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O que vamos estudar? 
Os principais pensadores do movimento iluminista. 

Objetos de Conhecimento: Iluminismo.  

Habilidade: (EF08HI01) Identificar os principais aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo e 
discutir a relação entre eles e a organização do mundo contemporâneo 
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1. 
CONTEÚDO 
● Pense 
● Registre suas opiniões e 

conclusões. 
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Os principais pensadores do movimento iluminist. 
 

Foi um movimento político, social e filosófico que 

ganhou expressão no século XVIII, destacava que só as 

luzes da razão poderiam iluminar as trevas das 

tradições religiosas e politicas antigas.  

Montesquieu – Montesquieu fez parte da primeira 

“geração” dos pensadores iluministas e viveu entre os 

anos de 1689 e 1755. Sua obra de maior renome a “O 

Espírito das leis” onde desenvolveu a ideia de que os 

poderes poderiam se dividir em executivo, legislativo e 

judiciário. 

Voltaire – nascido em 1694, foi um grande crítico da 

monarquia e das crenças religiosas, sua imagem é um 

símbolo da revolução iluminista. Ele defendia a 

liberdade dos pensamentos e sua obra mais conhecida 

é “Cartas Inglesas”. O pensador morreu em 1778. 
. 
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John Locke – por muitos, ele é considerado como o pai do movimento iluminista. A obra 

mais conhecida do autor foi “Ensaio sobre o entendimento humano”, escrito por ele em 

1689. Para ele, o poderoso Deus na verdade não tinha tanto poder assim sobre a grande 

maioria das coisas, como o nosso próprio destino. Por isso, acreditava que a sociedade 

era a responsável pelo molde dos indivíduos, que podiam optar entre o bem e o mal.  

Rousseau – Jean Jacques Rousseau, conhecido popularmente só pelo seu sobrenome, 

é um dos maiores sociológicos de todos os tempos, que defendia também a pequena 

burguesia. Sendo uma de suas principais obras “O contrato social”, ele diz que o estado 

só pode tomar decisões conforme a própria vontade de seu povo. Dessa forma, 

Rousseau sempre foi um defensor de um estado democrático, que poderia oferecer aos 

seus cidadãos igualdade jurídica. 
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Adam Smith – Adam Smith também é considerado um dos grandes nomes do 

movimento iluminista, sendo ele também um dos maiores defensores de um 

conjunto de ideais chamado de liberalismo econômico. Para ele, tudo pode ser 

facilmente explicado por um simples ciclo: o estado só pode ser realmente 

poderoso caso tenha muito dinheiro. Para enriquecer, ele precisa fazer com que as 

suas atividades econômicas e capitalistas sejam cada vez maiores. Para expandi-

las, por sua vez, ele precisa oferecer liberdade tanto política, quanto econômica 

para alguns grupos em específico. 

Diderot – Diderot, por sua vez, viveu entre os anos de 1713 e 1784 e grande parte 

da vida do pensador iluminista foi centrada na organização de uma primeira 

enciclopédia, grande contribuição para o período. Para criá-la, ele também contou 

com o auxílio de D’Alembert, um pensador que auxiliou tanto na escrita, quanto na 

organização da enciclopédia, que era composta por muitos pensamentos e 

conhecimentos desse período.  

 
(cf: https://www.resumoescolar.com.br/historia/os-principais-pensadores-do-iluminismo-e-seus-ideais/) 

 
. 

 

 



Responda as questões 1, 2 e 3 em seu caderno ou em uma 

folha separada! 

1 – Quais são as principais características do iluminismo? O 

que os iluministas defendiam? 

2 – O governo brasileiro pode ser definido como uma 

democracia representativa e o poder é dividido em três 

esferas, executivo, legislativo e judiciário. Qual filósofo 

iluminista criou essa forma de dividir o poder? 

2.  ATIVIDADE 
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3 – Um dos principais filósofos do iluminismo foi Jean Jacques Rousseau  

que escreveu “O contrato social”. 

Sobre o que Rousseau escreveu nessa obra? 

 

4 – Faça a associação entre o pensador iluminista e sua contribuição: 

Voltaire                                (  ) Desenvolveu a ideia do liberalismo econômico. 

Diderrot                                (  ) Acreditava que a sociedade moldava o indivíduo. 

Adam Smith                          (  ) Grande crítico da Igreja católica. 

Jhon Locke                           (  ) Criou a enciclopédia. 
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