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Filósofos iluministas e a Independência  

dos Estados Unidos 
Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 1, Capítulo 1 

 

Relevância para a aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é apresentar os principais conceitos de alguns teóricos 

do Iluminismo e suas críticas ao Antigo Regime. Para atingir tais objetivos, os estudantes deverão 

pesquisar sobre alguns dos filósofos e escrever um texto que deve ser lido como uma autobiografia 

para os colegas. Dessa forma, os alunos serão convidados a representar os iluministas escolhidos: 

John Locke, Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire e Adam Smith. Além disso, 

eles serão estimulados a estabelecer relações entre as obras dos filósofos iluministas e a 

Independência dos Estados Unidos, assim como refletir sobre a presença dos ideais iluministas na 

atualidade.  

 

Objetivos de aprendizagem 

• Analisar as ideias principais de alguns teóricos do Iluminismo e as principais críticas ao 
Antigo Regime. 

• Reconhecer a Independência dos Estados Unidos como contraponto à ordem colonial e a 
influência das ideias liberais na organização do Estado americano independente. 

• Trabalhar os conhecimentos prévios dos estudantes acerca do período conhecido por 
Idade Moderna. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 
Objetos de conhecimento Habilidades 

A questão do iluminismo  
e da ilustração 

(EF08HI01) Identificar os principais aspectos conceituais do iluminismo e do 
liberalismo e discutir a relação entre eles e a organização do mundo contemporâneo. 
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Desenvolvimento 
Aula 1 – Pesquisa sobre filósofos iluministas 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: em sala de aula ou laboratório de Informática 
Organização dos estudantes: divididos em seis grupos 
Recursos e/ou material necessário: 1 pen drive (para o professor), caderno, lápis, caneta e borracha  
Materiais de referência:  

• Apostila sobre o Iluminismo e a Independência dos Estados Unidos. Disponível em: 
<www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4244795/4104844/H8._1.BIM_ESTUDANTE_2.0.1.3..pdf>. Acesso em: 21 jul. 2018.  

• Site sobre os filósofos iluministas. Disponível em: <www.consciencia.org>. Acesso em: 21 jul. 2018.  

• “O Iluminismo”. Disponível em: <https://historiadigital.org/resumos/resumo-iluminismo>. Acesso em: 21 jul. 2018. 

• Impactos do Iluminismo. Disponível em: <https://mapadelondres.org/o-que-foi-o-iluminismo>. Acesso em: 21 jul. 2018. 

Inicie a aula fazendo um levantamento dos conhecimentos de seus estudantes sobre o 

período Moderno. Faça perguntas como: Qual é o período que define a Idade Moderna? O que 

ocorreu neste momento histórico com o poder do rei? Quais características definem essa época?  

Escute as respostas dos alunos e faça as observações que achar necessárias. Espera-se que os 

estudantes citem que foi um momento de formação e consolidação das monarquias, em que 

vigorava a centralização política. Explique a eles que o período Moderno é convencionalmente 

delimitado entre 1453, com o final da Idade Média, e 1789, quando se inicia a Idade Contemporânea. 

Ressalte que na Idade Moderna houve o processo de concentração do poder na figura dos monarcas; 

nessa época parte dos filósofos defendiam o absolutismo. Pontue que os monarcas europeus, 

principalmente na Inglaterra e na França, concentravam não apenas o poder político, mas também o 

econômico, além de exercerem enorme influência religiosa. 

Destaque que alguns pensadores sustentavam a teoria do Direito Divino dos Reis. Como 

exemplo, cite os nomes de Bossuet e Jean Bodin e suas afirmações de que o monarca era o 

representante de Deus na Terra e seu poder era absoluto e inquestionável. Ressalte que no final  

do período Moderno os filósofos iluministas passaram a questionar essa perspectiva, o que 

representou uma significativa mudança de mentalidade no período. 

Nesse momento, solicite que os estudantes pesquisem, no dicionário, o significado da 

palavra “iluminismo”. Peça que registrem a definição no caderno. A partir disso, peça que alguns 

estudantes leiam a definição do dicionário e construa, com eles, outra definição, escrevendo-a na 

lousa. É provável que essa construção fique semelhante à seguinte frase:  “O Iluminismo era crítico 

do absolutismo e do Antigo Regime e, por isso, influenciou os acontecimentos do século XVIII, 

sobretudo a Independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa”.  

Pontue que “Antigo Regime” é um termo utilizado para designar o sistema político, 

econômico e social que se difundiu pela Europa Ocidental entre os séculos XV e XVIII, marcado 

essencialmente pelo absolutismo e pelos privilégios da nobreza. Nesse sentido, pode-se afirmar que 

o próprio modo de vida da nobreza e da sociedade da corte era compreendido como parte 

constitutiva do “Antigo Regime”.  

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4244795/4104844/H8._1.BIM_ALUNO_2.0.1.3..pdf
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Em seguida, informe os estudantes de que nesta aula e na próxima serão estudados os 

principais filósofos do Iluminismo. Peça para os estudantes se dividirem em seis grupos e sorteie um 

filósofo iluminista para cada grupo pesquisar, como: John Locke, Denis Diderot, Jean-Jacques 

Rousseau, Montesquieu, Voltaire e Adam Smith. 

Cada grupo deverá pesquisar a biografia do filósofo, atentando para as principais datas 

relativas à sua vida pessoal (nascimento, casamento, mudança de cidade, etc.). Além disso, na 

pesquisa deverá constar: 

• Suas principais obras e ideias. 

• A quem dirigia suas principais críticas. 

• Quais eram suas principais propostas. 

• Como seu pensamento está presente na atualidade.  

Explique que, após o trabalho de investigação, eles terão que escrever um texto na primeira 

pessoa do singular, com base nas biografias pesquisadas, de modo que revelem informações sobre a 

vida e as principais ideias do filósofo pesquisado pelo grupo. O texto deverá ser entregue ao final da 

aula para o professor. Na aula seguinte, cada grupo escolherá um estudante para fazer o papel do 

filósofo para os demais colegas da turma, ou seja, a pessoa escolhida deverá falar na primeira pessoa, 

como se fosse o filósofo contando sobre sua vida e obra para os demais, como por exemplo: “Eu nasci 

na cidade de ...”.“Minhas principais ideias foram...”. 

Durante a pesquisa, passe pelos grupos e auxilie-os na produção textual. Explique que o 

texto não deverá exceder uma página, já que será lido em voz alta para os colegas na aula seguinte (a 

exposição deve durar de 3 a 5 minutos para cada grupo). Para ajudá-los, ressalte o que cada 

apresentação deverá contemplar, de acordo com as orientações acima. 

Espera-se que as pesquisas e apresentações contenham as seguintes informações:  

John Locke. Nasceu em 1632 na Inglaterra. Estudou na Universidade de Oxford e, anos 

depois, se tornou professor. É considerado o pai do empirismo, doutrina segundo a qual só se 

alcança o conhecimento através de experiência, de experimentações, não por meio de deduções ou 

fé. Foi o primeiro a defender a ideia da “tábula rasa”  (conceito desenvolvido por Jean-Jacques 

Rousseau), que afirma que o ser humano nasce como um livro em branco, sem conhecimento algum, 

de tal modo que as relações sociais o constituem. Nessa perspectiva, a forma de pensar e viver das 

pessoas é moldada pelo meio e pela sociedade. Locke foi crítico da teoria do Direito Divino dos 

Reis. Para ele, o poder do monarca emanava do povo. Criticou a Igreja Anglicana e Católica , 

principalmente pela influência que exerciam sobre os Estados europeus. O pensamento de Locke 

pode ser considerado o embrião do atual pensamento científico. Além disso, o conceito de “tábula 

rasa” foi o ponto de partida para o surgimento de muitas áreas do conhecimento, como a pedagogia, 

a linguística e a psicologia. 
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Denis Diderot. Francês, nasceu em 1713 e faleceu em 1784, cinco anos antes da Revolução 

Francesa. Estudou em colégio jesuíta, onde era um dos melhores estudantes. Diderot tornou-se 

crítico da Igreja Católica e chegou a ser preso por ateísmo, ou seja, por não acreditar em Deus. Junto 

com D’ Alembert, ele escreveu a Enciclopédia, uma coletânea de 48 livros que objetivava reunir 

todo o conhecimento construído pela humanidade (biologia, matemática, química, botânica, entre 

muitas outras áreas). Ao comentar esse fato, sugira aos estudantes que, no momento da 

apresentação, ressaltem o caso da atual Wikipédia, uma enciclopédia contemporânea, que possui 

verbetes de todas as áreas do conhecimento, os quais podem ser criados e editados por qualquer 

pessoa ao redor do mundo. 

Jean-Jacques Rousseau. Nascido na Suíça em 1712, faleceu na França em 1778. Rousseau 

desenvolveu os conceitos de “tábula rasa” e de Contrato Social de John Locke. Locke e Rousseau 

afirmavam que deveria existir uma troca de interesses entre Estado e cidadãos. De um lado os  

cidadãos devem delegar poder ao Estado, mas, por outro lado, o Estado deve garantir aos   

seus cidadãos alguns direitos básicos, como a segurança. Sugira aos estudantes que, durante a 

apresentação, seja destacada a crença de Rousseau quanto à origem da desigualdade entre os 

homens: o momento em que o homem cercou um pedaço de terra e delimitou como “seu”. Para ele, 

a propriedade privada gerou conflitos e desigualdade social. Outra ideia importante de sua obra é o 

conceito do bom selvagem. Rousseau acreditava que os indígenas viviam em uma espécie de paraíso 

na Terra, sem conflitos e sem desigualdades. Tais críticas à propriedade e a defesa da 

igualdade, ressaltando a importância da vontade do povo, da comunidade, fez com que suas ideias 

tivessem grande sucesso entre as camadas populares, as quais tinham expectativa de que o Estado 

se tornasse mais democrático. Muitas ideias de Rousseau influenciaram as teorias socialistas. 

Montesquieu. Nascido na França em 1689, aí faleceu em 1755. É conhecido pela teoria da 

separação de poderes do Estado. Em seu livro O espírito das leis desenvolve a divisão do poder em 

executivo, legislativo e judiciário. Segundo sua teoria deveria haver equilíbrio e independência entre 

os três poderes. As ideias de Montesquieu estão presentes na maioria das constituições do mundo, 

inclusive na Constituição brasileira. No Brasil, o poder executivo é ocupado pelo presidente da 

República; o poder legislativo é bicameral, ou seja, possui duas casas, o Senado e a Câmara dos 

Deputados; já o poder judiciário, no âmbito federal, é exercido pelo Supremo Tribunal Federal, órgão 

com 11 juízes escolhidos pelo presidente da República, que ficam no cargo até os 75 anos. 

Voltaire. Nasceu na França em 1694 e faleceu em 1778. Membro de uma rica família 

pertencente à nobreza francesa, foi um dos maiores defensores das liberdades civis (religiosa, 

econômica, de expressão, etc.). Fez críticas à Igreja Católica e ao absolutismo francês, principalmente à 

censura, o que provocou sua expulsão da França. A atual liberdade de imprensa, de tolerância 

religiosa e o ideal do liberalismo possuem influência das ideias de Voltaire. 
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Adam Smith. Nasceu na Escócia em 1723 e faleceu em 1790. É considerado o pai da 

Economia Moderna e do liberalismo econômico. Segundo ele, o Estado não deve interferir na 

economia do reino, deixando a economia se autorregular. Defendia que a livre iniciativa e a 

concorrência entre as empresas levariam o reino ao desenvolvimento econômico e tecnológico. Foi 

um dos primeiros a analisar a divisão de tarefas no sistema produtivo, associando o aumento da 

produtividade a esse sistema. Suas ideias foram adotadas pela burguesia inglesa, depois europeia e, 

finalmente, mundial. O atual sistema produtivo, ainda baseado na divisão de tarefas, foi muito 

influenciado pelas ideias de Adam Smith. O liberalismo econômico permeia as práticas e discursos de 

muitos partidos políticos do mundo, inclusive no Brasil. 

Ao final da aula, peça para os estudantes entregarem seus textos e solicite que um membro 

do grupo fique responsável pela representação do filósofo que será feita na aula seguinte. Faça as 

devidas correções e prepare cópias de cada um dos textos, de modo que, na aula seguinte, todos os 

estudantes tenham acesso aos textos produzidos.   

 

Aula 2 – Representação dos filósofos do Iluminismo 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: em sala de aula 
Organização dos estudantes: reunidos por grupos e em círculo 
Recursos e/ou material necessário: uma cópia de cada um dos seis textos produzidos para cada estudante, caderno, 

lápis, borracha e caneta  

Inicie a aula entregando uma cópia de cada texto produzido na aula anterior, de modo que 

todos os estudantes tenham os seis textos em mãos. Antes de iniciar a apresentação, retome o 

conceito de Iluminismo elaborado em conjunto com a classe na aula anterior. 

Chame um grupo por vez e solicite que o representante faça a leitura e a apresentação do 

filósofo escolhido (5 minutos para cada grupo). Após a exposição, complemente com informações 

adicionais, caso seja necessário, reforçando os principais aspectos do Iluminismo já trabalhados na 

aula anterior. Utilize exemplos destacados pelos estudantes durante as apresentações. 

Reserve 15 minutos da aula para promover um debate. Peça para os estudantes apontarem 

as semelhanças e diferenças entre os filósofos. Pergunte a eles se concordam ou discordam das 

ideias apresentadas e questione se é possível identificar elementos iluministas na estrutura política e 

econômica atual. O objetivo do debate é que os estudantes se apropriem das ideias iluministas 

presentes na estrutura política e econômica da atualidade, reconheçam a sua origem, bem como 

identifiquem que muitas delas combatiam algumas concepções do Antigo Regime. Ajude na 

mediação, explicando a consistência dos argumentos apresentados pelos estudantes.   
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Aula 3 – A Independência dos Estados Unidos e o Iluminismo 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: em sala de aula 
Organização dos estudantes: em fileiras 
Recursos e/ou materiais necessário: projetor multimídia, caderno, lápis, borracha e caneta  
Materiais de referência: Imagem da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Disponível em: 

<https://museum.archives.gov/founding-documents#declaration> . Acesso em: 21 jul. 2018.  

Inicie a aula retomando os temas trabalhados na aula anterior. Assinale que alguns filósofos 

centravam suas obras nas questões políticas e outros, em questões econômicas, como Adam Smith, 

considerado o fundador da economia moderna e do liberalismo econômico. 

Introduza o tema da Independência dos Estados Unidos e peça para os estudantes anotarem 

nos cadernos. Explique que a região foi colonizada pelos ingleses. No início, as colônias, sobretudo as 

do norte, organizaram-se em pequenas propriedades, com predominância da mão de obra livre e 

produção voltada para o mercado interno. Essas condições favoreceram uma organização local, 

política e econômica mais autônoma em relação à metrópole. Esclareça que essa situação mudou 

após a Guerra dos Sete Anos (1756-1763). Nesse conflito, os colonos norte-americanos apoiaram os 

ingleses na guerra contra a França. Ainda que vitoriosa, a Inglaterra estava empobrecida, assim 

intensificou o controle sobre as colônias norte-americanas, aumentando impostos e taxas para 

arrecadar mais fundos. Os norte-americanos não aceitaram a situação e iniciaram o processo que 

levou à Independência dos Estados Unidos.  

Nesse momento, se possível, projete a imagem da Declaração de Independência dos  

Estados Unidos que, atualmente, está guardada no Arquivo Nacional estadunidense, afirmando que é 

considerado um dos documentos mais importante para o país. Explique que a Declaração foi 

assinada em 4 de julho de 1776 e apresenta uma forte influência das ideias iluministas.  

Destaque a noção de direitos inalienáveis, ou seja, direitos naturais e inerentes a todo ser 

humano que não podem ser perdidos ou infringidos. De acordo com a Declaração, entre esses 

direitos estão: a vida, a liberdade e a procura da felicidade.  

Pontue a ideia de autogoverno presente na Declaração, afirmando a importância da 

existência da representatividade quando os deputados são eleitos pelo povo. Nesse momento, 

retome a ideia do Contrato Social, presente na obra de Locke e de Rousseau, em que o governo 

deve existir até o momento em que satisfaz as necessidades dos povos, podendo ser derrubado ou 

substituído caso não cumpra sua função. Complemente afirmando a ideia de que, na Declaração, o 

governo era criado pelo povo para assegurar os seus direitos.   

Além disso, explique que é possível identificar as ideias de Montesquieu no documento 

(divisão em três poderes), visto que a Declaração faz referência direta ao poder legislativo e judiciário. 

Ressalte que, após a independência, os Estados Unidos se tornaram uma República Presidencialista e 

adotaram o sistema de divisão do poder em executivo, legislativo e judiciário.  

https://museum.archives.gov/founding-documents#declaration
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Reserve 25 minutos da aula para que os estudantes sintetizem os conhecimentos adquiridos 

durante as três aulas da sequência didática. Peça para que eles elaborem uma redação sobre a 

influência iluminista na Independência dos EUA. 

 Espera-se que os estudantes sejam capazes de identificar a origem das ideias iluministas, 

referenciando os filósofos estudados nas duas primeiras aulas, reconheçam as críticas feitas ao 

Antigo Regime, assim como mencionem a presença dessas ideias no processo de independência  

dos Estados Unidos. Por fim, é possível que os estudantes relacionem algumas dessas ideias a 

determinados aspectos presentes na estrutura política e econômica do mundo contemporâneo.    

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Para aferir o desenvolvimento da turma, acompanhe os estudantes durante as atividades e 

verifique se cada estudante: 

• Tomou conhecimento dos principais teóricos do Iluminismo, seus conceitos e críticas 
dirigidas ao Antigo Regime. 

• Compreendeu o processo de independência dos Estados Unidos e a influência das ideias 
iluministas nesse processo. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Assinale a alternativa que faz a correspondência correta entre o filósofo e suas respectivas ideias.  
 

1 – Montesquieu A - Um dos criadores da Enciclopédia, obra que pretendia 
reunir todo o conhecimento de sua época. 

2 – Rousseau B - É considerado o pai da economia moderna e um dos 
criadores do liberalismo econômico. 

3 - Adam Smith C - Defendeu a ideia de tábula rasa, teoria que afirma  
que o ser humano é moldado pela sociedade onde vive. 
Também afirmou que a propriedade privada deu início  
às desigualdades sociais. 

4 – Diderot D - Filósofo que pensou a divisão do poder em três 
instituições: executivo, legislativo e judiciário. 

a) 1D, 2C, 3B e 4A 

b) 1A, 2C, 3B e 4D 

c) 1D, 2C, 3A e 4B 

d) 1A, 2B, 3C e 4D 
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2. Leia as afirmações abaixo e, depois, assinale a alternativa correta. 

I – A teoria do Direito Divino dos Reis era uma das principais ideias defendidas pelos filósofos 
iluministas. 

II – A crítica ao Antigo Regime, comum no século XVIII, era um dos aspectos compartilhados por 
todos os filósofos iluministas. 

III – Para os iluministas, a verdade só poderia ser alcançada através da razão. A razão estava 
relacionada à luz e à sabedoria, por isso esses pensadores valorizavam a ciência e os métodos 
empíricos. 

a) Todas as afirmativas estão corretas. 

b) Apenas a afirmativa I é correta. 

c) Apenas as afirmativas II e III são corretas. 

d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

 

Gabarito das questões 

1. Alternativa correta: a. 

2. Alternativa correta: c. 


