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A Inglaterra coloca em prática as ideias iluministas 

 

Leia o texto abaixo, faça as atividades e, ao final, anote sua DPO. 

 

Não foi à toa que a Revolução Industrial começou na Inglaterra. Quando as primeiras indústrias 

começaram a surgir naquele país, durante o século XVIII, algumas ideias tipicamente iluministas já 

vinham sendo desenvolvidas e aplicadas na sociedade há muito tempo. 

 

As revoluções inglesas do século XVII 

Ao longo do século XVII, a Inglaterra passou por uma série de agitações políticas e revoluções 

que culminaram no fim do sistema absolutista de governo. A burguesia, classe social formada pelos 

comerciantes mais ricos e pelos primeiros industriais, passaram a questionar a justificativa que o rei 

dava para seu poder como tendo origem divina; assim, começaram a lutar por mais poderes 

políticos. 

Após quase um século de conflitos, com muitas idas e vindas, a Inglaterra finalmente definiu 

seu sistema de governo, pacificando as partes em conflito. Através da Revolução Gloriosa (1688-

1689) o rei Guilherme III assinou a Declaração de Direitos, onde aceitava que a Inglaterra deixasse 

de ter um governo absolutista e passasse a ser uma Monarquia parlamentar. Isto significava que o 

governo de fato seria exercido por um Parlamento, formado por representantes eleitos da 

burguesia, e o rei deixaria de ter poderes absolutos, apesar de continuar reinando. 

Desta forma, a Inglaterra começou a colocar em prática alguns dos ideais iluministas, como a 

liberdade política e econômica. O Parlamento começou a fiscalizar as contas e as finanças públicas, 

e as liberdades individuais e religiosas foram garantidas. 

 

Liberalismo político 

Como vimos anteriormente, o elemento mais visível do pensamento iluminista é o 

racionalismo. Esta ideia defende que a razão é a única guia para o conhecimento e o único critério 

para o julgamento do bem e do mal. Assim, os intelectuais iluministas fazem uma forte crítica ao 

papel desempenhado pela Igreja e pela fé, já que passam a ser vistos como obstáculos ao progresso 

humano. 

Também criticavam o absolutismo – doutrina que prega o poder absoluto dos reis – em defesa 

da liberdade política. Esta liberdade seria garantida através da existência de órgãos de participação 

política que limitam o poder do governante e permitem que os cidadãos expressem seus desejos. 

No entanto, para a maioria dos pensadores iluministas não era toda a massa do povo que poderia 

participar da política, mas apenas uma elite econômica. 

Um dos principais pensadores iluministas que viveram o período das revoluções inglesas foi 

John Locke (1632-1704). Para se opor às pretensões absolutistas da monarquia e defender o poder 



  

da burguesia, Locke desenvolveu a doutrina do liberalismo político. Esta doutrina parte do princípio 

de que os seres humanos são naturalmente bons e capazes de construírem uma sociedade política 

que lhes garantisse a felicidade; assim, não se justifica que seja necessário um rei absolutista, com 

direitos de governar garantidos por Deus, para governar uma sociedade. Desta forma, defende que 

os poderes do Estado sejam limitados, garantindo a liberdade individual e o respeito à propriedade 

privada e o governo a partir de representantes eleitos pelo povo. Também defende que a sociedade 

civil tenha direito à rebelião, caso um governo não cumpra com seu papel. 

 

1. Ainda existem monarquias nos dias de hoje? Pesquise na internet e anote abaixo CINCO PAÍSES 

cujo governo é uma monarquia constitucional; anote na frente de cada país o nome de seu 

monarca e há quanto tempo está no cargo.  

ATENÇÃO: Coloque também a FONTE da sua pesquisa (lugar de onde tirou a informação). 

 

 

 

2. Pesquise o significado de “Parlamento” e anote-o abaixo, com suas próprias palavras. 

ATENÇÃO: Coloque também a FONTE da sua pesquisa (lugar de onde tirou a informação). 

 

 

 

3. Com base na definição de “Parlamento” que você encontrou, reflita sobre o tipo de governo que 

temos no Brasil e escreva qual órgão público tem a função de Parlamento em cada uma das 

unidades administrativas brasileiras abaixo. Também escreva na frente de cada um o nome dado 

ao CARGO que seus membros ocupam. 

ATENÇÃO: Caso pesquise, coloque também a FONTE da sua pesquisa (lugar de onde tirou a 

informação). 

 

a) País: 

 

b) Estados: 

 

c) Municípios: 

 

 

 

DPO: 


