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Antigo Regime
Os historiadores chamaram de Antigo Regime as instituições políticas e sociais dominantes em grande parte das
potências europeias durante a Idade Modena (séculos XVI a XVIII). Observando o mapa mental abaixo, responda as
questões a respeito do Antigo Regime.

1.
2.
3.
4.
5.

Quais eram os três pilares que sustentavam o Antigo Regime?
O que caracterizava a sociedade estamental? Como ela era dividida?
Em que princípio se baseava o poder absoluto do rei?
O que caracterizava a economia mercantilista?
Qual era o papel do Brasil no Antigo Regime?

Iluminismo
O Iluminismo foi um movimento filosófico dominante na Europa ocidental no século XVIII. A palavra Iluminismo vem
de Esclarecimento, no sentido de trazer luz, de iluminar a mente, isto é, a ideia dos indivíduos sobre todos os
assuntos: política, sociedade, religião, economia etc. A maioria dos pensadores iluministas compartilhavaas ideias
apresentadas no mapa mental abaixo. Observando-o, responda as questões a respeito do Iluminismo.

1.
2.
3.
4.
5.

A partir de que condição os iluministas pensavam a sociedade, a política e a economia?
Que críticas os iluministas faziam à sociedade estamental?
Que críticas os iluministas faziam ao absolutismo monárquico? O que propunham?
Que críticas os iluministas faziam à economia mercantilista? O que propunham?
Quem foi o principal representante do liberalismo econômico?

A que contexto histórico se referem as frases?
Complete o quadro abaixo com as expressões correspondentes a cada contexto histórico.







“O Estado sou eu”.
“Nenhum homem tem uma autoridade natural sobre seu semelhante”.
“A liberdade é um presente do céu, e cada indivíduo tem o direito de usufruir dela logo que utilize da razão”.
“É exclusivamente na minha pessoa que reside o poder soberano”.
“Nenhum homem tem uma autoridade natural sobre o seu semelhante”.
“O trono real não é o trono de um homem, mas o próprio trono de Deus. O príncipe não precisa dar contas
de seus atos a ninguém”.

ANTIGO REGIME

ILUMINISMO

O que os iluministas criticavam? O que defendiam?
Preencha o quadro a seguircom as afirmações que correspondam ao que os iluministas criticavam e defendiam.






à reforma do Estado
à liberdade de expressão
à monarquia absolutista
à perseguição política
à liberdade de comércio







à igualdade de todos perante a lei
aos privilégios da nobreza e do clero
à intolerância religiosa
às restrições comerciais
à educação laica, pública e gratuita

OS ILUMINISTAS
ERAM CONTRÁRIOS

ERAM FAVORÁVEIS

RESPOSTAS
Antigo Regime
1.
2.

3.
4.
5.

O antigo Regime apoiava-se na sociedade estamental, no absolutismo monárquico e na economia
mercantilista.
A sociedade estamental era caracterizada pela desigualdade social e pela divisão da sociedade em
privilegiados (nobreza e alto clero) e não privilegiados (todo restante da sociedade incluindo a burguesia, os
camponeses e os trabalhadores urbanos).
O poder absoluto do rei baseava-se na origem divina do poder.
A economia mercantilista caracterizava-se pelo intervencionismo e protecionismo que impunham restrições
ao comércio e à produção, o controle dos preços, o colonialismo e o monopólio.
O papel do Brasil como colônia era fornecer metais preciosos e produtos necessários à economia europeia, e
consumir os artigos vendidos pela metrópole.

Iluminismo
1.
2.
3.
4.
5.

Os iluministas defendiam o uso da razão pois somente ela poderia iluminar o pensamento e modificar as
condições da vida humana.
Os iluministas criticavam os privilégios de nascimento, característica da sociedade estamental. Propunham a
igualdade jurídica (igualde perante a lei) e o ensino gratuito, público e laico.
Os iluministas criticavam a concentração de poderes nas mãos do governante (rei) e propunham um governo
constitucional, com divisão dos poderes e respeito à soberania popular.
Os iluministas criticavam o controle do Estado sobre a economia, isto é, o intervencionismo e o
protecionismo. Propunham a liberdade econômica, a livre concorrência entre empresas e nações.
O principal representante do liberalismo econômico foi o inglês Adam Smith.

A que contexto histórico se referem as frases?
ANTIGO REGIME

ILUMINISMO

“O Estado sou eu”.

“Nenhum homem tem uma autoridade natural sobre
seu semelhante”.

“É exclusivamente na minha pessoa que reside o poder
soberano”.

“A liberdade é um presente do céu, e cada indivíduo
tem o direito de usufruir dela logo que utilize da razão”.

“O trono real não é o trono de um homem, mas o
próprio trono de Deus. O príncipe não precisa dar
contas de seus atos a ninguém”.

“Nenhum homem tem uma autoridade natural sobre o
seu semelhante”.

O que os iluministas criticavam? O que defendiam?
OS ILUMINIISTAS
ERAM CONTRÁRIOS






à monarquia absolutista
à perseguição política
aos privilégios da nobreza e do clero
à intolerância religiosa
às restrições comerciais

ERAM FAVORÁVEIS






à reforma do Estado
à liberdade de expressão
à liberdade de comércio
à igualdade de todos perante a lei
à educação laica, pública e gratuita
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