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1. As ideias iluministas embasaram mudanças políticas e sociais. Reflita sobre essa afirmação e responda: As 
ideias iluministas estão presentes em sua vida? De que forma? 
 
 
2. Leia o fragmento: 
 

 
 
Denis Diderot foi um dos filósofos iluministas mais destacados do século XVIII. De acordo com esse 
fragmento, analise as questões abaixo: 
 Qual a condição básica para que o indivíduo possa gozar a liberdade? 
 Quais foram as realizações concretas para mudar a sociedade na qual estava inserido? 
 
3. De que forma as mudanças políticas e ideias propostas pelo iluminismo repercutiram no continente 
americano, tendo em vista as necessidades políticas das colônias europeias na América? 
 
4. “Seria mais correto chamarmos o iluminismo de ideologia revolucionária (...)  Pois o iluminismo implicava a 
abolição da ordem social e política vigente na maior parte da Europa.” 

HOBSBAWM, Eric. A era das revoluções. 
 
Descreva a ordem política e social que o iluminismo criticava e pretendia destruir. 
 
5. Leia o texto a seguir de Rousseau: 
“O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer 
isto é meu e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo. Quantos crimes, guerras, 
assassínios, misérias e horrores não pouparia ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou 
enchendo o fosso, tivesse gritado aos seu semelhantes: ‘defendei-vos de ouvir esse impostor; estareis 
perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e que a terra não pertence a ninguém! [...].” 

ROUSSEAU, J’ean-Jacques. Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. 5. ed. São Paulo: Nova 
Cultural, 1991. 

 
Atualmente, a questão da terra continua a gerar muitos conflitos no Brasil e no mundo. Na sua opinião por 
que eles acontecem? Você se lembra de algum confronto provocado por esse motivo? 
 
 
 


