Iluminismo

“ La Liberté, armée du Sceptre de la Raison, foudroie l'Ignorance et le Fanatisme”
Gravure allégorique dessinée par Simon Louis Boizot et
gravée par Jean-Baptiste Chapuy (entre 1793 et 1795)*

*A Liberdade, armada com o cetro da Razão, fulmina a Ignorância e o Fanatismo

Gravura alegórica desenhada por Simon Louis Boizot e
gravada Jean-Baptiste Chapuy (entre 1793 e 1795)
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Mas antes de ir para o Iluminismo,
quero falar umas coisinhas com você...

Olá, querido aluno ou querida aluna!
Como você está? Espero que bem, com saúde e tomando todos os cuidados necessários.

Bom, como essa quarentena está demorando muito a acabar, e das outras três vezes que
preparei atividades para vocês do 8º ano usei como base coisas que aprendemos no 7º ano, dessa
vez vou propor um assunto novo: Iluminismo (também chamado Ilustração ou Esclarecimento),
um movimento filosófico que tomou forma na Europa – a nossa velha conhecida Europa Ocidental
– por volta do século XVIII, se difundiu por muitas partes do mundo, inclusive por aqui, e causou
muitas mudanças onde suas ideias se espalharam.
Os pensadores iluministas se opunham a quase tudo o que estudamos sobre o que estava
acontecendo na Europa e em suas colônias pelo mundo nos séculos XVI, XVII e XVIII: o poder
absoluto dos reis, a influência da Igreja Católica na política e em outras esferas da vida das
pessoas e dos Estados, a sociedade do Antigo Regime, as políticas econômicas... enfim. E como o
pensamento iluminista (que será o primeiro assunto a ser visto quando as aulas voltarem) é, de
modo geral, uma crítica à boa parte do que estudamos, todas aquelas atividades de revisão que
organizei para vocês valem muito a pena. Mas caso você não tenha ficado sabendo delas, ou se não
pôde acessá-las, coloco os três blocos de atividades aqui, na forma de link: é só clicar na imagem
para chegar a cada um deles e encontrar todas as informações sobre o que se trata. O material
que selecionei está bem variado: episódios do programa Show da História, do Canal Futura; jogos
educativos sobre o Brasil de antes e durante a colonização; indicação de filme; links para museus
de várias partes do mundo que estão oferecendo visitas virtuais; e, por fim, preparei três quizzes,
de 10 itens cada – e com pontuação para você (Só você!) saber como se saiu –, sobre assuntos que
são ponto de partida para TUDO o que veremos no 8º ano.
Beijos com muitas saudades,
Alessandra 💙

E não dê bobeira: fique em casa!
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Para começar,vamos de Pink Floyd e Kant...
Para entrar no clima do pensamento iluminista, sugiro a música “Another Brick in the Wall pt. 2” (do álbum The Wall, lançado pelo grupo Pink Floyd em 1979), que protesta contra um certo
controle mental que o governo britânico exercia nas crianças da época, numa perspectiva de
educação escolar rígida, que não visava desenvolver o pensamento crítico, bem no estilo "apenas
siga minhas ordens, não pense, não questione". Na música, o personagem Pink, um menino,
sonha em resistir ao autoritarismo dos professores e despreza o tipo de educação que recebe em
sua escola:
“We don't need no education
We don't need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teachers, leave them kids alone
Hey! Teacher! Leave us kids alone!”

Nós não precisamos de educação
Não precisamos de controle de pensamento
Nada de sarcasmo na sala de aula
Professores, deixem as crianças em paz
Ei! Professor! Deixe a nós, crianças, em paz!

“O álbum é sobre um músico, Pink, e conta sobre seus traumas que formam uma parede
metafórica que o separa da sociedade, que o impede de interagir normalmente com outras
pessoas, que o isola, mas ao mesmo tempo o protege. [...] ‘Another Brick 2’ é uma crítica ao
autoritarismo apresentado na educação da época [Reino Unido na década de 70] que, de forma
geral, pode assumir formas tanto de ‘esquerda’ quanto de ‘direita’. Acima de tudo, [a música
apresenta] um trauma pessoal do protagonista: o abuso dos professores faz com que ele sinta
insegurança em relação a autoridades em quem deveria confiar. Mais tijolos são adicionados à sua
parede metafórica que o separa do resto do mundo.” (Adaptado de Gustavo Kasper – médium.com)

Para ouvir a música, e assistir ao clipe legendado1, clique na imagem abaixo.

Another Brick in the Wall - pt. 2
Pink Floyd

1Na

legenda do clipe, infelizmente, a tradução de “sarcasm” aparece como
“humor negro”... Por favor, leia substituindo por “sarcasmo, que é a
correta – em todos os sentidos.
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Mas e Kant,quem é?
Onde ele entra nessa história?
Veja isso que ele escreveu:
"A Ilustração [ou Iluminismo, ou Esclarecimento] é a saída do homem de sua Menoridade,
da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento
sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa Menoridade se a causa
dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se
de si mesmo sem a direção de outrem. ‘Sapere aude!’ ‘Tem coragem de fazer uso de teu próprio
entendimento’. Eis a palavra de ordem do Iluminismo!".
KANT, I. Resposta à pergunta: o que é esclarecimento? Petrópolis: Vozes, 1985 (adaptado)

A época...
“Ao longo do século XVII, ocorreram importantes invenções e descobertas e o crescente
conhecimento científico deu origem à ideia de progresso, de que as coisas mudam e evoluem. A
instalação da monarquia constitucional parlamentar na Inglaterra mostrou também que a
política e a sociedade podem mudar e que suas instituições não são eternas nem estáticas.
Começava-se a acreditar que a miséria humana era fruto da ignorância e que somente a
razão poderia iluminar o pensamento e modificar as condições da vida da humanidade. Essa nova
versão de mundo fez surgir, em meados do século XVIII, um movimento filosófico chamado
Iluminismo. Os filósofos iluministas questionaram o poder real, os privilégios da nobreza, a
religião, a economia, a educação, a escravidão, o colonialismo e outros, submetendo todas as
questões à razão e à crítica.”2

Kant...
Immanuel Kant (1724-1804) nasceu na Prússia, onde hoje é Alemanha, e é considerado por
muitos o principal filósofo da era moderna. Para Kant, o Esclarecimento é “a saída do homem da
Menoridade” – não a menoridade no sentido de idade cronológica e não a menoridade penal, mas
sim a condição em que pessoa vive. Menoridade é um conceito próprio de Kant que designa a
incapacidade de alguém pensar por si mesmo, a incapacidade de ter pensamentos próprios.
Assim, a consequência da Menoridade é a ausência de autonomia, a incapacidade de guiar as
próprias ações. E essas noções kantianas são fruto do movimento filosófico do Iluminismo, do
século XVIII, o “Século das Luzes”, quando o uso da Razão passa a ser o ponto de partida para o
entendimento do mundo, para a transformação dos indivíduos, assim como da realidade, os
libertando da condição de Menoridade e os fazendo autônomos. Dessa forma, a tradição
iluminista defende que é fazendo uso da racionalidade que o sujeito alcança a sua emancipação,
a sua Autonomia.
J. E., História em Documento: Imagem e Texto.
São Paulo, FTD, 2012
2DOMINGUES,
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Segundo Kant, a Menoridade pode ser utilizada como um mecanismo de dominação
política, pois se a pessoa não tem autonomia de pensamento (pensamentos próprios – e não de
outro alguém), será muito mais fácil dominá-la politicamente, pois ela não questionará. E para que
o homem saia da condição de Menoridade é necessário o que Kant chama de Esclarecimento. É
como no clipe de “Another Brick in the Wall - pt. 2”, quando o menino Pink aparece saindo do
túnel escuro se encaminhando para a luz: a saída do túnel escuro seria uma alegoria para o
movimento do Esclarecimento que faz o homem sair das trevas da ignorância para a luz da Razão.

E as ideias de Kant vão ficando ainda mais interessantes...
Esclarecimento é quando a humanidade sai da Menoridade (numa condição de
Heteronomia, que é quando “o outro dá nome a mim” – e esse outro pode ser um ‘guru’, um
amigo, um líder religioso, o Exército, o Estado... –, quando “o outro decide” o que é certo e o que
é errado, “o outro” decide o que deve ser feito e como deve ser feito) e começa a entrar na
Maioridade (condição de Autonomia, quando começa a fazer “uso público” – portanto
republicano e não individualista – do seu entendimento, da sua razão). A pessoa está na condição
de Maioridade quando é capaz de expor, debater, discutir suas questões; é quando começa a
pensar e a decidir por si própria. Mas, atenção, isso não é o mesmo que individualismo, pois ela
faz isso numa relação de troca com outras pessoas. Esclarecimento não é negar “o outro” – a
Igreja, o Exército, o Estado, o professor, o amigo – mas aceitá-lo se, após um processo de crítica,
estiver em conformidade com a sua razão e isso é ser fiel a si próprio. “Tudo o que vem a nós deve
passar por um tribunal da razão.” Isso é ser uma pessoa “maior de idade”. Isso é ser uma pessoa
esclarecida. Uma pessoa esclarecida nunca “obedece por obedecer”, pois isso tiraria a sua
dignidade enquanto indivíduo.
Para Kant, o que manteria o indivíduo
“É tão cômodo ser menor. Se eu tiver um livro que na Menoridade seria a preguiça e a covardia.
tem entendimento por mim, um diretor espiritual “É cômodo pagar alguém para pensar para
que tem em minha vez consciência moral, um médico mim em vez de ler um livro, assim como é
que por mim decide a dieta etc., então não preciso cômodo decorar fórmulas em vez de
de eu próprio me esforçar. Não me é forçoso pensar, entendê-las.” E é aí que Kant diz para se ter
quando posso simplesmente pagar; outros empreen- coragem de fazer uso de seu entendimento,
derão por mim essa tarefa aborrecida.”
de sua razão: “Sapere aude!3”

Atreva-se a conhecer!

É preciso usar o entendimento e a liberdade com coragem. Ouse usar as suas opiniões!
Tenha coragem de saber. Não tenha medo da sua autonomia...
Não aceite o monopólio da verdade. Não aceite algo que não tenha passado pelo seu
senso crítico. Só aceite as coisas que sejam coerentes com a sua razão.
Sapere aude é um lema latino que significa "atreva-se a conhecer" ou "ouse saber". A utilização
original está na “Epistularum Liber Primus” de Horácio, um poeta lírico e satírico da Roma Antiga que
também era filósofo.
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