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COLOCAR A DATA NO CADERNO. 

 

Treze Tílias, 24 de Abril de 2020. 

 

ESCREVA, NO CADERNO, UM TEXTO SOBRE OS IMPACTOS DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

NA VIDA DAS PESSOAS E NO MUNDO DO TRABALHO, BASEADO NO FILME: TEMPOS 

MODERNOS DE CHARLES CHAPLIN. 

 

EM SEGUIDA, COPIE O RESUMO ABAIXO, NO SEU CADERNO, DO CAPÍTULO 4 DO LIVRO DE 

HISTÓRIA, SOBRE O ILUMINISMO. 

 

ILUMINISMO 

 

No século XVIII, a sociedade europeia era desigual e hierarquizada. O clero e a 

nobreza eram os grupos dominantes. Eles eram donos das maiores propriedades de terra e 

estavam isentos de muitos impostos. A maior parte da população era formada por 

camponeses, trabalhadores urbanos e burgueses. Esses grupos não tinham acesso aos 

privilégios da nobreza nem a postos de comando e pagavam altos impostos. 

A sociedade europeia do Antigo Regime era uma sociedade estamental, na qual a 

origem, mais do que a renda, determinava a posição social do indivíduo. A sociedade era 

dividida em camadas, entre as quais os indivíduos praticamente não tinham como mudar 

de camada social. 

Nesse período, formou-se na Europa um movimento de intelectuais conhecido como 

iluminismo. Os iluministas defendiam a igualdade e a autonomia dos seres humanos e eram 

contrários aos privilégios da nobreza. 

O iluminismo, também conhecido como ilustração, foi um movimento de crítica ao 

Antigo Regime. Os pensadores iluministas, intelectuais de diversas áreas do conhecimento 



eram contrários à influência política e cultural da Igreja, aos privilégios da nobreza, à 

servidão no campo, aos monopólios comerciais e à censura. Eles defendiam a igualdade 

entre os seres humanos e que ninguém deveria ter privilégios em razão de sua origem 

familiar ou social. 

Defendiam que as leis deveriam ser determinadas com base na razão humana, sem 

recorrer a justificativas religiosas ou à tradição. 

Alguns filósofos que colaboraram para o desenvolvimento do iluminismo e algumas 

de suas ideias: 

 John Locke: defendia que todo o ser humano tem direitos naturais, como a liberdade, 

a felicidade e a prosperidade, que deveriam ser garantidos pelos governos. 

 

 Montesquieu: defendia a liberdade dos indivíduos, que deveria ser assegurada por 

um conjunto de leis, e a existência de três poderes independentes: o Executivo, o 

Legislativo e o Judiciário. 

 

 Voltaire: criticava o absolutismo e a Igreja católica. Defendia liberdade de expressão 

como meio de livrar o povo da superstição e da ignorância. 

 

 Rousseau: afirmava que o poder pertence ao povo e todo o governo deveria estar 

submetido à vontade soberana do povo. Também acreditava que o ser humano, 

nasce bom, é desvirtuado pela sociedade.  

 


