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O Surgimento das Ciências 
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“O espírito deve ser sempre o ministro do 
coração, nunca seu escravo.” Auguste Comte

Auguste Comte (1798-1875)
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FUNDAMENTOS SOCIOANTROPOLÓGICOS DO COMPORTAMENTO HUMANO



O que devo aprender com esta aula?
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I. Quais as principais condições
que propiciaram o surgimento
da sociologia e antropologia;

II. A relevância do pensamento
comteano para a organização
de um tipo de ciência que
investigue e interfira na
organização social a fim de
organiza-la;

III. Os conceitos básicos acerca
da Lei dos Três Estados.



Antropologia
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Lévi-Strauss (2003: 386) a antropologia
não se distingue das outras ciências
humanas e sociais por um objeto de
estudos que lhe seja próprio. Segundo
ele, a história quis que a antropologia
começasse pelo estudo das
sociedades simples, também
denominadas sociedades primitivas,
sociedades arcaicas ou sociedades frias.



A história da Sociologia  e 
sua relação com a história do direito
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§O que você entende por
Positivismo(maieuticamente)?

§Como ficam os direitos naturais
(principalmente o direito à vida)
frente às propostas do direito
positivo(aborto e outras políticas
públicas) ?



Principais Obras:
• Curso de filosofia positiva (1830-1842)
• Discurso sobre o espírito positivo (1848)
• Discurso sobre o conjunto do Positivismo (1851)
• Sistema de política positiva (1851-1854)
• Catecismo positivista (1852)

Isidore Auguste Marie François Xavier Comte
(1798-1875)

Nasceu em Montpellier, França
Tornou-se discípulo de Saint-Simon
(socialista utópico), de quem sofreu
enorme influência. Dedicou seus
estudos à filosofia positivista
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http://templodahumanidade.org.br/
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Considerado o criador do Positivismo filosófico e
pai da Sociologia.
Sua teoria geral divide-se em três grandes
áreas, são elas:
1. A Filosofia da Ciência. Tem como cerne a
Lei dos Três Estados.

2. A Classificação das Ciências que vai
transformar a Sociologia em Ciência.

3. A Reforma das instituições. Uma crítica às
instituições religiosas sob o tema
“uma religião para a humanidade”
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Como a sociedade pode se manter unida
quando se torna maior, mais complexa, mais
variada, mais diferenciada, mais especializada e
mais dividida?
Por meio de ideias e crenças comuns, o consenso 
universal. 
Nas palavras de Comte:
“As sociedades só podem manter sua coerência por 
meio de crenças comuns”.



Surgimento da Sociologia: 
Uma mudança de paradigmas

}O súdito medieval, o homem subordinado
ao rei e ao papa, empenhava-se em
construir as muralhas da cidade e mesmo
as do império; o burguês, como que
emoldurando os seus procedimentos de
autoafirmação, despreocupa-se da cidade
e limita se à construção do muro que
protege a sua própria casa.

"Ética", vários autores, Ed. Companhia de Letras, ano 1992, pág. 246-260

Gerd Bornheim9



Surgimento da Sociologia: 
O Contexto Histórico

} Rev. Francesa (1789-1799) e Rev. Industrial
(1760-1840) contribuíram para a desordem
social;

} Caráter econômico e social cultural
(egoica)

} A consolidação do modo de produção
capitalista;
} A valorização da posse privada e do consumo
} Surgimento das cidades industriais e da classe

proletária
} Elevado crescimento populacional

Eric Hobsbawm, The Age of Revolution: Europe 1789-184810



Auguste Comte: 
Em busca de uma Física Social

} Busca uma análise metodológica da sociedade;
} Denuncia a desigualdade social e a exploração do trabalho em

detrimento do humano (o corpo encarado como força e objeto
de trabalho);

} Propõe a Física Social enquanto disciplina que irá investigar os
fenômenos sociais (tendo o status de Ciências);

} Quer antever os fatos para prever as crises e propor soluções;
} Compreende a Ordem enquanto determinador do processo

social, sendo o Progresso o resultado do processo;
} Enaltece o predomínio da ciência e da ordem social.

COMTE, Auguste. Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1978.11



Auguste Comte: 
Em busca de uma Física Social

} O Positivismo fez uso das noções utilizadas pela
Biologia, tais como: consenso, hierarquia, meio,
condições de existência, relação entre estática e
dinâmica, órgão e função;

} O estado estático (ordem) é responsável pela estrutura
da sociedade, aquilo que é fundamental para a ordem.
As leis e hierarquias sociais;

} A ciência, a pesquisa, as inovações tecnológicas, o
conhecimento são construções que possibilitam o progresso
social. A dinâmica está associada a noção de progresso;

COMTE, Auguste. Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1978.12



Auguste Comte: Positivismo

} A análise científica aplicada
à sociedade é o cerne da

sociologia, cujo objetivo seria o

planejamento da organização

social e política;

} Visão Teleológica;

} Centrado no Lema "Amor
como princípio e ordem como

base; o progresso por fim”;

} Influencia os movimentos

republicanos, inclusive o

Brasil.

COMTE, Auguste. Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1978.
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A Filosofia da Ciência: Lei dos Três Estados
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ATIVIDADE AVALIATIVA
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LEIA O TRECHO:

Na fórmula "Ordem e Progresso" que se encontra proclamada na faixa branca atravessada bandeira brasileira. Esta
frase é o lema da República brasileira na forma de veredito filosófico e credo político. Ordem e Progresso, fórmula
conhecidíssima da filosofia politica de Auguste Comte, é, como inscrição na Bandeira, um reconhecimento expresso
e a profissão pública da fé do Estado Republicano no cientificismo moderno francês. WOLF PAUL, Ordem e
progresso: origem e significado dos símbolos da bandeira nacional brasileira. 2000.

Com base naquilo que foi estudado sobre o tema “O Surgimento das Ciências Sociais e da Antropologia” e sua
relação com compreensão daquilo que definimos como identidade brasileira, explique os seguintes pontos:

a) Em que consistem os estudos Socioantropológicos;
b) A Lei dos três estados;
c) A influencia da religião e do pensamento positivista na construção da identidade brasileira;
d) Porque o Estado Positivista é mais adequando quando se trata de uma sociedade complexa como a nossa.
e) Do que se trata o Estado Positivista.


