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ABSOLUTISMO MONÁRQUICO
ESTADO INTERVENTOR

SOCIEDADE DE ORDENS
PRIVILÉGIOS SOCIAIS
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• REVOL. INGLESAS  +  IDÉIAS ILUMINISTAS.
• INDEPENDÊNCIA DOS ESTADOS UNIDOS: 1776.
• REVOLUÇÃO FRANCESA: 1789.
• INCONFIDÊNCIAS MINEIRA (1789) & BAIANA (1798).

CONSEQUÊNCIAS:
- Propagação das IDEIAS ILUMINISTAS.
- Crise do Antigo Regime (Absolutismo).
- Avanço do Capitalismo = Revolução Industrial.
- Crise do Sistema Colonial = Lutas pela Independência.
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MOV. POLÍTICO, INTELECTUAL/FILOSÓFICO, ECONÔMICO SURGIDO NA FRANÇA NO
SÉCULO XVII, EM DEFESA DO DOMÍNIO DA RAZÃO SOBRE A VISÃO TEOCÊNTRICA
MEDIEVALESCA.

ABSOLUTISTA 
ANTI      CLERICAL 

MERCANTILISTA

PRIVILÉGIOS SOCIAIS
COMBATE       INTOLERÂNCIA: FÉ

TRADICIONALISMO

LIBERDADES (CIVIL, POLÍTICA, ECONÔMICA)
DEFESA DIREITO À FELICIDADE, PROPRIEDADE...

RACIONALISMO (RAZÃO: LUZ DOS HOMENS)
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- Alcançar o conhecimento (“luz/esclarecimento) = RAZÃO.
- Ideia de que o progresso humano (ilimitado): material/mental.
- Tolerância religiosa e Liberdade de expressão: felicidade.

• Combater:
- ignorância, preconceitos, tradição.
- fanatismo religioso, superstição. FRUTOS DA 
- autoridade/autoritarismo = absolutismo. IRRACIONALIDADE
- privilégios de nascimento (sociais).

- intervenção do Estado na economia.
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• JOHN LOCKE: proposta de liberdades: individual, 
político. Crítica o absolutismo monárquico.

- Teoria da Tábula Rasa (Empirismo).
- Direito Natural (universais e inalienáveis): Vida, 

Liberdade, Propriedade.

• ISAAC NEWTON: uso da Razão para avanço da 
Ciência.

- “Se eu vi mais longe, foi por que subi no ombro de 
gigantes.”
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• VOLTAIRE: Tratado sobre a Tolerância.
- Direito Liberdade de expressão (opinião).
- Crítica irônica ao Antigo Regime. 
- Crítica à intolerância religiosa. 
- Defesa da liberdade de expressão. 

“Posso discordar de tuas palavras, mas defenderei até a 
morte o direito de dizê-las”.

• MONTESQUIEU: “O Espírito da leis”.
- Separação de poderes.
- EXE – LEG – JUD: harmônicos/autônomos.

Base do LIBERALISMO POLÍTICO
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• J. J. ROUSSEAU: “Do Contrato Social”.
TEORIA: Contratualismo.
- Qual a origem da desigualdade entre os homens? 
- R: uma sociedade que molda os homens (tábula 
rasa) na defesa da propriedade privada, causando o 
conflito entre os proprietários e os não-proprietários. 
- Solução: um novo contrato social: – Democracia –
Educação Universal – Fim da propriedade privada.
- Democracia, Combate às desigualdades.
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• Denis Diderot e Jean D’Alembert.
- Elaboraram a Enciclopédia.
- Divulgar o conhecimento dos Iluministas/Razão

através da Enciclopédia.

• Déspotas Esclarecidos: Reis Absolutistas que
adotaram medidas iluministas, buscando
modernizar o Estado.
- Exemplos: Catarina II (Rússia), José I (Portugal),
Carlos II (Espanha), Frederico II (Prússia).
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FISIOCRATAS.
- François Quesnay + Jacques Turgot.
- A economia é uma ciência natural.
- Leis econômicas = leis naturais, não dependem da intervenção 
humana.
- Riqueza: fruto da TERRA.

ADAM SMITH: Da Riqueza das Nações.
- Lei da oferta e da procura, ideia da “mão invisível”.
- Pai do Liberalismo Econômico.
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“Os homens só serão livres quando o último rei for enforcado com as tripas
do último padre” . (Diderot)

“O primeiro que cercou uma terra e disse ‘é meu’, encontrando gente
‘ingênua’ que aceitou, estava criando a desigualdade (sociedade). Quantas
guerras, assassinatos e desgraças teria livrado aos homens aquele que,
arrancando as estacas, gritasse: ‘não confie nesse trapaceiro, a terra
pertence a todos”. (Rousseau)

“Laissez faire, laissez passer, le monde va de lui même”. (Quesnay)
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SOCIEDADE
IGUALITÁRIA

GOVERNO 
CONSTITUCIONAL

ECONOMIA 
LIBERAL

Igualdade 
perante a Lei

Ensino 
Gratuito

Divisão 
de 

poderes

Soberania 
Popular

Liberdade
Econômica +
concorrência

Lei da 
Oferta e 
procura

PRIMADO DA RAZÃO - PROGRESSO HUMANO - TOLERÂNCIA - LIBERDADES

IDEIAS ILUMINISTAS
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• Revoluções burguesas: ascensão política & social.
• Queda do antigo regime (Reis/Monarquias Absolutistas).
• Superação dos entraves/privilégios feudais (medievais).
• Consolidação da sociedade/sistema Capitalista/Burguês.
• Triunfo/propagação dos ideais liberais (liberdades).
• Gênese do direitos do cidadão (indivíduo).
• Nação: conjunto de todos os indivíduos (sociedade).
• Racionalização na administração e modernização do Estado.
• Revolução industrial: mundialização da economia.
• Predominância: mundo do trabalho/cidades.
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