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“Viver para os outros não é apenas lei do dever, 
é também a lei da felicidade.” Auguste Comte

Auguste Comte (1798-1875)
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} Socialismo utópico (ou romântico) – representados por
Saint-Simon (1760-1825),

} Charles Fourier (1772-1837), Pierre-Joseph Proudhon
(1809-1865), Louis Blanc (1811-1882) e

} Robert Owen (1771-1858). Estes eram transformadores,
mas românticos, pois acreditavam que os ricos
capitalistas voluntariamente abririam mão de suas
riquezas partilhando com os pobres; apelavam para a
natureza boa do ser humano que foi pervertida pelo
sistema capitalista. Eram utópicos porque criticavam o
capitalismo e anunciavam os princípios de uma
sociedade futura ideal, mas sem indicar os meios para
torná-la real.

Precursores do Positivismo



Propósito do Positivismo
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- Criação de uma ciência que
pudesse explicar e
controlar os fenômenos
sociais de forma positiva, ou
seja, de forma prática.

- Positivismo: Função de
higienização e
harmonização do social

- Filosofia: sistema geral do
conhecimento

- Positiva: útil, segura, precisa
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A sociedade é um organismo vivo
composto de partes coesas e
integradas.

• Há uma tendência à saúde, harmonia, equilíbrio e 
ordem

• Há uma tendência à evolução
• É o olhar das ciências naturais sobre a sociedade

Física Social
1.Organicismo



2. Cientificismo

Crença na razão humana como o único critério da 
verdade científica.

Defesa da neutralidade e objetividade científica

Metodologia adaptada a partir das ciências da 
natureza

Razão ExperiênciaNatureza

Física Social



Física Social
Ordem e Progresso

Movimento Estático

Instituições

Tendência à harmonia

Confirmação das regras

Movimento Dinâmico

Seleção Natural

Tendência à evolução

Confirmação da adaptação



Física Social
A sociologia estática:

A sociedade está submetida a um
aperfeiçoamento constante e
seletivo: Darwinismo Social

Estada as três instituições são fundamentais para
manter a estrutura da sociedade e sua condição de
vida social: propriedade, família e linguagem.



Física Social
A sociologia estática:

A propriedade: permite ao homem produzir mais que
suas necessidades, fazendo provisões e acumulando
capital que será útil para todos.
Família: educadora e insubstituível para o
sentimento de solidariedade e respeito as tradições;
Linguagem: permite a comunicação entre os indivíduos
e a constituição do capital intelectual, exatamente
como a propriedade cria um capital material.



Física Social
A sociologia dinâmica

Estuda as condições de evolução da sociedade. 
Três tipos de evoluções acontecem na 

sociedade.
a) Do estado teológico ao positivo: na ordem 

intelectual
b) Do estado militar ao industrial: na ordem 

prática
c) Do estado egoísta ao altruísta: ordem afetiva 

(voltado a sociedade)



Resumindo
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- O positivismo organiza uma forma de pensar a
sociedade e o ser humano em um contexto de
cientificidade;

- A física social e a posterior, sociologia, surge de
uma combinação histórica e temporal, com os
problemas e pontos críticos da modernidade,
buscando critérios rígidos para uma análise do
homem e de suas transformações no decorrer da
história.

- Tentativa de conhecer a realidade social e
humana de modo racional e experimental,
herança das ciências físicas e naturais, com o
intuito de transformar a realidade e prevenir suas
‘imperfeições’ (ideia de evolução)


