
História 

2ª Série -Ens. Médio  



Habilidade: 

Compreender o contexto de 

surgimento dos ideais 
iluministas. 
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“O século XVIII europeu foi marcado pela crise do “Antigo Regime” e pelo advento do Iluminismo - um 
movimento intelectual e político favorável ao uso da razão como forma de se alcançar a liberdade, a 
felicidade e o bem-estar social. Os iluministas exaltavam o poder da razão em detrimento ao da fé e da 
religião. Com isso, acreditavam que poderiam reestruturar a sociedade. Através da união de escolas de 
pensamento filosóficos, sociais e políticos, os iluministas buscaram estender a crítica racional em todos 
os campos do saber humano. Assim, enfatizavam a defesa do conhecimento racional para desconstruir 
preconceitos e ideologias religiosas. Por sua vez, essas seriam superadas pelas ideias de progresso e 
perfectibilidade humana. Em suas obras, os pensadores iluministas argumentavam contra as 
determinações mercantilistas e religiosas. Também foram avessos ao absolutismo e aos privilégios 
dados à nobreza e ao clero. Isso abalava os alicerces da estrutura política e social absolutista. Desta 
maneira, filósofos como Diderot e D’Alembert buscaram reunir todo o conhecimento produzido à luz 
da razão num compêndio dividido em 35 volumes: a Enciclopédia (1751-1780).  
 Contrários ao Absolutismo, os iluministas afirmavam que o poder do rei deveria ser 
limitado por um conselho ou uma Constituição. Igualmente, os súditos deveriam ter mais direitos e 
serem tratados de forma igualitária. Com isso queria afirmar que todos deveriam pagar impostos e 
minorias como os judeus tinham que ser reconhecidos como cidadãos plenos. Embora houvesse 
algumas vozes a favor das mulheres e até pensadoras iluministas, nenhum homem defendeu 
realmente a concessão de direitos para elas”. 
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Leia o texto e analise a questão: 



1. Analise as quatro assertivas a seguir: 

 

I. Enquanto movimento intelectual, o Iluminismo pretendia divulgar o conhecimento 

até então produzido pela humanidade. Foi por isso que se produziu, entre 1751 e 

1780, uma Enciclopédia (composta de 35 volumes). A ideia dos enciclopedistas era 

travar uma batalha permanente contra a ignorância e a favor da educação popular. 

 

lI. A base ideológica do Antigo Regime, assim chamado por se inspirar na 

elaboração aristotélica, era a crítica ao poder absolutista e a defesa da soberania 

popular. Filosoficamente, se filiava à elaboração de enciclopedistas como Voltaire, 

d’Alembert, Montesquieu e Rousseau. 
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III. As sociedades europeias do Antigo Regime eram estamentais e o poder político e 

econômico estava nas mãos da nobreza e da Igreja. Mas a educação ficava a cargo 

dos enciclopedistas, que fundaram universidades para lecionar aos filhos da elite um 

tipo de conhecimento laico, científico e comprometido com a reestruturação social. 

 

IV. Enquanto movimento político, o Iluminismo criticava as sociedades estamentais 

baseadas no Antigo Regime. Os “homens da ilustração” questionavam a influência 

política e cultural da Igreja, os privilégios da nobreza, a servidão no campo e a 

censura às chamadas “ideias perigosas”. 
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 Agora, assinale a alternativa correta:  

 

a) I, II e III corretas, enquanto IV incorreta.  
 

b) IV correta, enquanto I, II e III incorretas.  
 

c) II e III corretas, enquanto I e IV incorretas.  
 

d) II correta, enquanto I, II e IV incorretas.  
 

e) I e IV corretas, enquanto II e III incorretas. 
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Bons estudos ! 


