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FICHA DE HISTÓRIA – 11º ANO 
ILUMINISMO E DESPOTISMO ESCLARECIDO 

 

Fonte 1 O brilho crescente das Luzes 
O brilho crescente das Luzes fica indubitavelmente a dever-se ao novo rumo do pensamento do 
século XVIII. Este não busca, como antes, estabelecer princípios gerais, formas e estruturas das 
quais, por dedução, se chegaria à sucessão de fenómenos. Tem antes como regra partir dos factos 
cuidadosamente observados e catalogados e daí prosseguir para os princípios e para as leis. Assim 
se rasga o caminho da ciência (…). Afastado o dogmatismo (…) a pesquisa científica sofre um 
grande impulso. Surgem assim as regras do método específicas das ciências humanas. A História, 
qual a concebe e escreve Voltaire, tem um ar moderno, preocupado com a minúcia sociológica, com 
a observação técnica e concreta. A história das batalhas e dos tratados deixa de ser soberana. A 
reflexão política impõe-se (…). 
Subsiste a fé na razão, mas esta proclama em voz alta que é seu dever curvar-se diante dos factos. 
A Enciclopédia nasceu desta nova fome de conhecimentos de toda a ordem. É evidente que as 
ciências físicas e biológicas continuam balbuciantes. Mas o impulso foi dado e o movimento não irá 
parar. (…) 
Há um outro domínio também ele capital, que, intelectual e sentimentalmente, nos aproxima dos 
filósofos do século XVIII. Trata-se da defesa dos direitos do indivíduo, da condenação de todo e 
qualquer fanatismo, da obrigação de uma verdadeira tolerância: tais reivindicações, por eles 
afirmadas em voz bem alta, continuam a ser o mérito supremo, a maior honra que lhes cabe. 

Raymond Bloch, Prefácio da obra A civilização da Europa das Luzes, de Pierre Chaunu, vol. I, Lisboa, Editorial 
Estampa, 1985, pp.13-16 

 
1. Que diferenças estabelece Raymond Bloch (fonte 1) entre as formas de 

pensar do século XVII e as do século XVIII? 
2. A evolução do pensamento processa-se de igual forma em todas as áreas? 

Porquê? 
3. Qual o “domínio (…) que, intelectual e sentimentalmente, nos aproxima dos 

filósofos do século XVIII”? Justifica. 
 
Fonte 2 A História 
Prólogo 
Se quiserdes finalmente superar a aversão que vos causa a história moderna, depois da decadência 
do império romano, e ter uma ideia geral das nações que habitam e devastam a terra, apenas 
procurareis nessa vastidão, o que merece ser conhecido: o espírito, os costumes e os usos das 
nações principais apoiados em factos que não se podem ignorar. O objectivo deste trabalho não é 
saber em que ano um príncipe indigno de ser conhecido sucedeu a um príncipe bárbaro numa 
nação comum. Se tivéssemos a infelicidade de decorar a cronologia de todas as dinastias, só 
saberíamos palavras. Do mesmo modo que é preciso conhecer as grandes acções dos soberanos 
que fizeram os seus povos melhores e mais felizes, também podemos ignorar as acções vulgares 
dos reis que apenas sobrecarregariam a nossa memória. De que nos serviriam os detalhes de tantos 
pequenos interesses que já não subsistem hoje, de tantas famílias extintas que se defrontaram nas 
províncias e que depois foram tragadas pelos grandes reinos? Quase todas as cidades têm hoje a 
sua história verdadeira ou falsa, mais ampla e detalhada que a de Alexandre. Só os anais de uma 
ordem monástica têm mais volumes que os do império romano. Como não podemos abarcar a 
vastidão dessas compilações, temos de estabelecer limites e fazer escolhas. É um vasto armazém, 
donde se retira o que nos faz falta. 

Voltaire,  Essay sur l'histoire générale et sur les moeurs et l'esprit des nations, depuis Charlemagne jusqu'à 
nous jours, pp. 1-2  in http://www.dominiopublico.gov.br 
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4. Que elementos da fonte 2 nos permitem afirmar, tal como o autor da fonte 1, 
que a História passa a “ter um ar moderno” com Voltaire? Justifica a tua 
resposta. 

 
Fonte 3  
  

 
J. Guimarães, O Marquês de Pombal 

 

Fonte 4  Ministro todo-poderoso? 
Mas este homem, cujas perfídias tornaram detestável, era, ao mesmo tempo, admirável pela 
presença de espírito que nunca lhe faltava, por uma actividade extraordinária, por singularíssima 
perspicácia e pela firmeza nas ocasiões de perigo. (…) 
Foi assim [devido ao terramoto de 1755] que Sebastião José de Carvalho ficou investido do supremo 
poder, pois, deste modo, D. José I não foi mais do que um joguete, um pupilo, o principal espião do 
Ministro a que se submetera. 

      Giuseppe Gorani, A corte e o país nos anos de 1765 a 1767   
 

Fonte 5  O modernizador 
Portugal deve a sua força e o seu brilhante estado actual ao conde de Oeiras; foi ele que tirou a sua 
nação da barbárie, da ignorância e do marasmo em que ela tinha caído; ele aproveitou da aliança 
com os ingleses para policiar o seu povo, fortificar o governo e tornar o reino respeitável. 

            Charles Dumouriez, État présent du Royaume de Portugal en l’année 1766   
 

Fonte 6 O déspota 
Por que é que Pombal nunca deu atenção às estradas, pontes e canais, excepto a uns poucos metros 
à volta da cidade com o seu nome? (...) Sempre despótico, orgulhoso e cruel, ele nunca obteve 
verdadeiras melhorias, e o povo, que ele favorecia aqui e ali, já não se lembra dele com um 
sentimento de amor, mas de regozijo pela sua queda.  

            Heinrich Link, Bemerkungen auf einer Reise durch Frankreich, spanien und vorzuglich Portugal 
 

5. Achas que, relativamente à fonte 3, podemos falar de uma encenação do poder? 
Porquê? 

6. Atribui um título à fonte 3. 
7. Atenta nas opiniões expressas nas fontes 4 a 6 sobre o Marquês de Pombal. 

a.  “Detestável” ou “admirável”? 
b. Déspota, esclarecido, ou déspota esclarecido? 
c. Responde à questão expressa no título da fonte 4. 

Bom trabalho! 


