
O POSITIVISMO 

 

“Uma teoria é científica ou positiva quando é real, isto é, quando deriva da 

observação da realidade, não da fantasia dos homens”. 

Augusto Comte 

 

 Deriva do latim positum( posto, o que está posto diante) 

 Refere-se à filosofia baseada na experiência como a única verdadeira fonte 

de saber real 

 Fundamenta-se na ciência e na organização técnica e industrial da sociedade 

moderna 

 Comprovação pelo método científico, o único caminho válido para se atingir 

o conhecimento 

 Essa corrente de pensamento foi fundamentada na França por Augusto 

Comte 

 A filosofia deve limitar-se à organização do conhecimento científico, na 

experiência 

 Passou a explicar toda a realidade cultural a partir de um método próprio das 

ciências naturais = relação da causalidade 

 Liga um efeito à sua causa 

 Tudo o que acontece tem uma causa 

 Receberam críticas: nem sempre as mesmas causas geram os mesmos efeitos 

 3 diretrizes básicas: a científica, a psicológica e a sociológica 

 Positivismo de orientação científica: preocupa-se com o mundo físico e a 

divisão das ciências 

 Positivismo de orientação psicológica: o homem tem uma natureza 

específica que o faz único, diferente dos demais seres 

 Positivismo de orientação sociológica: ocupa-se da interação social dos 

homens vivendo em sociedade e como produto dela. 

 

  AUGUSTO COMTE 

 

“ A  filosofia positiva é o verdadeiro estado definitivo da inteligência humana, aquele 

para o qual ela sempre e cada vez mais, tendeu.” 

                                                        Comte 

 

 Nasceu em Montpellier, na França, numa modesta família católica e 

monarquista 

 Estudou na Escola Politécnica, mas foi exilado para tomar parte em um 

motim de alunos; num momento de mudanças políticas pós-Napoleão 

 Retornou à sua cidade. Estudou medicina, mas logo desistiu 

 Foi discípulo e secretário de Saint-Simont ( socialista utópico) de quem 

posteriormente se tornou opositor 

 Deu início ao curso público de filosofia positivista, que interrompeu abalado 

emocionalmente pelo fim do casamento; voltando mais tarde, porém não deu 

certo. 

 Casou-se novamente anos depois, mas a morte da esposa dois anos depois o 

fez mergulhar no misticismo 



 Fundou a religião positiva, após a morte da sua segunda esposa, que 

direcionava toda a divindade para a própria humanidade, o seu objeto 

principal 

 Características da religião: possuía um calendário santos, cultos e cerimônias 

próprios 

 Papa dessa religião: Comte 

 A filosofia de Comte: representa uma tomada de consciência a respeito do 

papel da reflexão filosófica 

 O positivismo vê o papel da filosofia como de uma espécie de gerenciadora 

do conhecimento, encarregada de classificar e ordenar as ciências 

 Comte classificou as ciências segundo o seu objeto abandonando a 

classificação subjetiva 

 O objeto: foi ordenado segundo graus de generalidade decrescente 

 Ex: matemática( 1ª ciência positiva), depois astronomia, física , química, 

biologia e sociologia com objetos menos gerais e mais complexos 

 Sociologia: ciência que tem por objeto a interação social 

 Comte: fundador do posotivismo e pai da sociologia 

 As sociedades humanas passam por três estágios ao longo de sua evolução, 

processo denominado lei dos três estados: 

 O primeiro é o teológico: as explicações da realidade se baseiam em forças 

sobrenaturais 

 O segundo é o metafísico: os agentes sobrenaturais são substituídos por 

forças abstratas, verdadeiras entidades  ( abstrações personificadas ) 

 O último é o estágio positivo: as sociedades se organizam  com bases 

racionais e científicas, ou positivas, como são as sociedades  industriais 

contemporâneas. Preocupa-se em descobrir o uso do raciocínio e observação; 

renuncia a procurar a origem e o destino do universo. 

 Comte critica a liberdade de consciência dizendo que os homens devem se 

ater aos seus deveres e não aos seus direitos. 

 

 

 

 

O EXISTENCIALISMO 

 

 Se opõe ao positivismo 

 Promove a busca da compreensão e determinação do ser 

 Não oferece resistência aos princípios do racionalismo 

 Recusa as idéias de absoluto e universal 

 As essências são criadas posteriormente pela atividade mental 

 A existência precede a essência 

 O objeto da filosofia: condição problemática do homem enquanto ser no mundo 

 Trata do homem concreto que está sujeito à morte, que se relaciona com os 

outros, que vive e busca um sentido para a sua vida 

 A existência é a busca do ser, a busca de um estado, de uma condição ou de um 

modo de ser que garantam a realização de exigências ou necessidades 

fundamentais para o ser humano 

 O homem nasce do homem = vínculo existencial consigo mesmo 

 O mundo é um instrumento de auto-realização( conjunto de fatos ordenados ) 



 A autêntica realização do ser acontece pela transcendência existencial, ou seja, 

necessidade do indivíduo ultrapassar as influências e as condicionantes impostas 

pela sociedade e passar a existir individualmente 

 Essa transcendência só se completa pela coexistência; portanto pelo 

compartilhamento do mundo com o outro 

 A realização não se dá em um contexto de isolamento 

 Dar-se conta do nascimento é perceber a natureza essencial que constitui a 

ligação do homem com a comunidade e o caráter concreto e individual da 

própria existência 

 A existência não se  basta a si mesma, é necessário transcendê-la por meio da 

coexistência 

 Somos levados a assumir um aspecto da condição humana: a solidariedade  que 

é um dos alicerces da comunidade, o amor e a amizade, características 

propriamente humanas da existência. 

 O amor transparência externa, em que o indivíduo é para o outro o mesmo que é 

para si. 

 A amizade multiplica a possibilidade de interação entre os homens formando a 

comunidade com interesses e direções comuns. 

 O ser humano não pode encontrar  a si mesmo  sem coexistir, o que equivale a 

reconhecer que a realidade e a ordem do mundo dependem essencialmente de 

seus vínculos com os outros, ou seja, a sua fidelidade à comunidade  a que 

pertence, ao amor e à amizade determina a sua existência. 

 A morte não deve ser reconhecida como um fim, mas antes como uma 

possibilidade comum a todos os indivíduos de resolver o  vínculo coexistencial, 

ou seja, por si mesma, não deve ser encarada como uma limitação. Constitui a 

possibilidade do não-possível, que também está presente em toda  e qualquer 

ação humana , visto que cada ação deve levar  em conta o futuro. 

 O futuro sempre encerra uma ameaça latente, a saber, a possibilidade de 

fracasso. A partir do momento em que reconhecemos essa ameaça, aceitamos o 

risco do fracasso e do prejuízo  e , tal como acontece em todas as situações de 

risco, somos obrigados a enfrentar a responsabilidade de decidir. 

 É enfrentando essa ameaça do tempo que o homem consegue subtrair-se de sua 

vivência banal para fazer a história, encontrando-se no mundo e na comunidade 

de que faz parte. O futuro não é pré-constituído no passado, de forma a fazer da 

história um progresso contínuo e certeiro, em que cada ação é uma conquista 

prevista, sem perdas, desvios ou dispersões. Ao contrário, o homem precisa 

transcender-se para encontrar o significado do seu ser, e para isso precisa 

enfrentar o risco do fracasso. 

 O existencialismo pretende arrancar o homem de seu indiferentismo anônimo e 

restituí-lo ao seu destino, libertando-o, pois o homem só é livre quando tem um 

projeto, quando constrói uma história. O indiferentismo anônimo é uma 

expressão que traduz o desinteresse generalizado pelos grandes assuntos 

humanos, como por exemplo a política e a religião. 

 A liberdade manifesta-se  no ato de decisão pela fidelidade ao seu próprio eu, na 

possibilidade de cada um, se reconhecer na sua verdadeira natureza e de se 

realizar numa comunidade baseada em valores de solidariedade. O 

existencialismo  não oferece um sistema fechado, mas um modo de o homem 

entender-se e encontrar-se por conta própria, buscando respostas esclarecedoras, 

distantes dos dogmatismos e ceticismos. 



 Nietzsche e Kierkegaard foram os precursores da filosofia existencialista, com a 

singularidade da existência , e Jean Paul Sartre é considerado o seu fundador. 


