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DISCIPLINA : HISTÓRIA  

SEMANA 10: 10/05 A 14/05 

 

NOME:  Nº:  SÉRIE: 8 A,B,C 

PROFESSOR(A):FABIA CRISTINA SOARES DA SILVA CARGA HORÁRIA SEMANAL:   03 

ENVIAR PARA: WHATSAPP  E  GOOGLE CLASSROOM DATA DE ENTREGA:14/05 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: O ILUMINISMO E OS FUNDAMENTOS DO LIBERALISMO 

ECONÔMICO 
 

HABILIDADE(S): (EF08HI01) ABORDAR AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PENSAMENTO ILUMINISTA E 

DAS TEORIAS LIBERAIS NA EUROPA.  

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: LIVRO DIDÁTICO, PESQUISA NA INTERNET, LEITURA INDICATIVA 
 
FONTE: HTTPS://WWW.EDOCENTE.COM.BR/PNLD/2020/OBRA/HISTORIA.DOC-8-ANO-SARAIVA/ 
 

ORIENTAÇÕES: LEIA O TEXTO ABAIXO, COPIE NO CADERNO E RESPONDA: 
 

1- Defina com suas próprias palavras, o que foi o iluminismo? 

 
Em todas as devolutivas, COLOCAR: 

Atividade de HISTÓRIA - PROF. Fábia Cristina  

Nome do aluno _____________________________número _______série_____ 

 
 
 

 
 
O que foi o Iluminismo?  
 
Se você pesquisar o significado histórico da palavra Iluminismo, descobrirá que ela se refere a um 
conjunto de ideias divulgadas no século XVIII, que valorizavam a razão e o esclarecimento para o 
progresso da humanidade. Essa definição se parece muito com as ideias de um pensador alemão. 
Seu nome é Emanuel Kant, um dos maiores filósofos do século XVIII. Kant considerava que, até o 
século XVIII, a humanidade tinha vivido a sua infância. Segundo ele, nesse período (ou nessa fase 
de menoridade), homens e mulheres haviam aprendido a andar, a falar, a identificar coisas e 

https://www.edocente.com.br/pnld/2020/obra/historia.doc-8-ano-saraiva/


 

pessoas e começado a compreender o mundo, embora ainda acreditassem em bruxas e em 
fantasmas. Mas, ainda de acordo com Kant, tudo tinha mudado no século XVIII. Ao começar a 
perceber o mundo por meio da razão, a humanidade dava sinais de amadurecimento e atingia, 
enfim, a idade adulta. Essa maturidade intelectual foi definida por Kant como Iluminismo, por vezes 
também chamado de esclarecimento ou ilustração. 
 
O significado da razão para o Iluminismo  
 
Mas que razão é essa? Qual é o seu significado? Se você procurar em um dicionário, descobrirá que 
a palavra “razão” significa capacidade de julgar, avaliar, raciocinar, deduzir, ter ideias. Ou, dito de 
outra forma: pensar com a própria cabeça para decidir sobre a vida, conhecer os segredos da 
natureza e do nosso planeta, dos astros e cometas e, claro, dos seres humanos. Você já deve ter 
ouvido, em uma discussão entre duas pessoas, uma delas dizer: “Eu tenho razão!” ou “Você não 
tem razão!”. Isso significa que a decisão sobre alguma coisa só pode resultar da troca de ideias e do 
uso da inteligência, e não de uma emoção ou da força bruta. Daí o emprego de outras expressões 
como “pense bem antes de agir” ou, então, “aquele sujeito é uma pessoa esclarecida”, ou seja, que 
é uma pessoa razoável, culta. Essa valorização da razão e do esclarecimento é a base do 
pensamento iluminista. Voltando a Kant, ele exagerou um pouco ao dizer que só no século XVIII a 
humanidade se tornou “adulta” e passou a valorizar a razão. Basta lembrar a importância dos 
filósofos gregos, na Antiguidade Clássica, como Platão e Aristóteles. Ou o progresso das artes no 
Renascimento. Ou ainda a revolução científica dos séculos XVI e XVII. Afinal, René Descartes, 
filósofo francês do século XVII, é considerado o pai do racionalismo moderno. Se consideramos os 
fatos citados no parágrafo anterior, podemos dizer que a humanidade, segundo as ideias de Kant, 
estava na sua adolescência desde a Antiguidade Clássica, já que o Renascimento recuperou a cultura greco-

romana 
 

Racionalismo: modo de pensar que dá valor somente ao que se explica pela razão, pelo pensamento lógico. 

É preciso levar em consideração também que, ao defender que a razão só triunfou no século XVIII, Kant queria dizer que, 

até o início do século XVIII, só alguns filósofos se aventuravam a viver e analisar a realidade com a lógica da razão. 

Porém, no século XVIII, segundo Kant, as pessoas passaram a perceber o mundo muito mais conforme a razão do que 

conforme a emoção ou a fé religiosa, como se passassem à idade adulta. Em suma, a razão humana foi muito celebrada 

pelos filósofos do século XVIII. França e Inglaterra foram os principais centros do pensamento iluminista, que associava 

razão com luz, em oposição às trevas, quase sempre identificadas com o pensamento religioso. É por esse motivo que o 

século XVIII, o século do Iluminismo, foi chamado pelos historiadores de Século das Luzes. 

 

 

Responda: 

 

2- Defina com suas próprias palavras, o que foi o iluminismo? 

 

Fonte: https://www.edocente.com.br/pnld/2020/obra/historia.doc-8-ano-saraiva/ 
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