
O PENSAMENTO POLÍTICO NOS SÉCULOS 
XVII E XVIII: ILUMINISMO

AULA 1 –
Capítulo 1

ENEM: CARACTERÍSTICAS E TRANSFORMAÇÕES DAS ESTRUTURAS PRODUTIVAS



A CRISE DO ANTIGO REGIME

No Absolutismo, os reis tinham amplos poderes:
➢ violação de correspondência;
➢Punição a quem se manifestasse contra o governo;
➢Os governantes permaneciam no poder até a morte;
➢Não existiam eleições para escolher os governantes.

O Iluminismo se opõe ao Absolutismo 





MOVIMENTO INTELECTUAL – SÉCULOS XVII E XVIII

IDEOLOGIA BURGUESA

CRÍTICAS AO ANTIGO REGIME

SOCIEDADE DE ORDENS
ESTADO ABSOLUTISTA
MERCANTILISMO

PROGRESSO CIENTÍFICO – RENÉ DESCARTES: “Discurso sobre o 
método”

ISAAC NEWTON: O mundo governado pelas leis físicas





- Os Iluministas defendiam: igualdade de todos
perante a lei, ensino gratuito, governo
constitucional, soberania popular, tolerância
religiosa, defesa da propriedade, liberdade do
indivíduo, economia liberal





Pensadores Iluministas

◼ Voltaire – liberdade de expressão

“Posso não concordar com uma única
palavra do que dizeis, mas defenderei até a
morte o direito de dizê-las.”

Obra: “Cartas Inglesas”



Rousseau – Liberdade e democracia

◼ Acredita na liberdade do homem, na 
medida em que todos nascem iguais e 
com liberdade;

◼ Defesa da democracia.

◼ “O que a maioria decide é sempre 
justo”.

Obra: “O Contrato Social”





Montesquieu – A divisão do poder

◼ Defendia a divisão do poder em 3: 
Legislativo (elabora as leis);

Executivo (administra e executa);

Judiciário (julga);

◼ A divisão limita o poder dos governantes.

◼ Sugere um conjunto de leis – a Constituição

Obra: “O espírito das Leis”





"A necessidade de procurar a verdadeira
felicidade é o fundamento da nossa
liberdade.“
Os homens possuem a liberdade e a
propriedade comodireitos naturais.
“A finalidade de um governo é assegurar os
direitos naturais dos governados: a vida, a
liberdade e os bens materiais”.

JOHN LOCKE

Obra: “Segundo Tratado do Governo Civil”



Obra: “A Riqueza das Nações”
✓ Livre concorrência
✓Valorização da Ciência
✓Livre comércio
✓Livre contrato de trabalho
✓Trabalho como fonte de riqueza
✓Livre mercado
✓NÃO INTERFERÊNCIA DO ESTADO 
NA ECONOMIA
“A riqueza de uma Nação se mede pela
riqueza de um povo e não pela riqueza
dos príncipes”

Adam Smith (5 de junho 
de 1723 - 17 de julho de 
1790). Economista e 
filósofo escocês

LIBERALISMO ECONÔMICO



Frente à propagação e fortalecimento dos ideais
iluministas, muitas monarquias absolutistas
passaram por um processo de relativa
modernização. Por um lado, buscavam manter
a centralização política em torno dos
governantes, mas agora adotando
determinadas medidas iluministas, como o
aumento dos investimentos em ensino
público e o incentivo às manufaturas
nacionais.


