
Auguste Comte

A sã política não deveria ter por objeto fazer avançar a espécie hu
mana, que se move por impulso próprio, seguindo uma lei tão necessária 
quanto a da gravidade, embora mais modificável; ela tem por finalidade 
facilitar sua marcha, iluminando-a.

Système de politique positive, Apêndice III, 
Plan des travaux scientifiques nécessaires pour 

réorganiser la société, 1828, p. 95.

Montesquieu é, antes de tudo, o sociólogo consciente da diversidade hu
mana e social. Para ele, o objetivo da ciência é pôr ordem num caos aparente; 
é o que consegue, concebendo tipos de governo ou de sociedade, enumerando 
determinantes que influenciam todas as coletividades e, talvez mesmo, em últi
ma análise, identificando alguns princípios racionais de validade universal, 
embora sujeitos a eventuais violações, aqui e ali. Montesquieu parte da diver
sidade para chegar, não sem esforço, à unidade humana.

Auguste Comte, ao contrário, é antes de mais nada o sociólogo da unidade 
humana e social, da unidade da história humana. Leva sua concepção da unidade 
até o ponto em que a dificuldade é inversa: tem dificuldade em encontrar e fun
damentar a diversidade. Como só há um tipo de sociedade absolutamente válido, 
toda a humanidade deverá, segundo sua filosofia, chegar a esse tipo de socie
dade.

As três etapas do pensamento de Comte

Parece-me que podemos apresentar as etapas da evolução filosófica de 
Auguste Comte como representando as três formas pelas quais a tese da unida
de humana é afirmada, explicada e justificada. Essas três etapas estão marca
das pelas três obras principais de Comte.

A primeira, entre 1820 e 1826, é a dos O puscules de  p h ilo so p h ie  sociale: 
Som m aire appréciation su r  T ensem ble du  p a ssé  m oderne  (Opúsculos de filo
sofia social: apreciação sumária do conjunto do passado moderno), abril de 1820; 
Prospectus des travaux sc ien tifiques nécessaires p o u r  réorgan iser la société  
(Prospecto dos trabalhos científicos necessários para reorganizar a sociedade), 
abril de 1822; C onsidérations ph ilo so p h iq u es su r  les idées e t les savan ts  (Con
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siderações filosóficas sobre as idéias e os cientistas), novembro-dezembro de 
1825; Considérations sur le pouvoir spirituel (Considerações sobre o poder 
espiritual), 1825-1826. A segunda etapa está constituída pelas lições do Cours 
de philosophie positive  (Curso de filosofia positiva), 1830-1842; a terceira, pe
lo Système de politique positive  ou traité de sociologie instituant la religion de 
1’humanité (Sistema de política positiva ou tratado de sociologia instituindo a 
religião da humanidade), publicado de 1851 a 1854.

Na primeira etapa, nos Opúsculos (republicados por Comte no fim do 
tomo IV do Système de politique positive, para marcar a unidade do seu pensa
mento), o jovem polytechnicien  reflete sobre a sociedade do seu tempo. A maior 
parte dos sociólogos toma como ponto de partida uma interpretação da sua épo
ca. Auguste Comte é, nesse aspecto, exemplar. Os Opúsculos constituem a des
crição e a interpretação do momento histórico vivido pela sociedade européia 
no princípio do século XIX.

Segundo Auguste Comte, um certo tipo de sociedade, caracterizado pelos 
dois adjetivos, teológico e militar, está em vias de desaparecer. O cimento da 
sociedade medieval era a fé transcendental, interpretada pela Igreja Católica. O 
modo de pensar teológico era contemporâneo da predominância da atividade 
militar cuja expressão era a atribuição das primeiras posições aos homens de 
guerra. Um outro tipo de sociedade, científica e industrial, está em vias de nas
cer. A sociedade que nasce é científica, no sentido em que a sociedade que 
morre era teológica: o modo de pensar dos tempos passados era o dos teólogos 
e sacerdotes. Os cientistas substituem os sacerdotes e teólogos como a catego
ria social que dá a base intelectual e moral da ordem social. Estão em vias de 
receber dos sacerdotes, como herança, o poder espiritual que, segundo os pri
meiros Opúsculos de Comte, se encarnou necessariamente, em cada época, nos 
que oferecem o modelo do modo de pensar predominante, e fornecem as idéias 
correspondentes aos princípios da ordem social. Assim como os cientistas subs
tituem os sacerdotes, os industriais, no sentido mais amplo -  isto é, os empreen
dedores, diretores de fábricas, banqueiros - ,  estão assumindo o lugar dos mili
tares. A partir do momento em que os homens pensam cientificamente, a ativi
dade principal das coletividades deixa de ser a guerra de homens contra homens, 
para se transformar na luta dos homens contra a natureza, ou na exploração 
racional dos recursos naturais.

Desde essa época, Auguste Comte conclui, a partir da análise da sociedade 
em que vive, que a reforma social tem como condição fundamental a reforma 
intelectual. Os imponderáveis de uma revolução ou a violência não permitem reor
ganizar a sociedade em crise. Para isso é preciso uma síntese das ciências e a 
criação de uma política positiva.

Como muitos de seus contemporâneos, Auguste Comte considera que a 
sociedade moderna está em crise, e encontra «explicação dos probslemas sociais
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na contradição entre uma ordem histórica teológico-militar em vias de desapare
cer e uma ordem social científica-industrial que nasce.

A conseqüência dessa interpretação da crise da sua época é que Comte, 
reformador, não é um doutrinário da revolução ao modo de Marx, nem um dou
trinário das instituições livres à maneira de Montesquieu ou de Tocqueville; é 
um doutrinário da ciência positiva e da ciência social.

A orientação geral do pensamento e, sobretudo, os planos de transforma
ção de Comte decorrem dessa interpretação da sociedade da época. Assim 
como Montesquieu observava a crise da monarquia francesa, e essa observação 
constituía uma das origens da sua concepção de conjunto, Auguste Comte 
observa a contradição de dois tipos sociais que, segundo ele, só pode ser resol
vida pelo triunfo do tipo social que chama de científico e industrial. Essa vitó
ria é inevitável, mas pode ser mais ou menos acelerada, ou retardada. Com efeito, 
a função da sociologia é compreender o devenir necessário, isto é, indispensável 
e inevitável, da história, de modo a ajudar a realização da ordem fundamental.

Na segunda etapa, a do Curso de filo so fia  positiva , as idéias diretrizes 
são as mesmas, mas a perspectiva é ampliada. Nos Opúsculos, Auguste Comte 
considera essencialmente as sociedades da época e seu passado, isto é, a histó
ria da Europa. Seria fácil para um não-europeu mostrar que, nos primeiros 
opúsculos, Auguste Comte tem a ingenuidade de conceber a história da Europa 
como se ela absorvesse a história de todo o gênero humano; ou ainda, pressu
põe o caráter exemplar da história européia, admitindo que a ordem social para 
a qual tende será a ordem social de toda a espécie humana. Durante essa segun
da etapa, isto é, no Curso de filosofia  positiva , Auguste Comte não renova esses 
temas, mas aprofunda e executa o programa cujas grandes linhas tinha fixado 
em suas obras de juventude.

Passa em revista as diversas ciências, desenvolve e confirma as duas leis 
essenciais, que já  tinha enunciado nos opúsculos: a lei dos três estados e a clas
sificação das ciências1.

Segundo a lei dos três estados, o espírito humano teria passado por três fa
ses sucessivas. Na primeira, o espírito humano explica os fenômenos atribuin
do-os a seres, ou forças, comparáveis ao próprio homem. Na segunda, invoca 
entidades abstratas, como a natureza. Na terceira, o homem se limita a obser
var os fenômenos e a fixar relações regulares que podem existir entre eles, seja 
num momento dado, seja no curso do tempo; renuncia a descobrir as causas dos 
fatos e se contenta em estabelecer as leis que os governam.

A passagem da idade teológica para a idade metafísica, e depois para a ida- 
^le positiva, não se opera simultaneamente em todas as disciplinas intelectuais. 
No pensamento de Comte, a lei dos três estados só tem um sentido rigoroso quan
do combinada com a  classificação das ciências. A ordem segundo a qual são or
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denadas as diversas ciências nos revela a ordem em que a inteligência se toma 
positiva nos vários domínios2.

Em outras palavras, a maneira de pensar positiva se impôs mais cedo nas 
matemáticas, na física, na química, e depois na biologia. É normal, aliás, que o 
positivismo apareça mais tarde nas disciplinas que têm por objeto matérias 
mais complexas. Quanto mais simples uma matéria, mais fácil pensar sobre ela 
positivamente. Há mesmo alguns fenômenos cuja observação se impõe por si 
mesma, de sorte que, nesses casos, a inteligência é imediatamente positiva.

A combinação da lei dos três estados com a classificação das ciências tem 
por objetivo provar que a maneira de pensar que triunfou na matemática, na 
astronomia, na física, na química e na biologia deve, por fim, se impor à polí
tica, levando à constituição de uma ciência positiva da sociedade, a sociologia.

Mas essa combinação não tem unicamente por objeto demonstrar a neces
sidade de criar a sociologia. A partir de uma certa ciência, a biologia, intervém 
uma reviravolta decisiva em termos de metodologia: as ciências deixam de ser 
analíticas para serem, necessária e essencialmente, sintéticas. Essa inversão irá 
dar um fundamento à concepção sociológica da unidade histórica.

Esses dois termos, analítico e sintético, têm, na linguagem de Auguste 
Comte, múltiplas significações. Neste exemplo preciso, as ciências da nature
za inorgânica, a física e a química, são analíticas no sentido de que estabelecem 
leis entre fenômenos isolados, e isolados necessária e legitimamente. Na biolo
gia, porém, é impossível explicar um órgão ou uma função sem considerar o ser 
vivo como um todo. É com relação ao organismo como um todo que um fato 
biológico particular tem significado e pode ser explicado. Se quiséssemos se
parar arbitrária e artificialmente um elemento de um ser vivo, teríamos diante 
de nós apenas matéria morta. A matéria viva enquanto tal é intrinsecamente glo
bal ou total.

Essa idéia da primazia do todo sobre os elementos deve ser transposta para 
a sociologia. É impossível compreender o estado de um fenômeno social parti
cular se não o recolocarmos no todo social. Não se pode entender a situação da 
religião, ou a forma precisa do Estado, numa sociedade particular, sem consi
derar o conjunto dessa sociedade. Mas tal prioridade do todo sobre os elemen
tos não se aplica apenas a um momento artificialmente recortado do devenir 
histórico. Só se compreenderá o estado da sociedade francesa no princípio do 
século XIX se recolocarmos esse momento histórico na continuidade do deve
nir francês. A Restauração só pode ser compreendida pela Revolução, e a Re
volução pelos séculos de regime monárquico. O declínio do espírito teológico 
e militar só se explica pelas suas origens, nos séculos passados. Da mesma for
ma como só é possível compreender um elemento do todo social considerando 
esse mesmo todo, não se pode entender um momento da evolução histórica sem 
levar em conta o conjunto dessa evolução.



OS FUNDADORES 69

Continuando porém a pensar nessa linha, defrontamo-nos com uma difi
culdade evidente. Isso porque para compreender um momento da evolução da 
nação francesa será necessário se referir à totalidade da história da espécie 
humana. A lógica do princípio da prioridade do todo sobre o elemento leva à 
idéia de que o verdadeiro objeto da sociologia é a história da espécie humana.

Auguste Comte era um homem lógico, formado nas disciplinas da Escola 
Politécnica. Como tinha enunciado a prioridade da síntese sobre a análise, de
veria concluir que a ciência social que pretendia fundar teria por objeto de estu
do a história da espécie humana, considerada como uma unidade, o que seria 
indispensável para a compreensão das funções particulares do todo social e de 
um momento particular do devenir.

No Curso de filosofia  positiva  é criada a nova ciência, a sociologia, que, 
admitindo a prioridade do todo sobre o elemento e da síntese sobre a análise, 
tem por objeto a história da espécie humana.

Vê-se aqui a inferioridade ou superioridade -  a meu ver a inferioridade -  
de Auguste Comte em relação a Montesquieu. Enquanto Montesquieu parte do 
fato, que é a diversidade, Auguste Comte, com a intemperança lógica caracte
rística dos grandes homens, e de alguns homens menos grandes, parte da uni
dade da espécie humana e atribui à sociologia, como objeto de estudo, a histó
ria da espécie humana.

Convém acrescentar que Auguste Comte, considerando que a sociologia é 
uma ciência à maneira das ciências precedentes, não hesita em retomar a fór
mula que já  empregara nos Opúsculos: assim como não há liberdade de cons
ciência na matemática ou na astronomia, não pode haver também em matéria 
de sociologia. Como os cientistas impõem seu veredicto aos ignorantes e aos 
amadores, em matemática e astronomia, devem logicamente fazer o mesmo em 
sociologia e política. O que pressupõe, evidentemente, que a sociologia possa 
determinar o que é, o que será e o que deve ser. A sociologia sintética de Augus
te Comte sugere, aliás, tal competência: ciência do todo histórico, ela determi
na não só o que foi e o que é, mas também o que será, no sentido da necessida
de do determinismo. O que será é justificado como sendo conforme com aqui
lo que os filósofos do passado teriam chamado a natureza humana, com aquilo 
que Auguste Comte chama simplesmente de realização da ordem humana e 
social. Na terceira etapa do seu pensamento, ele justifica, por uma teoria da na
tureza humana e da natureza social, essa unidade da história humana.

O Système de politique positive  é posterior à aventura do seu autor com 
Clotilde de Vaux. O estilo e a linguagem são um pouco diferentes do que en
contramos no Curso de filosofia positiva. Contudo, o Système corresponde a 
uma tendência do pensamento comtista que já  é visível na primeira e, sobretu
do, na segunda etapa.
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De fato, se, como creio, é possível explicar o itinerário de Auguste Comte 
pela vontade de justificar a idéia da unidade da história humana, é normal que 
no seu último livro ele tenha dado uma fundamentação filosófica a esta noção. 
Para que a história humana seja uma só, é preciso que o homem tenha uma 
certa natureza reconhecível e definível, através de todos os tempos e de todas 
as sociedades. É preciso, em segundo lugar, que toda sociedade comporte uma 
ordem essencial que se possa reconhecer através da diversidade das organiza
ções sociais. Finalmente, é preciso que essa natureza humana e essa natureza so
cial sejam tais que possamos inferir delas as principais características do devenir 
histórico. Ora, creio que se pode explicar o essencial do Système de politique  
positive  por essas três idéias.

A teoria da natureza humana está incluída no que Auguste Comte chama 
de quadro cerebral, conjunto de concepções relativas às localizações cerebrais. 
Deixando de lado algumas extravagâncias, esse quadro cerebral corresponde a 
uma precisão das diferentes atividades características do homem enquanto ho
mem. A ordem social básica que se pode reconhecer através da diversidade das 
instituições está descrita e analisada no tomo II, que tem como objeto La sta- 
tique sociale (A estática social). Finalmente o quadro cerebral e a estática social 
servem de fundamento para o tomo III do Système de politique positive, consa
grado à dinâmica. Toda a história tende à realização da ordem fundamental da 
sociedade, analisada no tomo II, e à realização do que existe de melhor na natu
reza humana, descrito no quadro cerebral do tomo I.

O ponto de partida do pensamento de Comte é, portanto, uma reflexão so
bre a contradição interna da sociedade do seu tempo, entre o tipo teológico- 
militar e o tipo científico-industrial. Como esse momento histórico é caracteri
zado pela generalização do pensamento científico e da atividade industrial, o 
único meio de pôr fim à crise é acelerar o devenir, criando o sistema de idéias cien
tíficas que presidirá à ordem social, como o sistema de idéias teológicas presi
diu à ordem social do passado.

Daí, Comte passa ao Curso de filosofia  positiva, isto é, à síntese do con
junto da obra científica da humanidade, para identificar os métodos que foram 
aplicados nas várias disciplinas e os resultados essenciais obtidos em cada uma 
delas. Esta síntese dos métodos e dos resultados deve servir de base para a cria
ção da ciência que ainda está faltando, a sociologia.

Mas a sociologia que Comte quer criar não é a sociologia prudente, modes
ta, analítica de Montesquieu, que se esforça por multiplicar as explicações a 
fim  de mostrar a extrema diversidade das instituições humanas. Sua função é 

V^rejolver a crise do mundo moderno, isto é, fornecer o sistema de idéias cientí
f i c a *  que presidirá à reorganização social.



os FUNDADORES 71

Ora, para que uma ciência possa preencher esse papel, é preciso que apre
sente resultados indubitáveis e exprima verdades tão incontestáveis quanto as da 
matemática e da astronomia. É preciso também que a natureza dessas verdades 
seja de um certo tipo. A sociologia analítica de Montesquieu sugere, aqui e ali, 
algumas reformas; dá alguns conselhos ao legislador. Admitindo, porém, que as 
instituições de qualquer sociedade são condicionadas por uma multiplicidade de 
fatores, não se pode conceber uma realidade institucional fundamentalmente 
diferente da que existe. Auguste Comte deseja ser, ao mesmo tempo, um cientis
ta e um reformador. Qual é, pois, a ciência que pode ser certa nas suas afirma
ções e, ao mesmo tempo, imperativa, para um reformador? Incontestavelmente, 
seria uma ciência sintética conforme a concebe Auguste Comte, ciência que, par
tindo de leis mais gerais, das leis fundamentais da evolução humana, descobris
se um determinismo global que os homens pudessem, de um certo modo, utilizar 
segundo a expressão positivista, uma “fatalidade modificável”.

A sociologia de Auguste Comte começa por aquilo que é mais interessan
te saber. Deixa os pormenores aos historiadores, isto é, aos que nosso autor con
sidera empreiteiros obscuros, perdidos em erudição medíocre, e que são des
prezados pelos que apreenderam de imediato a lei mais geral do devenir.

Montesquieu e Tocqueville atribuem uma certa primazia à política, à forma 
do Estado; Marx, à organização econômica. A doutrina de Auguste Comte se 
baseia na idéia de que toda sociedade se mantém pelo acordo dos espíritos3. Só 
há sociedade na medida em que seus membros têm as mesmas crenças. E a ma
neira de pensar que caracteriza as diferentes etapas da humanidade, e a etapa 
final será marcada pela generalização triunfante do pensamento positivo.

Tendo levado, assim, até as últimas conseqüências a concepção de uma his
tória humana unificada, Auguste Comte se vê, portanto, obrigado a fundamentar 
essa unidade, e só poderá fundamentá-la em termos filosóficos, referindo-se a 
uma concepção da natureza humana constante, e também de uma ordem social 
fundamental, também constante.

A filosofia de Comte pressupõe portanto três grandes temas.
O primeiro é o de que a sociedade industrial, a sociedade da Europa ociden

tal, é exemplar, e se tomará a sociedade de todos os homens. Ainda não está pro
vado que Auguste Comte estivesse errado quando acreditava que certos aspectos 
da sociedade industrial da Europa tinham uma vocação universal. A organização 
científica do trabalho, característica da sociedade européia, é tão mais eficaz do 
que todas as outras organizações, que, a partir do momento em que seu segredo 
foi descoberto por um povo, todas as partes da humanidade têm necessidade de 
aprendê-lo, pois ele é a condição da prosperidade e do poder.

O segundo é a dupla universalidade do pensamento científico. No campo da 
Matemática, da física ou da biologia, o pensamento positivo tem vocação uni
versal, no sentido de que todas as partes da espécie humana adotam esse modo
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de pensar, quando os êxitos atribuíveis a ele se tornam visíveis. Neste particu
lar Comte tinha razão: a ciência ocidental é, hoje, a ciência de toda a humani
dade, trate-se de matemática, astronomia, física, química e, até mesmo, em lar
ga medida, de biologia. Mas a universalidade da ciência tem outro sentido. No 
momento em que se começa a pensar positivamente em astronomia ou física, 
não se pode pensar de outro modo em termos de política ou de religião. O mé
todo positivo, que alcançou êxito nas ciências da natureza inorgânica, deve ser 
estendido a todos os aspectos do pensamento. Ora, essa generalização do méto
do positivo é evidente. Estaremos condenados, então, a reproduzir em sociolo
gia, moral ou em política o método da matemática e da física? O que se pode 
dizer é que esse debate continua.

O terceiro tema fundamental de Auguste Comte é o do Système de politique 
positive. Como é possível, em última análise, explicar a diversidade, se a natureza 
humana é basicamente a mesma, se a ordem social é basicamente a mesma?

Em outras palavras, a concepção comtista da unidade humana assume três 
formas, nos três momentos principais da sua carreira:

A sociedade que se desenvolve no Ocidente é exemplar, e será seguida 
como modelo por toda a humanidade;

A história da humanidade é a história do espírito enquanto devenir do pen
samento positivo ou enquanto aprendizado do positivismo pelo conjunto da 
humanidade;

A história da humanidade é o desenvolvimento da natureza humana.
Esses três temas, que não se contradizem, estão de certa forma presentes 

em todos os momentos da carreira de Auguste Comte, embora com ênfase desi
gual. Representam três interpretações possíveis do tema da unidade da espécie 
humana.

A sociedade industrial

As idéias fundamentais de Auguste Comte, durante seus anos de juventu
de, não são idéias pessoais. Ele recolheu no clima da época a convicção de que 
o pensamento teológico pertencia ao passado; que Deus estava morto, para em
pregar a fórmula de Nietzsche; que o pensamento científico comandaria daquele 
momento em diante a inteligência dos homens modernos; que com a teologia 
desapareceria a estrutura feudal e a organização monárquica; que os cientistas 
e os industriais dominariam a sociedade do nosso tempo.

Todos esses tem as são desprovidos de originalidade, m as é im portante 
com preender a escolha feita por Auguste Comte, entre as idéias correntes, para 
defin ir sua própria interpretação da sociedade da época.
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O fato novo que chama a atenção de todos os observadores da sociedade, 
no princípio do século XIX, é a indústria. Todos consideram que algo de original 
está acontecendo, com relação ao passado. Mas, em que consiste a originalidade 
da indústria moderna?

Parece-me que os traços característicos da indústria, tais como os observam 
os homens do começo do século XIX, são em número de seis:

IP A indústria se baseia na organização científica do trabalho. Em vez de 
se organizar segundo o costume, a produção é ordenada com vistas ao rendi
mento máximo.

2? Graças à aplicação da ciência à organização do trabalho, a humanidade 
desenvolve prodigiosamente seus recursos.

3? A produção industrial leva à concentração dos trabalhadores nas fábri
cas e nas periferias das cidades; surge um novo fenômeno social: as massas 
operárias.

4? Essas concentrações de trabalhadores nos locais de trabalho determi
nam uma oposição, latente ou aberta, entre empregados e empregadores, entre 
proletários de um lado e empresários ou capitalistas do outro.

5” Enquanto a riqueza, graças ao caráter científico do trabalho, não pára de 
aumentar, multiplicam-se crises de superprodução, que têm por conseqüência 
criar a pobreza no meio da abundância. Enquanto milhões de indivíduos sofrem 
as carências da pobreza, mercadorias deixam de ser vendidas, para escândalo 
do espírito.

6? O sistema econômico, associado à organização industrial e científica do 
trabalho, se caracteriza pela liberdade de trocas e pela busca do lucro por parte 
dos empresários e comerciantes. Alguns teóricos concluem daí que a condição 
essencial do desenvolvimento da riqueza é, precisamente, a busca do lucro e a 
concorrência, e que quanto menos o Estado intervier na economia, mais rapi
damente aumentará a produção e a riqueza.

As interpretações diferem conforme a importância atribuída a cada uma 
dessas características. Auguste Comte considera as três primeiras como decisi
vas. A indústria se define pela organização científica do trabalho, que produz o 
crescimento constante das riquezas e a concentração dos operários nas fábricas; 
essa última característica é a contrapartida da concentração de capitais ou dos 
meios de produção nas mãos de um pequeno número de pessoas.

Para ele, a quarta característica, oposição entre operários e empresários, é 
secundária4. Resulta da má organização da sociedade industrial e pode ser cor
rigida por meio de reformas. A seus olhos as crises são fenômenos episódicos 
e superficiais. O liberalismo, para Comte, não é a essência da nova sociedade, 
mas um elemento patológico, um momento de crise no desenvolvimento de uma 
organização que será muito mais estável do que aquela fundada no livre jogo 
da concorrência.
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Naturalmente, segundo os socialistas, as duas características decisivas são 
a quarta e a quinta. O pensamento socialista, como o dos economistas pessimis
tas da primeira metade do século XIX, se desenvolve a partir da constatação do 
conflito proletários-empresários, e da freqüência das crises consideradas como 
seqüela inevitável da anarquia capitalista. É a partir dessas duas características 
que Marx edifica sua teoria do capitalismo, e a interpretação histórica do siste
ma capitalista.

Quanto à sexta característica, o livre comércio, é a acentuada pelos teóri
cos liberais, que a consideram a causa decisiva do progresso econômico.

No princípio do século XIX, todo o mundo constatava a ocorrência simul
tânea de três fenômenos: o crescimento da riqueza, a aplicação da ciência à in
dústria e um regime liberal de intercâmbios. As interpretações variavam segundo 
a responsabilidade atribuída a cada um destes dois últimos fenômenos no de
senvolvimento do primeiro.

Auguste Comte define sua própria teoria da sociedade industrial pelas crí
ticas que dirige aos economistas liberais e aos socialistas. Sua versão da socie
dade industrial não é nem liberal nem socialista, mas poderia ser definida como 
a teoria da organização, se essa palavra não tivesse sido utilizada para a tradu
ção francesa do livro de Bumham The M anagerial Révolution5, pois os organi
zadores de Auguste Comte são muito diferentes dos organizadores ou mana- 
gers de Bumham.

Auguste Comte acusa de metafísicos os economistas liberais que se inter
rogam sobre o valor e se esforçam por determinar, em abstrato, o funcionamento 
do sistema. O pensamento metafísico, segundo ele, é um pensamento abstrato, é 
um pensamento por conceitos, como, a seus olhos, o pensamento dos economis
tas de seu tempo6.

Esses metafísicos cometem, além disso, o erro de considerar os fenômenos 
econômicos separando-os do todo social. A economia política começa pelo iso
lamento ilegítimo de um setor do todo social, que só pode ser compreendido 
rigorosamente no interior desse conjunto.

Essas duas críticas foram retomadas pela maior parte dos sociólogos fran
ceses da escola de Durkheim, e determinaram a atitude de semi-hostilidade da
queles que, hoje, chamamos de sociólogos com relação aos que chamamos de 
economistas, pelo menos nas universidades francesas.

Finalmente, Auguste Comte critica os liberais por superestimar a eficácia 
dos mecanismos de troca e de competição no desenvolvimento da riqueza.

Os economistas têm o mérito, contudo, de afirmar que, a longo prazo, os in
teresses privados se ajustam. A oposição essencial entre liberais e socialistas 
está no fato de que os primeiros acreditam na conciliação final dos interesses, 
e os segundos admitem o caráter fundamental da luta de classes. Auguste 
Comte, sobre este ponto essencial, está do lado dos liberais. Não acredita numa
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oposição fundamental de interesses entre proletários e empresários. Podem 
existir, de modo temporário e secundário, rivalidades pela repartição da rique
za. Contudo, como os economistas liberais, Comte acha que o desenvolvimen
to da produção se ajusta, por definição, aos interesses de todos. A lei da socie
dade industrial é o desenvolvimento da riqueza, que postula ou implica a con
ciliação final dos interesses.

Comparativamente aos economistas que consideram a liberdade e a con
corrência como causas essenciais do crescimento, o fundador do positivismo 
pertence à escola daqueles que chamarei de polytechniciens organisateurs (po
litécnicos organizadores).

Há hoje dois economistas franceses que representam duas tendências do espí
rito politécnico. O primeiro é Maurice Aliais, que acredita na importância decisi
va dos mecanismos da concorrência para o processo de regulagem da economia7. 
O segundo, Alfred Sauvy, muito menos simpático aos mecanismos do mercado do 
que Maurice Aliais ou Jacques RuefF, representa a tendência que valoriza a efi
ciência da organização8. Auguste Comte pode ser considerado como o patrono da 
escola da organização.

Comte, este politécnico organizador, é hostil ao socialismo, ou, para ser 
mais exato, àqueles que chama de comunistas, isto é, os doutrinários ou teóri
cos do seu tempo, inimigos da propriedade privada. É um organizador que acre
dita nas virtudes não tanto da concorrência, mas da propriedade privada, e até 
mesmo, o que é mais curioso, nas virtudes da propriedade privada das riquezas 
concentradas.

Com efeito, Comte justifica a concentração de capitais e dos meios de pro
dução, que não lhe parece contraditória com a propriedade privada. Para ele tal 
concentração é, antes de mais nada, inevitável, o que significa, segundo o otimis
mo providencial tão característico da sua filosofia da história, que é igualmente 
benéfica. Está em conformidade com a tendência fundamental que se observa no 
curso da história humana. A civilização material só se pode desenvolver se cada 
geração produzir mais do que é necessário para sua sobrevivência, transmitindo 
assim à geração seguinte um estoque de riqueza maior do que o recebido da gera
ção precedente. A capitalização dos meios de produção é característica do desen
volvimento da civilização material, e leva à concentração.

Auguste Comte não é sensível ao argumento de que a importância dos ca
pitais concentrados deveria determinar o caráter público da propriedade. A con
centração dos meios de produção não o faz concluir que a nacionalização seja 
necessária. Pelo contrário, é indiferente à oposição entre propriedade privada e 
propriedade pública, porque considera que a autoridade, econômica ou políti
ca, é sempre pessoal. Em toda sociedade são homens, em pequeno número, que 
comandam. Um dos motivos, consciente ou inconsciente, da reivindicação da
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propriedade pública é a crença, bem ou mal fundamentada, de que a substituição 
do regime de propriedade modificaria a estrutura da ordem social. Ora, Comte 
é cético a este respeito. São sempre os ricos que detêm a parte do poder que não 
pode deixar de acompanhar a riqueza, e que é inevitável em qualquer ordem 
social. Em toda a parte há homens que comandam; é bom que os homens que 
detêm o capital concentrado sejam os que exerçam a autoridade econômica e 
social indispensável.

Mas a propriedade pessoal deve ser esvaziada do seu caráter arbitrariamen
te pessoal, pois o que ele chama de patrícios, os chefes temporais, industriais, 
banqueiros, devem conceber sua função como uma função social. A proprieda
de privada é necessária, inevitável, indispensável; mas só é tolerável quando 
assumida, não como o direito de usar e abusar, mas como o exercício de uma 
função coletiva por aqueles que a sorte ou mérito pessoal designou para isso9.

Comte assume, portanto, uma posição intermediária entre o liberalismo e 
o socialismo. Não é um doutrinário da propriedade privada, concebida à manei
ra do direito romano. Não é um reformador que se inclina à socialização dos 
meios de produção. É um organizador que deseja manter a propriedade priva
da e transformar seu sentido, para que, embora exercida por alguns indivíduos, 
tenha também uma função social. Essa concepção não se afasta muito de cer
tas doutrinas do catolicismo social.

Além dessa teoria da propriedade privada, Comte enuncia outra idéia que 
adquire importância, sobretudo em seus últimos livros, o Système de politique  
positive, a idéia do caráter secundário da hierarquia temporal.

O doutrinário do positivismo inclina-se a aceitar a concentração da rique
za e a autoridade dos industriais, porque a existência dos indivíduos não se de
fine exclusivamente pelo lugar que ocupam na hierarquia econômica e social. 
Além da ordem temporal, que comanda o poder, há uma ordem espiritual, que 
é a dos méritos morais. O operário que se encontra embaixo na hierarquia tem
poral pode ocupar uma posição superior na hierarquia espiritual, se seu mere
cimento pessoal e devotamento à coletividade forem maiores do que os de seus 
superiores hierárquicos.

Essa ordem espiritual não é transcendente, como a religião cristã a conce
beria. Não é a ordem da vida eterna. É uma ordem daqui deste mundo, mas que 
substitui a hierarquia temporal do poder e da riqueza por uma ordem espiritual 
dos méritos morais. O objetivo supremo de todos deve ser alcançar o primeiro 
lugar, não na ordem do poder, mas na ordem dos méritos.

Auguste Comte limita suas ambições de reforma econômica porque a 
sociedade industrial só pode existir de maneira estável se for regulada, mode
rada e transfigurada por um poder espiritual. E, na medida em que sua inten
ção de reforma se concentra na criação do poder espiritual, ele parece, em ter
mos de reforma econômica, um moderado.



o s  FUNDADORES 77

Essa interpretação da sociedade industrial desempenhou um papel quase 
nulo no desenvolvimento das doutrinas econômicas e sociais, pelo menos na 
Europa. A concepção comtista da sociedade industrial ficou como uma espécie 
de curiosidade, à margem da rivalidade entre as doutrinas. Nenhum partido po
lítico, da esquerda ou da direita, a tomou como fundamento, exceto alguns indi
víduos isolados. Destes, alguns da extrema direita, outros da esquerda.

Entre os pensadores franceses deste século, há dois que recolheram as idéias 
de Comte. Um foi Charles Maurras, teórico da monarquia, e o outro foi Alain, 
teórico do radicalismo. Ambos se declaravam positivistas, por razões distintas. 
Maurras era positivista porque via em Comte o doutrinário da organização, da 
autoridade e do poder espiritual renovado10. Alain era positivista porque inter
pretava Comte à luz de Kant; para ele a idéia essencial do pensamento positi
vista consistia na desvalorização da hierarquia temporal: “Que o melhor cozi
nheiro seja feito rei, mas que não nos obrigue a beijar as panelas.”11

Podemos identificar em Auguste Comte estes dois aspectos: a aceitação de 
uma ordem temporal, autoritária e hierárquica, e a superposição de uma ordem 
espiritual à hierarquia temporal. Comte só aceitava a filosofia de Hobbes na or
dem temporal, isto é, a filosofia do poder, acrescentando-lhe a filosofia de Kant. 
Só o espírito é respeitável, só o valor moral é digno de respeito. Como escre
veu Alain, “A ordem nunca é venerável”.

Por que a concepção de Auguste Comte permaneceu fora da grande cor
rente de idéias filosóficas da sociedade moderna? A questão precisa ser colo
cada. Num certo sentido, a doutrina de Comte está hoje mais perto das doutri
nas em moda do que muitas outras doutrinas do século XIX. Todas as teorias 
que atualmente salientam a semelhança de um grande número de instituições 
dos dois lados da cortina de ferro, desvalorizam a importância da concorrência 
e procuram identificar os traços fundamentais da civilização industrial pode
riam ser aproximadas do pensamento de Auguste Comte. Ele é o teórico da so
ciedade industrial, aquém ou à margem das querelas entre liberais e socialistas, 
entre doutrinários do mercado e apologistas da planificação.

Os temas comtistas fundamentais, o trabalho livre, a aplicação da ciência 
à indústria, a predominância da organização são bem característicos da concep
ção atual da sociedade industrial. Por que, então, Auguste Comte foi esquecido 
ou é desconhecido?

A primeira razão é que, embora as idéias principais do positivismo sejam 
profundas, sua descrição minuciosa da sociedade industrial, notadamente no 
Système de politique positive , se presta muitas vezes à ironia fácil. Comte quis 
explicar em pormenor a organização da hierarquia temporal, a posição exata 
dos chefes temporais, industriais e banqueiros. Quis mostrar por que os que 
exercem as funções mais gerais teriam maior autoridade, e se situariam mais alto 
na hierarquia da sociedade. Quis precisar o número de habitantes de cada cida
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de, o número dos patrícios. Quis explicar como as riquezas seriam transmitidas. 
Em suma, traçou um plano preciso dos seus sonhos, ou dos sonhos aos quais 
cada um de nós pode se abandonar nos momentos em que se considera Deus.

De outro lado, a concepção da sociedade industrial de Auguste Comte está 
associada à afirmação de que as guerras seriam anacrônicas12. Ora, não foi o que 
se viu no período entre 1840 e 1945. Na primeira metade deste século houve 
várias guerras de excepcional violência, que causaram decepção aos discípulos 
fiéis da escola positivista13. Esta tinha decretado o fim das guerras na vanguar
da da humanidade, isto é, na Europa ocidental. E foi justamente na Europa oci
dental que ocorreram as guerras do século XX.

Segundo Auguste Comte, a minoria ocidental, que felizmente estava à testa 
do desenvolvimento da humanidade, não devia conquistar os povos de outras 
raças para impor-lhes sua civilização. Explicara com excelentes argumentos, 
isto é, com argumentos que lhe pareciam excelentes, e que nos parecem exce
lentes graças à lição dos acontecimentos, que os ocidentais não deveriam con
quistar a África e a Ásia, que, se cometessem o erro de expandir sua civiliza
ção pelas armas, o resultado seria desastroso para todos. Se Comte acertou, foi 
à custa de ter-se enganado. Durante todo um século os acontecimentos não esti
veram de acordo com o que havia anunciado14.

Auguste Comte falou como profeta da paz porque acreditava que a guerra 
não tinha mais função na sociedade industrial. A guerra tinha sido necessária 
para obrigar ao trabalho regular homens naturalmente anárquicos e preguiço
sos, para criar Estados de grande extensão, para que surgisse a unidade do 
Império Romano, na qual se difundiu o cristianismo, e do qual surgiria final
mente o positivismo. A guerra tinha desempenhado uma dupla função históri
ca: o aprendizado do trabalho e a formação de grandes Estados. No século XIX, 
porém, ela não tinha mais nenhum papel a desempenhar: as sociedades eram 
definidas pelo primado e pelos valores do trabalho; não havia mais uma classe 
militar, nem motivo para combater15.

As conquistas tinham representado, no passado, um meio legítimo, ou pelo 
menos racional, para os que se beneficiavam delas, de aumentar os recursos. 
Mas, numa época em que a riqueza depende da organização científica do tra
balho, os ganhos de guerra perdem significado, se tomam anacrônicos. A trans
missão dos bens se faria doravante pela doação e pela troca e, segundo Comte, 
a doação exerceria um papel de crescente importância, reduzindo em certa me
dida o da troca16.

Finalmente, a filosofia de Auguste Comte não se centrava realmente na in
terpretação da sociedade industrial. Tendia sobretudo à reforma da organização 
temporal pelo poder espiritual, que deveria ser exercido pelos cientistas e filó
sofos, que substituiriam os sacerdotes. O poder espiritual deve regular os sen
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timentos dos homens, uni-los com vistas a um trabalho comum, consagrar os di
reitos daqueles que governam, moderar o arbítrio ou o egoísmo dos poderosos. 
A sociedade sonhada pelos positivistas não se caracteriza tanto pela dupla rejei
ção do liberalismo e do socialismo, mas sobretudo pela criação de um poder es
piritual que seria, na idade positiva, o equivalente ao das Igrejas e dos sacerdo
tes nas idades teológicas do passado.

É neste ponto, provavelmente, que a história mais decepcionou os discípulos 
de Comte. Embora a organização temporal da sociedade industrial lembre a que 
foi imaginada por Auguste Comte, o poder espiritual dos filósofos e cientistas 
ainda não foi instituído. O que há de poder espiritual é exercido ou pelas Igrejas 
do passado ou por ideólogos que Comte não reconheceria como verdadeiros 
cientistas ou como verdadeiros filósofos.

Na medida em que os homens que pretendem interpretar cientificamente a 
ordem social exercem um poder espiritual, na União Soviética, por exemplo, 
acentuam não os traços comuns a todas as sociedades industriais, mas uma dou
trina particular da organização das sociedades industriais. Nem de um lado nem 
do outro se toma como patrono o pensador que desvalorizou os conflitos ideo
lógicos dos quais viveram as sociedades européias e que causaram a morte de 
milhões de pessoas.

Auguste Comte teria desejado um poder espiritual exercido pelos intérpre
tes da organização social, que tivesse ao mesmo tempo reduzido a importância 
moral da hierarquia temporal. Esse gênero de poder espiritual nunca existiu e 
não existe hoje. Provavelmente os homens preferem sempre o que os divide ao 
que os une. Provavelmente cada sociedade se sente obrigada a insistir naquilo 
que tem de particular, em vez de acentuar as características que tem em comum 
com todas as outras sociedades. Provavelmente também as sociedades ainda 
não estão bastante convencidas das virtudes que Auguste Comte atribuía à so
ciedade industrial.

Comte pensava, com efeito, que a organização científica da sociedade in
dustrial levaria a atribuir a cada indivíduo um lugar proporcional à sua capaci
dade, realizando assim a justiça social. Havia muito otimismo nesse ponto de 
vista. No passado, a idade ou o berço determinavam a posição privilegiada ocupa
da na sociedade por um indivíduo; doravante, na sociedade do trabalho, seria a 
aptidão individual que determinaria, cada vez mais, a posição de cada um.

Um sociólogo inglês, Michael Young, dedicou um livro satírico a um regime 
que chamou de meritocracia, isto é, a idéia comtiana de como seria a ordena
ção da sociedade industrial17. O autor não cita Comte, e este não teria reencon
trado suas esperanças na descrição de uma tal ordem. Michael Young mostra, 
com humor, que se cada um ocupar uma posição proporcional à sua capacida
de, os que estivei*iMK>s escalões inferiores estarão condenados ao desespero,
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pois não poderão mais acusar a sorte ou a injustiça. Se todos os homens estive
rem convencidos de que a ordem social é justa, esta será, de certo modo, para 
alguns, insuportável, a menos que, simultaneamente, os homens sejam conven
cidos pelos ensinamentos de Auguste Comte de que a hierarquia das qualida
des intelectuais não é nada ao lado da verdadeira hierarquia, a única que conta, 
a dos méritos e do coração. Não é fácil, porém, convencer a humanidade de que 
a ordem temporal é secundária.

A sociologia, ciência da humanidade

Nos três últimos volumes do Curso de filosofia positiva, e especialmente 
no tomo IV, Auguste Comte expôs sua concepção da nova ciência chamada 
sociologia.

Ele diz apoiar-se em três autores, que apresenta como seus inspiradores ou 
predecessores, Montesquieu, Condorcet e Bossuet, sem contar Aristóteles, a res
peito do qual falarei mais adiante. Esses três nomes introduzem a alguns dos 
temas fundamentais do seu pensamento sociológico.

Auguste Comte atribui a Montesquieu o mérito eminente de ter afirmado 
o determinismo dos fenômenos históricos e sociais. Oferece uma interpretação 
simplificada de O espírito das leis, cuja idéia central seria enunciada na fórmu
la famosa do livro I: “As leis são as relações necessárias que derivam da natureza 
das coisas.” Auguste Comte vê nessa fórmula o princípio do determinismo, 
aplicado à diversidade dos fenômenos sociais e ao devenir das sociedades.

Por outro lado, para que pudesse fundar a sociologia, faltava a Montesquieu 
a idéia do progresso. Auguste Comte vai descobri-la em Condorcet, no famoso 
Esquisse d ’un tableau historique des progrès de Vesprit humainx%, que preten
de descobrir no passado um certo número de fases pelas quais passou o espíri
to humano. Essas fases têm um número definido, e sua seqüência tem uma or
dem necessária. Comte colhe em Condorcet a idéia de que o progresso do espí
rito humano é o fundamento do devenir das sociedades humanas.

Combinando o tema de Montesquieu -  do determinismo -  com o de Con
dorcet -  das etapas necessárias, segundo uma ordem inelutável dos progressos 
do espírito humano -  chega-se à concepção central de Comte: os fenômenos 
sociais estão sujeitos a um determinismo rigoroso, que se apresenta sob a forma 
de um devenir inevitável das sociedades humanas, comandado pelos progres
sos do espírito humano.

Esse modo de conceber o devenir histórico leva a uma visão da história 
totalmente unificada, em marcha para um estado definitivo do espírito humano 
e das sociedades humanas, muito comparável ao providencialismo de Bossuet, 
que Comte saúda como a mais eminente tentativa que precedeu a sua própria:
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É sem dúvida a nosso grande Bossuet que devemos sempre atribuir a primei
ra tentativa importante feita pelo espírito humano para contemplar, de um ponto de 
vista suficientemente elevado, o conjunto do passado social. Sem dúvida, os recur
sos, fáceis mas ilusórios, de toda filosofia teológica para estabelecer uma certa 
ligação aparente entre os acontecimentos humanos não permitem utilizar hoje, na 
construção direta da verdadeira ciência do desenvolvimento social, explicações que 
se caracterizam inevitavelmente pela preponderância (então, irresistível nesse 
gênero) de uma tal filosofia. Mas essa admirável composição, na qual o espírito de 
universalidade -  indispensável a qualquer concepção desse tipo -  é apreciado com 
tanta força e até mesmo mantido sempre que a natureza do método empregado o 
permite, nunca deixará de ser um modelo imponente, sempre o mais apropriado 
para marcar com clareza o objetivo geral que nossa inteligência deve propor sem 
cessar, como resultado final de todas as nossas análises históricas, isto é, a coorde
nação racional da série fundamental dos diferentes acontecimentos humanos, segun
do um desígnio único, mais real e ao mesmo tempo mais amplo do que o imagina
do por Bossuet. (Cours de phüosophie positive, t. iy  p. 147.)

A fórmula: “a coordenação racional da série fundamental dos diferentes 
acontecimentos humanos, segundo um desígnio único” é a chave da concepção 
sociológica de Comte. Ele é bem o sociólogo da unidade humana. Seu objeti
vo é reduzir a infinita diversidade das sociedades humanas, no espaço e no tem
po, a uma série fundamental, o devenir da espécie humana, e a um projeto único, 
o de chegar a um estado final do espírito humano.

Vê-se, assim, como aquele que se considera o fundador da ciência positi
va também pode ser apresentado como o último discípulo do providencialismo 
cristão; vemos como pode se dar a passagem entre a interpretação da história 
pela providência e a interpretação pelas leis gerais. Quer se trate das intenções 
da providência quer das leis necessárias do devenir humano, a história é concebi
da como una e necessária. Seu desígnio é único porque foi fixado por Deus, ou 
pela natureza humana; a evolução é necessária, porque ou a providência deter
minou suas etapas e seu fim, ou a própria natureza do homem e da sociedade 
determinou as leis.

Dessa forma o pensamento de Auguste Comte, mesmo no Curso de f ilo 
sofia positiva, em que aparece em sua forma mais científica, passa facilmente 
de uma certa concepção da ciência a uma nova versão da providência.

O desígnio único da história, segundo Auguste Comte, é o progresso do es
pírito humano. Se este dá unidade ao conjunto do passado social, é porque a 
mesma maneira de pensar deve se impor em todos os domínios.

Auguste Comte, sabemos, constata que o método positivo é, hoje, neces
sário nas ciências, e conclui que este método, baseado na observação, na expe
rimentação e na formulação de leis, deve ser estendido aos domínios que, ainda 
hoje, são deixados à teologia e à metafísica, isto é, são deixados às explicações
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por meio de seres transcendentais ou entidades ou ainda das causas últimas dos 
fenômenos. Para ele há um modo de pensar, o positivo, que tem validade uni
versal, tanto em política como em astronomia19.

Simultaneamente, Comte insiste numa proposição complementar à prece
dente, embora pareça contradizê-la. Afirma que só pode haver verdadeira uni
dade numa sociedade quando o conjunto das idéias diretrizes, adotadas pelos 
diferentes membros da coletividade, forma um todo coerente. A sociedade é 
caótica quando nela se justapõem modos de pensar contraditórios e idéias 
extraídas de filosofias incompatíveis.

Ao que parece seria possível extrair desse tema a conclusão de que no pas
sado as sociedades que não viviam em crise deviam ter um conjunto de idéias 
coerentes, unindo ao mesmo tempo as inteligências e a coletividade. Mas essa 
conclusão só poderia ser parcialmente válida, pois Auguste Comte demonstrou 
quê as diversas ciências alcançam o estado positivo em momentos diferentes da 
História. As primeiras ciências a atingirem o estado positivo são as que estão 
em primeiro lugar numa classificação das ciências que marca as etapas da difu
são do pensamento positivo. Em todas as épocas houve ciências que já  eram 
parcialmente positivas, enquanto outras disciplinas intelectuais ainda eram feti- 
chistas ou teológicas. A coerência do pensamento, objetivo final de Comte, 
jamais foi realizada plenamente no curso da história. Desde a aurora dos tem
pos históricos, certos elementos das ciências tinham chegado ao estado positi
vo, enquanto em outros domínios continuava a reinar o espírito teológico.

Em outras palavras, uma das molas do movimento histórico tem sido, pre
cisamente, a incoerência dos modos de pensar em cada etapa da história. Antes 
do positivismo houve um só período marcado por verdadeira coerência intelec
tual: o fetichismo, que é o modo de pensar imediato e espontâneo do espírito 
humano, e que consiste em atribuir animação a todas as coisas, vivas ou inani
madas, e em supor que as coisas e os seres são semelhantes aos homens ou à 
consciência humana. O espírito só tomará a encontrar uma verdadeira coerên
cia na fase final, quando o positivismo se estender ao conjunto das disciplinas 
intelectuais, inclusive a política e a moral. Entre o fetichismo e o positivismo, 
porém, a regra é a diversidade dos métodos de pensamento, diversidade que é, 
provavelmente, o que impede a história de se deter.

É verdade que Comte tomou como ponto de partida, no princípio da sua 
carreira, a idéia de que não podia haver duas filosofias diferentes numa socie
dade, mas o desenvolvimento do seu pensamento o forçou irresistivelmente a re
conhecer que a pluralidade das filosofias predominou quase sempre no decor
rer da história. Por fim, o objetivo do devenir social é levar o pensamento hu
mano à coerência à qual ele está destinado, e que só pode ser realizada de duas 
formas: pelo fetichismo espontâneo ou pelo positivismo finai Ou o espírito
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explica todas as coisas, supondo-as animadas, ou renuncia a qualquer explica
ção causai, teológica ou metafísica, e se limita a estabelecer leis.

Nestas condições, porém, pode-se perguntar por que existe uma história. 
Se o estado final e normal da inteligência humana é a filosofia positiva, por que 
precisou a humanidade passar por tantas etapas sucessivas? Por que foi neces
sário esperar tantos séculos ou milênios, para que surgisse o homem que, en
fim, tomasse consciência daquilo que devia ser o espírito humano, isto é, o pró
prio Auguste Comte?

A razão profunda é que o positivismo só pode ser uma filosofia tardia, ou 
seja, não pode ser uma filosofia espontânea. Com efeito, ele consiste, para o 
homem, em reconhecer uma ordem que lhe é exterior, em confessar sua inca
pacidade de dar uma explicação última e em se contentar em decifrá-la. O espí
rito positivo observa os fenômenos, analisa-os, descobre as leis que comandam 
suas relações. Ora, é impossível, pela observação e análise, descobrir imediata e 
rapidamente essa ordem exterior. Antes de filosofar o homem precisa viver. Des
de a primeira fase da aventura da espécie humana foi possível, a rigor, explicar 
certos fenômenos simples de maneira científica. A queda de um corpo, por 
exemplo, pôde ser explicada espontaneamente de forma positiva20. Mas a filo» 
sofia positivista, filosofia da observação, da experimentação, da análise e do de- 
terminismo, não podia se fundamentar na explicação autenticamente científica 
desses poucos fenômenos. Na fase inicial da história, era preciso outra filosofia, 
diferente daquela que, no final, é sugerida pela descoberta das leis.

Essa outra filosofia, que Comte chama a princípio de teológica, e depois de 
fetichista, permitia à humanidade viver. Confortava o homem apresentando-lhe 
o mundo como inteligente, benevolente, povoado de seres semelhantes a ele.

A filosofia fetichista dá à espécie humana uma síntese provisória, válida 
intelectualmente (para lhe dar certeza da inteligibilidade da natureza exterior) 
e moralmente (para lhe dar confiança em si mesmo e na sua capacidade de 
superar obstáculos).

Contudo, se a história é necessária, por que precisa ir até o fim? Comte res
ponde: uma vez que fenômenos são explicados científica e positivamente desde 
0 ponto de partida, uma pausa no progresso do espírito humano é, no fundo, in
concebível. A contradição entre o positivismo parcial e a síntese fetichista ator
menta a humanidade e impede o espírito humano de parar antes de atingir a fase 
final do positivismo universal.

Acrescentemos todavia que, segundo Comte, diversas partes da humanida
de se detiveram em sínteses provisórias, em uma ou outra das fases intermediá
rias. No fim da sua vida Comte chegou a pensar que certas populações poderiam 
Passar da síntese inicial do fetichismo à síntese final do positivismo, sem passar 
Por todas as e ta p a s d m a m ic a  social.
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A concepção da história de Comte coloca outro problema: se a história é 
essencialmente a história do progresso do espírito humano, quais são as rela
ções entre este progresso dos conhecimentos e as outras atividades humanas?

No Curso de filosofia  positiva , Comte afirma que, tomada no seu conjun
to, a história é, essencialmente, o devenir da inteligência humana:

A parte principal dessa evolução, a que mais influenciou o progresso geral, 
consiste, sem dúvida, no desenvolvimento contínuo do espírito científico, desde 
os trabalhos primitivos dos Tales e dos Pitágoras, até os dos Lagrande e dos Bichat. 
Nenhum homem esclarecido duvidaria hoje que, nessa longa sucessão de esforços 
e de descobertas, o gênio humano tenha seguido sempre um caminho exatamente 
determinado, cujo conhecimento prévio exato teria permitido, de alguma forma, a 
uma inteligência suficientemente informada, prever, antes da sua realização mais 
ou menos próxima, os progressos essenciais reservados a cada época, segundo o fe
liz esboço já indicado no começo do século passado pelo ilustre Fontenelle. (T. IV 
p. 195.)

Assim, o progresso necessário do espírito é o aspecto essencial da história 
da humanidade21. Auguste Comte deixa pouca coisa ao acaso e aos acidentes. 
Afirm a que os momentos principais do espírito humano poderiam ser previstos 
por uma inteligência superior, porque lhe correspondiam a uma necessidade.

O fato de o progresso do espírito humano ser o aspecto mais característico 
do devenir histórico não significa que o movimento da inteligência determine 
a transformação dos outros fenômenos sociais. Aliás, Comte não coloca o pro
blema nesses termos. Em nenhum momento ele se pergunta qual é a relação 
entre o progresso da inteligência humana e as transformações da economia, da 
guerra ou da política. E fácil, no entanto, tirar de suas análises a solução desse 
problema.

Não se trata mais, para Auguste Comte, da determinação do conjunto social 
pela inteligência, como não se trata, na obra de Montesquieu, da determinação 
do conjunto social pelo regime político. A diferença entre os dois está em que 
para um o aspecto mais característico é o estado da inteligência, para o outro, o 
regime político. Em um como em outro, porém, o movimento histórico se reali
za por ação e reação entre os diferentes setores da realidade social global22.

Na dinâmica social, tanto no tomo V do Curso de filosofia  positiva  como 
no tomo III do Système de politique positive , a passagem de uma etapa para outra 
tem como força motriz a contradição entre os diferentes setores da sociedade. De 
acordo com o caso, o fator que provoca a desagregação de iam certo conjunto, e o 
advento da etapa seguinte, se encontra na política, na economia ou na inteligência.

O primado do devenir da inteligência, porém, não deixa de subsistir. Com 
efeito, as grandes etapas da história da humanidade são fixadas pelo modo de 
pensar; a etapa final é a do positivismo universal, e a impulsão última do deve-
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nir é a crítica incessante que o positivismo, ao nascer e ao amadurecer, exerce 
sobre as sínteses provisórias do fetichismo, da teologia e da metafísica.

É a inteligência que indica a direção da história e marca o que será o pleno 
desenvolvimento da sociedade e da natureza humana na sua fase final

Compreende-se que a história humana possa ser considerada como a “de 
um único povo”. Se a história fosse a história da religião, para postular a uni
dade da história humana seria necessário admitir uma religião universalizável. 
Mas, se a história é a da inteligência, é suficiente, para que toda a história seja 
a história de um único povo, que exista uma maneira de pensar válida para to
dos os homens, o que é relativamente fácil de conceber. Assim, as matemáticas 
de hoje nos parecem verdadeiras para todos os homens, de todas as raças. Está 
claro que esta proposição não é inteiramente evidente; Spengler afirmava ter 
havido uma matemática dos gregos, como existe hoje uma matemática moder
na. Mas o próprio Spengler entendia essa fórmula num sentido particular. Acha
va que o modo de pensar matemático era influenciado pelo estilo próprio de uma 
cultura. Não creio que tivesse negado que os teoremas matemáticos fossem uni
versalmente verdadeiros23.

Se a ciência, ou a filosofia positiva, é válida para todos os homens, e se a 
história é a história da inteligência, concebe-se que ela deva ser pensada como 
a história de um único povo.

Contudo, se a história é a história de um só povo, se suas etapas são necessá
rias e se há uma marcha inevitável em busca de um objetivo determinado, por que 
diferentes partes da humanidade têm histórias particulares, diferentes entre si?

Assim como o problema de Montesquieu é explicar a unidade, o de Auguste 
Comte é explicar a diversidade. Se, por uma espécie de experiência intelectual, 
formos até o fundo desta maneira de pensar -  o próprio Comte não iria, talvez, 
tão longe - ,  o que é misterioso é o fato de que existam ainda histórias, isto é, que 
as diferentes partes da humanidade não tenham o mesmo passado.

Auguste Comte justifica essa diversidade enumerando três fatores de va
riação: a raça, o clima e a ação política24. Sobretudo no Système de politique  
positive, ele interpretou a diversidade das raças atribuindo a cada uma a predo
minância de certas disposições. Assim, segundo ele, a raça negra deveria carac
terizar-se, sobretudo, pela propensão à afetividade, o que, na última parte de 
sua carreira, lhe parecia, aliás, uma superioridade moral. As diferentes partes 
da humanidade não evoluíram do mesmo modo porque, no ponto de partida, 
não tinham os mesmos dons. Mas é evidente que éssa diversidade se desenvol
ve tendo como pano de fundo uma natureza comum.

Quanto ao clima, ele designa o conjunto das condições naturais em que se 
encontra cada parte da humanidade. Cada sociedade teve de vencer obstáculos
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mais ou menos difíceis, conheceu circunstâncias geográficas mais ou menos fa
voráveis, o que permite explicar, até certo ponto, a diversidade da sua evolução25.

Examinando o papel da ação política, voltamos a encontrar o providencia- 
lismo. De fato, Comte se propõe antes de mais nada a fazer com que os políti
cos e os reformadores sociais percam a ilusão de que um indivíduo, por mais 
importante que seja, possa modificar substancialmente o curso necessário da 
história. Não se recusa a admitir que depende das circunstâncias, dos encontros 
ou dos grandes homens que a evolução necessária se produza de modo mais ou 
menos acelerado e que o resultado -  de qualquer modo inevitável -  seja mais 
ou menos custoso. Se tomarmos, porém, o caso de Napoleão, por exemplo, não 
teremos dificuldade em descobrir os limites da eficácia possível dos grandes 
homens.

De acordo com Comte, Napoleão, como o imperador Juliano ou Filipe II 
da Espanha, não compreendeu o espírito do seu tempo ou, como se diria hoje, o 
sentido da história. Fez uma vã tentativa de restauração do regime militar. Lan
çou a França à conquista da Europa, multiplicando conflitos, levantou os povos 
da Europa contra a Revolução Francesa e, no fim, nada resultou dessa aberração 
temporária. Por maior que seja, um soberano, quando comete o erro de se enga
nar a respeito da natureza da sua época, não deixa, finalmente, nenhum rastro26.

Essa teoria, que afirma a incapacidade dos indivíduos de alterar o rumo 
dos acontecimentos, desemboca numa crítica dos reformadores sociais, dos uto- 
pistas e revolucionários, de todos os que acreditam que é possível transformar 
a marcha da história traçando o plano de uma nova sociedade ou empregando a 
violência.

É verdade que, à medida que passamos do mundo das leis físicas para o 
das leis históricas, a fatalidade é cada vez mais modificável. Graças à sociolo
gia, que descobre a ordem essencial da história, a humanidade poderá talvez 
apressar o surgimento do positivismo, e reduzir o seu custo. Mas Auguste Comte, 
com base em sua teoria do curso inevitável da história, se opõe às ilusões dos 
grandes homens e às utopias dos reformistas. Há, sobre esse ponto, uma passagem 
significativa:

Numa palavra, como indiquei no meu trabalho de 1822, a marcha da civili
zação não se realiza, propriamente, segundo uma linha reta, mas segundo uma sé
rie de oscilações, desiguais e variáveis, como na locomoção animal, em tomo de 
um movimento médio, que tende sempre a predominar, e cujo conhecimento exato 
permite regularizar previamente a preponderância natural, diminuindo as oscila
ções e as hesitações mais ou menos funestas que lhes correspondem. Seria, con
tudo, exagerar o alcance real de tal arte, embora cultivada tão racionalmente quan
to possível, e aplicada em toda a extensão conveniente, atribuir-lhe a propriedade 
de impedir, em todos os casos, as revoluções violentas que nascem dos obstáculos 
que se opõem ao curso espontâneo da evolução humana. No organism o social, em
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virtude da sua maior complexidade, as doenças e crises são, necessariamente, ain
da mais inevitáveis, sob muitos aspectos, do que no organismo individual. No en
tanto, enquanto a ciência real é forçada a reconhecer sua impotência momentânea 
e fundamental diante de desordens profundas ou de pressões irresistíveis, pode 
ainda contribuir utilmente para atenuar e, sobretudo, para abreviar as crises, graças 
à apreciação exata de seu caráter principal e à previsão racional da sua solução 
final, sem renunciar jamais a uma intervenção prudente, a menos que sua impos
sibilidade seja suficientemente constatada. Aqui, como em outros pontos, e mais 
ainda do que em outros, não se trata de controlar os fenômenos, mas apenas de 
modificar seu desenvolvimento espontâneo; isso exige, é evidente, o conhecimen
to prévio de suas leis reais. (Cours de philosophie positive , t. IY pp. 213-214.)

A nova ciência social proposta por Auguste Comte é o estudo das leis do 
desenvolvimento histórico. Ela se fundamenta na observação e na comparação, 
portanto em métodos análogos aos empregados por outras ciências, notadamen- 
te a biologia. Mas esses métodos se enquadrarão de certo modo nas idéias dire
trizes da doutrina positivista, pela sua concepção da estática e da dinâmica, 
ambas sintéticas. Para compreender a ordem de uma sociedade determinada ou 
as grandes linhas da história, nos dois casos o espírito subordina as observações 
parciais à compreensão anterior do conjunto.

Estática e dinâmica são as duas categorias centrais da sociologia de Au
guste Comte. A estática consiste essencialmente no estudo do que ele chama de 
consenso social. Uma sociedade se assemelha a um organismo vivo. Assim co
mo é impossível estudar o funcionamento de um órgão sem situá-lo no conjun
to do ser vivo, é impossível estudar a política e o Estado sem situá-los no con
junto da sociedade, num dado momento. A estática social comporta, portanto, 
de um lado a análise anatômica da estrutura da sociedade num certo momento, de 
outro, a análise dos elementos que determinam o consenso, isto é, que fazem 
do conjunto dos indivíduos ou famílias uma coletividade e da pluralidade das 
instituições uma unidade. Mas, se a estática é o estudo do consenso, ela nos le
va a procurar saber quais são os órgãos essenciais de toda sociedade, a ultra
passar, por conseguinte, a diversidade das sociedades históricas para descobrir 
os princípios que regem toda ordem social.

Assim, a estática social, que começa como uma simples análise positiva da 
anatomia das diversas sociedades e dos laços de solidariedade recíproca entre 
as instituições de uma coletividade particular, leva, no tomo II do Système de 
Politique positive, ao estudo da ordem essencial de toda coletividade humana.

A dinâmica, em seu ponto de partida, é apenas a descrição das etapas su
cessivas percorridas pelas sociedades humanas. Partindo do conjunto, sabemos 
que o devenir das sociedades humanas e o espírito humano são comandados por 
leis. Como o conjunto do passado constitui uma unidade, a dinâmica social não
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se parece com a história dos historiadores que colecionam fatos ou observam a 
sucessão das instituições. A dinâmica social percorre as etapas, sucessivas ou 
necessárias, do devenir do espírito humano e das sociedades humanas.

A estática social trouxe à luz a ordem essencial de toda sociedade huma
na; a dinâmica social retraça as vicissitudes pelas quais passou essa ordem fun
damental, antes de alcançar o termo final do positivismo.

A dinâmica está subordinada à estática. É a partir da ordem de toda socie
dade humana que se pode compreender a história. A estática e a dinâmica levam 
aos termos de ordem e progresso que figuram nas bandeiras do positivismo e do 
Brasil27: “O progresso é o desenvolvimento da ordem.”

No ponto de partida, estática e dinâmica são simplesmente o estudo da 
coexistência e da sucessão. No ponto de chegada, são o estudo da ordem huma
na e social essencial, de suas transformações e de seu desenvolvimento. Mas a 
passagem da fórmula, aparentemente científica, estática e dinâmica, para a fór
mula, aparentemente filosófica, ordem e progresso é necessária em virtude das 
duas idéias de Comte: o primado do todo e das leis que se aplicam ao conjun
to e a confusão entre o movimento inevitável da história e uma espécie de pro
vidência.

Natureza humana e ordem social

Numa primeira análise a estática social é comparável à anatomia: estuda 
como se organizam os diferentes elementos do corpo social. Contudo, como a 
sociologia tem por objeto a história da humanidade considerada como forman
do um só povo, esta estética anatômica se torna facilmente a análise da estru
tura de toda sociedade humana. Fundamentalmente só há uma história; assim, 
pelo estudo estático é possível identificar as características de toda sociedade. 
Comte expõe com clareza os objetivos da estática:

É preciso... mediante uma abstração provisória, estudar primeiramente a 
ordem humana como se fosse imóvel. Apreciaremos assim as diversas leis funda
mentais, necessariamente comuns a todos os tempos e lugares. Esta base sistemá
tica nos permitirá depois a explicação geral de uma evolução gradual que nunca 
pôde consistir senão na realização crescente do regime próprio à verdadeira natu
reza humana, e do qual todos os germes essenciais devem ter existido sempre...

Este segundo volume deve caracterizar sucessivamente a ordem humana sob 
todos os diversos aspectos fundamentais que lhe são próprios. No que diz respeito 
a cada um deles, é preciso antes de mais nada determinar o regime normal que cor
responde a nossa verdadeira natureza, e explicar, em seguida, a necessidade que 
subordina seu aparecimento decisivo a uma longa preparação gradual. (Système de 
politique positive, t. II, pp. 3-4.)
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É no Système de politique positive  que esta concepção comtista da estáti
ca encontra seu desenvolvimento completo. O tomo II do Système de politique  
positive  é inteiramente consagrado à estática social, e tem um subtítulo bem 
característico: “Traité abstrait de l’ordre humain” (Tratado abstrato da ordem hu
mana). No Curso de filosofia  positiva  há, sem dúvida, o esboço de uma estáti
ca, mas esta só tem um capítulo, e as idéias estão apenas delineadas28.

Esta estática pode ser decomposta logicamente em duas partes: o estudo 
preliminar da estrutura da natureza humana, contido no tomo I do Système de 
politique positive, e o estudo propriamente dito da estrutura da natureza social.

Auguste Comte expôs suas idéias sobre a natureza humana no que chamou 
de “quadro cerebral” (tableau cérébral), apresentado como um estudo científi
co das localizações cerebrais. O quadro indica onde se situam, no cérebro, os cor
respondentes anatômicos das diferentes disposições humanas. Esta teoria das 
localizações cerebrais é o que menos nos interessa: é o aspecto menos defensá
vel do pensamento de Comte. Podemos abandoná-la sem prejudicar e sem trair 
o pensamento do seu autor, que é o primeiro a admitir que essas localizações são, 
em certa medida, hipotéticas. A interpretação fisiológica leva a uma hipótese 
anatômica que não passa da transposição de uma interpretação do funcionamento 
do espírito.

Há certamente uma grande diferença entre a maneira como Auguste Comte 
expôs o que é a natureza humana e o modo como Platão poderia fazê-lo. En
contramos em Platão um esboço de localizações, se não cerebrais, pelo menos 
físicas. Depois de distinguir o nous do thymos, Platão situa diferentes aspectos 
da natureza humana em diferentes partes do corpo. Também neste caso pode
mos deixar de lado a teoria da localização das disposições do corpo, retendo 
apenas a imagem que Platão tinha do homem29.

Auguste Comte indica que se pode considerar a natureza humana como 
dupla ou tripla. Pode-se dizer que o homem se compõe de um coração e de uma 
inteligência ou dividir o coração em sentimento (ou afeição) e atividade, con
siderando que o homem é ao mesmo tempo sentimento, atividade e inteligên
cia. Comte afirma que o duplo sentido da palavra coração é uma ambigüidade 
reveladora. Ter coração (avoir du coeur) é ter sentimento ou coragem. As duas 
noções são expressas pela mesma palavra, como se a linguagem tivesse cons
ciência do vínculo existente entre afeição e coragem.

O homem é sentimental, ativo e inteligente. É, antes de tudo, um ser essen
cialmente ativo. No fim  da sua vida Comte retoma as fórmulas que já  se encon
travam nos Opúsculos e escreve no Système de politique positive  que o homem 
não foi feito para perder seu tempo em especulações e dúvidas sem fim. Foi fei
to para agir.

Mas o impulso da atividade virá sempre do coração (no sentido de senti
mento). O homem nunca age movido pela inteligência, isto é, o pensamento
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abstrato nunca é o fator determinante da sua ação. Contudo, a atividade, anima
da pela afeição, precisa ser controlada pela inteligência. Segundo uma fórmula 
célebre, é preciso agir p o r  afeição e pensar para agir.

Desta concepção decorre a crítica de uma interpretação intelectualista do 
racionalismo, segundo a qual o desenvolvimento histórico faria da inteligência, 
progressivamente, o órgão determinante da conduta humana. Segundo Comte, não 
pode ser assim. O impulso virá sempre do sentimento, alma da humanidade e mo
tor da ação. A inteligência nunca será mais do que um órgão de direção ou de 
controle.

Com isso não se desvaloriza a inteligência, pois na filosofia positivista 
existe a idéia de uma relação inversa entre a força e a nobreza. O mais nobre é 
o mais fraco. Pensar que a inteligência não determina a ação não é depreciá-la. 
Ela não é nem pode ser a força, precisamente porque, de certo modo, ela é o 
que há de mais elevado.

As localizações cerebrais desses três elementos da natureza humana não 
passam da transposição das idéias relativas ao seu funcionamento. Comte colo
ca a inteligência na parte anterior do cérebro, de modo a relacioná-la com os ór
gãos da percepção ou os órgãos dos sentidos. A afeição está atrás, de modo a ficar 
diretamente ligada aos órgãos motores.

Pode-se distinguir em seguida, nos sentimentos, o que está relacionado com 
o egoísmo e o que está relacionado com o altruísmo e a abnegação. A classifi
cação dos sentimentos feita por Comte é bastante curiosa. Enumera os instintos 
puramente egoístas (nutritivo, sexual, maternal) e a seguir acrescenta as incli
nações que, embora egoístas, já  estão voltadas para as relações com os outros: 
as militares e as industriais, que são a transposição, na natureza humana, dos 
dois tipos de sociedade que pensou observar na sua época. O instinto militar é 
o que nos impulsiona a destruir os obstáculos; o instinto industrial, ao contrá
rio, é o que nos induz a construir meios. Acrescenta ainda dois sentimentos que 
podem ser reconhecidos sem dificuldade: o orgulho e a vaidade. O orgulho é o 
instinto da dominação; a vaidade, a procura da aprovação dos outros. Pela vai
dade, de certo modo, já  passamos do egoísmo para o altruísmo.

As inclinações não-egoístas são três: a amizade, de uma pessoa por outra, 
no mesmo pé de igualdade; a veneração, que já  amplia o círculo, ou então é a 
disposição do filho em relação ao pai, do discípulo ao mestre, do inferior ao 
superior; finalmente, a bondade, que em princípio tem extensão universal e que 
deve se realizar plenamente na religião da humanidade.

A inteligência pode ser decomposta em concepção e expressão. A concepção, 
por sua vez, é passiva ou ativa. Quando passiva, é abstrata ou concreta. Quando 
ativa, é indutiva ou dedutiva. A expressão pode ser mímica, oral ou escrita.

A atividade, por fim, se divide em três tendências; a virtude, para empre
gar uma expressão da filosofia clássica, pressupõe a coragem de empreender, 
a prudência na execução e a firmeza na realização, ou perseverança.
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Essa é a teoria da natureza humana. Em virtude do quadro cerebral fica claro 
que o homem é, antes de mais nada, egoísta, mas não exclusivamente egoísta. As 
inclinações voltadas para os outros, que desabrocham em abnegação e amor, exis
tem desde o inicio.

A história não altera a natureza humana. O primado atribuído à estática 
eqüivale à afirmação do caráter eterno das disposições características do ho
mem enquanto homem. Auguste Comte não teria escrito, como Sartre, que “O 
homem é o futuro do homem”, e que o homem se cria a si mesmo através do 
tempo. Para Comte as inclinações essenciais estão presentes desde a origem.

Disso não resulta porém que a sucessão das sociedades não traga nada ao 
homem. Pelo contrário, a história lhe dá a possibilidade de realizar o que há de 
mais nobre na sua natureza, e favorece o desenvolvimento progressivo das dis
posições altruístas. Dá-lhe a possibilidade de utilizar plenamente a inteligência, 
como guia de sua ação. A inteligência nunca será para o homem mais do que 
um órgão de controle, mas não pode ser, no princípio da sua evolução, um con
trole válido da atividade, pois, como foi dito acima, o pensamento positivo não 
é espontâneo. Ser positivo significa descobrir as leis que governam os fenôme
nos. Ora, é preciso tempo para tirar da observação e da experiência o conheci
mento dessas leis. A história é indispensável para que a inteligência humana 
atinja seu fim imanente e realize sua vocação própria.

As relações estruturais entre as partes da natureza humana permanecerão 
sempre o que já  são no ponto de partida. Auguste Comte se opõe assim a uma 
versão otimista e racionalista da evolução da humanidade. Contra aqueles que 
imaginam que a razão poderia ser o determinante essencial do comportamento 
do homem, afirma que os homens serão sempre movidos pelos sentimentos. O 
verdadeiro objetivo consiste em fazer com que sejam movidos, cada vez mais, 
por sentimentos desinteressados e não por instintos egoístas, e que o órgão de 
controle que dirige a atividade humana possa realizar plenamente sua função, 
descobrindo as leis que comandam a realidade.

Essa interpretação da natureza humana nos permite passar à análise da 
natureza social.

Nos sete capítulos do primeiro tomo do Système de politique positive, Au
guste Comte esboça sucessivamente uma teoria da religião, uma teoria da pro
priedade, uma teoria da família, uma teoria da linguagem, uma teoria do orga
nismo social ou da divisão do trabalho, antes de terminar consagrando um capí
tulo à existência social sistematizada pelo sacerdócio -  esboço da sociedade 
humana que se tomou positivista -  e outro relativo aos limites gerais de varia
ção próprios à ordem humana -  explicação estática da possibilidade da dinâmi
ca, ou ainda, explicação, a partir das leis da estática, da possibilidade e neces
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sidade das variações históricas. Esses diferentes capítulos constituem uma teo
ria da estrutura fundamental das sociedades.

A análise da religião tem por objetivo mostrar a função da religião em toda 
sociedade humana. A religião resulta de uma dupla exigência. Toda sociedade 
comporta necessariamente consenso, isto é, acordo entre as partes, união dos 
membros que a constituem. A unidade social exige o reconhecimento de um prin
cípio de unidade por todos os indivíduos, isto é, uma religião.

A religião implica a divisão temária característica da natureza humana. 
Comporta um aspecto intelectual, o dogma; um aspecto afetivo, o amor, que se 
exprime no culto; e um aspecto prático, que Comte chama de regime. O culto 
regula os sentimentos, e o regime o comportamento privado ou público dos 
crentes. A religião reproduz as diferenças da natureza humana: criando a uni
dade, precisa dirigir-se simultaneamente à inteligência, ao sentimento e à ação, 
isto é, a todas as disposições do ser humano.

Esta concepção não é fundamentalmente diferente da que Comte havia ex
posto no princípio da sua carreira, ao afirmar que as idéias da inteligência fixa
vam as etapas da história da humanidade. Contudo, na época do Système de p o 
litique positive, não considera mais as simples idéias diretrizes ou a filosofia 
como o fundamento de cada organização social. É a religião que constitui a 
base da ordem social, e a religião é afeição e atividade, ao mesmo tempo que 
dogma ou crença.

Neste tratado a religião será sempre caracterizada pelo estado de plena har
monia, própria à existência humana (tanto coletiva como individual) quando todas 
as suas partes são dignamente coordenadas. Esta definição, a única que é comum 
aos diversos casos principais, diz respeito igualmente ao coração e ao espírito, 
cujo concurso é indispensável a tal unidade. A religião constitui, portanto, para a 
alma, um consenso normal, comparável exatamente à saúde, com relação ao cor
po. (Système de politique positive, t. II, p. 8.)

Deve-se fazer uma aproximação dos dois capítulos relativos à propriedade 
e à linguagem. Essa aproximação pode parecer surpreendente, mas correspon
de ao pensamento profundo de Auguste Comte30. Propriedade e linguagem têm, de 
fato, uma mútua correspondência. A propriedade é a projeção da atividade na 
sociedade, enquanto a linguagem é a projeção da inteligência. A lei comum à 
propriedade e à linguagem é a lei da acumulação. Há progresso na civilização 
porque as conquistas materiais e intelectuais não desaparecem com aqueles que 
as realizaram. A humanidade existe porque há tradição, isto é, transmissão. A 
propriedade é a acumulação dos bens transmitidos de uma geração a outra. A lin
guagem é, por assim dizer, o receptáculo no qual são conservadas as aquisições
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da inteligência. Ao receber uma linguagem, recebemos uma cultura criada pe
los nossos antepassados.

É preciso não nos deixarmos impressionar pelo termo propriedade, com 
sua ressonância política ou sectária. Para Auguste Comte o importante não é que 
a propriedade seja pública ou privada. Para ele a propriedade, enquanto função 
essencial da civilização, é o fato que permite que as obras materiais dos homens 
durem além da existência dos seus criadores, e que possamos transmitir a nos
sos descendentes o que produzimos. Os dois capítulos -  propriedade e lingua
gem -  são dedicados aos dois instrumentos essenciais da civilização, basean
do-se esta na continuidade das gerações e na retomada, pelos vivos, do pensa
mento dos que morreram. Daí as célebres frases: “A humanidade se compõe mais 
de mortos do que de vivos”; “Os mortos governam cada vez mais os vivos.”

Essas fórmulas merecem reflexão. Uma das originalidades de Auguste Comte 
é o fato de que, partindo da idéia da sociedade industrial, convencido de que as 
sociedades científicas são fundamentalmente diferentes das sociedades do pas
sado, ele não tenha chegado, como a maioria dos sociólogos modernos, à de
preciação do passado e à exaltação do futuro, mas a uma espécie de reabilita
ção do passado. Utopista, sonhando com um futuro mais perfeito do que todas 
as sociedades conhecidas, permanece, contudo, como um homem da tradição, 
com uma percepção aguda da unidade humana através do tempo31.

Entre o capítulo dedicado à propriedade e o capítulo consagrado à lingua
gem, há intercalado um capítulo sobre a família, ao qual está relacionado o ca
pítulo dedicado ao organismo social, ou à divisão do trabalho. Esses dois capí
tulos correspondem a dois dos elementos da natureza humana. A família é es
sencialmente a unidade afetiva, e o organismo social, ou a divisão do trabalho, 
corresponde ao elemento ativo da natureza humana.

A teoria da família, de Comte, toma como modelo e considera implicita
mente como exemplar a família do tipo ocidental, o que, naturalmente, tem sido 
objeto de crítica. Comte afasta definitivamente como patológicos certos tipos 
de organização familiar que existiram em diferentes países e em épocas distin
tas, tais como a poligamia.

Sem dúvida, ele é demasiadamente sistemático e categórico. Na sua des
crição da família confunde muitas vezes características de uma sociedade par
ticular com características universais. Não creio, porém, que esta crítica fácil 
esgote o assunto. O doutrinário do positivismo esforça-se sobretudo por demons
trar que as relações existentes dentro da família eram características ou exem
plares das diversas relações que podem existir entre as pessoas humanas, e tam
bém que a afetividade humana recebia educação e formação na família.

As relações familiares podem ser relações de igualdade, entre irmãos; rela
ções de veneração, entre filhos e pais; relações de bondade, entre pais e filhos;
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relações complexas de comando e obediência, entre o homem e a mulher. Se
gundo Auguste Comte, com efeito, é evidente que o homem deve comandar. 
Ativo e inteligente, deve ser obedecido pela mulher, que é essencialmente sen
sibilidade. Contudo, essa supremacia, baseada de certo modo na força, é, de outro 
ponto de vista, uma inferioridade. Na família, o poder espiritual, isto é, o mais 
nobre, pertence à mulher.

Auguste Comte tinha o sentido de igualdade dos seres, mas para ele essa 
igualdade se baseava numa diferenciação radical das funções e disposições. Ao 
dizer que a mulher é intelectualmente inferior ao homem, estava perto de ver 
nisso uma situação de superioridade; ao mesmo tempo, a mulher tem, para ele, 
o poder espiritual, o poder do amor, que é mais importante do que a vã supe
rioridade da inteligência. Vale lembrar a bela fórmula de Comte: “Cansamo-nos 
de agir, e até mesmo de pensar; mas nunca nos cansamos de amar.”

Ao mesmo tempo, na família, os homens têm a experiência da continuidade 
histórica e aprendem o que corresponde à condição básica da civilização, a trans
missão, de geração para geração, do capital físico e das aquisições intelectuais.

As idéias essenciais de Comte, sobre a divisão do trabalho, são as da dife
renciação das atividades e da cooperação entre os homens, ou, para empregar 
os termos exatos, a da separação dos ofícios e a da combinação dos esforços. 
Mas o princípio fundamental do positivismo, que pode parecer chocante, é de 
reconhecer, e até mesmo de proclamar, o primado da força na organização prá
tica da sociedade. Enquanto organização das atividades humanas, a sociedade 
é dominada pela força, e não pode ser de outro modo.

Auguste Comte só reconhece dois filósofos políticos: Aristóteles e Hobbes. 
Segundo ele, Hobbes é o único (ou quase) filósofo político que merece ser cita-, 
do, entre ele próprio (A. Comte) e Aristóteles. Hobbes viu que toda sociedade 
é governada e deve ser governada (nos dois sentidos, de inevitável e de confor- 
me ao que deve ser) pela força. E a força, na sociedade, é constituída pelo nú
mero ou pela riqueza32.

Comte rejeita uma certa forma de idealismo. Para ele a sociedade é e será 
dominada pela força do número ou da riqueza (ou por combinação dessas fo r-, 
ças), ficando entendido que, entre uma e outra, não há uma diferença essencial 
de qualidade. É normal que a força leve a melhor. E como poderia ser diferen
te quando consideramos a vida real como ela é, e as sociedades tais como são?

Todos os que se chocam com a proposição de Hobbes achariam estranho, sem 
dúvida, que em vez de fundamentar a ordem política na força quiséssemos funda
mentá-la na fraqueza. Ora, este seria o resultado da sua inútil crítica, segundo mi
nha análise fundamental dos três elementos necessários de todo poder social. De 
fato, na ausência de uma verdadeira força material, seriamos obrigados a encon
trar no espírito e no coração as bases primitivas que esses frágeis elementos são sem
pre incapazes de proporcionar. Exclusivamente aptos a modific acd»gnamente uma
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ordem preexistente, não poderiam exercer nenhuma função social se a força ma
terial não tivesse estabelecido, prévia e adequadamente, um regime qualquer. (Sys- 
tème de politique positive, t. II, pp. 229-300.)

Entretanto, uma sociedade ajustada à natureza humana deve comportar uma 
contrapartida ou correção ao domínio da força, que seria o poder espiritual, do 
qual Comte desenvolve a teoria, opondo-a à sua concepção realista da ordem 
social. O poder espiritual é uma exigência permanente das sociedades huma
nas, enquanto entidades de ordem temporal, porque estas serão sempre domi
nadas pela força.

Há um duplo poder espiritual, o da inteligência e o do sentimento ou da 
afeição. No princípio da sua carreira, Auguste Comte apresentava o poder espi
ritual como o da inteligência. No fim de sua carreira, o poder espiritual se toma 
essencialmente o da afeição ou do amor. Contudo, qualquer que seja sua forma 
exata, a distinção entre poder temporal e espiritual é permanente através dos 
tempos, embora só se realize plenamente na fase positiva, isto é, na fase final 
da história humana.

O poder espiritual tem diversas funções. Rege a vida interior dos homens, 
une-os para que possam viver e agir em comum, consagra o poder temporal para 
convencer os indivíduos da necessidade da obediência: a vida social não é pos
sível sem que alguns indivíduos comandem e os outros obedeçam. Para o filóso
fo, pouco importa saber quem comanda e quem obedece. Os que comandam são 
e serão sempre os poderosos.

O poder espiritual não deve apenas reger, unir, consagrar, mas também mo
derar e limitar o poder temporal. Para esse fim, contudo, é preciso que a dife
renciação social já  tenha sido levada muito longe. Quando o poder espiritual 
consagra o poder temporal, isto é, quando os sacerdotes afirmam que os reis são 
ungidos por Deus, ou que governam em nome de Deus, o poder espiritual aumen
ta a autoridade do poder temporal. Essa consagração dos fortes pelo espírito 
pode ter sido necessária no curso da história. Era necessário que houvesse uma 
ordem social, e uma ordem social aceita, mesmo se o espírito não tivesse en
contrado as verdadeiras leis da ordem exterior, e menos ainda as leis verdadei
ras da ordem social. Na fase final, o poder espiritual concederá apenas uma con
sagração parcial ao poder temporal. Os cientistas explicarão a necessidade da 
ordem industrial e da ordem social, dando em conseqüência autoridade moral ao 
poder dos empresários e dos banqueiros. Mas sua função essencial será menos 
consagrar do que moderar e limitar, isto é, lembrar os poderosos de que se de
vem limitar a executar uma função social, e que sua situação de comando não 
implica superioridade moral ou espiritual.

Para que o poder espiritual preencha todas as suas funções, e para que a 
verdadeira distinção éntre o temporal e o espiritual seja enfim reconhecida e
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aplicada, é necessária a história, uma necessidade descoberta pela análise está
tica da distinção entre os dois poderes.

Esse estudo da estática elucida o sentido da dinâmica, do tríplice ponto de 
vista da inteligência, da atividade e do sentimento.

A história da inteligência vai do fetichismo ao positivismo, isto é, da sín
tese baseada na subjetividade e na projeção sobre o mundo exterior de uma rea
lidade semelhante à da consciência, até a descoberta e a constituição das leis 
que comandam os fenômenos, sem pretensão a identificar suas causas. A atividade 
passa da fase militar à fase industrial, isto é, em termos marxistas, da luta dos 
homens entre si até a luta vitoriosa do homem com a natureza, com a reserva 
de que Auguste Comte não nutre esperanças exageradas sobre os resultados que 
dará o domínio do homem sobre as forças da natureza.

Finalmente, a história da afetividade é a do desenvolvimento progressivo 
das disposições altruístas, sem que o homem deixe jamais de ser, espontânea e 
primariamente, egoísta.

Essa tríplice significação da história resulta da estática, que permite com
preender a história com relação à estrutura fundamental da sociedade.

A história leva, simultaneamente, a uma diferenciação crescente das fun
ções sociais e a uma unificação crescente das sociedades. Poder temporal e po
der espiritual serão mais distintos do que nunca, na fase final, e essa distinção 
será condição para um consenso mais estreito e para uma unidade profunda 
mais sólida. Os homens aceitarão a hierarquia temporal porque terão consciên
cia da precariedade dessa hierarquia e reservarão seu apreço supremo para a > 
ordem espiritual que talvez seja a inversão da hierarquia temporal33.

Da filosofia à religião

Depois de identificar seus traços característicos, Auguste Comte conside
ra a sociedade industrial como a forma universalizável da organização social, j 
No Curso de filosofia  positiva  considerou a história como a de um povo único. 
Por fim, fundamentou essa unidade da espécie humana na constância da natu
reza do homem, que se exprime no plano social por meio de uma ordem fun
damental, que podemos encontrar através da diversidade das instituições his
tóricas.

O sociólogo da unidade humana tem, portanto, um ponto de vista filosófi
co, que comanda a fundação da sociologia. Auguste Comte é filósofo, enquan
to sociólogo, e sociólogo, enquanto filósofo. A vinculação indissolúvel entre 
filosofia e sociologia resulta do princípio do seu pensamento, isto é, a afirma
ção da unidade humana, que implica uma determinada concepção do homem, 
da sua natureza, da sua vocação, da relação entre indivíduo e coletividade.
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Convém também identificar as idéias filosóficas de Comte, referenciando o seu 
pensamento às três intenções que encontramos em sua obra: a intenção do re
formador social, a intenção do filósofo que sintetiza os métodos e os resultados 
das ciências e, por fim, a intenção do homem que assume a posição de pontífi
ce de uma nova religião, a religião da humanidade.

A maioria dos sociólogos de uma forma ou de outra se preocuparam em 
agir ou em exercer influência sobre a evolução social. Todas as grandes doutrinas 
sociológicas do século XIX, talvez mesmo as de hoje, comportam uma passa
gem do pensamento à ação, ou da ciência à política e à moral.

Uma tal intenção coloca um certo número de questões. De que forma o so
ciólogo passa da teoria à prática? Qual o gênero de conselhos para a ação que se 
pode tirar da sua sociologia? Deve-se propor uma solução global para o con
junto do problema social ou soluções parciais para uma multiplicidade de pro
blemas particulares? Enfim, uma vez concebida essa solução, como pensa o so
ciólogo transformá-la em realidade?

Sob esse aspecto, a comparação de Montesquieu com Auguste Comte é 
ilustrativa. Montesquieu deseja compreender a diversidade das instituições so
ciais e históricas, mas é muito prudente quando se trata de passar da ciência, 
cuja função é compreender, para a política, cuja função é ordenar ou aconse
lhar. Não há dúvida de que sua obra contém sugestões dirigidas aos legisladores, 
embora se discutam ainda hoje as preferências de Montesquieu a respeito de de
terminados aspectos, bastante importantes, da organização social. Mesmo quan
do Montesquieu dá conselhos, prefere antes condenar determinadas maneiras 
de agir, a recomendar o que é preciso fazer. Suas lições, implícitas, são mais nega
tivas do que positivas. Explica que a escravidão enquanto tal lhe parece contrá
ria à natureza humana, que uma certa igualdade entre os homens está ligada à 
própria essência da humanidade. Mas, quando se trata de uma sociedade deter
minada, numa época dada, o conselho supremo que se extrai da sua obra é: 
observai o povo, o meio em que vive, levai em consideração sua evolução, seu 
caráter, e procurai não vos afastar do bom senso. Um excelente programa, mas 
que não é muito preciso. Essa imprecisão, aliás, reflete a essência de um pen
samento que não concebe uma solução global para o que se chamou, no século 
XIX, de “crise da civilização”, isto é, o problema social.

As conseqüências que podem ser deduzidas legitimamente da obra de Mon
tesquieu são, portanto, conselhos metodológicos válidos para um engenheiro 
social, consciente do fato de que há certas características comuns a todas as socie
dades, mas que uma política apropriada a alguns casos pode ser má em outros.

Em outras palavras, Montesquieu só admite uma passagem, prudente e li
mitada, da ciência para a ação; soluções parciais, não uma solução global. Não 
recomenda o emprego da violência para transformar as sociedades existentes
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de acordo com a idéia que possa ter da ordem social justa. Não tem receitas mila
grosas para que o príncipe se comporte com sabedoria, e não recomenda que con
selheiros do príncipe leiam O espírito das leis. Em suma, Montesquieu é modes
to. Ora, a modéstia não é, decerto, a qualidade dominante em Auguste Comte, o 
reformador social. Como a história da humanidade é uma só, e a ordem funda
mental é o tema em tomo do qual se fazem variações, não hesita em imaginar o 
que devem ser a realização da vocação humana e a realização perfeita da ordem 
fundamental. Acredita possuir a solução para o problema social.

Na sua representação da reforma necessária, Comte desvaloriza o econô
mico e o político, em favor da ciência e da moral. A organização científica do 
trabalho é necessária, mas essa organização lhe parece, afinal, relativamente 
fácil de realizar. Não é esta a essência da reforma que porá fim  à crise das so
ciedades modernas.

Comte vê a política com o duplo desprezo do homem de ciências e do fun
dador de religião. Convencido de que as sociedades têm os poderes públicos que 
merecem e que correspondem ao estado da sua organização social, não acredi
ta que, com a mudança do regime e da constituição, o homem possa pôr fim  às 
perturbações sociais profundas.

Reformador social, quer transformar a maneira de pensar dos homens, di
vulgar o pensamento positivista e estendê-lo ao domínio da sociedade, elimi
nando os resíduos da mentalidade feudal e teológica. Quer convencer seus con
temporâneos de que as guerras são anacrônicas, e as conquistas coloniais, ab
surdas. Para ele, porém, esses fatos são tão evidentes que não dedica o essen
cial da sua obra a esse tipo de demonstração. Preocupa-se antes de mais nada 
em difundir uma maneira de pensar que levará por si mesma à justa organiza
ção da sociedade e do Estado. Sua tarefa é fazer com que todos se tomem posi-s 
tivistas; mostrar a todos que a organização positivista é racional para a ordem, 
temporal, ensinar-lhes o altruísmo e o amor na ordem espiritual ou moral. O pa-f 
radoxo é que a ordem fundamental que Auguste Comte quer fazer entrar na rea
lidade deve, segundo sua filosofia, realizar-se por si mesma. De fato, se as lei® 
da estática são as de uma ordem constante, as da dinâmica dão a garantia de que> 
a ordem fundamental se realizará. Daí o determinismo histórico que desvalori
za a intenção e os esforços do reformador.

Há aí uma dificuldade que encontramos também, sob outra forma, no pen* 
sarnento de Marx, mas que Comte conhece igualmente, e resolve de modo mui
to diferente. Como Montesquieu, e mais ainda do que Montesquieu, Comte é 
avesso à violência. Não acredita que a revolução poderá resolver a crise moderna, 
e levar as sociedades à plena realização da sua vocação. Admite que é necessá
rio tempo para que as sociedades dilaceradas de hoje se transformem nas socie
dades harmoniosas do futuro. Simultaneamente, aceita o papel da ação e justi
fica os esforços dos homens de boa vontade pelo caráter transformável da fata
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lidade. A história está sujeita a leis, e não ignoramos mais em que sentido evo
luem espontaneamente as sociedades humanas. Mas essa evolução pode tomar 
mais ou menos tempo, custar mais ou menos esforço e sangue. A liberdade 
reservada aos homens se manifesta na duração e nas modalidades da evolução, 
em si mesma inevitável. Segundo Comte, quanto mais nos elevamos na escala 
dos seres, indo dos mais simples até os mais complexos, mais se amplia a mar
gem de liberdade, a “margem de transformabilidade da fatalidade” . O que exis
te de mais complexo é a sociedade, ou talvez o ser humano individual, objeto 
da moral, sétima ciência, última na classificação comtiana. É na história que as 
leis deixam aos homens mais liberdade34.

Portanto, para Comte, o sociólogo reformador social não é um engenheiro 
de reformas parciais, no estilo de Montesquieu ou à maneira dos sociólogos de 
hoje, que não são positivistas, mas sim positivos. Comte não é também um pro
feta da violência, como Marx. É o anunciador sereno dos novos tempos. É o ho
mem que sabe qual é essencialmente a ordem humana e, por conseguinte, qual 
será a sociedade do futuro, quando os homens se tiverem aproximado do obje
tivo do seu empreendimento comum.

O sociólogo é uma espécie de profeta pacífico, que instrui os espíritos, 
congrega as almas e, secundariamente, atua como grande sacerdote da religião 
sociológica.

Desde sua juventude, Comte teve dois objetivos principais: reformar a so
ciedade e estabelecer a síntese dos conhecimentos científicos. A vinculação entre 
estas duas idéias é clara. Com efeito, a única reforma social válida seria a que 
transformasse o modo de pensar teológico e difundisse a atitude própria ao po
sitivismo. Ora, essa reforma das crenças coletivas só pode ser uma conseqüên
cia do desenvolvimento científico. A melhor maneira de criar, de acordo com a 
ciência nova, é seguir, através da história e por meio da ciência atualmente exis
tente, os progressos do espírito positivo.

Não se pode duvidar de que, no pensamento de Comte, houvesse uma solida
riedade entre os três primeiros volumes do Curso de filosofia positiva, em que se 
encontra realizada sua ambição de síntese das ciências, e os três volumes seguin
tes, que fundam a sociologia e esboçam os temas da estática e da dinâmica.

A síntese das ciências permite fundamentar e enquadrar as idéias sociais. 
Mas as idéias sociológicas não são rigorosamente dependentes da síntese das 
ciências, embora essa síntese só seja possível em função de uma concepção 
da ciência que, em si mesma, está estreitamente associada às intenções do re
formador social e do sociólogo. As interpretações comtistas da ciência expli
cam a passagem do positivismo da primeira época para o positivismo da última, 
°u também do pensamento do Curso para o pensamento do Système, passagem 
<jue muitos positivistas, tais como É. Littré e J. S. Mill, que seguiram Comte 
desde a primeira parte da sua carreira, consideraram uma negação das suas no- 
Ções iniciais. ‘‘
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A síntese filosófica das ciências pode ser ordenada em tomo de quatro 
idéias:

1) Tal como é concebida por Auguste Comte, a ciência não é uma aventu
ra, uma busca incessante e indefinida, é uma fonte de dogmas. Auguste Comte 
quer eliminar os últimos traços de espírito teológico mas, de certo modo, ele 
nasceu com algumas das pretensões dos teólogos, no sentido caricatural do ter
mo. Procura verdades definitivas, que não possam ser questionadas. Está con
vencido de que o homem não foi feito para duvidar, mas para crer. Ter-se-á equi
vocado? É possível que o homem seja feito para crer, e não para duvidar. Mas 
se dissermos que a ciência é uma mistura de dúvida e de fé, será preciso acres
centar que Comte tinha muito mais consciência da necessidade da fé do que da 
legitimidade da dúvida. As leis estabelecidas pelos cientistas são, para Comte, 
comparáveis a dogmas; devem ser aceitas de uma vez por todas, e não perpe
tuamente questionadas. Se as ciências levam à sociologia, isso se deve em gran
de parte ao fato de que proporcionam um conjunto de proposições verificadas, 
que constituem o equivalente dos dogmas do passado.

2) Auguste Comte acredita que o conteúdo essencial da verdade científica 
é representado pelo que se chama de leis, isto é, relações necessárias entre 
fenômenos ou fatos dominantes ou constantes, característicos de um certo tipo 
de ser.

A ciência de Auguste Comte não é uma busca de explicações últimas, não 
pretende atingir as causas. Ela se limita a constatar a ordem que reina no mun- ; 
do, menos por curiosidade desinteressada para com a verdade do que para ter| 
condições de explorar os recursos que nos oferece a natureza, e para pôr ordemj 
em nosso próprio espírito.

Portanto, a ciência é duplamente pragmática. É o princípio de que são tira- i 
das as receitas técnicas como conseqüências inelutáveis; tem valor educativo; 
para nossa inteligência, ou antes para nossa consciência. Se não houvesse no* 
mundo exterior uma ordem que descobrimos e que é a origem e o princípio da 
nossa inteligência, nossa própria consciência seria caótica, as impressões sub-; 
jetivas, para usar a linguagem de Comte, se misturariam confusamente e nadapro-í 
duziriam de inteligível35.

Essa concepção da ciência leva, logicamente, à sociologia e à moral, como  
ao seu resultado e à realização da sua intenção imanente. Se a ciência fosse an
seio pela verdade, uma busca indefinida de explicações, intenção de perceber 
uma inteligibilidade que nos escapa, talvez ela se assemelhasse mais ao que ela 
é na realidade; levaria mais dificilmente à sociologia do que à ciência dogmá
tica e pragmática concebida por Auguste Comte.

Não tenho dúvida de que o fundador do positivismo ficaria indignado com  
os spu tn iks  e a pretensão de explorar o espaço para além  do sistem a solar. Con
sideraria um  tal em preendimento insensato: por que ir tão longe, se não sabe
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mos o que fazer no lugar onde estamos? Por que explorar regiões do espaço que, 
como não agem diretamente sobre a espécie humana, não lhe dizem respeito? 
Toda ciência que não tivesse o mérito de nos revelar uma ordem, ou de nos per
mitir agir, era, a seus olhos, inútil, e portanto injustificável. Dogmático, Auguste 
Comte condenava o cálculo de probabilidades. Já que as leis, em geral, são ver
dadeiras, por que essa preocupação excessiva com os detalhes, por que essas 
precisões que não servem para nada? Por que pôr em questão as leis sólidas, 
que tomam o mundo inteligível?

3) Quando Comte procura reunir os resultados e os métodos das ciências, 
descobre, ou pensa descobrir, uma estrutura, do real, essencial para a compreen
são do homem por ele mesmo, e das sociedades pelos sociólogos: uma estrutu
ra hierárquica dos seres, segundo a qual cada categoria está sujeita a determi
nadas leis. Há na natureza uma hierarquia, que vai dos fenômenos mais simples 
até os mais complexos, da natureza inorgânica à orgânica e, por fim, aos seres 
vivos e ao homem. Estrutura que, no fundo, é quase imutável. E a hierarquia que 
é um dado da natureza.

A idéia-chave dessa interpretação do mundo é a de que o inferior condicio
na o superior, mas não o determina. Essa visão hierárquica permite situar os fe
nômenos sociais no seu lugar e, ao mesmo tempo, determinar a própria hierar
quia social: o superior é condicionado pelo inferior, como os fenômenos da vida 
são condicionados, mas não determinados, pelos fenômenos físicos e químicos.

4) As ciências, que constituem a expressão e a realização do espírito posi
tivo, e proporcionam os dogmas da sociedade moderna, são espreitadas por um 
perigo permanente, ligado à sua natureza: o da dispersão na análise. Auguste 
Comte não cessa de criticar seus colegas cientistas por uma dupla especializa
ção, que lhe parece excessiva. Os cientistas estudam um pequeno setor da rea
lidade, uma pequena parte de uma ciência, e se desinteressam por tudo o mais. 
Por outro lado, os cientistas não estão tão convencidos quanto Comte de que re
presentam os sacerdotes da sociedade modema, e devem exercer uma espécie 
de magistratura espiritual. Deploravelmente, tendem a se contentar com o tra
balho de cientista, sem ambição de reformar a sociedade. Modéstia culpável, di
zia Auguste Comte, aberração fatal! Ciências puramente analíticas terminariam 
por ser mais prejudiciais que úteis. De que nos serve uma acumulação indefi
nida de conhecimentos?

E necessário que ocorra uma síntese das ciências que tenha como centro 
ou princípio a própria sociologia. Todas as ciências convergem para a sociologia, 
que representa o nível mais alto de complexidade, de nobreza e de fragilidade. 
Ao estabelecer essa síntese das ciências, para chegar à sociologia, Auguste 
Comte apenas segue a tendência natural das ciências, que se dirigem para a ciên
cia da sociedade como para o seu fim, no duplo sentido de termo e de objetivo. 
Não somente a síntese das ciências se realiza objetivamente com relação à so



102 AS ETAPAS DO PENSAMENTO SOCIOLÓGICO

ciologia, ciência da espécie humana, mas a sociologia é o único princípio sub
jetivo de síntese possível: a reunião dos conhecimentos e métodos só é possível 
se se toma como ponto de referência a humanidade. Se estivéssemos animados 
por curiosidade pura e simples, poderíamos limitar-nos a observar indefinida
mente a diversidade dos fenômenos e as suas relações. Para que haja uma sín
tese, é necessário pensar objetivamente a hierarquia dos seres que se elevam até 
a espécie humana, e subjetivamente os conhecimentos adquiridos pela humani
dade, cuja situação eles explicam, e que são úteis ao homem para explorar os 
recursos naturais e para viver de acordo com a ordem.

Encontramos também no tomo IV do Système de politique positive  uma es
pécie de filosofia primeira (é assim que se exprime Auguste Comte, utilizando 
uma fórmula de Bacon). Compreende quinze leis chamadas leis da filosofia 
primeira. Umas são objetivas, outras subjetivas; permitem compreender como 
a sociologia sintetiza os resultados das ciências que, objetiva e subjetivamente, 
só se podem unificar tomando como referência a humanidade36.

Para Comte, a sociologia é, portanto, a ciência do entendimento. O homem 
só pode entender o espírito humano se observar sua atividade e sua obra na so
ciedade e através da história. O espírito humano não pode ser conhecido por in- 
trospecção, à maneira dos psicólogos, ou pelo método da análise reflexiva, à 
maneira de Kant.

Essa verdadeira ciência do entendimento é o que chamaríamos hoje de socio
logia do conhecimento. É observação, análise e compreensão das capacidades do 
espírito humano, tais como se manifestam a nós pelas suas obras na duração his
tórica.

A sociologia é também a ciência do entendimento porque o modo de pen
sar e a atividade do espírito são, em todos os momentos, solidários com o con
texto social. Não há um eu transcendental que se pudesse apreender pela aná
lise reflexiva. O espírito é social e histórico. O espírito de cada época e de cada 
pensador está vinculado a um contexto social. É preciso compreender esse con
texto para poder compreender como funciona o espírito humano. Conforme es
creve Comte, no início da dinâmica social do Système de politique positive:

O século atual será caracterizado, principalmente, pela preponderância irre
vogável da história, na filosofia, na política e até mesmo na poesia. Essa suprema
cia universal do ponto de vista histórico constitui o princípio essencial do positi
vismo e o seu resultado geral. Como a verdadeira positividade consiste, sobretu
do, na substituição do relativo pelo absoluto, sua primazia se toma completa quando 
a mobilidade regulada, já reconhecida com relação ao objeto, está conveniente
mente ampliada ao próprio sujeito, cujas variações dominam, assim, nossos pen
samentos, quaisquer que sejam. (Système de politique positive, t. III, p. 1.)
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A religião comtista tem hoje pouca ressonância. Fazer rir de Auguste Comte 
é fácil, mais importante porém é compreender o que há de profundo nas suas 
ingenuidades.

Comte é o fundador de uma religião, e assim se considerava. Acreditava que 
a religião da nossa época pode e deve ter inspiração positivista. Não pode ser 
mais a religião do passado, que implica um modo de pensar ultrapassado. O ho
mem de espírito científico não pode crer na revelação, no catecismo da Igreja, ou 
na divindade, de acordo com a concepção tradicional. Por outro lado, a religião cor
responde a uma necessidade permanente do homem. O homem tem necessidade 
de religião porque precisa amar algo que seja maior do que ele. As sociedades têm 
necessidade da religião porque precisam de um poder espiritual, que consagre e 
modere o poder temporal e lembre aos homens que a hierarquia das capacidades 
não é nada ao lado da hierarquia dos méritos. Só uma religião pode pôr no seu ver
dadeiro lugar a hierarquia técnica das capacidades, e lhe sobrepor uma hierarquia 
eventualmente contrária, a hierarquia dos méritos.

A religião que puder atender a essas necessidades constantes da humani
dade, que busque o amor e a unidade, será a religião da humanidade. Como a 
hierarquia dos méritos morais que é preciso criar pode contrariar a hierarquia 
temporal, a humanidade que Auguste Comte nos convida a amar não é a huma
nidade que conhecemos, grosseira e injusta. O Grande Ser não é a totalidade dos 
homens mas, entre os homens, aqueles que sobrevivem nos seus descendentes 
porque viveram de modo a deixar uma obra ou um exemplo.

Se é verdade que “a humanidade se compõe mais de mortos do que de vi
vos”, isso não ocorre porque, estatisticamente, haja menos vivos do que o nú
mero total dos mortos. A razão é que só os mortos constituem a humanidade, 
só eles sobrevivem na humanidade que devemos amar, e são dignos do que Comte 
chama de imortalidade subjetiva37.

Em outros termos, o Grande Ser que Auguste Comte nos convida a amar é 
o que os homens tiveram ou fizeram de melhor. É, finalmente, aquilo que, no ho
mem, ultrapassa os homens, ou pelo menos o que, em-alguns homens, a huma
nidade essencial realizou.

Essa humanidade essencial que amamos no Grande Ser será muito diferen
te da humanidade das religiões tradicionais? Sem dúvida há uma diferença fun
damental entre amar a humanidade como Auguste Comte recomenda e amar o 
deus transcendente das religiões tradicionais. Contudo, o deus do Cristianismo 
se fez homem. Entre a humanidade essencial e a divindade, na religião da tra
dição ocidental, há uma relação que se presta a várias interpretações.

Pessoalmente, acredito que a religião de Comte, que como se sabe não teve 
grande êxito temporal, é menos absurda do que ordinariamente se acredita. Ela 
rne parece superior a muitas outras concepções religiosas ou semi-religiosas 
que outros sociólogos difundiram, deliberadamente ou não. A amar alguma coi



104 AS ETAPAS DO PENSAMENTO SOCIOLÓGICO

sa na humanidade, além de pessoas determinadas, mais vale amar a humanida
de essencial representada e simbolizada pelos grandes homens do que amar apai
xonadamente uma ordem econômica e social, a ponto de querer a morte de to
dos os que não acreditam nessa doutrina da salvação.

Se é preciso retirar uma religião da sociologia -  o que pessoalmente não dese
jo fazer -  a única que me parece, no final das contas, razoável é a de Auguste 
Comte. Ela não ensina a amar uma sociedade entre outras, o que seria fanatismo 
tribal, ou a amar a ordem social do futuro, que ninguém conhece e em nome da 
qual se exterminam os céticos. O que Auguste Comte nos recomenda é o amor à 
excelência de que alguns homens foram capazes, e na direção da qual todos os 
homens devem se elevar, e não o amor à sociedade francesa de hoje, nem à socie
dade russa de amanhã ou à norte-americana de depois de amanhã.

Pode ser que a humanidade essencial não seja um objeto de amor que to
que a maioria dos homens, contudo, de todas as religiões sociológicas, a socio- 
cracia de Comte me parece também filosoficamente melhor. Aliás, talvez por 
isso tenha sido a mais fraca politicamente. Desde que não amem realidades trans
cendentes, os homens têm muita dificuldade em amar o que os une e em não 
amar o que os divide.

Resta dizer, porém, que Auguste Comte provavelmente não teria concebido 
a religião da humanidade se não tivesse vivido sua aventura com Clotilde de 
Vaux. Pode-se portanto considerar a religião que criou como um acidente biográ
fico. Se minha interpretação de Auguste Comte é correta, este acidente biográfi
co parece-me ter um sentido profundo. Afirmei que Comte foi o sociólogo da 
unidade humana; ora, uma das realizações possíveis, se não necessárias, da socio
logia da unidade humana é a religião da unidade humana. A religião do Grande 
Ser é o que há de melhor no homem transfigurado em princípio de unidade de 
todos os homens.

Comte quer que os homens, embora destinados a viver indefinidamente em 
sociedades temporais fechadas, estejam unidos por convicções comuns e um obje
to único de amor. Como esse objeto não pode mais existir na transcendência, have
ria outra saída além da de conceber os homens reunidos no culto da sua própria 
unidade, pela vontade de realizar e de amar o que, através dos séculos e dos gru
pos, ultrapassa as particularidades, é válido para todos e, em conseqüência, justi
fica a unidade, não como um fato mas como um objetivo ou um ideal?



Indicações biográficas

1791 Em 19 de janeiro nasce Auguste Comte em Montpellier, de família católica e mo
narquista. Seu pai é funcionário de nível médio.

1807-1814 Estudos secundários no liceu de Montpellier. Comte abandona muito cedo 
a fé católica, atraído por idéias liberais e revolucionárias.

1814-1816 Estudo na École Polytechnique onde foi admitido em primeiro lugar na lista 
do Sul.

1816 Em abril, o governo da Restauração decide fechar provisoriamente a École Poly
technique, suspeita de jacobinismo. Comte volta a Montpellier, por alguns 
meses, e ali segue alguns cursos de medicina e fisiologia. De volta a Paris, ganha 
a vida dando lições de matemática.

1817 Em agosto, Comte se torna secretário de Saint-Simon, de quem será colaborador 
e amigo até 1824. Durante todo este período, estará associado às diversas publi
cações do filósofo do industrialismo: Uindustrie, Le politique, Uorganisateur, 
Du système industriei e Catéchisme des industrieis.

1819 Séparation générale entre les opinions et les désirs. Colabora com o “Censeur” 
de Charles Comte e Charles Dunoyer.

1820 Sommaire appréciation sur l 'ensemble du passé moderne, publicado em abril em 
Uorganisateur.

1822 Prospectus des travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la société, 
publicado no Système industriei.

1824 Système de politique positive, 1.1, 1? parte. Em abril, Comte vende este trabalho 
a Saint-Simon, que o apresenta no Catéchisme des industrieis, sem indicação de 
autor. Comte protesta; segue-se o rompimento. “Seu patrão considera-o como a 
terceira parte de um todo que se intitula Catéchisme des industrieis e que expõe 
o industrialismo de Saint-Simon. O jovem considera-o como a primeira parte de 
um todo que se denomina Système de politique positive e que expõe o positivis
mo de Auguste Comte.” (H. Gouhier.) A partir daqui Comte passará a falar da 
“desastrosa influência” que uma “funesta relação” com um “malabarista depra
vado” exerceu sobre ele.
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1825 Considêrations philosophiques sur les sciences et les savants. Considérations 
sur le pouvoir spirituel. Estas duas obras ainda foram publicadas em Le Pro- 
ducteur de Saint-Simon.
Casamento de Comte com Caroline Massin, uma antiga prostituta. Este casa
mento, realizado “por um cálculo generoso”, foi, dirá Comte, “o único erro real
mente grave de toda a minha vida”. Caroline Massin deixará várias vezes o do
micílio comum.

1826 Em abril, princípio das aulas públicas do Curso de filosofia positiva. Entre os seus 
alunos estão Humbolt, H. Camot, o fisiólogo Blainville e o matemático Poinsot.

1826-1827 Crise mental: perturbado por uma primeira fuga da mulher e estafa intelec
tual, teve de ser internado. Sai, depois de oito meses, não curado, e tenta, pouco 
depois, o suicídio. Logo a crise nervosa se aplaca. Consciente das causas dessa 
crise, impõe-se um regime físico e mental muito severo, para prevenir qualquer 
nova crise.

1829 Reinicia o Curso de filosofia  positiva  em 4 de janeiro.
1830 Publicação do tomo I do Curso de filosofia  positiva. Os outros tomos serão pu

blicados sucessivamente em 1835, 1838, 1839, 1841 e 1842.
1831 Início do curso gratuito de astronomia popular, que continua a ser dado até 1848. 

Comte se candidata, sem êxito, à cadeira de análise da École Polytechnique.
1832 Nomeado assistente de análise e de mecânica na École Polytechnique.
1833 Comte solicita a Guizot a criação de uma cadeira de história das ciências, no Collège 

de France, que ele próprio ocuparia. Recusa. A cadeira de geometria da École Poly
technique lhe é igualmente recusada em razão de suas opiniões republicanas.

1836 Nomeado examinador da admissão à École Polytechnique.
1842 Separação definitiva da esposa.
1843 Traité élémentaire de géométrie analytique.
1844 Discours sur Tesprit p o s itif preâmbulo ao Traité philosophique d ’astronomie 

populaire.
Comte perde seu cargo de examinador na École Polytechnique; passa a viver do 
“livre subsídio positivista” enviado inicialmente (em 1845) por J. S. Mill e alguns 
ingleses ricos, e depois (a partir de 1848) por É. Littré e uma centena de discí
pulos e admiradores franceses. Em outubro, Comte encontra Clotilde de Vaux, 
irmã de um ex-aluno, que, com cerca de trinta anos, vive separada do marido e 
sabe que está com a “doença”.

1845 “O ano sem igual.” Comte declara seu amor a Clotilde de Vaux, que só lhe ofe
rece amizade, declarando-se “impotente para tudo o que ultrapasse os limites da 
afeição”.

1846 5 de abril. Clotilde de Vaux morre sob os olhos de Auguste Comte que, a partir 
desse momento, passa a dedicar-lhe um verdadeiro culto.

1847 Comte proclama a religião da Humanidade.
1848 Fundação da Sociedade Positivista.

Discours sur l ’ensemble du positivisme.
1851 Comte perde seu cargo de assistente na École Polytechnique. Publicação do pri

meiro tomo do Système de politique positive ou Traité de sociologie instituant la
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religion de l ’humanité. Os outros tomos serão publicados em 1852,1853 e 1854. 
Em 22 de abril Comte escreve a M. de Thoulouze: “Estou convencido de que 
antes de 1860 pregarei o positivismo em Notre-Dame, como a única religião real 
e completa.”
Em dezembro, Littré e vários discípulos, chocados com a aprovação de Comte ao 
golpe de Estado de Luís Napoleão, e apreensivos com a orientação da nova filo
sofia, se afastam da Sociedade Positivista.

1852 Catéchisme positiviste ou Sommaire exposition de la religion universelle.
1853 Appel aux conservateurs.
1856 Synthèse subjective ou Système universel des conceptions propres à Uétat nor

mal de 1’humanité.
Comte propõe ao Superior-Geral dos Jesuítas uma aliança contra a “irrupção 
anárquica do delírio ocidental”.

1857 Morte, em Paris, no dia 5 de setembro, na presença de seus discípulos.



Notas

1. Auguste Comte concebeu a lei dos três estados em fevereiro ou março de 1822, 
expondo-a pela primeira vez no Prospectus des travaux scientifiques nécessaires pour  
réorganiser la société, publicado em abril de 1822 num volume de Saint-Simon intitu
lado Suite des travaux ayant pour objet de fonder le système industriei. Essa obra, que 
Comte chamará, no prefácio do Système de politique positive, o Opuscule fondamental 
e que é citada às vezes com o título de Premier système de politique positive (nome da 
edição de 1824), será reeditada no tomo IV do Système de politique positive sob o títu
lo Plan des travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la société.

A lei dos três estados é objeto da primeira lição do Cours de philosophie positive 
(5? ed., 1.1, pp. 2-8), a classificação das ciências é objeto da segunda. (Ibid., pp. 32-63.)

Sobre a descoberta da lei dos três estados e da classificação das ciências, ver: 
Henri Gouhier, La jeunesse d'Auguste Comte et laformation du positivisme, tomo III, 
Auguste Comte et Saint-Simon, Paris, Vrin, 1941, pp. 289-291.

2. “Ao estudar o desenvolvimento total da inteligência humana, nas suas diversas 
esferas de atividade, desde sua primeira e mais simples manifestação até os nossos dias, 
creio ter descoberto uma grande lei fundamental, à qual esse desenvolvimento está 
sujeito por necessidade invariável, e que me parece poder ser solidamente demonstra
da, seja por meio das provas racionais fornecidas pelo conhecimento da nossa organi
zação, seja pelas verificações históricas resultantes de um exame atento do passado. 
Essa lei consiste no seguinte: cada uma das nossas principais concepções, cada ramo 
dos nossos conhecimentos passa sucessivamente por três estados teóricos distintos: o 
estado teológico, ou fictício; o estado metafísico, ou abstrato; e o estado científico, ou 
positivo. Em outras palavras, o espírito humano, por sua própria natureza, emprega su
cessivamente, em cada uma de suas buscas, três métodos de filosofar cujo caráter é 
essencialmente diferente, e até mesmo radicalmente oposto: a princípio o método teoló
gico, em seguida o metafísico, e por fim o positivo. Daí a existência de três modalida
des de filosofia, ou de sistemas gerais de concepções sobre o conjunto dos fenômenos, 
que se excluem mutuamente: a primeira é o ponto de partida necessário da inteligência
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humana, a terceira, seu estado fixo e definitivo; a segunda está destinada unicamente a 
servir de transição...”

“No estado positivo o espírito humano, reconhecendo a impossibilidade de obter 
noções absolutas, desiste de procurar a origem e o destino do universo e de conhecer 
as causas internas dos fenômenos, para se dedicar a descobrir, pelo uso bem combinado 
do raciocínio e da observação, suas leis efetivas, isto é, suas relações invariáveis de su
cessão e de semelhança. A explicação de fatos, reduzida, então, a seus termos reais, passa 
a ser apenas a ligação que se estabelece entre os diversos fenômenos particulares e al
guns fatos gerais cujo número tende a ser cada vez mais reduzido pelo progresso das 
ciências.” (Cours de philosophie positive, 1.1, pp. 2-3.)

3. Comte escreve: “As idéias governam e revolucionam o mundo; em outras pala
vras, todo o mecanismo social repousa, afinal, sobre opiniões... A grande crise política 
e moral das sociedades atuais está ligada, em última análise, à anarquia intelectual. 
Com efeito, nosso mal mais grave consiste nessa profunda divergência que existe hoje 
entre todos os espíritos, com relação a todas as máximas fundamentais, cuja fixidez é 
a condição primeira de uma ordem social autêntica. Enquanto as inteligências indivi
duais não tiverem aderido, por assentimento unânime, a um certo número de idéias ge
rais capazes de formar uma doutrina social comum, é impossível dissimular o fato de 
que obrigatoriamente as nações permanecerão em estado essencialmente revolucioná
rio, a despeito de todos os paliativos políticos que se possam adotar, e comportando ape
nas instituições provisórias.” (Cours de philosophie positive, 1.1, p. 25.)

4. Auguste Comte não esconde a sua importância: “Na falta de um impulso geral 
para tudo coordenar sem nada perturbar, a vida industrial suscita apenas classes que se 
ligam de modo imperfeito; e isso constitui o principal problema da civilização moder
na. Uma verdadeira solução só será possível se for baseada na coesão cívica.” (Systè
me de politique positive, t. III, p. 364.) “Desde a abolição da servidão pessoal, as mas
sas proletárias não se incorporam verdadeiramente ao sistema social -  deixando-se de 
lado a oratória anárquica. O poder do capital, a princípio meio natural de emancipação 
e depois de independência, tornou-se agora exorbitante nas transações do dia-a-dia, 
apesar da justa preponderância que ele deva, necessariamente, exercer em razão de uma 
generalidade e responsabilidade superiores, segundo a sã teoria hierárquica.” (Cours de 
philosophie positive, t. VI, p. 512.) “A principal desordem é a que afeta hoje a existên
cia material, em que os dois elementos necessários da força dirigente, isto é, o número 
e a riqueza, vivem em estado de hostilidade mútua crescente, pelo qual são igualmente 
culpados.” (Système de politique positive, t. II, p. 391.)

5. James Bumham, The Managerial Révolution, Nova York, 1941, livro traduzido 
ern francês com o título L ’ère des organisateurs, em 1947, com prefácio de Léon Blum.

6. O exame da natureza e do objeto da economia política consta da 47? lição do 
Cours de philosophie positive. Comte estudou a economia política da sua época, isto é, a 
economia clássica e liberal, quando era secretário de Saint-Simon e em suas críticas res
salva “o caso eminentemente excepcional do ilustre e judicioso filósofo Adam Smith”.

Suas críticas são endereçadas sobretudo aos sucessores de Smith: “Se os nossos 
economistas são, de fato, os sucessores científicos de Adam Smith, que nos mostrem, 
então, em que eles efetivamente aperfeiçoaram ou completaram a doutrina desse mes
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tre imortal; que descobertas verdadeiramente novas acrescentaram às brilhantes obser
vações iniciais que foram, ao contrário, desfiguradas em sua essência por uma exibição 
inútil e pueril de formas científicas.

Observando com imparcialidade as estéreis contestações que os dividem sobre as 
noções mais elementares de valor, de utilidade, de produção, etc., parece que estamos 
assistindo aos mais estranhos debates dos escolásticos da Idade Média, sobre as atri
buições fundamentais de suas puras entidades metafísicas com as quais as concepções 
econômicas se assemelham cada vez mais, à medida que vão se tomando mais dogmá
ticas e mais sutis” (ibid., p. 141). No entanto o que Comte critica fundamentalmente nos 
economistas é querer criar uma ciência autônoma “isolada do conjunto da filosofia 
social”... “Porque, pela natureza do sujeito, nos estudos sociais, assim como em todos 
os estudos relativos aos corpos vivos, os diversos aspectos gerais são, de modo neces
sário, mutuamente solidários e racionalmente inseparáveis, a ponto de não poderem ser 
convincentemente esclarecidos uns pelos outros... quando se passa do mundo das enti
dades para as especulações reais, toma-se claro que a análise econômica ou industrial 
da sociedade não poderia ser positivamente realizada -  não considerando sua análise 
intelectual, moral e política -  no passado ou mesmo no presente; de tal modo que, reci
procamente, essa operação irracional fomece um sintoma irrecusável de natureza es
sencialmente metafísica das doutrinas que a tomam por base.” (Ibid., p. 142.)

7. Maurice Aliais, professor de economia na École des Mines, autor, entre outros 
livros, de Economie et intérêt, Paris, Imprimerie Nationale, 1947, 2 vols.; Traité d'êco- 
nomie pure, Paris, Imprimerie Nationale, 1952; Economie pure et rendement social, 
Paris, Sirey, 1945; L’Europe unie route de laprospérité, Paris, Calmann-Lévy, 1960; Le 
Tiers Monde au carrefour, Bruxelas, Les cahiers africains, 2 vols., 1963.

8. Alfred Sauvy, professor do Collège de France, autor, entre outros livros, de 
Théorie générale de la population, Paris, P.U.F., 1.1, 1963, t. II, 1959; La nature sociale, 
Paris, Armand Colin, 1957; De Malthus à Mao Tsé-Toung, Paris, Denoêl, 1958; La mon- 
tée des jeunes, Paris, Calmann-Lévy, 1960; Le Plan Sauvy, Paris, Calmann-Lévy, 1960; 
Mythologies de notre temps, Paris, Payot, 1965; Histoire économique de la France entre 
les deux guerres, 1.1; De Tarmistice à la dévaluation de la livre, Paris, Fayard, 1965.

9. Assim escreve Comte: “Depois de ter explicado as leis naturais que devem de
terminar, no sistema da sociabilidade moderna, a indispensável concentração das rique
zas entre os líderes industriais, a filosofia positiva mostrará que para os interesses 
populares pouco importa em que mãos habitualmente se encontram os capitais, contan
to que sua utilização normal seja necessariamente útil à massa social. Ora, esta condi
ção essencial, pela sua natureza, depende muito mais dos meios morais do que de medi
das políticas. Por mais laboriosos entraves que as opiniões estreitas e as paixões ranco
rosas possam instituir legalmente contra a acumulação espontânea dos capitais, mesmo 
correndo o risco de paralisar diretamente toda a verdadeira atividade social, é claro que 
esses procedimentos tirânicos teriam uma eficácia real muito menor do que a reprova
ção universal aplicada pela moral positiva a qualquer uso demasiado egoísta das rique
zas; reprovação tanto mais irresistível quanto aqueles mesmos que deveriam sofrê-la não 
poderiam recusar o princípio inculcado em todos pela educação fundamental comum, co
mo foi demonstrado pelo catolicismo na época da sua predominância.... Contudo, mos
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trando ao povo a natureza essencialmente moral de suas reclamações mais graves, a 
mesma filosofia fará que também as classes superiores sintam, de modo necessário, o 
peso dessa apreciação, impondo-lhes com energia, em nome de princípios que não são 
mais contestáveis abertamente, as grandes obrigações morais inerentes à sua posição; 
de modo que, a propósito da propriedade, por exemplo, os ricos se considerarão moral
mente como depositários necessários dos capitais públicos, cujo emprego efetivo, 
embora não possa acarretar nenhuma responsabilidade política (salvo em alguns casos 
excepcionalmente aberrantes), será contudo sujeito a escrupulosa discussão moral, aces
sível necessariamente a todos, sob condições apropriadas, e cuja autoridade espiritual 
constituirá ulteriormente o órgão normal. Segundo um estudo aprofundado da evolução 
moderna, a filosofia positiva mostrará que desde a abolição da servidão pessoal as mas
sas proletárias ainda não estão -  não levando em conta a oratória anárquica -  verdadei
ramente incorporadas ao sistema social; que o poder do capital, inicialmente meio natu
ral de emancipação e, a seguir, de independência, tomou-se, agora, exorbitante nas tran
sações do dia-a-dia, por mais justa que seja a preponderância do papel que esse poder 
deva, necessariamente, exercer em função de uma generalidade e de uma responsabili
dade superiores, segundo a sã teoria hierárquica. Em síntese, essa filosofia mostrará 
que as relações industriais, em vez de continuarem à mercê de um empirismo perigoso 
e de um antagonismo opressivo, devem ser sistematizadas segundo as leis morais da har
monia universal. (Cours dephüosophie positive, t. VI, pp. 357-358.)

10. Maurras escreveu um estudo sobre Auguste Comte que foi publicado com oütros 
ensaios (Le romantisme féminin, Mademoiselle Mank) in Uavenir de l 'intelligence (Paris, 
Nouvelle Librairie Nationale, 1918). Maurras escreve sobre Comte: “Se é certo que exis
tem mestres, se é falso que o céu e a terra e os meios de interpretá-los só tenham vindo ao 
mundo no dia em que nascemos, não sei de nenhum outro nome de homem que deva ser 
pronunciado com um sentimento de reconhecimento mais vivo. Sua imagem não pòde ser 
evocada sem emoção... Alguns dentre nós eram uma anarquia viva. Ele lhes deu a ordem 
ou o seu equivalente, a esperança da ordem. Ele lhes mostrou a bela face da Unidade, sor
rindo em um céu que não parece tão distante.”

11. Há constantes referências a Comte na obra de Alain. Vide, notadamente, Pro- 
P°s sur le christianisme, Paris, Rieder, 1924; Idées, Paris, Hartmann, 1932, reeditado 
na Coleção 10/18, Paris, Union Générale d’Éditions, 1964 (este último volume contém 
um estudo dedicado a Comte).

A política de Alain está exposta em Éléments d'une doctrine radicale, Paris, 
Gallimard, 1925; e Le citoyen contre les pouvoirs, Paris, S. Kra, 1926.

12. Abordei o tema da guerra no pensamento de Auguste Comte em La société in- 
dustrielle et la guerre, Paris, Plon, 1959, principalmente o primeiro ensaio, texto de uma
Auguste Comte Memorial Lecture” pronunciada na London School of Economics and 

Political Science.
13. Há muitos anos participei da banca examinadora de uma tese sobre Alain feita 

Por um homem que se tinha convertido ao positivismo através dos ensinamentos de Alain, 
e que quase rejeitou as idéias de Alain e de Comte quando eclodiu a guerra de 1939. 
Falso profeta, aquele <|Me anunciava a paz num século de guerra! ,
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14. Auguste Comte escreveu numa época de transição da história colonial, no 
momento em que os impérios constituídos do século XVI ao XVIII acabavam de se 
dissolver e no limiar da criação dos impérios do século XIX. A emancipação das colô
nias americanas da Espanha havia terminado; a Grã-Bretanha perdera suas principais 
colônias da América do Norte; a França tinha perdido a índia, o Canadá e São Domin
gos. A Grã-Bretanha, no entanto, conservara seu império da Ásia e Canadá. Entre 1829 
e 1842, período em que Comte redige o Curso de filosofia positiva, a França começou 
a construir seu segundo império colonial, conquistando a Argélia e pontos de apoio nas 
costas da África e da Oceânia. A Grã-Bretanha fez o mesmo apoderando-se da Nova Ze
lândia em 1840. Comte descreve assim o sistema colonial dos séculos XVII e XVIII:

“Sem retomar, evidentemente, às dissertações declamatórias do século passado 
sobre as vantagens ou o perigo final dessa ampla operação para o conjunto da humani
dade -  o que é um problema tão inútil quanto insolúvel - , seria interessante verificar se 
daí resultou, definitivamente, uma aceleração ou um atraso para a evolução total, nega
tiva e positiva ao mesmo tempo, das sociedades modernas. Ora, sob esse aspecto, pare
ce, primeiramente, que a nova direção principal, que se abria assim ao espírito guerrei
ro, na terra e no mar, bem como o grande recrudescimento impresso igualmente ao es
pírito religioso, como mais bem adaptado para civilizar populações atrasadas, tenderam 
diretamente a prolongar a duração geral do regime militar e teológico e, na seqüência, 
a afastar a reorganização final. Mas, em primeiro lugar, a ampliação gradual a que ten
dia, desde então, o sistema das relações humanas deve ter tomado mais compreensível 
a verdadeira natureza filosófica de uma tal regeneração, mostrando-a como sendo des
tinada, no final, ao conjunto da humanidade; isso devia mostrar com toda a evidência 
a insuficiência radical de uma política que, diante da impossibilidade de assimilar as 
raças humanas, era levada, como em tantos casos, a destruí-las sistematicamente. Em 
segundo lugar, por uma influência mais direta e mais próxima, a nova estimulação ativa 
que o grande evento europeu teve que imprimir por toda a parte na indústria certamen
te aumentou muito sua importância social e mesmo política; desse modo, tudo compen
sado, a evolução moderna, ao que me parece, teve necessariamente uma aceleração real 
da qual, no entanto, formamos uma idéia muito exagerada.” (Cours de philosophie po
sitive, t. VI, p. 68.)

Comte analisa as conquistas coloniais do século XIX nos seguintes termos: “Te
mos notado, é certo, (...) a introdução espontânea de um perigoso sofisma, que hoje se 
procura consolidar, e que tenderá a conservar indefinidamente a atividade militar, atri
buindo às sucessivas invasões o enganoso objetivo de estabelecer diretamente, no inte
resse final da civilização universal, a preponderância material dos povos mais evoluí
dos sobre os menos evoluídos. No lamentável estado atual da filosofia política que per
mite a ascendência efêmera de toda e qualquer aberração, uma tendência como essa é 
por certo muito grave como fonte de perturbação universal, na sua seqüência lógica che
garia, sem dúvida, depois de ter motivado a opressão mútua das nações, a jogar as di
versas cidades umas sobre as outras, seguindo os seus diferentes graus de desenvolvi
mento sociaL Sem chegar até essa rigorosa extrapolação, que certamente permanecerá 
sempre ideal, é, de fato, com o apoio de um pretexto assim que se pretendeu funda
mentar a odiosa justificativa da escravidão colonial, de acordo com a incontestável su
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perioridade da raça branca. Mas, apesar de algumas desordens graves que um sofisma 
como esse possa provocar momentaneamente, o instinto característico da sociabilidade 
moderna deve, por certo, dissipar toda preocupação irracional que tenderia a ver ali, 
mesmo que unicamente para um futuro próximo, uma nova fonte de guerras gerais, 
inteiramente incompatíveis com as mais perseverantes disposições de todas as popula
ções civilizadas. Antes da formação e da propagação da sã filosofia política, a retidão 
popular terá, sem dúvida, apreciado suficientemente, mesmo que seja por meio de um 
empirismo confuso, esta grosseira imitação retrógrada da grande política romana que vi
mos, em sentido inverso, destinada essencialmente, sob condições sociais radicalmen
te opostas ao ambiente moderno, reprimir por toda a parte, exceto em um único povo, 
a expansão iminente da vida militar, que esta inútil paródia estimularia, ao contrário, 
nas nações de há muito entregues a uma atividade eminentemente pacífica.” (Cours de 
philosophie positive, t. VI, pp. 237-238.)

15. Encontramos em Comte inúmeras fórmulas para afirmar o anacronismo das guer
ras, enfatizar a contradição entre a sociedade moderna e o fenômeno militar e bélico: 

“Todos os espíritos verdadeiramente filosóficos devem reconhecer com facilidade, 
com uma perfeita satisfação, moral e intelectual ao mesmo tempo, que chegou, enfim, 
a época na qual a guerra séria e durável deve desaparecer totalmente da elite da huma
nidade.” (Cours de philosophie positive, t. VI, p. 239.) Ou ainda:

“Todos os diferentes meios gerais de exploração racional aplicáveis às pesquisas 
políticas já ajudaram a constatar, espontaneamente e de modo decisivo, a inevitável 
tendência primitiva da humanidade a uma vida predominantemente militar e a sua des- 
tinação última, não menos irresistível, a uma existência industrial. Assim, nenhuma in
teligência um pouco avançada se recusa mais a reconhecer, de modo mais ou menos ex
plícito, o decrescimento contínuo do espírito militar e a ascendência gradual do espíri
to industrial, como uma dupla conseqüência necessária de nossa evolução progressiva, 
que foi, em nossos dias, avaliada com muito critério, sob esse aspecto, pela maioria da
queles que se ocupam adequadamente de filosofia política. Numa época em que a re
pugnância característica das sociedades modernas pela vida militar se manifesta conti
nuamente, das mais variadas formas e com uma energia sempre crescente até no seio 
das forças armadas; quando, por exemplo, a insuficiência de vocações militares se tor
na, por toda a parte, inegável em razão da própria obrigação dojecrutamento compulsó
rio, cada dia mais indispensável -  e ao qual quase nunca se segue a perseverança volun
tária na vida militar; a experiência cotidiana dispensaria sem dúvida qualquer demons
tração direta para um assunto que, também de modo gradual, caiu no domínio público. 
Apesar do enorme desenvolvimento excepcional, determinado momentaneamente, no 
micio deste século, pelo envolvimento inevitável que deve ter sucedido a circunstâncias 
anormais irresistíveis, nosso espírito industrial e pacífico não demorou a retomar, de 
uma maneira mais rápida, o curso regular do seu desenvolvimento principal, de modo 
a garantir, realmente, sob esse aspecto, o descanso fundamental do mundo civilizado, 
embora freqüentemente a harmonia européia deva parecer comprometida em conse
qüência da falta provisória de toda organização sistemática das relações internacionais;
0 que, sem poder realmente produzir a guerra, basta, no entanto, para inspirar, com fre
qüência, perigosas inquietações. (...) Enquanto a atividade industrial apresenta esta ca
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racterística admirável de poder ser simultaneamente estimulada em todos os indivíduos 
e em todos os povos sem que o desenvolvimento de uns seja inconciliável com o dos 
outros, a plenitude da vida militar em uma parte notável da humanidade, pelo contrá
rio, supõe e determina no final, em todo o resto, uma inevitável repressão que consti
tui o principal ofício de um tal regime, considerando o conjunto do mundo civilizado. 
Igualmente, enquanto a época industrial comporta apenas esse único termo geral, ainda 
indeterminado, conferido à existência progressiva de nossa espécie pelo sistema das 
leis naturais, a época militar teve de ser essencialmente limitada à época de uma rea
lização gradual suficiente das condições prévias que ela estava destinada a realizar. 
(Cours de philosophie positive, t. IV pp. 375-379.)

16. “Nossas riquezas materiais podem mudar de mãos, livremente ou pela força. 
No primeiro caso, a transmissão é gratuita ou interessada. Da mesma forma, a transfe
rência involuntária pode ser violenta ou legal. Estes são, em última análise, os quatro mo
dos gerais com que se transmitem naturalmente os produtos materiais... De acordo com 
a ordem decrescente da sua dignidade e eficácia, devem ser classificados nesta ordem 
normal o dom, a troca, a herança e a conquista. Somente os dois modos intermediários 
se tomaram muito comuns entre os povos modernos, como sendo os que melhor se 
adaptam à existência industrial que devia prevalecer. Contudo, os dois extremos con
correram de forma mais importante para a formação inicial dos grandes capitais. 
Embora o último deva cair por fim em desuso completo, o mesmo não acontecerá ja
mais com o primeiro, cuja importância e pureza nosso egoísmo industrial faz hoje des» 
prezar... Sistematizada pelo positivismo, a tendência à doação deve proporcionar ao re-? 
gime final um dos melhores auxiliares temporais da ação contínua do verdadeiro poder 
espiritual, para tomar a riqueza útil e mais respeitada. O mais antigo e mais nobre d á  
todos os modos próprios à transmissão material secundará a organização industrial mai$ 
do que a vã metafísica dos nossos toscos economistas pode indicar.” (Système de poli- 
tique positive, t. II, p. 155.) Esta passagem se aproxima de algumas análises modernas'. 
Vide, notadamente, de François Perroux, “Le don, sa signification économique dans \6 
capitalisme contemporain”, Diogène, abril de 1954, reproduzido em L’économie duXM, 
siècle, 1? ed., Paris, RU.F, 1961, pp. 322-344. li

11. Michael Young, The Rise of Meritocracy, Londres, Thames and Hudson, 1958; 
Penguin Books, 1961.

18. Condorcet, Esquisse d 'un tableau historique des progrès de l ’esprit humain. Està 
obra, escrita em 1793, foi editada pela primeira vez no ano III. Para uma edição moderna, 
vide a da Bibliothèque de Philosophie, Paris, Boivin, 1933. Antes de Condorcet, Turgcrf 
havia escrito um Tableau philosophique des progrès successifs de l ’esprit humain.

19. De onde Auguste Comte concluiu que, como não há liberdade de consciência 
em astronomia, não deveria havê-la em política.

20. “A filosofia teológica propriamente dita nunca pôde ser rigorosamente univer
sal, nem mesmo na nossa infância individual ou social; isto é, para todas e quaisquer 
ordens de fenômenos, os fatos mais simples e mais comuns sempre foram vistos comoS 
sendo essencialmente sujeitos a leis naturais, em lugar de serem atribuídos à vontadej 
arbitrária dos agentes sobrenaturais. Por exemplo: o ilustre Adam Smith observou, com 
muita felicidade, nos seus ensaios filosóficos, que não se podia encontrar em nenhum
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país, em tempo algum, um deus para o peso. É o que acontece, de modo geral, mesmo 
com respeito aos temas mais complicados, para todos os fenômenos bastante elemen
tares e familiares para que a invariabilidade das suas relações efetivas tenha sempre cha
mado a atenção, espontaneamente, do observador menos preparado.” (Cours de philo
sophie positive, t. IV, p. 365.)

21. “Apesar da inevitável solidariedade que sem cessar reina entre os diferentes 
elementos da nossa evolução social, segundo os princípios já estabelecidos, é preciso 
também que, no meio de suas mútuas reações contínuas, uma dessas ordens gerais de pro
gresso seja espontaneamente preponderante, para que possa imprimir habitualmente a 
todos os outros um indispensável impulso primitivo, ainda que ele mesmo deva rece
ber depois, por sua vez, de sua própria evolução, um novo impulso. Aqui, basta identi
ficar imediatamente esse elemento preponderante, cujo exame dirigirá o conjunto da 
nossa exposição dinâmica, sem que nos ocupemos expressamente com a subordinação 
especial dos meios em relação a ele ou entre eles, o que, a seguir, a realização espon
tânea de um tal trabalho deixará suficientemente manifesto. Ora, assim reduzida, a de
terminação não poderia apresentar nenhuma dificuldade grave, porque bastaria distin
guir o elemento social, do qual se pudesse conceber melhor o desenvolvimento, deixan
do-se de lado o desenvolvimento de todos os demais a despeito da sua conexão necessária 
e universal, enquanto, inversamente, do exame direto do desenvolvimento destes últi
mos, a noção se reproduzirá de modo inevitável. Neste caráter duplamente decisivo não 
se poderia hesitar em pôr no primeiro plano a evolução intelectual, como princípio 
necessariamente preponderante do conjunto da evolução da humanidade. Se, como 
expliquei no capítulo anterior, o ponto de vista intelectual deve predominar no que diz 
respeito ao simples estudo estático do organismo social propriamente dito, com mais 
razão se dirá o mesmo com respeito ao estudo direto do movimento geral das socieda
des humanas. Embora nossa fraca inteligência tenha, sem dúvida, necessidade do des
pertar primitivo e da estimulação contínua dos apetites, paixões e sentimentos, foi sem
pre sob sua direção necessária que teve de se realizar o conjunto do desenvolvimento 
humano... em todos os tempos, desde a primeira manifestação do gênio filosófico, sem
pre se reconheceu, de modo mais ou menos claro, mas constantemente irrecusável, que 
a história da sociedade era dominada principalmente pela história do espírito humano.” 
(Cours de philosophie positive, t. IY p. 340.)

22. No Discours sur Vespritpositive, Comte escreveu: “O politeísmo se adaptava 
sobretudo ao sistema de conquista da antiguidade; o monoteísmo, à organização defen
siva da Idade Média. Fazendo prevalecer cada vez mais a vida industrial, a sociabilidade 
moderna deve, portanto, secundar vigorosamente a grande revolução mental que hoje 
eleva nossa inteligência, de forma definitiva, do regime teológico para o positivismo. 
Esta ativa tendência cotidiana ao aperfeiçoamento prático da condição humana é neces
sariamente pouco compatível com as preocupações religiosas, sempre relativas (sobre
tudo sob o monoteísmo) e com destinação muito diversa. Além disso, uma tal ativida
de é própria para provocar ao final uma oposição universal, tão radical quanto espon
tânea, a toda filosofia teológica.” (Ed. 10/18, Paris, Union Générale d’Éditions, 1963, 
PP-62-63.)
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23. Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes, Munique, 1918, 1922. 
Traduzido em francês com o título de Le déclin de l ’Occident, esquisse d ’une morpho- 
logie de 1’histoire universelle, Paris, Gallimard, 2 vols., 1938. Esta obra, concebida na 
época da crise de Agadir, foi publicada pela primeira vez em 1916. No entanto o suces
so, que na Alemanha foi fulminante, só veio depois da derrota de 1918.

24. “A meu ver, as três fontes gerais da variação social resultam: 1) da raça; 2) do 
clima; 3) da ação política propriamente dita, considerada em toda a sua extensão cientí
fica; não se pode procurar saber, aqui, se sua importância relativa está realmente de 
acordo com esta ordem ou com alguma outra. Mesmo que tal determinação não esti
vesse evidentemente deslocada, no estado nascente da ciência, as leis do método obri
gariam, pelo menos, a postergar sua exposição direta para depois do exame do assunto 
principal, para evitar uma confusão irracional entre os fenômenos fundamentais e suas 
diversas modificações.” (Cours de philosophie positive, t. IV, p. 210.)

25. Colocando, no início da lição 52 do Curso de filosofia positiva a questão 
“por que a raça branca possui, de modo tão pronunciado, o privilégio efetivo do princi
pal desenvolvimento social e por que a Europa tem sido o lugar essencial dessa civili
zação preponderante?”, Comte, depois de precisar que “esta grande discussão de socio
logia concreta” deve “ser reservada até depois da primeira elaboração abstrata das leis 
fundamentais do desenvolvimento social”, oferece, no entanto, algumas razões, “no
ções parciais e isoladas, necessariamente insuficientes”: “Sem dúvida já se percebe, 
quanto ao primeiro aspecto, na organização característica da raça branca, e sobretu
do quanto ao aparelho cerebral, alguns germes positivos de sua superioridade real; em
bora os naturalistas estejam, hoje, muito longe de chegar a um acordo a esse respeito. 
Igualmente, sob o segundo ponto de vista, podem-se entrever, de um modo um pouco 
mais satisfatório, diversas condições físicas, químicas e mesmo biológicas que certa
mente tiveram alguma influência sobre a eminente propriedade das regiões européias 
de servir até hoje de teatro essencial desta evolução preponderante da humanidade.” E 
Comte, em uma nota, dá maiores precisões:

“Tais são, por exemplo, em relação ao aspecto físico, além da situação termológi-' 
ca tão vantajosa na zona temperada, a existência da admirável bacia do Mediterrâneo 
ao redor da qual se realizou inicialmente o mais rápido desenvolvimento social, a par
tir do momento em que a arte náutica se tornou Suficientemente avançada para permi-: 
tir a utilização desse precioso intermediário, oferecendo ao conjunto, nas nações ribei
rinhas, tanto a contigüidade própria para facilitar a continuidade das relações quanto a 
diversidade que os toma importantes para uma recíproca estimulação social. De modo 
semelhante, sob o ponto de vista químico, a abundância mais pronunciada do ferro e 
do carvão nesses países privilegiados deve ter, certamente, contribuído muito para ace
lerar a evolução humana. Enfim, sob o aspecto biológico, seja fitológico ou zoológico, 
é claro que esse mesmo meio, tendo sido mais favorável às principais culturas alimen- 
tares e, por outro lado, ao desenvolvimento dos animais domésticos mais úteis, a civi
lização deve ter sido, só por esse único aspecto, especialmente encorajada. Mas, qual
quer que seja a importância real que já se possa atribuir a essas diversas constatações, 
elas estão ainda muito longe de ser o suficiente para uma explicação verdadeiramente 
positiva do fenômeno em pauta; e, quando a formação adequada da dinâmica social ti
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ver, no futuro, permitido uma tentativa direta de tal explicação, é até mesmo evidente 
que cada uma das indicações precedentes terá necessidade de ser submetida a uma escru
pulosa revisão científica baseada no conjunto da filosofia natural.” (Cours de philoso
phie positive, t. V, pp. 12-13.)

26. Auguste Comte é extremamente severo com Napoleão: “Por uma fatalidade pa
ra sempre deplorável, essa inevitável supremacia (militar), à qual o grande Hoche pare
cia, no início, tão afortunadamente destinado, acabou caindo nas mãos de um homem 
quase estranho à França, saído de uma civilização atrasada, e particularmente anima
do, sob o secreto impulso de uma natureza supersticiosa, por uma admiração involuntá
ria pela antiga hierarquia social; enquanto, apesar do seu vasto charlatanismo caracte
rístico, a imensa ambição que o devorava não estava realmente em harmonia com nenhu
ma superioridade mental eminente, exceto a relacionada com um incontestável talento 
para a guerra, que, sobretudo em nossos dias, está muito mais ligado à energia moral 
do que à força intelectual.

Hoje, não é possível lembrar esse nome sem recordar que bajuladores vis e igno
rantes entusiastas ousaram, por muito tempo, comparar com Carlos Magno um sobera
no que sob todos os aspectos esteve tão atrasado em relação ao seu século quanto o 
admirável tipo da Idade Média esteve adiantado em relação ao dele. Embora toda apre
ciação pessoal deva permanecer essencialmente estranha à natureza e à finalidade de 
nossa análise histórica, cada filósofo verdadeiro precisa agora, segundo penso, consi
derar um dever social irrecusável apontar à razão pública a perigosa aberração que, sob 
a mentirosa exposição de uma imprensa tão culpada quanto desnorteada, leva hoje o 
conjunto da escola revolucionária a se esforçar, por uma cegueira funesta, para reabili
tar a memória, tão justamente execrada no início, daquele que organizou, da forma mais 
desastrosa, o mais intenso movimento retrógrado de política que a humanidade já pade
ceu.” (Cours de philosophie positive, t. VI, p. 210.)

27. A influência do positivismo no Brasil foi muito profunda; chegou a tomar-se 
a doutrina quase oficial do Estado. Benjamin Constant, presidente da República*, pro
moveu a adoção da Enciclopédia das ciências positivas como base para o programa de 
estudo das escolas oficiais. Em 1880 foi fundado um Instituto do Apostolado, e no ano 
seguinte era inaugurado no Rio de Janeiro um templo positivista, para celebrar o culto 
da Humanidade. A divisa “Ordem e Progresso” figura no pavilhão brasileiro, cujo ver
de é, também, a cor das bandeiras positivistas.

28. Existem diferenças de detalhes entre as idéias do Curso e as do Système, que 
deixarei de lado para examinar as linhas gerais do pensamento de Comte. A estática so
cial que estou examinando é concebida por Auguste Comte na época em que escreveu 
o Système de politique positive.

29. A distinção entre razão e coerção encontra-se, em Platão, na República e no 
Fedro. É retomada numa descrição fisiológica dos seres vivos mortais, no Timeu, em que 
Platão constrói um quadro das localizações corporais situando a alma imortal na cabe- 
Ça e a alma mortal no peito. Existem, aliás, outros pontos de semelhança entre as idéias

* O autor comete um engano ao afirmar que Benjamin Constant foi presidente da Repú
blica. (N. do T.)
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de Platão e as de Comte. Assim, o mito platônico da atrelagem (cf. Fedro) lembra a dia
lética que Comte descobre no homem, entre a afeição, a ação e a inteligência.

30. “Sob este aspecto, a instituição da linguagem deve ser, por fim, comparada à 
da propriedade... De fato, a primeira tem, na vida espiritual da humanidade, uma fun
ção fundamental, que corresponde àquela que a segunda exerce na vida material. De
pois de ter facilitado essencialmente a aquisição de todos os conhecimentos humanos, 
teóricos ou práticos, e dirigido nosso impulso estético, a linguagem consagra esta dupla 
riqueza e a transmite a novos cooperadores. Mas a diversidade das contribuições (dé- 
pôts) estabelece uma diferença fundamental entre as duas instituições conservadoras: 
para a produção destinada a satisfazer a necessidades pessoais, que fatalmente as des- 
troem, a propriedade deve instituir conservadores individuais, cuja eficácia social é até 
mesmo aumentada por uma sábia concentração; com relação porém às riquezas que 
comportam a posse simultânea, sem sofrer nenhuma alteração, a linguagem institui, na
turalmente, uma comunidade plena, na qual todos servindo-se livremente do tesouro 
universal concorrem de forma espontânea à sua conservação. Apesar dessa diferença 
fundamental, os dois sistemas de acumulação suscitam abusos que se eqüivalem e que 
são devidos igualmente ao desejo de desfrutar sem produzir. Os conservadores dos bens 
materiais podem degenerar em árbitros exclusivos do seu emprego, dirigido, com ex
cessiva freqüência, para satisfações egoístas. Assim, também aqueles que nada deposi
taram se adornam com ele de modo a usurpar uma parte que os dispensa de todo ser
viço real.” (Système de politique positive, t. II, p. 254.)

31. Para Auguste Comte só há uma história da humanidade, e sua ambição é inte
grar numa síntese todos os momentos do passado. Chega a ver nesse sentido da tradi
ção uma das principais superioridades do positivismo: “A anarquia ocidental consiste, 
principalmente, na alteração da continuidade humana, sucessivamente violada pelo ca
tolicismo amaldiçoando a antiguidade, o protestantismo reprovando a Idade Média, e o, 
deísmo negando toda filiação. Nada invoca melhor o positivismo para fornecer, enfim, 
à situação revolucionária a única saída que ela comporta, superando todas essas doutri-' 
nas mais ou menos subversivas que empurraram gradualmente os vivos a se insurgirem 
contra o conjunto dos mortos. Depois desse serviço a história se tornará, logo, a ciên-; 
cia sagrada, em conformidade com o seu papel normal, o estudo direto dos destinos do 
Grande Ser cuja noção resume todas as nossas sãs teorias. A política sistematizada apoia
rá nela todos os seus empreendimentos, subordinados naturalmente ao estado corres
pondente da grande revolução. Mesmo a poesia regenerada buscará aí os quadros des
tinados a preparar o futuro, idealizando o passado.” (Système de politique positive, t. III,1 
P- 2.)

32. “Assim só o princípio da cooperação, sobre o qual se baseia a sociedade polí
tica propriamente dita, suscita naturalmente o governo que deve mantê-la e desenvol
vê-la. Tal poder se apresenta, na verdade, como essencialmente material, porque resul
ta sempre da grandeza ou da riqueza. Mas é importante reconhecer que a ordem social 
nunca pode ter outra base imediata. O célebre princípio de Hobbes sobre a dominação 
espontânea da força constitui, no fundo, o único passo importante que tenha sido dado, 
de Aristóteles até mim, pela teoria positiva do governo. A admirável antecipação da 
Idade Média sobre a divisão dos dois poderes foi devida, na verdade, numa situação
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favorável, mais ao sentimento do que à razão. Depois, ela só pôde resistir à discussão 
quando a retomei. Todas as críticas, carregadas de ódio, que recebeu a concepção de 
Hobbes resultaram exclusivamente de sua origem metafísica, e da confusão radical que 
houve, em seguida, entre a avaliação estática e a avaliação dinâmica -  que não era pos
sível, então, distinguir. Mas essa dupla imperfeição só teria conseguido, com juizes 
menos malévolos, e mais esclarecidos, fazer apreciar melhor a dificuldade e a impor
tância dessa percepção luminosa que a filosofia positiva seria a única a utilizar adequa
damente.” (Système de politique positive, t. II, p. 299.)

33. “Mas a harmonia habitual entre as funções e os funcionários terá sempre enor
mes imperfeições. Ainda que se quisesse pôr cada um no seu lugar, a curta duração da 
nossa vida objetiva impediria necessariamente o êxito, pela impossibilidade de exami
nar suficientemente os títulos, a fim de realizar em tempo as mutações. Aliás, é preci
so reconhecer que a maioria das funções sociais não exige nenhuma aptidão natural 
que não possa ser plenamente compensada por um exercício adequado do qual nada po
deria justificar a dispensa. Como o melhor órgão tem sempre necessidade de um apren
dizado especial, toda posse efetiva, tanto de função como de capital, deve ser muito res
peitada, reconhecendo-se o quanto essa segurança pessoal é importante para a eficácia 
social. Além disso, as qualidades naturais constituem causa de orgulho ainda menor do 
que as vantagens adquiridas, porque nelas nossa intervenção é menor. Nosso verdadei
ro mérito depende, portanto, assim como nossa felicidade, do digno emprego voluntá
rio de quaisquer forças que a ordem real, artificial ou natural, nos proporcione. Esta é 
a sã apreciação de acordo com a qual o poder espiritual deve inspirar continuamente 
aos indivíduos e às classes uma prudente resignação para com as imperfeições neces
sárias da harmonia social, que sua complicação superior expõe a mais abusos.”

“Essa convicção habitual seria, portanto, insuficiente para conter as reclamações 
anacrônicas, caso o sentimento que pode justificá-las não recebesse, ao mesmo tempo, 
uma certa satisfação normal, dignamente regrada pelo sacerdócio. Ela resulta da capa
cidade de avaliação que constitui diretamente a principal característica do poder espi
ritual, do qual derivam claramente todas as funções sociais de aconselhamento, de con
sagração e de disciplina. Ora, esta avaliação, que começa necessariamente pelas profis
sões, deve estender-se aos órgãos individuais. O sacerdócio deve, sem dúvida, esforçar- 
se sempre para conter as mutações pessoais cujo livre curso se tornaria em breve mais 
funesto que os abusos que as teriam inspirado. Mas também deve construir e desenvol
ver, por contraste com esta ordem objetiva que resultou do poder efetivo, uma ordem 
subjetiva baseada na estima pessoal, de acordo com uma avaliação adequada de todos 
os títulos individuais. Embora esta segunda classificação nunca possa nem deva preva
lecer, exceto no culto sagrado, sua justa oposição à primeira suscita aperfeiçoamentos 
realmente praticáveis, consolando, também, das imperfeições insuperáveis.” (Système de 
Politique positive, t. II, pp. 329-330.)

34. “A verdadeira filosofia se propõe a sistematizar, na medida do possível, toda 
a existência humana, individual e sobretudo coletiva, contemplada, ao mesmo tempo, 
nas três ordens de fenômenos que a caracterizam, pensamentos, sentimentos e ações. 
Sob todos esses aspectos, a evolução fundamental da humanidade é necessariamente es
pontânea, e só a apreciação exata da sua marcha natural pode nos oferecer a base geral



120 AS ETAPAS DO PENSAMENTO SOCIOLÓGICO

para uma sábia intervenção. Mas as modificações sistemáticas que podemos introduzir 
têm contudo extraordinária importância para diminuir de muito os desvios parciais, os 
atrasos funestos e as incoerências graves, próprias a um impulso igualmente complexo, 
se fosse inteiramente abandonado a si mesmo. A realização continua desta intervenção 
indispensável constitui o domínio essencial da política. Todavia, sua verdadeira con
cepção só pode emanar da filosofia, que aperfeiçoa sem cessar sua determinação geral. 
Para esta destinação fundamental comum, a função própria da filosofia consiste em 
coordenar entre si todas as partes da existência humana, para levar a noção teórica a uma 
completa unidade. Tal síntese só pode ser real na medida em que representa exatamen
te o conjunto das relações naturais, cujo estudo judicioso se toma assim a condição pré
via dessa construção. Se a filosofia tentasse influenciar diretamente a vida ativa, de 
outro modo que não fosse por meio de tal sistematização, ela usurparia viciosamente a 
missão necessária da política -  único árbitro legítimo para toda evolução prática. Entre 
essas duas funções principais do grande organismo, a ligação contínua e a separação 
normal residem ao mesmo tempo na moral sistemática, que constitui naturalmente a 
aplicação característica da filosofia, e o guia geral da política.” (Système de politique 
positive, 1.1, Discurso preliminar, p. 8.)

35. Auguste Comte define sua filosofia do conhecimento sobretudo no capítulo so
bre a religião da estática social, do Système de politique positive: “A sã filosofia (...) 
representa todas as leis reais como sendo construídas por nós com materiais do exterior, 
Apreciadas objetivamente, sua exatidão nunca será mais do que aproximativa. Mas, des* 
tinando-se unicamente a nossas necessidades, sobretudo ativas, essas aproximações tort 
nam-se plenamente suficientes quando são bem instituídas de acordo com as exigências 
práticas, que estabelecem habitualmente a precisão adequada. Além dessa medida prin
cipal, ainda resta, freqüentemente, um grau normal de liberdade teórica.” (...) j

“Nossa construção fundamental da ordem universal resulta, pois, de um concuri 
necessário entre o exterior e o interior. As leis reais, isto é, os fatos gerais, nunca são ma 
do que hipóteses bastante confirmadas pela observação. Se a harmonia não existisse < 
modo algum fora de nós, nosso espírito seria totalmente incapaz de concebê-la; mas e

impossível proceder à decomposição que nos permite abstrair se não afastássemos o ex?j

vida contemplativa. Mas o grau de subjetividade que é comum a toda a nossa espécie per
siste normalmente; aliás sem nenhum inconveniente grave.” (...) '

to tempo isso teria sido percebido por nossas observações ou teria emanado de nossas 
concepções. Mas a sua noção exige o concurso de duas influências, heterogêneas apesar 
de inseparáveis, cuja combinação só se pôde desenvolver muito lentamente. As diversas 
leis redutíveis que a compõem formam uma hierarquia natural etn que cada categoria re

nenhum caso ela se verifica tanto quanto supomos. Nessa cooperação contínua o mun< 
fornece a matéria e o homem a forma de cada noção positiva. Ora, a fusão desses do 
elementos só se toma possível por meio de sacrifícios mútuos. Um excesso de objel 
vidade impediria qualquer visão geral, sempre baseada na abstração. No entanto, ser

'íi

cesso natural de subjetividade. Cada homem, ao se comparar com os outros, oculta es  ̂
pontaneamente às suas próprias observações tudo aquilo que elas têm principalmente 
de muito pessoal, a fim de permitir o acordo social que constitui a principal finalidade daí

'Se [a ordem universal] fosse plenamente objetiva ou puramente subjetiva, há mui'
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pousa sobre a precedente, segundo sua generalidade decrescente e sua complicação cres
cente. Assim, sua sã apreciação deve ter sido sucessiva.” (Système de politique positive, 
t. II, pp. 32-34.)

36. As quinze leis da filosofia primeira estão enunciadas no tomo IV do Système 
de politique positive, cap. III, pp. 173-181.

37. “O Grande Ser é o conjunto dos seres, passados, futuros e presentes, que con
correm livremente para aperfeiçoar a ordem universal.” (Système de politique positive, 
t. IV, p. 30.)

“O culto dos homens verdadeiramente superiores forma uma parte essencial do 
culto da Humanidade. Mesmo durante a sua vida objetiva cada um deles constitui uma 
certa personificação do Grande Ser. Essa representação, no entanto, exige que se afas
tem idealmente as graves imperfeições que com freqüência alteram as melhores nature
zas.” (Ibid., t. II, p. 63.)

“A humanidade não só se compõe de existências suscetíveis de assimilação como 
também só admite a parte incorporável de cada uma delas, esquecendo todo desvio in
dividual.” (Ibid., t. II, p. 62.)
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