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Histórico
• Nasceu em Montpellier, França, de uma família

católica e monarquista.
• Viveu a infância na França napoleônica.
• Devotou seus estudos à Filosofia Positivista, considerada por ele uma 

religião, da qual era o pregador

Obras de destaque:
(1830-1842) Curso de Filosofia positiva
(1848) Discurso do o conjunto do positivismo
(1851-1854) Sistema de política positiva



Podemos discernir, nos estudos de 

Comte, 3 princípios básicos



1.
Prioridade do todo sobre as partes: para compreender e 
explicar um fenômeno social particular, devemos analisa-lo no contexto 
global a que pertence.
Ex.: Explicar o porquê da fome é mais complexo do que apenas dizer que é a falta de alimentos



2.
O progresso dos 
conhecimentos é 

característico da sociedade 
humana:

A sucessão de gerações, com seus 
conhecimentos, permite uma 

acumulação de experiências e de 
saber que constitui um patrimônio 

espiritual objetivo e liga as gerações 
entre si. Existe uma coerência entre o  

estágio dos conhecimentos e a 
organização social.



3.
O homem é o mesmo por toda a parte e em todos os 
tempo, em virtude de possuir idêntica constituição biológica e sistema 
cerebral.



Desses princípios básicos, Comte concluiu ser 
natural que a saciedade, em toda parte, evolua da mesma 
maneira e no mesmo sentido, resultando daí que a humanidade em geral 
caminha para um mesmo tipo de sociedade mais avançada.



De tais idéias surgiu a classificação as 
sociedades denominada

“A lei dos 3 estágios”



1.
Estado teológico, em que se explicam os diversos fenômenos através 
de causas primeiras, em geral personificas nos deuses. O estado teológico 
subdivide-se em três partes:

Ex.: Chove porque os deuses assim desejaram



a)
Fetichismo, em que o homem confere vida, ação e poder 
sobrenaturais a seres inanimados e animais;
Ex. As “forças” que habitam a floresta



b)
Politeísmo, quando atribui a diversas potências sobrenaturais 
ou deuses certos traços da natureza humana

Ex.: Vênus (Afrodite), deusa grega do amor



c)
Monoteísmo,
quando se desenvolve a crença num deus único.

Ex.: As grandes religioes monoteistas: cristianismo, islamismo e judaísmo



2.
Estado metafísico.
Transição entre o primeiro e o terceiro estágio. As explicações 
conferidas pela religião são substituídas pelas idéias com explicações 
sobre a natureza das coisas e da causa dos acontecimentos.



3.
Estado positivo ou científico.
O homem tenta compreender as relações entre as coisas e os 
acontecimentos através da observação científica e do raciocínio, 
formulando leis. Portanto não mais procura conhecer a natureza íntima 
das coisas através de explicações ligadas ao transcendente (religião)



Apesar de muito marcante em sua época, 
o positivismo naufragou como ciência. 
Entender
o porquê do fracasso do positivismo é dar 
um passo na compreensão do mundo 
moderno.

Responda:
Baseado nos erros e acertos do
positivismo, explique como é a
Sociedade moderna
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