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FILOSOFIA

Neste Guia, você vai estudar Teorias da História.
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Teorias da História
Nesta aula, vamos dar continuidade ao tema Teorias da História e refletir sobre a ideia
de progresso.
Em pleno século XXI, temos a impressão de que a humanidade chegou ao ponto máximo
de sua evolução, afinal temos ao alcance das mãos tecnologias de ponta, avanços
científicos que aumentaram a expectativa de vida, produção em grande escala para
atender as demandas das populações, meios de transportes rápidos que encurtam
distâncias etc. Parece que nossa vida se tornou mais “fácil” do que a de nossos
antepassados, não é mesmo?
• Você acredita que estamos progredindo em direção à máxima realização das
potencialidades humanas?
• O progresso nos conduzirá a um status de perfeição da humanidade?
• O progresso é contínuo ou existem regressos nesse processo?
Pense sobre essas questões antes de iniciar nossas reflexões sobre Auguste Comte.

Ordem e progresso
No século XIX, reinou uma sensação de
otimismo com os avanços conquistados
pela Revolução Industrial, pelas
ciências, pelas tecnologias e pelo
capitalismo.
O evolucionismo de Charles
Darwin, a respeito das severas críticas
que recebeu, colaborou com a ideia de
que a humanidade está em constante
evolução.
Nesse contexto, Auguste
Comte inaugurou uma nova linha de
pensamento, chamada Positivismo,
que priorizava o estudo dos fatos por
meio de um método científico para
descrever a evolução das sociedades,
que, segundo ele, passariam por três
estados, sendo o positivo o mais
“evoluído”. Observe:
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Comte pretendia estabelecer uma
Física Social, chamada Sociologia, para
fundamentar uma política racional pautada
na ideia de ordem e progresso (isso não te
lembra alguma coisa?).
Ele desejava estabelecer leis sociais
fixas sob o lema de “prever para prover”.
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Nesse mesmo período, nasceu uma nova
área das ciências, as Ciências Humanas, que
se interessavam em explicar o ser humano e
as sociedades em toda a sua complexidade.

ATIVIDADES
1. O positivismo teve grande influência na Proclamação da República no Brasil. O maior exemplo disso
é a bandeira nacional, que traz estampada a frase “ordem e progresso”. Pesquise a simbologia da nossa
bandeira, comparando-a com o Positivismo de Auguste Comte.
2. Pinóquio A canção “Positivismo”, de 1933, é do compositor brasileiro Noel Rosa, e compara o amor de
uma mulher com o Positivismo.
Positivismo
O amor vem por princípio, a ordem por base O progresso é que deve vir por fimDesprezaste esta lei de
Auguste ComteE foste ser feliz longe de mim
De acordo com o trecho da canção e com seus conhecimentos sobre o Positivismo, assinale a alternativa
correta.
a) Noel Rosa satiriza o Positivismo ao afirmar que a mulher amada desprezou a lei de Comte.
b) A canção exalta o Positivismo ao afirmar que a mulher amada não quis ser feliz junto ao poeta.
c) A canção representa o momento de grandes progressos na história do Brasil em razão do Positivismo.
d) Noel Rosa enobrece o Positivismo ao afirmar que a mulher amada é feliz por aderir ao Positivismo.
1. As cores verde e amarelo representam, respectivamente, as Casas de Bragança (D. Pedro I) e de Habsburgo (Leopoldina da Áustria). As estrelas
representam a República (cada estrela é uma unidade federativa mais o Distrito Federal). A disposição das estrelas no centro da bandeira representa
o céu visto da capital, Rio de Janeiro, em 15 de novembro de 1889. A frase Ordem e progresso reflete o ideal positivista de que a ordem social
conduziria ao progresso. 2. a)

3. (Enem)
O filósofo Auguste Comte (1798 – 1857) preenche sua doutrina com uma imagem do progresso
social na qual se conjugam ciência e política deve assumir o aspecto de uma ação científica
e a política deve ser estudada de maneira científica (a física social). Desde que a Revolução
francesa favoreceu a integração do povo na vida social, o positivismo obstina-se no programa
de uma comunidade pacífica. E o Estado, instituição do “reino absoluto da lei”, é a garantia da
ordem que impede o retorno potencial das revoluções e engendra o progresso.
RUBY, C. Introdução à filosofia política. São Paulo: Unesp, 1998 (adaptado).

A característica do estado positivo que lhe permite garantir não só a ordem, como também o
desejado progresso das nações, é ser
a) espaço coletivo, onde as carências e desejos da população se realizam por meio das leis.
b) produto científico da física social, transcendendo e transformando as exigências da
realidade.
c) elemento unificador, organizando e reprimindo, se necessário, as ações dos membros da
comunidade.
d) programa necessário, tal como a Revolução Francesa, devendo portanto se manter aberto a
novas insurreições.
e) agente repressor, tendo um papel importante a cada revolução, por impor pelo menos um
curto período de ordem.

Alternativa C.

#IrAlém

Acesse o endereço a seguir e assista ao vídeo sobre o Positivismo de Auguste
Comte.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=0bBUri0eC-0>. Acesso em: 5 ago. 2020.

• Você acredita que, atualmente, a humanidade está no estágio de
maturidade, ou seja, no estado positivo?
Observe a realidade e reflita sobre isso.

Bons estudos!

