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ATIVIDADE DE APRESETAÇÃO: ILUMISMO
Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu na Europa, a partir do século XVII, e
defendia o uso da razão para promover mudanças na sociedade. Este movimento acabou promovendo
mudanças políticas, econômicas e sociais, baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade.
Vamos ver alguns pensadores Iluministas:
1. Locke: defendia que o homem teria alguns direitos naturais como a vida, a liberdade e a
propriedade.
2. Montesquieu: defendeu a separação dos três poderes do estado, ou seja, o Executivo,
Legislativo e Judiciário. A separação dos três poderes tinha como objetivo limitar o poder do
governante, para evitar abusos de autoridade.
3. Voltaire: a mistura de religião e política criava governos injustos, que defendiam os interesses
de apenas uma parcela da população.
4. Rousseau: Criou a obra “Do Contrato Social”, na qual defendia que a sociedade era capaz de
corromper o ser humano, eliminando a sua bondade natural.
5. Diderot: criou a obra “Enciclopédia”. Seu objetivo era reunir todo o conhecimento que a
humanidade havia produzido até sua época. A criação desta obra foi um fator determinante
para que as ideias iluministas se espalhassem pela população.
ATIVIDADE DE APRESENTAÇÃO:
Cada trio ou quarteto, deverá ler, discutir no grupo, definir quatro ou mais frases, copiar para o
caderno a frase e seu significado e apresentar para o professor e colegas;
1. - "É difícil libertar os tolos das amarras que eles veneram".
2. - “Posso não concordar com uma palavra que dizes, mas defendo até a morte o teu direito de
dizê-las”.
3. - "Todo aquele que desconfia, convida os outros a traí-lo."
4. - "O valor dos grandes homens mede-se pela importância dos serviços prestados à humanidade."
5. - "A guerra é o maior dos crimes, mas não existe agressor que não disfarce seu crime com
pretexto de justiça."
6. - "Que Deus me proteja dos meus amigos. Dos inimigos, cuido eu."
7. - "O preconceito é uma opinião não submetida a razão."
8. - "Como é horrível odiarmos quem desejávamos amar."
9. - "A primeira lei da natureza é a tolerância; já que temos todos uma porção de erros e fraquezas."
10. - "Devemos julgar um homem mais pelas suas perguntas que pelas respostas."
11. - "Não se revolta um povo inteiro a não ser que a opressão é geral."
12. - "Vosso filho nada deve obter porque pede, mas porque precisa, nem fazer nada por obediência,
mas por necessidade"
13. - "A razão forma o ser humano, o sentimento o conduz."
14. - "A paciência é muito amarga, mas seus frutos são doces."
15. - "As boas ações elevam o espírito e predispõem-no a praticar outras".
16. - “Quanto menos os homens pensam, mais eles falam.”
17. - “As conquistas são fáceis de fazer, porque as fazemos com todas as nossas forças; são difíceis
de conservar, porque as defendemos só com uma parte das nossas forças”.
18. - “Para obter êxito no mundo temos de parecer loucos mas sermos espertos”

19. - “Se quiséssemos ser apenas felizes, isso não seria difícil. Mas como queremos ficar mais felizes
do que os outros, é difícil, porque achamos os outros mais felizes do que realmente são.”
20. - “A amizade é um contrato segundo o qual nos comprometemos a prestar pequenos favores para
que no-los retribuam com grandes.”
21. - “Nas mulheres jovens, a beleza supre o espírito. Nas velhas, o espírito supre a beleza.”
22. -“As viagens dão uma grande abertura à mente: saímos do círculo de preconceitos do próprio país
e não nos sentimos dispostos a assumir aqueles dos estrangeiros.”
23. -“Quando vou a um país, não examino se há boas leis, mas se as que lá existem são executadas,
pois boas leis há por toda a parte.”
24. -“A necessidade de procurar a verdadeira felicidade é o fundamento da nossa liberdade.”
25. - “As novas opiniões são sempre suspeitas e geralmente opostas, por nenhum outro motivo além
do fato de ainda não serem comuns.”
26. -“Fiz um esforço incessante para não ridicularizar, não lamentar, não desprezar as ações
humanas, mas para compreendê-las”
27. -“A natureza nunca nos engana; somos sempre nós que nos enganamos.”
28. -“A melhor maneira de pedir a Deus é tornarmo-nos merecedores do que desejamos.”
29. -“O valor dos grandes homens mede-se pela importância dos serviços prestados à humanidade.”
30. -“A primeira lei da natureza é a tolerância; já que temos todos uma porção de erros e fraquezas.”
31. -“A amizade é um casamento entre almas, e esse casamento é sujeito ao divórcio.”
32. -“Quando se trata de dinheiro, todos têm a mesma religião.”
33. -“A perfeição é alcançada aos poucos, pois exige ajuda do tempo.”
34. -“Paixão é uma infinidade de ilusões que serve de analgésico para a alma. As paixões são como
ventanias que enfurnam as velas dos navios, fazendo-os navegar; outras vezes podem fazê-los
naufragar, mas se não fossem elas, não haveriam viagens nem aventuras nem novas descobertas.”
35. -“Para que discutir com os homens que não se rendem às verdades mais evidentes? Não são
homens, são pedras.”

