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AUGUSTE COMTE (1798-1857) – FRANÇA

o Auguste Comte é considerado o “pai” da Sociologia. O
filósofo é o primeiro a teorizar a necessidade de uma
ciência que estudasse a sociedade, a fim de reorganizá-la e
colocá-la nos trilhos certos para o maior desenvolvimento
possível.
A Revolução Industrial (Século XVIII), resultou na grande explosão demográfica dos
centros urbanos, como o desemprego, a miséria e a forte desigualdade social. Comte
enxergava que seria necessário criar uma ciência que conseguisse teorizar todos esses
fatores para apontar possíveis saídas para eles.
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Positivismo
• Cientificismo:
o Total poder da razão explicar o mundo;
o Explicações por leis;
o Mundo físico e social;
o Predomínio das ciências naturais.

POSITIVISMO ACREDITA NA
CIÊNCIA E REJEITA A TEOLOGIA

• Positivismo:
o Princípios reguladores do
mundo;
o Pensamento sistemático:
Define objeto;
Estabelece conceitos;
Adota um método.
o Três Estados:
Teológico;
Metafísico;
Positivo.
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Foto tirada por Nelson Rosário de Souza, entre
20 e 23 de setembro de 2012.
Abaixo do nome de Augusto Comte está a
pichação "merci pour tout", ou seja, "obrigado
por tudo".

6

01. Para Augusto Comte, uma das funções da Sociologia ou Física Social era
encontrar leis sociais que conduzissem o progresso da humanidade. Sobre os
estágios do progresso social discutidos pelo autor, é correto afirmar:
A) O estágio teológico nega a existência de apenas uma explicação divina para os
fenômenos naturais e sociais.
B) O positivismo é o estágio superior do progresso social, porque se sustenta nos
métodos científicos.
C) O estágio mais simples é o mítico, seguido pelo teológico e pelo científico, que é o
mais elaborado.

D) O primeiro estágio do conhecimento é o metafísico, em que conceitos
abstratos explicam o mundo.
E) A Europa exemplificava
desenvolvimento teológico.
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02. A Sociologia surge em um período em que o fazer científico
encontrava-se influenciado por algumas teses desenvolvidas durante o
século XIX. Herbert Spencer, Charles Darwin e Auguste Comte, por
exemplo, tiveram grande importância para o pensamento sociológico.
O primeiro, por aplicar às ciências humanas o evolucionismo, mesmo
antes das teses revolucionárias sobre a seleção das espécies do
segundo. Com relação a Comte, houve a influência de seu “espírito
positivo” na formação dos muitos intelectuais do período.
Sobre as ideias de evolução e progresso e seu impacto no pensamento
sociológico, podemos afirmar que:
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A) A ideia de progresso, apesar de ter grande influência na área das ciências
naturais, não teve impacto decisivo na constituição da sociologia.

B) A ideia de evolução foi uma das palavras de ordem do período, mas a sociologia
rejeitou a sua adoção, assim como qualquer comparação entre seus efeitos no
reino natural e no mundo social.
C) A explicação sociológica procurou, desde o seu início, afastar-se de qualquer
forma de determinismos, fossem biológicos ou geográficos, pois se contrapunha
fortemente às explicações de cunho evolucionista.
D) Em sua busca por constituir-se como disciplina, a Sociologia passou pela
valorização e incorporação dos métodos das ciências da natureza, utilizando
metáforas organicistas, assim como conferindo ênfase à noção de função.
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03. Auguste Comte foi quem deu origem ao termo Sociologia, pensada como uma física
social, capaz de pôr fim à anarquia científica que vigorava, em sua opinião, ainda no
século XIX. A respeito das concepções fundamentais do autor para o surgimento dessa
nova ciência, todas as alternativas abaixo são corretas, exceto:
A) O objetivo era conhecer as leis sociais para se antecipar, racionalmente, aos
fenômenos e, com isso, agir com eficácia, na direção de se permitir uma
organização racional da sociedade.
B) As preocupações de natureza científica, presentes na obra de Comte, não
apresentavam relação prática com a desorganização social, moral e de ideias do seu
tempo.
C) Era necessário aperfeiçoar os métodos de investigação das leis que regem os
fenômenos sociais, no sentido de se descobrir a ordem inscrita na história humana.
D) Entre ordem e progresso há uma necessidade simultânea, uma vez que a
estabilidade (princípio estático) e a atividade (princípio dinâmico) sociais são
inseparáveis.
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A História, Sociologia e Filosofia são disciplinas que sempre aparecem
nos vestibulares, cobrando questões complexas sobre as relações que
nós estabelecemos com o mundo a partir de diversas perspectivas.
Uma das formas de compreender essas relações é por meio
do positivismo, uma filosofia que surgiu na França, no século XIX.
• De acordo com nossa discussão, explique a teoria
positivista e de que forma ela impactou o
surgimento da Socociologia.
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