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RESUMO
Esta pesquisa tem por objetivo a análise da concepção de História do intelectual Augusto Comte (1798-1857). Filósofo,
fundador da corrente de pensamento conhecida como positivismo, desenvolveu seu pensamento a partir de uma noção
evolutiva. Segundo ele, o período ultimo da evolução humana produziu o que ele chamou de Humanismo. Inserido em
seu próprio contexto histórico, sua atuação como intelectual priorizou os interesses dos grupos burgueses de industriais
de sua época. Produziu uma obra de largo alcance filosófico e definiu as bases para a nova religião da humanidade,
agora  já  não  mais  sobrenatural,  mas  racional.  Sua  filosofia  primeira,  o  positivismo,  estabeleceu  a  ordem para  o
progresso e o progresso pela ordem a partir da física da sociedade. Como tal, se pauta pela observação das leis do
desenvolvimento social. A partir daí, da previsibilidade das recorrências destas leis, propôs um sistema político, que
chamou sociocracia, capaz de conter a desordem e reorganizar a sociedade francesa. A pesquisa foi desenvolvida a
partir do levantamento bibliográfico e seguiu as prerrogativas da análise histórica e filosófica dos textos.

PALAVRAS-CHAVE: Filosofia Positivista; Sociedade Capitalista; Etapas Históricas; Augusto Comte; Século XIX.

1 INTRODUÇÃO

O pensamento filosófico tem sua história.  Na história, desenrolou-se o desenvolvimento
deste modo de pensar desde o questionamento aos mitos gregos e à própria formulação de deus até
às  estruturas  que  determinaram  a  percepção,  a  linguagem  e  o  labor  científico  humanos.  O
pensamento se desenrolou em axiologias e sistema conceituais completos para explicações sobre a
realidade e o mundo, sobre o homem diante essa realidade e em sua constituição como pensamento
no mundo. Nesse sentido, é que o filosófico do pensar se aprimorou com o tempo histórico de seu
próprio progresso e evoluiu segundo uma ordem coesa e distinta que a razão do filósofo positivo
poderia então elucidar. Assim pensou Augusto Comte (1798-1857), pensador francês do século XIX.

Comte se dirigiu aos chefes de estado burgueses e na procura pelo que possivelmente
estava querendo dizer, nos apresentou questões filosóficas. Algumas delas ainda insolúveis, afinal,
um verdadeiro problema as constitui. Enquanto a interpretação se interpõe ao texto, ao contexto, ao
conjunto de fatores que compõe a totalidade do existir humano, ao autor e o seu lugar na sociedade
que vivia, a história, ainda sim, constituiu-se interpretação da sociedade positivada por suas leis.
Enquanto  tal,  significa  a  realidade.  A  interpretação  da  realidade  constituiu  a  realidade  pelo
pensamento racional. Em termos de filosofia, história se fez interpretação e nela a Humanidade se
constituiu evolução da mente.

Por meio do procedimento metodológico da pesquisa bibliográfica, fizemos o levantamento
das obras  do autor,  que concebeu o positivismo como filosofia  primeira  da  sociedade,  afim de
elucidar aspectos de seu pensamento. Restringimo-nos, sobretudo, à sua concepção de história e a
relação deste labor filosófico com o contexto político no qual se inscreveu sua atuação enquanto
intelectual burguês frente aos desafios que a sociedade capitalista de sua época apresentou.

Tivemos por objetivo elucidar sua concepção de história e sua orientação positivista para
explicação da sociedade. Para tanto, dividimos a exposição e análise dos textos do autor em dois
momentos.  No  primeiro  deles,  apresentamos  dados  bibliográficos  de  Comte,  nesse  interim,
apontamos  suas  principais  obras  e  características  gerais  de  seu  pensamento  filosófico,  como
também, seu lugar na sociedade de então. Comte fundou o positivismo filosófico e concebeu a
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sociedade  em  progresso  pela  ordem  e  pelas  leis  que  regem  sua  evolução.  Esse  aspecto
determinante de seu pensamento, será abordado no segundo momento do texto.   

Tal  empreendimento  de  pesquisa  se  justifica  pela  importância  e  relevância  que  seu
pensamento teve para a filosofia. Justifica-se principalmente por ser ele o primeiro pensador que
procurou oferecer as bases teóricas e científicas para as ciências da sociedade, a sociologia. Além
disso, sua influência e permanência patente em território brasileiro, em tempos de crise, deve ser
lembrada afim de que possamos tomar maior consciência do que significa ter na bandeira nacional o
lema da filosofia positivista, ‘ordem e progresso’.

2 AUGUSTO COMTE: ORIENTAÇÃO POSITIVA DA SOCIEDADE

Augusto Comte, em seu calendário positivista, conhecido também como a concreta reparação
humana, definiu o décimo terceiro mês, de Bichat, a ciência moderna, o estágio final da evolução da
mente humana. Nascido em Montpellier,  na França,  no ano de 1798.  Escreveu seus textos em
conjunto indistinto com sua participação na vida política no decorrer dos dias conflituosos pelos
quais passava a França em sua aparente reorganização/reordenação social e econômica, após a
Revolução de 17891.  Visava com os seus trabalhos oferecer respostas aos “anseios de reforma
intelectual  e  social  [...]  que  se  desenvolveram  no  sentido  da  formulação  de  uma  religião  da
humanidade” (GIANNOTTI, 1983, p.XIII), de onde um novo calendário seria instituído. Para Comte,
só “a filosofia positiva pode ser considerada a única base sólida da reorganização social, que deve
terminar o estado de crise atual no qual se encontram, há tanto tempo, as nações mais civilizadas”
(COMTE, 1986, p. 17).

Nasceu no período histórico em que o capitalismo se instalava como sistema econômico
predominante. Marcado, sobretudo, por uma grande transição na disposição da economia e cultura
da Europa que se reorganizava, sob preço de conflitos sangrentos frequentes, a partir das novas
demandas dispostas pelo sistema de produção do Capital. Viveu, como Karl Marx (1818-1883)2, no
período do fortalecimento do capitalismo liberal da cidade, do comércio e do burguês em detrimento
do Antigo Regime, o sistema social e político da Europa aristocrática.

Conforme Giannotti, as instituições sociais foram destruídas pela Revolução francesa. Para
Comte se impôs, por isso, a necessidade do estabelecimento de uma nova ordem para o progresso.
A Revolução, por ser metafísica e negativa em seus pressupostos, não ofereceu fundamentos para
o reordenamento social. “A tarefa a ser cumprida deveria, portanto, ser a instauração do espirito
positivo na organização das estruturas sociais e políticas. Para isso, seria necessária uma nova elite
científico-industrial” (GIANNOTTI, 1983, p.Xlll). Tarefa pela qual Comte dedicou todo seu trabalho
intelectual com o desenvolvimento e ministração de cursos de filosofia positiva.

Seus cursos, encontraram seu curso. Ao deixar suas atividades como secretário de Saint-
Simon iniciou em sua casa aulas de filosofia positiva aos compatriotas. Suas obras são, em sua
maioria, frutos destas incursões didáticas. A partir delas escreveu as suas primeiras obras que se
ocuparam, em primeiro lugar, com a lei da evolução da mente humana e a sua historiografia.

Como prioridade inicial,  lançou-se aos princípios  que ofereceram os fundamentos de tais
enunciações proferidas. Seus trabalhos se voltaram para a disposição positiva da mente evoluída.
Falou  da  história  como  lei  da  natureza,  de  natureza  sociológica.  Inseriu-se,  desse  modo,  nos

1 “A revolução devorava seus próprios criadores e, impedia de gerar filhos, parecia esgotar-se em si própria. [...] o povo
esteve perto de realizar o poder para si próprio, através da Gironda, esse mesmo povo foi devolvido a seu próprio lugar
de submissão... Resultado: fracasso. [...] França trocara sua monarquia feudal absolutista por uma monarquia burguesa
igualmente absolutista” (MICELI, 1994, p.99). 
2 Detalhes sobre o pensamento desse autor pode ser consultado no texto, apresentado neste mesmo evento sob o
título: A CONSTRUÇÃO DO HUMANO E A ALIENAÇÃO PELO TRABALHO EM KARL MARX (1818-1883).

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



assuntos políticos de sua época. Suas afirmações e teses defendidas são enunciadas diante o que
ele considerou “conflitos estéreis”,

entre  o  materialismo e  espiritualismo.  Representam,  de  maneira  provisória,  sob  formas
igualmente viciosas, as necessidades igualmente graves, apesar de infelizmente opostas entre
si  até  este  momento,  da realidade  e da dignidade de quaisquer de nossas  especulações.
Chegando finalmente à sua maturidade sistemática, o espirito positivo dissipa ao mesmo tempo
as  duas  ordens  de  aberrações,  terminando  esses  conflitos  estéreis,  graças  à  satisfação
simultânea de ambas as condições viciosamente contrarias, como logo indica nossa hierarquia
cientifica, combinada com nossa lei de evolução, por quanto cada ciência não pode chegar a
uma  verdadeira  positividade  a  não  ser  que  a  originalidade  de  seu  próprio  caráter  seja
plenamente consolidada (COMTE, 1986, p.92).

Consolidou plenamente a ciência positiva que se colocou como base da evolução da mente
humana, o espírito positivo. Com essa aliou em si a síntese necessária entre o “saber prático e
intelectual” (COMTE, 1986, p.103)i, entre o conhecimento interior e exterior, entre a subjetividade e a
objetividade (COMTE, 1986, p.109)ii, como, ademais, estabeleceu a hierarquia entre as ciências e
produziu a harmonia social pelo progresso e pela ordem3. “Tal é hoje, em várias direções capitais, a
maior e mais urgente necessidade de nossa inteligência” (COMTE, 1986, p.9) iii,  formulou Comte
como a “única lacuna que se trata de preencher para constituir a filosofia positiva [...]; resta-lhe, para
terminar o sistema das ciências da observação, fundar a física social” (COMTE, 1986, p. 09)iv. Desse
modo, 

essa unidade do conhecimento não é apenas individual,  mas também coletiva; isso faz da
filosofia positiva o fundamento intelectual da fraternidade entre os homens, possibilitando a vida
prática em comum. A união entre teoria e prática seria muito mais íntima no estado positivo do
que nos anteriores, pois o conhecimento das relações constantes entre os fenômenos torna
possível determinar seu futuro desenvolvimento. O conhecimento positivo caracteriza-se pela
previsibilidade:  “ver  para  prever”  é  o  lema  da  ciência  positiva.  A  previsibilidade  científica
permite o desenvolvimento da técnica e, assim, o estado positivo corresponde à indústria, no
sentido de exploração da Natureza pelo homem” (GIANNOTTI, 1983, p.XI-XII).

A filosofia, de acordo com Comte, nesse momento do desenvolvimento de seu pensamento
em  consonância  com  o  da  própria  humanidade,  encontrava-se  ainda  dividida  em  ciências
fundamentais a partir de seus fenômenos correspondentes (COMTE, 1986, p.33)v. Conforme ele, o
“princípio da invariabilidade das leis naturais só começa realmente à adquirir alguma consistência
filosófica quando os primeiros trabalhos verdadeiramente científicos puderam manifestar exatidão
essencial” (COMTE, 1986, p.51)vi. Destarte, devemos conceber não mais que uma ciência, a “ciência
humana ou mais exatamente social” (COMTE, 1986, p.54) como princípio e fim de nossa existência.

A Grande Crise, apontada por Comte como o fim do antigo regime e a necessidade da nova
ordem, sempre tendeu a se transformar em um movimento orgânico, cuja as origens remontam aos
cinco últimos séculos. Destinada a operar a regeneração social, já sem as intermitências negativas

3 “Para  nova  filosofia,  a  ordem constitui  sem cessar  a  condição  fundamental  do  progresso  e,  reciprocamente,  o
progresso  vem a  ser  a  meta  necessária  da  ordem;  como no  mecanismo  animal,  o  equilíbrio  e  a  progressão  são
mutuamente indispensáveis, a título de fundamento ou destinação. Especialmente considerado, em seguida, no que
respeita  à  ordem,  o  espírito  positivo  apresenta-lhe  hoje,  em sua  extensão social,  poderosas  garantias  diretas  não
somente científicas, mas também lógicas, que poderão logo ser julgadas muito superiores às vãs pretensões duma
teologia retrograda, que cada vez mais se degenera, desde vários séculos, num ativo elemento de discórdias, individuais
ou nacionais, incapaz, a partir de agora, de conter as divagações subversivas de seus próprios adeptos. Atacando a
desordem  atual  em  sua  verdadeira  fonte,  necessariamente  mental,  constitui,  tão  profundamente  quanto  possível
harmonia lógica, regenerando, de início, os métodos antes das doutrinas, por tripla conversão simultânea da natureza
das questões dominantes, da maneira de trata-las e das condições prévias de sua elaboração” (COMTE, 1986, p. 69).
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das ciências que engendraram a alteração dos tempos. Uma transformação decisiva que teve de
aguardar  uma  filosofia  adequada  e  capaz  de  fornecer,  além  da  orientação  política,  a  “base
intelectual indispensável” (COMTE, 1986, p.66).

 
Vimos,  pois,  abertamente  libertar  o  Ocidente  de  uma  democracia  anárquica  e  de  uma
aristocracia retrograda, para constituirmos, tanto quanto possível, uma verdadeira sociocracia,
que força concorrer para a regeneração comum todas as forças humanas, aplicadas sempre
conforme a natureza de cada uma (COMTE, 1986, p.119).

Até  sua  morte,  no  ano  de  1857,  em  Paris,  escreveu  uma  obra  volumosa  dedicada
abertamente ao progresso das ciências e da sociedade burguesa, aliada ao desenvolvimento da
indústria, em direção ao estágio final da história evolutiva da Humanidade, seu conceito fundamental
(COMTE, 1983, p.318). Se referiu com ele a civilização capitalista em seu florescer, por um lado,
norteada  pelo  liberalismo  econômico  sob  a  política  de  Estado  democrático,  por  outro,  pelos
resquícios absolutistas.  Conquanto seu objetivo foi a sociocracia, o progresso pela ordem e a ordem
pelo progresso (COMTE, 1986, p.69), sua consolidação se daria pelo trabalho4. Em suas palavras,
“estado social não pode, sem dúvida, consolidar-se e desenvolver-se senão pelo trabalho” (COMTE,
1986, p.298). Orientado pela síntese do saber prático e intelectual, “uma filosofia verdadeiramente
inabalável, que levou a fundar a religião final, logo que o surto moral completou a renovação mental”
(COMTE, 1983, p.318). Aliadas assim, filosofia, ciência e política,

o  positivismo  se  compõe  essencialmente  duma  filosofia  e  duma  política,  necessariamente
inseparáveis, uma constituindo a base, a outra a meta do mesmo sistema universal,  onde a
inteligência e sociabilidade se encontram intimamente combinados. Duma parte, a ciência social
não é somente a mais importante de todas, mas fornece sobretudo o único elo, ao mesmo tempo
lógico e cientifico, que de agora em diante comporta o conjunto de nossas contemplações reais
(COMTE, 1986, p.97).

A partir dessa inteireza, alcançada em seus discursos sobre o espírito positivo, construiu a
missão do positivismo: generalizar a ciência real e sistematizar a arte social (COMTE, 1986, p.98). É
a solução para a modernidade que cessa de ser antinômica. Em sua progressão positiva satisfez as
exigências  intelectuais  e  sociais  não  só  quanto  ao  futuro,  mas,  e,  sobretudo,  quanto  ao  seu
presente. Nele relativo cedeu ao absoluto e o altruísmo tendeu ao domínio do egoísmo. Então uma
marcha já sistemática substituiu a evolução espontânea de tempos anteriores, em “uma palavra, a
Humanidade substitui-se definitivamente a Deus, sem esquecer jamais seus serviços provisórios”
(COMTE, 1983, p.318) 5.

Somente assim, a lei geral da história poderia ser entendida. A história humana atingiu seu
mais alto nível de evolução mental devido ao desenvolvimento pleno de um ser humano orientado
pela  razão.  Ele  aperfeiçoa  e  desenvolve  a  sociedade  na  medida  em  que  desenvolve  seu
pensamento.

Seguindo a lei da história e do desenvolvimento, as diferentes teorias atingiram diferentes
estados de desenvolvimento, primeiro, o estado teológico, depois o metafísico, e, por fim, o positivo

4 Segundo Comte (1986, p.119): “nós, sociocratas, não somos nem democratas, nem aristocratas. Aos nossos olhos, a
massa respeitável desses dois partidos opostos representa empiricamente, de um lado, a solidariedade, do outro, a
continuidade entre as quais o positivismo estabelece profundamente uma subordinação necessária, que substitui enfim o
antagonismo deplorável  que a separava.  Mas,  com quanto  nossa política  se eleve  igualmente  acima dessas  duas
tendências incompletas e incoerentes”.
5 “A razão humana está agora suficientemente madura para que empreendamos laboriosas investigações científicas,
sem ter em vista algum fim estranho, capaz de agir fortemente sobre a imaginação, como aquele que se propunham os
astrólogos e os alquimistas” (COMTE, 1986, p.6)
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(COMTE, 1986, p.35). Assim, toda a história da Humanidade é condensada por Comte como uma
história da religião, pois a “lei geral do movimento humano consiste, sob qualquer aspecto, em que o
homem se torne cada vez mais religioso” (COMTE, 1983, p. 299).

3 A HISTÓRIA: CONCEPÇÃO DO HUMANISMO COMO EVOLUÇÃO ESPIRITUAL

Em seu livro,  Catecismo Positivista  (1852),  Comte retoma resumidamente, a partir  de um
diálogo entre “O Sacerdote” e “A Mulher”, a lei dos três estados (COMTE, p. 297). Lei essa que seria
seu ponto de partida e cerne conceitual já elucidado no curso de  Filosofia Primeira, seis volumes
escritos entre os anos 1830-1842. Nas palavras de Comte, diz o Sacerdote, sua personagem:

para completar essa teoria da evolução humana, só me resta, minha filha, indicar-vos a lei que
regula nossa marcha temporal. Ela oferece, como a marcha espiritual, e por motivos análogos, a
sucessão  necessária  de  três  estados  distintos:  o  primeiro  puramente  provisório,  o  segundo
simplesmente transitório  e o  terceiro  único definitivo,  conforme os diversos modos de nossa
atividade. Com efeito, a existência humana começa por ser essencialmente militar, para se tornar
enfim completamente industrial (COMTE, 1986, p.298).

Essa sucessão progressiva e evolutiva do desenvolvimento humano teve suas origens a partir
de um esboço matemático, nas escolas de Tales de Mileto (aprox. 623-546 a.C.) e Pitágoras de
Samos  (570-495  a.C.).  Esboço  que  se  constituiu  a  principal  fonte  mental  de  decadência  do
politeísmo  e  da  ascendência  do  monoteísmo.  Para  então,  enfim,  atingir  sistematicamente  a
positividade moderna em um novo regime filosófico, resultado essencialmente da grande renovação
astronômica iniciada por Nicolau Copérnico (1473-1543), Johannes Kepler (1571-1630) e Galileu
Galilei (1564-1642) (COMTE, 1986).

Cada um de nós, segundo ele, em sua própria história foi sucessivamente “ teólogo em sua
infância, metafísico em sua juventude e  físico em sua virilidade” (COMTE, 1986, p.5). Progressão
essa que a própria humanidade sofreu em seu processo de evolução mental e espiritual. Isso porque
o espírito humano, em suas investigações, utilizou-se de três métodos de filosofar: o primeiro, o
método teológico, o segundo, o método metafísico, e, finalmente, o método positivo (COMTE, 1986).
Em  suas  palavras,  “se  excluem  mutuamente:  a  primeira  é  o  ponto  de  partida  necessário  da
inteligência humana; a terceira seu estado fixo e definitivo; a segunda, unicamente destinada a servir
de transição” (COMTE, 1986, p.4).

Conforme Giannotti, a filosofia da história de Comte pode ser sintetizada, portanto, na sua lei
dos três estados: “todas as ciências e o espírito humano como um todo desenvolvem-se através de
três fases distintas: a teológica, a metafísica e a positiva” (GIANNOTTI, 1983, p. X). Primeiro estágio
da humanidade foi marcado pelo fetiche e pelas ilusões da religião, inicialmente politeísta e depois
monoteísta. O segundo pela elaboração de conceitos que explicassem a realidade. Uma transição
necessária, mas ainda sim uma explicação abstrata. E por último, o positivo, marcado pela razão e
demonstrações empíricas  das ciências  naturais.  Em sua inteireza,  doutrina universal  qualificada
como religião, conquanto, sem o elemento sobrenatural6 (COMTE, 1986, p.139).

Estas  são  etapas  pelas  quais  os  homens  tiveram  que  passar  para  alcançar  seu
desenvolvimento  e  evolução a partir  da  compreensão que tem de si  mesmo como quem pode
conhecer a verdade.   A etapa teológica,  fantasiosa,  conta com a presença de deuses e forças
mágicas  que  dizem  respeito  ao  tempo  do  passado,  selvagem  e  bárbaro,  no  qual  o  homem,
relacionando-se com o fruto da vontade destes deuses, evoluiu para a condição superior por esse

6 “O sacerdote – a religião consisti, pois, em regular cada natureza individual e em congregar todas as individualidades;
o que constituiu apenas dois casos distintos de um problema único” (COMTE, 1986, p.139).
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domínio de força superior e não por si próprio. O progresso das ideias, que, uma vez evoluídas,
transformam  o  homem  conforme  suas  determinações.  Evoluindo  em  suas  ideias  evoluiu  na
progressão da história do mundo. Nas palavras de Comte:

No estado teológico,  o espírito  humano,  dirigindo essencialmente suas investigações para a
natureza íntima dos seres, as causas primeiras e finais de todos os efeitos que o tocam, numa
palavra, para os conhecimentos absolutos, apresenta os fenômenos como produzidos pela ação
direta  e  contínua  de  agentes  sobrenaturais  mais  ou  menos  numerosos,  cuja  intervenção
arbitrária explica todas as anomalias aparentes no universo (COMTE, 1986, p. 04).

A observação dos fenômenos reduz-se a poucos casos, e a imaginação exerce um papel em
primeiro plano. A compreensão do mundo, então, se deu por meio de ideias de deuses e espíritos.
Como  detentor  do  conhecimento  absoluto,  o  conhecimento  outorgado  pelos  deuses  e  seres
sobrenaturais, o homem não colocou qualquer problema para além dos limites dessa sobre-natureza
(GIANNOTTI, 1983, p. X).

A etapa Metafísica, como entendeu Comte, foi um estado transitório. Marcado por abstrações
conceituais e contrato social pelo qual a sociedade civil prevalece, o poder dos homens emana dos
próprios  homens  em  seus  representantes,  os  juízes.  Nele  existem  lutas  entre  os  interesses
individuais e políticos, não obstante, jamais em termos de classe. Substitui os termos da religião e
dos seres sobrenaturais por entidades metafísicas. É no estado metafísico,

que  no  fundo  nada  mais  é  do  que  simples  modificação  geral  do  primeiro,  os  agentes
sobrenaturais  são  substituídos  por  forças  abstratas,  verdadeiras  entidades  (abstrações
personificadas)  inerentes  aos  diversos  seres  do  mundo,  e  concebidas  como  capazes  de
engendrar por elas próprias todos os fenômenos observados, cuja explicação consiste, então,
em determinar para cada um uma entidade correspondente (COMTE, 1986, p.4).

Assim como a teologia, a metafísica procurou explicar a natureza intima dos seres como a
origem e o destino das coisas. Explicou a essência de produção dos fenômenos e substituiu os
seres  sobrenaturais,  progressivamente,  por  ‘entidades’  ou  ‘abstrações  personificadas’,  o  que
permitiu sua representação como ‘ontologia’. Estas entidades guardaram em si um caráter equívoco
por  serem representações dos corpos correspondentes,  o  que possibilitou ao espírito  ver  neles
emanações da potência sobrenatural ou simples abstração do fenômeno. Esta etapa correspondeu
ao  desenvolvimento  em relação  ao  período  teológico  na  direção  do  espírito  positivo  “graças  à
subordinação gradual das diversas entidades particulares a uma única entidade geral, a  natureza,
destinada  a  determinar  o  fraco  equivalente  metafísico  da  vaga  ligação  universal  resultante  do
monoteísmo” (COMTE, 1986, p.47).

Estes  estágios  precedentes  correspondem,  respectivamente,  à  infância  e  juventude  da
Humanidade.  O  terceiro  e  último  estágio  do  desenvolvimento,  correspondeu  a  virilidade  e
maturidade  do  homem.  É  o  estado  positivo.  Buscou-se  respostas  científicas  para  todos  os
fenômenos. Marcado pela observação e respeito aos fatos, deixa de se perguntar pelo “porque” e
passou  a  procurar  pelo  “como”,  ofereceu  explicações  da  natureza  por  leis  oriundas  destas
observações na própria  natureza. Tais leis  permitiram que previsões fossem delineadas a partir
delas  pela  constatação  de  suas  regularidades.  O positivismo tem o  sentido  de  que homem foi
construído em sua história por meio de sua progressão espiritual. A evolução das ideias, em uma
revolução espiritual, foi o elemento melhorador da realidade humana, foi a ordem e o progresso da
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evolução do homem, quando deixa de pensar coisas ilusórias e passa desenvolver o pensamento7.
Segundo Comte:

no  estado  positivo,  o  espírito  humano,  reconhecendo  a  impossibilidade  de  obter  noções
absolutas, renuncia a procurar a origem e o destino do universo, a conhecer as causas intimas
dos fenômenos, para preocupar-se unicamente em descobrir, graças ao uso bem combinado do
raciocínio e da observação, suas leis efetivas, a saber, suas relações invariáveis de sucessão e
similitude. A explicação dos fatos, reduzida então a seus termos reais, se resume de agora em
diante na ligação estabelecida entre os diversos fenômenos particulares e alguns fatos gerais,
cujo número o progresso da ciência tende cada vez mais a diminuir (COMTE, 1986, p. 4).

Esse é o estado definitivo da inteligência humana. Aquele para o qual a inteligência sempre
progrediu em sua propensão natural. Assim, a História atingiu a categoria de Ciência, pois a única
ciência é a ciência da natureza.  A teologia e a metafísica,  pelo caráter  absoluto e imóvel,  não
poderiam  comportar  o  movimento  do  verdadeiro  Progresso  para  atingir  seu  alvo  determinado
(COMTE, 1986, p.70). Portanto, afirma o filósofo:

A reorganização total, a única capaz de terminar a grande crise moderna, consiste, com efeito,
sob  o  aspecto  mental  que  de  início  deve  prevalecer,  em  constituir  uma  teoria  sociológica
apropriada a explicar convenientemente o conjunto do passado humano. [...] O espírito positivo,
em  virtude  de  sua  natureza,  eminentemente  relativa,  é  o  único  a  poder,  representar
convenientemente todas as  grandes épocas históricas como tantas fases determinadas duma
mesma evolução fundamental,  onde  cada uma resulta  da precedente e  prepara  a  seguinte,
segundo leis invariáveis que fixam sua participação especial na progressão comum. [...] Apesar
de esse  incontestável  privilégio  da positividade racional  dever,  no início,  parecer  puramente
especulativo, os verdadeiros pensadores nisso logo reconhecerão a primeira fonte necessária da
ativa ascendência social reservada finalmente à nova filosofia (COMTE, 1986, p.71).

A  proposta  teórica,  a  partir  do  alvorecer  de  uma  filosofia  positiva,  possibilitou  o
desenvolvimento da física social. Uma ciência da sociedade fundamentada em fatos empíricos e na
observação de fenômenos regidos pelas próprias leis que regem o desenvolvimento histórico dessa
mesma sociedade. No cume da evolução histórica da sociedade está, para Comte, a Humanidade
evoluída  vivendo  e  se  reproduzindo  em um mundo  industrial.  A  História  é,  pela  ordem e  pelo
progresso, a concepção do humanismo entendido como a evolução espiritual do homem. Dessa
religião do homem, desse espírito positivo emana o poder da ascendência da sociedade.

4 CONCLUSÃO

À história  não cabia ainda sua determinação científica.  Estava em seu florescer  entre os
arbóreos das especificidades do conhecimento enquanto hermenêutica do passado. Porquanto esse
aspecto  a  determinava entre as  ciências humanas e  sociais  em detrimento das especificidades
metodológicas das ciências físicas exatas. Assim, a própria sociologia em suas origens, enquanto
dona de seu próprio objeto, subsidiará, em princípio, as delimitações do próprio labor historiográfico.
A submissão às leis da natureza da sociedade é condição para seu domínio, e,  o consequente

7 O estado positivo caracteriza-se, segundo Comte, pela subordinação da imaginação e da argumentação à observação.
Cada proposição enunciada de maneira positiva deve corresponder a um fato, seja particular, seja universal. [...] A visão
positivista dos fatos abandona a consideração das causas dos fenômenos (procedimento teológico ou metafísico) e
torna-se pesquisa de suas leis,  entendidas como relações constantes entre  fenômenos observáveis  [...].  Na época
moderna,  o mesmo procedimento reaparece em Bacon (1561-1626),  Galileu (1564-1642) e René Descartes (1596-
1650), os fundadores da filosofia positiva, para Comte. (GIANNOTTI, 1983, p.XI)
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domínio  das massas revolucionárias  que se  fortaleciam em seu seio  pela  desordem e falta  de
apreensão da religião positiva. 
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i A coordenação positiva, sem deixa de ser teórico e pratica, deve também tornar-se moral e colher no
sentimento  seu  verdadeiro  princípio  de  universalidade.  Somente  então  poderá  enfim  afastar  todas  as
pretensões teológicas, realizando melhor do que o antigo regime a destinação decisiva de toda doutrina
geral. [...] Todos os aspectos fundamentais de nossa tripla existência. (COMTE, 1986, p.103)
ii A seu princípio subjetivo a preponderância do sentimento, o positivismo associa pois uma base objetiva, a
imutável necessidade exterior,  a única permitir  realmente subordinar a sociedade ao conjunto de nossa
existência. (COMTE, 1986, p.109)
iii “seria impossível conceber um curso de filosofia positiva sem a fundação da física social,  já que lhe
faltaria, então, um elemento essencial. Isto, por isso mesmo, faria com que as concepções não possuem
esse caráter de generalidade, que deve ser o principal atributo, e distingue nosso estudo atual da série de
estudos especiais” (COMTE, 1986, p.10
“três filosofias incompatíveis: a filosofia teológica, a filosofia metafísica e a filosofia positiva. É claro que se
uma qualquer dessas três filosofias obtivesse, na realidade, preponderância universal e completa, haveria
uma  ordem  social  determinada,  pois  o  mal  consiste  sobretudo  na  ausência  de  toda  a  verdadeira
organização” (COMTE, 1986, p.18)
iv “O núcleo da filosofia de Comte radica na idéia de que a sociedade só pode ser  convenientemente
reorganizada através de uma completa reforma intelectual do homem. [...] seria necessário fornecer aos
homens novos hábitos de pensar de acordo com o estado das ciências de seu tempo. Por essa razão, o
sistema comteano estruturou-se em torno de três temas básicos. Em primeiro lugar, uma filosofia da história
com o objetivo de mostrar as razões pelas quais uma certa maneira de pensar (chamada por ele de filosofia
positiva ou pensamento positivo) deve imperar entre os homens. Em segundo lugar, uma fundamentação e
classificação das ciências baseadas na filosofia positiva. Finalmente, uma sociologia que, determinando a
estrutura dos processos de modificação da sociedade, permitisse a reforma prática das instituições. A esse
sistema deve-se acrescentar  a forma religiosa assumida pelo  plano da renovação social,  proposto por
Comte nos seus últimos anos de vida” (GIANNOTTI, 1983, p.IX-X)
v “Como resultado dessa discussão, a filosofia se encontra, pois, naturalmente dividida em cinco ciências
fundamentais,  cuja  sucessão  é  determinada  pela  subordinação  necessária  e  invariável,  fundada,
independetemente de toda opinião hipotética, na simples comparação dos fenômenos correspondentes: a
astronomia, a física, a química, a fisiologia e, enfim, a física social” (COMTE, 1986, p.33). 
 “Enfim, a propriedade mais interessante de nossa formula enciclopédica, por causa da importância de suas
múltiplas aplicações imediatas possíveis, é determinar diretamente o verdadeiro plano geral duma educação
científica inteiramente racional. É o que resulta, de imediato, da mera composição da fórumla. (COMTE,
1986, p.36)
Ora, a lei geral do movimento fundamental da Humanidade consiste, a esse respeito, em que nossas teorias
tendem,  cada  vez  mais,  a  representar  exatamente  os  assuntos  exteriores  de  nossas  constantes
investigações, sem que entretanto, a verdadeira constituição de cada um dele possa, em caso algum, ser
planamente apreciada. A perfeição científica deve limitar-se à aproximação desse limite ideal, tanto quanto
o exigem nossas diversas necessidades reais. (COMTE, 1986, p.49-50)
vi Importa, entretanto, reconhecer em princípio que, sob o regime positivo, a harmina de nossas concepções
se encontra  necessariamente limitada,  em certo  grau,  pela  obrigação fundamental  de sua realidade,  a
saber, duma suficiente conformidade a tipos independentes de nós. (COMTE, 1986, p.53)
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