
1. Nova atitude diante do universo. O universo não é a manifestação de uma 
transcendência no limite absolutamente incompreensível e é um campo a ser 
investigado pelas consciências. A razão deveria julgar, comparar, pesar, avaliar, juntar 
ou separar... (FORTES, 1985, p. 18)

2. A Razão não pode se submeter a nenhuma autoridade que a transcenda e a 
nenhuma regra que lhe seja extrínseca: ela é, para si mesma, sua própria regra.

3. A Razão é livre e soberana. Não há nenhuma autoridade acima da Razão.

4. A atenção se volta para esse mundo, a questão não é mais a transcendência, mas a 
imanência.

Vai chegando o mundo moderno 
com suas novas perspectivas



AS BASES PARA O PENSAMENTO ILUMINISTA DO 

SÉCULO XVIII

-RACIONALISMO: único instrumento para se chegar ao conhecimento.

-LIBERALISMO: O uso e garantia da liberdade como elemento indispensável à nova 
sociedade (respondia a problemas concretos da burguesia frente aos limites impostos pelo 
Estado; fazia frente ao Antigo Regime e ao seu sistema social fechado; 

-Voltaire (1694-1778) defendeu a ideia de progresso nas suas cartas Inglesas apontando o 
ciclo virtuoso entre comércio, liberdade, mais comércio e poderio do Estado. 

- DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO CIENTÍFICO: Os procedimentos serão 
estabelecidos por uma plêiade de pensadores...



(final do século XVIII começo do XIX)

- A Ordem Social e Política que ruirá em 1789...

(a velha aristocracia rural e os servos da gleba vão dando espaço para uma nova 
classe burguesa que se expande nas cidades e com atividades econômicas que se 
dão na esfera da circulação e da produção artesanal e manufatureira – somando-se 
a isso a nobreza e a Igreja vão perdendo poder político absoluto e os dogmas 
religiosos vão sendo questionados como por exemplo pelos enciclopedistas).

Cresce a “burocracia”: “aparato técnico-administrativo, formado por profissionais 
especializados, selecionados segundo critérios racionais e que se encarregavam de diversas 
tarefas importantes dentro do sistema...” -

“Cada século tem um espírito que o caracteriza: o espírito do nosso 
parece ser o da liberdade”. 

Voltaire
(1694-1778)



Liberalismo avança pelo mundo – século XIX

Ideia e sociologia do Liberalismo:

-Ideia de liberdade; Filosofia social individualista, o indivíduo e não o 
grupo (!?) ou o Estado (!?); 

-Filosofia da história: o indivíduo faz... A história não é feita por 
forças coletivas, mas por indivíduos;

-Racionalista: as Assembleias procuram uma verdade média;

-Ocorreu uma rejeição do Estado Absolutista;



-O poder se fragmentou, tornou-se mais equilibrado (descentralização), limita-se 
o campo de atv. Do Estado

-Na sociologia do liberalismo: expressão dos valores, interesses e crenças da 
burguesia (“livre mercado”, “mão invisível” (economia de mercado), “melhor 
governo é o invisível” etc.

-RESULTADOS: Existência de uma constituição; Limitações ao Poder; Liberdades 
de opinião, de imprensa, de reunião; valorização do $ e do ensino (princípios de 
libertação e opressão...)








