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Na obra de Augusto Comte há conceitos e idéias que deparam ao leitor em diversos lugares, 

recorrentes na medida em que lhe constituem elementos importantes: é o caso das idéias de unidade, 

religião, sociabilidade, ordem, progresso, afora outras; também o de continuidade. Raramente ele 

definiu os conceitos de que se valeu (definiu, verbi gratia: lógica, felicidade, religião); vezes muitas 

supôs no leitor preparação que lhe permitisse inteligir-lhe os vocábulos, que aplicou em contextos que 

explicou, malgrado não definisse os próprios vocábulos, elucidação que, aliás, compete aos léxicos e 

apenas excepcionalmente aos autores. 

               Seja como for, a profusão relativa com que empregou certas palavras permite constituir-lhes 

teorias, que lhes exponham a definição, o conceito, as aplicações e os caracteres. É o caso de 

solidariedade, estática, dinâmica, humanidade, ditadura. Também o é o de continuidade, que aqui 

esquadrinhei, com base nos textos de Comte e interpretações minhas. 
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I) Definição. 

 Continuidade significa a sucessão dos diversos estados da humanidade, o que contém três 

elementos: 

I.a) humanidade, a espécie humana, a coletividade de pessoas. A coletividade humana é suscetível de 

continuidade.  

I.b) Variedade de estados: a coletividade humana passa por diferentes estados de coisas, por distintas 

situações materiais, políticas, econômicas, morais, religiosas; por circunstâncias ou contextos 

mutáveis.  

I.c) Sucessão, seqüência, que, por sua vez, significa: 

        I.c.a) relação de antecedente e conseqüente, em que um estado de coisas é anterior e outro lhe é 

posterior.   

        I.c.b) Ligação, em que o estado de coisas anterior contém prenúncios, indícios, germens, 

preparações do posterior em que, por sua vez, eles desenvolvem-se, acentuam-se, florescem. 

        I.c.c) Tradição. Tradição é a ação de tradir, de transmitir, de transferir algo para alguém, o que 

inclui transferirem-se conteúdos culturais de pessoas a pessoas, de gerações a gerações, ao longo dos 

tempos. Tradicional é o que se mantém ao longo das eras, que se transmite historicamente, de geração 

a geração. A cultura (patrimônio material, moral, afetivo e mental das sociedades) é transmitida e 

desenvolve-se por herança: a de cada momento provém da originária do seu passado e constitui-se do 

desta, com as alterações introduzidas pelas novas gerações. A humanidade é essencialmente 

tradicionalista. 

II) Idéia de continuidade. Espírito de continuidade. Sentimento de continuidade. 

 A continuidade implica idéia, espírito e sentimento
1
. Nenhum dos três foi definido por Comte; 

é aceitável entendê-los assim: 

 II.a) Idéia remete à inteligência, à compreensão intelectual, à formulação teórica.  

 A idéia de continuidade significaria a percepção intelectual, a ciência de que os estados de 

coisas estão cronologicamente dispostos em série e (o que é cardeal) a de que os posteriores resultam 

dos anteriores, mercê de modificações cumulativas; corresponderia a ter consciência de que a nota 

precípua da humanidade consiste na influência das gerações umas nas outras, de que todo presente 

resulta de todo o passado.  

 II.b) Espírito histórico seria "estado de espírito", da consciência, da mentalidade. Enquanto a 

idéia de continuidade indica a concepção teórica que nos açude em algum momento, em mais de um 

ou em nenhum, o espírito é duradouro; seria a perduração da idéia de continuidade. Pode-se ter a idéia 

de continuidade se pensarmos nela por alguns momentos, se lhe dedicarmos nossa atenção 

fugazmente, porém teremos espírito de continuidade se a idéia entranhar-se-nos como princípio de 

vida, se não nos olvidarmos dela, se incluirmos recorrente (e não episodicamente) em nossas 

cogitações, avaliações e juízos. 

 II.c) Sentimento histórico seria o respeito para com o passado, a veneração pelas instituições, 

produções, personagens pretéritas, que contribuíram para com o bem-estar das pessoas, para com o 

melhoramento do estado de coisas, em qualquer tempo da história. Seria o estado da afetividade em 

que a pessoa sente-se integrada ao curso da história, seu integrante, grato pelos benefícios advindos do 

pretérito; ela solidariza-se com o passado e sente-se co-responsável para com o futuro.  

 III) Método histórico. 

                                                           
1
 Política, II, 362; IV, 4; Calendrier positiviste, 1852, p. 13; Curso, IV, 414. 
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 A continuidade ensejou a Augusto Comte a concepção de um método de investigação 

histórica, que ele nomeou de histórico, como próprio da sociologia e que consiste na "comparação 

histórica dos diversos estados consecutivos da humanidade"
2
, por sorte que a "influência necessária 

das diversas gerações humanas em as gerações seguintes [...] acaba por constituir a consideração 

preponderante do estudo direto do desenvolvimento social."
3
 

IV) Descontinuidade. 

 Desde o fim das teocracias na Antigüidade, o progresso faz-se com descontinuidade: os gregos 

não compreendiam os povos seus antecessores; o cristianismo, sobretudo, negou a continuidade. Ele 

"foi injusto em relação à elaboração grega e à incorporação romana [...] após haver amaldiçoado seus 

pais, foi, por sua vez, amaldiçoado pelos seus filhos. Posto que o primeiro erro não justifica o segundo, 

ele o explica pela manifestação da ruptura da continuidade humana."
4
 A contrapelo, nas alterações 

precedentes, a continuidade fora respeitada: o politeísmo incorporou o feiticismo espontânea e quase 

insensivelmente; Roma assimilou a cultura grega, da qual até se glorificava.
5
  

 O advento do cristianismo apresentou "caráter anárquico"
6
: era-lhe como se o passado greco-

romano e judaico inexistissem, como se a história principiasse com ele; somente lhe importava o curso 

da história do seu advento por diante. Esta "brutal descontinuidade [...] alterou muito o sentimento 

geral do progresso social"
7
 e constituiu a "verdadeira origem da mais grave disposição própria da 

anarquia moderna"
8
, a saber: o "sentimento e o espírito anti-históricos, cuja preponderância constitui 

atualmente o principal obstáculo à reorganização ocidental".
9
 

 Posteriormente, o protestantismo e o deísmo agravaram a descontinuidade, pela reprovação da 

Idade Média: "A cadeia dos tempos ocidentais encontra-se desde então rompida [...]"
10

. Após a 

revolução francesa de 1789, cada geração antagonizava com a anterior. Por sua vez, o Positivismo é 

justo com todo o passado humano, em que percebe a evolução gradual da humanidade, graças ao seu 

espírito relativo. 

 No Positivismo, "anarquia" é a designação do estado coisas mental que se formou do século 

13 por diante, caracterizado pela prescrição dos princípios, valores e convicções que haviam norteado 

as sociedades até então; eles provinham da teologia, eram sustentadas pelo sacerdócio católico e 

generalizadamente compartilhados pelas sociedades. De inícios dos 1300 por diante, a teologia entrou 

em descrédito; conseqüente e crescentemente, mingou a vigência de princípios, valores e convicções 

orientadores, consensualmente, das pessoas, que servissem como critérios comuns de moralidade, 

comportamento, afetividade e atividade. Em lugar deles, despontaram a desorientação (no sentido de 

inexistir fonte de princípios e doutrinas equivalentes à que representara a teologia) e a autonomia 

individual, assinalada pela recusa de autoridades morais e pela pretensão, petulante, de cada um julgar-

se capaz de pronunciar-se com desconhecimento de causa acerca de questões que exigem preparação 

para tal. 

 Os princípios minguantes não foram simultaneamente substituídos por outros. Ao contrário, 

despontou o que Comte nomeia de doutrina negativa ou, melhor, espírito negativo: a tendência a negar 

qualquer princípio e regra que servisse para fundamentar a moral, as instituições, os costumes, a 

política, o poder público; em todos os aspectos, ele consagrava o desgoverno. 

                                                           
2
 Curso, IV, 322. 

3
 Curso, IV, 322-323. 

4
 Catecismo, ed. francesa, 358.  

5
 Catecismo, ed. francesa, 358. 

6
 Catecismo, ed. francesa, 358. 

7
 Catecismo, ed. francesa, 358. 

8
 Catecismo, ed. francesa, 359. 

9
 Catecismo, ed. francesa, 359. 

10
 Política, III, 515. 
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 A petulância (na acepção acima, que Comte apodou de "doença ocidental"

11
) atingiu a 

sociabilidade (inclinações humanas de simpatia para com o próximo) e teve dois efeitos: consagrou o 

individualismo absoluto em moral e gradualmente levou-se a desconhecer a continuidade, ao ponto de 

negar-se a subordinação ao passado como obrigação perante o futuro, do que adveio o apoucamento da 

respeito a quem o devemos (veneração, no jargão positivista) e o desenvolvimento da pretensão de 

dominar, de submeter cada qual os demais às suas opiniões (orgulho, no jargão positivista).
12

  

 Ao mesmo tempo em que se ignorava a condição de herdeiro do passado, o prevalecimento 

apenas da solidariedade redundou em que a colaboração humana reduziu-se ao seu aspecto menos 

essencial, o de ordem prática no presente, aos interesses imediatos ou de curto prazo, sem perspectivas 

de futuro, sem se cogitar de como a atividade, as decisões, as políticas afetariam, positiva ou 

negativamente, as gerações vindouras. 

V) Pressupostos. 

 V.a) Perspectiva social.   

Escreveu Augusto Comte:  

[...] a verdadeira natureza do modo de ver humano [...] de toda necessidade, deve ser 

eminentemente social e não somente individual: pois pelo aspecto estático tanto 

quanto pelo dinâmico, o homem propriamente dito não é, no fundo, senão pura 

abstração; não há de real senão a humanidade, sobretudo na ordem intelectual e 

moral.
13

 

E mais: "[...] o homem, propriamente dito, não existe senão no cérebro muito abstrato de 

nossos metafísicos. Não há, no fundo, de real senão a humanidade [...]".
14

   

Destas ponderações defluem duas concepções: a) a natureza social das pessoas; b) "homem" 

como abstração. 

 V.a.a) Natureza social das pessoas. Comte comunica-nos que devemos adotar um modo de 

ver, uma perspectiva (um ponto de vista, na locução francesa) no exame do homem e que ela deve 

atentar na coletividade e não na individualidade: examinar o homem ou, antes, o humano, deve 

nortear-se pela observação do conjunto dos homens, tal como existem associados em sociedade; não 

se deve nortear pela consideração dos indivíduos insuladamente, como se cada um vivesse à parte dos 

demais. O modo de ver o homem consiste em atentar nos homens que coexistem e convivem, ou seja, 

na sua existência social.  

 O que somos e como o somos compõe-se de dois tipos de conteúdo: o inato e o adquirido. São 

conteúdos inatos compleição, herança genética, idiossincrasia, gostos, preferências, vocação, com que 

o indivíduo nasce, que já lhe pertence ao nascer. É-lhe adquirido tudo quanto recebe do meio social em 

que existe, a contar do seu nascimento: sensações, experiências, aprendizado, idioma, instrução, 

valores, convicções, atividades, vida de relação, reações. 

Ao nascer, somos como folhas em branco, em que se vão redatando, paulatinamente, 

informações e experiências — conteúdos que informam e plasmam cada indivíduo, que provêm do 

ambiente em que vive e que se adicionam aos seus conteúdos inatos. 

                                                           
11

 Política, III, 552. 
12

 Política, III, 552. Veneração e orgulho são duas das dezoito características mentais do ser humano e 

integram o chamado quadro cerebral, discriminação do que Comte chamou de funções do cérebro, 

disposições inatas às pessoas e relativas à inteligência, a afetividade e à atividade. 
13

 Curso, VI, 590. 
14

 Política, I, 334. 
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Nossa constituição pessoal adquirida é produto da sociedade; nossas determinações (nossas 

características culturais) provêm da sociedade, do meio humano em que nos encontramos e que de 

dependemos. Nosso conteúdo pessoal não nos é inteiramente inato, não o temos pronto, ao nascermos. 

O homem não é: vai sendo, na medida em que existe socialmente e em que da sociedade incorpora a 

sua consistência.  

O conteúdo adquirido das pessoas provém, esmagadoramente, da sociedade; é por ela 

determinado, direta ou indiretamente. As pessoas não se compõem de determinações exclusiva nem 

principalmente pessoais, originárias de si próprias apenas, porém de determinações originárias do 

ambiente, da sociedade — em suma: da humanidade, de que incorporamos informações e 

comportamentos pela educação, pela instrução formal, por experiências pessoais, pela imitação do 

meio. O que sentimos pelas pessoas ou coisas, sentimo-lo porque existem coisas e pessoas, ou seja, 

porque existem como objetos da sociedade; o que fazemos e como o fazemos, fazemo-lo em meio às 

pessoas e às coisas, mercê do uso de recursos e instrumentos criados pela sociedade; fazemo-lo como 

ação no estado de coisas estabelecido pela sociedade ou como reação a ele. De qualquer modo, a 

atuação humana existe em função da sociedade. 

 

V.a.b) "Homem como abstração". Por "homem" não se entende, concreta e especificamente, 

cada ser humano masculino, cada varão existente; tampouco, abstrata e genericamente, todos os seres 

humanos masculinos, todos os varões existentes, porém o conjunto abstrato e geral de todos os seres 

humanos.  

 Analogamente, na expressão "o cão é amigo do seu dono", empregamos o substantivo "cão" 

como abstração de incontáveis cães específicos que demonstram amizade por seus donos. Da 

observação de número vasto de cães amigos dos seus donos abstraímos que "o cão é amigo do 

homem"; sem a abstração e concretamente, diríamos que "os cães existentes, tomados um a um, são 

amistosos com seus donos". 

 Neste sentido, "homem" equivale às pessoas, às gentes. Dizer-se que "o homem inventou a 

roda", "o homem produz ciência e belas artes", "as doenças acometem o homem" equivale a: "as 

pessoas inventaram a roda, produziram ciência e belas artes; as doenças acometem-nas". Tudo quanto 

existe na sociedade provém da ação de incontáveis pessoas que, em pretérito mais remoto ou mais 

próximo, de modo direto ou indireto, contribuíram, cada qual pela forma como lhe foi possível e no 

seu tempo, para com a criação de objetos, cultura, saber, atividade e até emotividade. A cultura 

humana é produto da coletividade e não dos indivíduos insulados; é obra social e não individual.  

 A coletividade em sentido amplo, as coletividades, compõem a humanidade. Por isto, o agente 

da cultura humana é, de fato, a humanidade, composta por indivíduos. Insuladamente, ninguém produz 

cultura; ninguém é autor exclusivo dos produtos humanos; todos quantos atuam e acrescentam, fazem-

no em meio ao estado de coisas constituído pela atuação de número infinito de terceiros, até os gênios 

e os indivíduos excepcionais, de atuação única e insubstituível. Pense-se, por exemplo, no literato 

brilhante: o brilhantismo pertence-lhe, porém o idioma de que se vale origina-se da sociedade em que 

ele existe e, portanto, de milhares de indivíduos que o precederam e graças a quem ele se formou.  

 O homem, como fautor da cultura humana, é abstração equivalente a doença e peso: existem 

organismos doentes e corpos pesados e não doença nem peso como entidades à parte das respectivas 

coisas. Analogamente, o autor das coisas humanas é a humanidade, por meio da convergência de 

colaborações das pessoas, dos homens, ou seja, de cada homem e de cada mulher. A abstração homem 

constrói-se quando se retira, mentalmente, toda a atividade exercida por sem-número de pessoas, e a 

atribuímos a símbolo dos indivíduos reais.  

 Homem conota, abstratamente, acervo de indivíduos colaborantes; humanidade denota, 

concretamente, o mesmo acervo.  
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 V.b) Influência das gerações. 

As determinações que constituem as gentes, as pessoas, os humanos, apresentam aspectos 

estático e dinâmico: 

V.b.a) Estático: somos formados e condicionados pelo estado social existente, a que somos 

coevos, pelo estado de coisas contemporâneo à nossa existência. Somos o que somos consoante for a 

realidade cultural, econômica, política, religiosa, filosófica do nosso tempo.  

Todos pertencem ao tempo em que vivem: quem existe em 2019, recebe influências da 

sociedade tal como ela se apresenta em 2019 e não como existiu em 1029; quem viveu em 1029, 

experimentou o influxo do etos e do patos de então e não o dos séculos precedentes. Da mesma forma, 

quem nasceu, foi criado e vive no Brasil tem (em princípio) forma mental típica dos brasileiros; vivera 

sempre na India e recebera outras influências, a sua filosofia de vida e seu critério de atuação seriam 

outros. Vivesse por intervalos em distintos países e a vivência em cada um ter-lhe-ia contribuído para 

enriquecer o seu horizonte cultural e existencial, o que, tendencialmente, concorreria para modificar-

lhe as perspectivas em alguma medida. 

 Afora isto, em dado momento ou período as pessoas produzem ações e reações, que resultam 

no estado de coisas que modificam em algum sentido. Os seus esforços combinam-se e produzem 

efeitos — em suma, os contemporâneos colaboram entre si, desenvolvem atividade concomitante, o 

que Comte nomeou de solidariedade, colaboração dos contemporâneos entre si, por meio de relações 

de amizade, família, economia, política, cultura etc., em âmbito pessoal, cívico e planetário. Toda 

cooperação, desde a menor, de pessoa a pessoa, até a maior, entre países, efetuada em dado momento, 

é solidária.
15

 

V.b.b) Dinâmico. Somos formados pela sucessão de estados sociais existentes ao longo dos 

tempos, historicamente. Cada estado de coisas social resulta de toda a série de transformações 

pretéritas, em que cada geração, no respectivo intervalo de existência, contribuiu com preservações, 

eliminações, modificações, inovações; com melhoramentos, degradações ou indiferenças. Cada estado 

de coisas da sociedade provém de outro, que o antecede e que, por sua vez, resulta de outro, a ele 

antecedente, e assim sucessivamente, ao longo de décadas, séculos, milênios, até o mais remoto e 

primitivo hominídeo.  

Daí a sentença de Comte: "[...] o fenômeno principal da sociologia [...], ou seja, a influência 

gradual e contínua das gerações humanas umas nas outras [...]".
16

 Também: "Assim, a verdadeira 

sociabilidade [a interação das pessoas entre si] consiste mais na continuidade sucessiva do que na 

solidariedade atual. Os vivos são sempre, e cada vez mais, governados necessariamente pelos mortos: 

tal é a lei fundamental da ordem humana."
17

  

O caráter precípuo da humanidade, que a distingue dos animais, é a influência das gerações 

anteriores nas seguintes: diretamente quanto às que se situam mais próximas e indiretamente em 

relação a todas as posteriores. Sempre o presente porta consigo alguma parcela, alguma contribuição, 

alguma influência originária de algum momento do pretérito humano.  Porque no passado imemorial 

alguém criou os números, toda a história humana subseqüente foi o que foi e teria sido outra, sem esta 

invenção. Porque, no pretérito, alguém criou a tinta, a tela, o pincel, porque alguém concebeu a idéia 

de produzir gravuras e pinturas, o desenvolvimento pictórico existe; de descobertas laboratoriais 

resultaram medicamentos que permitiram a sobrevivência de incontáveis pessoas comuns e de homens 

determinantes na vida das nações e até do concerto mundial, e assim sucessivamente. A produção de 

um simples pão supõe o conhecimento da arte da padaria: cozedura, construção do forno, 

                                                           
15

 A solidariedade apresenta dois aspectos: o da concomitância (sincronia; não diacronia); o da 

convergência, da combinação, da somatória de ações (e não a divergência). 
16

 Curso, IV, 346 
17

 Catecismo, trad. bras., p. 74. 
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conhecimento do ingredientes da massa, sua preparação: tudo isto proveio do esforço, das tentativas, 

dos erros e de suas retificações, de experiências de gerações pretéritas e cujo acúmulo e tradição 

resultou na técnica  de panificação que se nos transmitiu e de que somos herdeiros e beneficiários. 

Em todos os setores, a humanidade (e, portanto, cada pessoa) é herdeira e beneficiária de todo 

o passado humano, inclusivamente para criar: quem inventa e inova, fá-lo com base em materiais pré-

existentes, por sua vez produtos históricos, originários de realizações acumuladas ao longo das eras, 

ainda que lhes adicione contribuições pessoais e originais. 

O curso da evolução humana decorre principalmente da influência de cada geração nas que lhe são 

consecutivas: "O verdadeiro modo de ver social [...] definitivamente sistematizado pelo positivismo, 

consiste em subordinar convenientemente a solidariedade objetiva à continuidade subjetiva, principal 

motor dos destinos humanos [...]" (grifei)
18

, posto que "[...] os resultados materiais da cooperação 

humana dependem mais do concurso das gerações sucessivas do que do concurso das famílias 

coexistentes."
19

 Assim e metaforicamente "[....] os vivos são sempre e de mais em mais governados 

essencialmente pelos mortos."
20

  

A colaboração humana dinâmica, a sociabilidade histórica, Comte chamou de continuidade. 

VI) Caracteres da continuidade. 

 A continuidade humana, no Positivismo, é: 

 VI.a) Científica. Ela corresponde a fato, a dado empírico peculiar da dinâmica social, da parte 

da sociologia que examina o evolver das sociedades ao longo dos tempos, historicamente. Comte: "a 

concepção elementar da dinâmica social"
21

 consiste no estudo da "sucessão contínua, observada no 

conjunto da humanidade"
22

, para cuja compreensão ele emprega o "artifício"
23

, a "hipótese"
24

 de 

Condorcet, de "povo único a que seriam idealmente referidas todas as modificações sociais 

consecutivas efetivamente observadas em populações distintas."
25

 Trata-se de "ficção racional"
26

 em 

que, no modo de ver político (em sentido amplo) "os verdadeiros sucessores de tais ou quais povos são 

certamente os que, usando ou prosseguindo seus esforços primitivos, prolongaram-lhes os progressos 

sociais, qualquer que seja o solo em que habitem e até a raça de que provêm; em uma palavra, é 

sobretudo a continuidade política que deve regrar a sucessão sociológica [...]".
27

 

Por isto, o 

 

 espírito geral da sociologia dinâmica consiste em conceber cada um dos estados 

sociais consecutivos como resultado necessário do precedente e motor indispensável 

do seguinte, segundo o luminoso axioma do grande Leibnitz: O presente está 

grávido do futuro. A ciência tem, desde logo, por objeto, a tal respeito, descobrir as 

leis constantes que regem esta continuidade, cujo conjunto determina a marcha 

fundamental do desenvolvimento humano.
28

 

 

                                                           
18

 Política, II, 364. 
19

 Catecismo, ed. bras., 249.  
20

 Política, II, 363. 
21

 Curso, IV, 262. 
22

 Curso, IV, 263. 
23

 Curso, IV, 263. 
24

 Curso, IV, 263. 
25

 Curso, IV, 263. 
26

 Curso, IV, 263. 
27

 Curso, IV, 263. 
28

 Curso, IV, 263. 
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 A humanidade pode ser considerada unitária, equivalente a um só povo (em vez de consistir 

em vários), que se desenvolve gradualmente, em que cada passo resulta do anterior e prepara o 

seguinte, como, aliás, percebeu Pascal: "Toda a sucessão dos homens, durante a longa seqüência de 

séculos deve ser considerada como um só homem, que subsiste sempre e que aprende 

continuadamente."
29

 Malgrado haja povos retardatários, "a progressão fundamental da humanidade 

[...] [é] necessariamente única, no que concerne ao [seu] desenvolvimento total [...]".
30

 

 A mesma concepção, exprimiu Ortega y Gasset, a propósito da filosofia: De esta suerte, la 

serie de los filósofos aparece como um solo filósofo que hubiera vivido dois  mil quinientos años y 

durante ellos hubiera "seguido pensando"
31

.  

 Em cada momento, o estado de coisas existe como existe porque o que o antecedeu existiu 

como existiu; se o anterior fora diferente, o atual também o seria. Reciprocamente, o estado presente 

condiciona os posteriores. Se de um estado para outro elimina-se, elimina-se o que o anterior criou; se 

se modifica, modifica-se o que se recebeu do precedente; se se inova, cria-se o que o predecessor não 

criou. A evolução humana inexoravelmente opera com base em certa situação e é a sucessão de 

situações que constitui a continuidade, aliás, típico da humanidade e ausente nos animais, em que 

inexiste acúmulo de conhecimentos e realizações, de geração para geração: enquanto, na humanidade, 

cada geração detém caracteres próprios, na animalidade são todas iguais entre si. 

 Ao mesmo tempo, a humanidade caracteriza-se pela sociabilidade, pelo exercício da atividade, 

da afetividade e da inteligência em meio a outrem e até para outrem. Ela comporta duas dimensões: 

diacrônica e sincrônica, que se dão, respectivamente, ao longo dos tempos e no mesmo tempo. 

 Considerada ao longo dos tempos, historicamente, há sociabilidade pois os produtos e 

realizações de cada geração podem ser aproveitados (potencialmente) em todos os seus aspectos pelas 

seguintes, que se constituem, por sua vez, de incontáveis indivíduos. A pouco e pouco, cada geração 

acrescentou, fosse mais, fosse menos, ao acervo cultural da humanidade, desde os homens primitivos 

até a atualidade. Milhões de pessoas colaboraram na construção de tudo quanto existe na cultura 

humana; milhões de pessoas são-lhe os beneficiários, mantenedores e transmissores. A tradição 

humana é imensurável, ao passo que a cooperação que as pessoas exercem no mesmo momento, no 

lapso da duração das suas vidas, limita-se ao que cada uma possa exercer e que seja suscetível de ser 

aproveitada por outrem. O benefício originário do pretérito é incomparavelmente maior do que o 

proveniente do presente: devemos mais aos mortos do que aos vivos; cada geração deve mais aos 

mortos do que aos vivos, na medida em que o tempo transcorre e, com ele, se avoluma o patrimônio 

humano. 

O catolicismo  

amaldiçoou suas duas séries de precursores essenciais: fulminou a evolução grega e 

a incorporação romana e até seus próprios ancestrais hebraicos. Durante toda sua 

existência, ele se mostra profundamente incapaz de reconstruir a continuidade que 

sua ingratidão anárquica primeiramente rompera. [...] Durante a anarquia moderna, a 

continuidade humana não parece restabelecida em relação a Antigüidade senão para 

ser quebrada de novo a respeito da Idade Média, por ingratidão não menos cega que 

a do catolicismo em relação ao politeísmo.
32

 

 Acresce: 

Afastamo-nos da Idade Média com aversão mais cega e mais ingrata, porém menos 

profunda e menos unânime que a com que ela própria havia golpeado a Antigüidade. 

                                                           
29

 Curso, IV, 172. 
30

 Curso, IV, 317. 
31

 Origen y epilogo de la filosofia, Revista de Occidente en Alianza Editorial, Madri, 1981, p. 25. 
32

 Política, II,  362. 
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[...] os modernos ocidentais foram naturalmente tomados de crescente admiração por 

seus predecessores gregos e romanos. Posto que este retorno espontâneo tendesse a 

reatar, enfim, a cadeia dos tempos, a continuidade humana ficou rompida por este 

fatal divórcio em relação à Idade Média. Mas o positivismo, que repara enfim esta 

dupla subversão, vem hoje reconstruir irrevogavelmente a concepção e o sentimento 

da continuidade, a que propicia toda extensão sistemática, até quanto ao futuro e fá-

la prevalecer sobre a solidariedade. 33
 

 Mais: o Positivismo julga ser necessário "que a população atual sinta-se sempre colocada entre 

o conjunto de seus predecessores e o de seus sucessores, a fim de desenvolver a continuidade 

fundamental que a domina por uns para os outros."
34

 A população atual é condicionada pelo passado; 

dado que os produtos da sua indústria serão aproveitados pela geração posterior (e pela seguintes), a 

continuidade ocorre em direção ao porvir; por isto, a continuidade domina cada geração pelos seus 

antecessores e para os seus sucessores. 

O Positivismo contrasta com o cristianismo e até com o iluminismo, pois enquanto ambos 

recusaram os antecedentes históricos (adotaram atitude anti-histórica), ele não rechaça nenhum; ao 

invés: compreende a sociedade como realidade que se constrói ao longo do tempo e graças às 

contribuições que cada geração aproveita das anteriores; é reconhecido e grato aos antecedentes 

egípcios, assírios, caldeus, babilônios, judaicos, gregos, romanos, africanos, silvícolas, asiáticos, 

medievais, modernos e a quantos propiciaram alguma contribuição para o engrandecimento da 

humanidade. 

Por isto, no Positivismo, a continuidade humana é: 

 VI.b) Programática. A sociedade é dinâmica e não estática: altera-se. Nem toda alteração é 

bem-vinda nem aceitável. São bem-vindas para o Positivismo as modificações que correspondam ao 

que ele entrevê como destino humano desejável, no sentido de que: 

  VI.b.a) moralmente, adotem moral laica, centrada na Humanidade, seus interesses e 

bem-estar; afirmem os deveres da pessoa para com os demais, a Posteridade e a Prioridade
35

, o 

ambiente e os animais; fortaleçam a bondade. 

  VI.b.b) politicamente, cooperem para com a liberdade de pensamento, de opinião, de 

crença e de descrença; com espírito público, regime republicano e estado laico. 

  VI.b.c) socialmente, favoreçam a elevação da qualidade de vida da população em geral 

(é o que o Positivismo exprime na fórmula "incorporação social do proletariado") e lhe permita 

participar do patrimônio material, moral e cultural da humanidade. 

  VI.b.d) economicamente, afirmem a destinação do capital privado em favor da 

sociedade. 

  VI.b.e) internacionalmente, recusem o belicismo e a guerra, em favor de relações 

pacíficas e amistosas. 

  VI.b.f) intelectualmente, pautem-se pelo espírito positivo, por vistas de conjunto (em 

vez de vistas de parte apenas da realidade) e pela relacionação dos aspectos da realidade entre si. 

 O Positivismo anela a conciliar a ordem com o progresso, a estabilidade das instituições com o 

seu oportuno aperfeiçoamento. A ordem, o estado de coisas na sociedade, tal como ele a pretende, não 

                                                           
33

 Política, II, 129. A descontinuidade em relação a Idade Média teve por efeitos: abandono da cultura moral, 

materialismo científico, egoísmo econômico, encarniçamento contra a obra-prima da sabedoria humana 

(separação entre Estado e igreja). 
34

 Política, IV, 24. 
35

 Prioridade: conjunto dos que nos antecederam, dos mortos. Posteridade: os vindouros. Público: os 

coevos. Cf. Apelo, 39-40. 
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é imóvel nem retrógrada; o progresso a que aspira não é desordenado nem caprichoso.  Ele aceita as 

mudanças, o progresso, como naturais.  

 Nem toda modificação, contudo, é progressista ou positiva. Não constituem progressos 

positivos e, ao fim e ao cabo, não correspondem a formas de progresso:  

 1) o modernismo (como o apodam na França
36

), concepção revolucionária do progresso, em 

que este resultaria da tábua rasa, da negação do passado, da destruição do existente, da ruptura.  

 2) o mudancismo ou concepção metafísica do progresso, em que as modificações são valiosas 

por si próprias, em que desvale ou vale menos o existente (por sê-lo) e vale ou vale mais a novidade 

(por sê-lo), independentemente do sentido da inovação; em que se almeja modificar sem preservar e 

não necessariamente melhorar. 

 

 Progresso positivo é o que se efetua: 

 (a) no seu método: por gradações;  

 (b) no seu desiderato: para melhorar. 

 (a) Progresso por gradações significa modificar-se a pouco e pouco, mercê de alterações 

paulatinas em dado sentido, a médio ou longo prazo, que permitam a adaptação das instituições e das 

pessoas, ou seja, da organização material, bem assim das mentalidades e, com elas, das opiniões e dos 

costumes. Não se cuida de desfazer e de refazer, de súbito, porém de reformar. A ordem social a que o 

Positivismo almeja, "sistematicamente modificável repelirá, em toda parte, as alterações 

abruptas."
37

Alterações que não são abruptas são paulatinas; modificar paulatinamente equivale a 

reformar: o Positivismo é progressista, gradualista e reformista. 

 O reformismo, por sua vez, é conservador: reformar exprime retificar imperfeições ocasionais 

ou incrementar a qualidade do que existe e se conserva. Reformar é diferente de destruir e é 

equivalente a preservar o bom e a melhorar o necessário. 

 Com isto, o Positivismo é conservador, no sentido próprio deste adjetivo
38

: o conservadorismo 

positivista consiste:  

I- na atitude teórica de aceitação da herança do passado; de reconhecimento, com isenção e até 

gratidão, dos serviços prestados pelos diferentes indivíduos, povos, religiões, épocas, doutrinas, 

invenções, para o progresso humano; 

II- na atitude prática de proceder por melhoramentos pontuais do que mereça retificação. Neste 

sentido, em vez de espírito revolucionário, o Positivismo adota espírito histórico. 

 (b) Em cada fase histórica, constitui-se, espontaneamente, certo estado de coisas, certa ordem 

(no sentido de organização, arranjo, disposição das instituições, dos costumes, do poder político, dos 

formadores de opinião, do poder econômico) imperfeita; daí que a noção científica, real, positiva de 

existência de ordem espontânea difere da sua aceitação passiva e de sua exaltação: inteligências 

                                                           
36

 SARTORI, E. Le socialisme d`Auguste Comte, p. 100. 
37

 Política, IV, p. 11. 

38 O adjetivo conservador e o substantivo conservadorismo entraram em circulação no Brasil, nos anos 

de 2017 e seguintes, com base na pregação de Olavo de Carvalho, Silas Malafaia e aderentes, com sentido 

de anti-marxismo, cristianismo, retrodoxia de costumes, com que o Positivismo não se identifica (embora 

não compartilhe das premissas marxistas). Não se deve incluir o Positivismo, com o seu conservadorismo 

metodológico, no conservadorismo tal como ele é vulgarmente entendido entre nós. Conquanto o senso 

de continuidade do Positivismo seja afim às idéias de Burke, por sua vez, inspiradoras dos conservadores 

brasileiros, há assinalável autonomia no ideário positivista em relação ao que atualmente circula no 

Brasil. Além disto, o principal mentor do conservadorismo brasileiro, Olavo de Carvalho, hostiliza o 

Positivismo, como católico que é, condição bastante para incutir-lhe animosidade por ele; a contrapelo, a 

concepção de "mentalidade revolucionária" de Olavo de Carvalho aparentemente semelha assaz ao 

diagnóstico de A. Comte, acerca do "movimento revolucionário" e do "espírito revolucionário" dos 

últimos seiscentos anos. Suspeito de que Olavo assenhorou-se de concepção importante de Augusto 

Comte, ao mesmo tempo em que lhe recusa a obra.  
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convenientemente organizadas e racionalmente preparadas evitarão confundir a "noção científica de 

uma ordem espontânea com a apologia sistemática de qualquer ordem existente"
39

. De fato:  

 Em relação aos fenômenos quaisquer a filosofia positiva [...] ensina [...] que 

[...] estabelece-se, espontaneamente, certa ordem necessária, sem jamais pretender 

que esta ordem não apresente inconvenientes, modificáveis até certo grau, por uma 

sábia intervenção humana. [...] os fenômenos sociais devem ser então 

necessariamente os mais desordenados de todos, ao mesmo tempo em que são os 

mais modificáveis [...]
40

 

 

 A ordem natural é "amiúde muito imperfeita"
41

 , pelo que o Positivismo provoca a 

intervenção humana de modo "sábio e ativo"
42

, visto serem os "fenômenos sociais [..] ao mesmo 

tempo os mais modificáveis de todos e os que têm mais necessidade de serem utilmente modificados 

[...]".
43

 

Na medida em que as pessoas atuam e produzem resultados e reações, o estado de coisas vai 

se constituindo em certa medida empiricamente, ao sabor das iniciativas pessoais e das reações 

alheias. Nem sempre tudo corre bem, nem sempre tudo está bem; longe disto. Surgem providências 

que tomar, soluções que encontrar, desarmonias que conciliar, necessidades a que atender, problemas 

que resolver, erros que retificar — em suma, a ordem social merece e até exige aperfeiçoamentos: é 

necessária intervenção inteligente, lúcida, planejada, que modifique para melhor o que existe.  

Não apenas os fenômenos sociais são os mais modificáveis, mais sujeitos à intervenção, como 

a agência humana deve contribuir para melhorar tanto quanto possível tudo quanto possível. Assim, 

"[...] intervir, com sábia energia, em todos os casos modificáveis [...] é o caráter prático da existência 

positivista, individual ou coletiva."
44

 De fato, "o dogma positivista impele-nos à atividade, sobretudo 

social [...]"
45

.  

 Mais amplamente, "o positivismo assina por fito contínuo a toda nossa existência, pessoal e 

social, o aperfeiçoamento universal, primeiro de nossa condição exterior
46

 e em seguida, sobretudo, de 

nossa natureza interior."
47

 Quatro são os objetos do "aperfeiçoamento humano: primeiro material, 

depois físico, em seguida intelectual, enfim e sobretudo moral."
48

  

 No Positivismo, a preocupação com o bem-estar da coletividade "vota toda a nossa existência 

ao aperfeiçoamento universal. Ele obriga-nos a estudarmos a ordem natural para melhor aplicarmos 

nossas forças quaisquer, individuais ou coletivas, no seu melhoramento artificial."
49

 

 Também valoriza o melhoramento moral que cada um deve empenhar-se em cultivar em si 

próprio: "Nosso principal progresso, tanto coletivo quão individual, consiste em desenvolver sempre o 

império que só pertence a cada um, sobre nossas próprias imperfeições, sobretudo morais."
50

 

 É decisivo conhecer "economia natural, que é preciso primeiramente estudar e respeitar para 

chegar a melhorá-la".
51

 

                                                           
39

 Curso, IV, 247. 
40

 Curso, IV, 247, 248. 
41

 Curso, IV, 249. 
42

 Curso, IV, 249. 
43

 Curso, IV, 249. 
44

 Política, I, 355 et passim. 
45

 Política, I, 55 et passim. 
46

 Condição exterior: o meio material, físico, em que a humanidade existe; tudo quanto pertence ao mundo e não 

às pessoas. 
47

 Natureza interior: tudo quanto diz respeito às pessoas (compleição, saúde, moralidade, afetividade, virtudes, 

cultura). Cf. Política, I, 106. 
48

 Política, I, 109. Cf. pp. 28, 29, 30, 108. 
49

 Política, I, 323. 
50

 Política, I, 327. 
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 O conservadorismo positivista exprime-se pela fórmula "conservar enquanto se melhora" ou 

"conservar e melhorar".
52

   

 Em cada época, a marcha natural da evolução determina os aperfeiçoamentos que ela deve 

receber, no conjunto ou nos seus pormenores
53

. É possível e desejável a agência modificadora do 

homem, máxime nos fenômenos sociais e, ainda mais, individuais. Daí, aliás, o aforismo de Comte: 

"Saber para prever, a fim de prover", em que o terceiro verbo exprime, em sentido geral, a ação 

humana voltada às necessidades humanas e em que a ação positiva dá-se pelo homem generoso, 

esclarecido, com espírito republicano e visão de conjunto das realidades sociais. Tal é o sentido do 

reformismo positivo, que concilia o aperfeiçoamento com a conservação.
54

  

 Reformismo significa mudança e não imobilismo; conservar difere de cristalizar. A mudança 

deve ser positiva, com atenção à ordem e ao progresso. A teoria da ordem informa-nos quais são os 

elementos permanentes das sociedades; sem ela as mudanças seriam arbitrárias, com flutuações 

ilimitadas e caprichosas. A teoria do progresso informa-nos qual é o sentido da marcha humana; sem 

ela as mudanças seriam inoportunas ou vagas, por falta de harmonia com o estado de coisas em cada 

fase histórica.  O conhecimento da teoria da ordem (da estática social) evita arbitrariedades nas 

mudanças; o da teoria progresso (dinâmica social), evita o absoluto nas mudanças.
55

 

 Nas reformas deve haver sentimento histórico, percepção de que o passado corresponde a 

seqüência de preparações que resultam em certo estado de coisas e que a cada estado de coisas 

correspondem certas práticas, certa maneira de ser e de estar, dados costumes que se devem 

harmonizar com o estado do desenvolvimento social em cada momento. O critério da reforma de 

costumes é o de instituir a coincidência entre eles e a respectiva situação histórica, é o de mantê-los "à 

altura dos tempos", efeito para que é necessário incorporar-se o espírito histórico, a consciência de que 

há e deve haver mudanças, de que elas se processam em cadeia e atinar-se no curso das modificações 

pela observação da história. 

 Comte:  

A existência dos indivíduos e dos povos é a tal ponto dominada pela sua situação 

histórica que, para regular-lhe o conjunto, é preciso sempre modificar a noção geral 

de nossa unidade conforme a fase atual de seu desenvolvimento. É somente assim 

que se podem instituir costumes próprios a cada época e evitarem-se desvios 

empíricos ou sistemáticos, resultantes de viciosa apreciação dos tempos. Eis porque 

a história fica estéril e amiúde torna-se falaciosa, quando nela se vê massa de 

exemplos, em lugar de nela procurar-se uma seqüência de preparações, cuja 

principal eficácia deriva do seu encadeamento.
56

 

 Como a continuidade prossegue em direção ao porvir, no Positivismo, ela é: 

 VI.c) deontológica: impõe deveres às gerações presentes, para com o Porvir: "é preciso 

sobretudo referir nossos esforços ao futuro"
57

.                                     

 O Positivismo afirma a noção de dever mais do que a de direito. Incumbe a todos, privados e 

governantes, o dever de acautelar o patrimônio coletivo em relação à arte, literatura, instrução do 

povo, idioma, valores, memória dos povos. É marcante no Positivismo o alarme com a 

descontinuidade, com a ruptura da tradição (entendida como transmissão do patrimônio cultural e 

                                                                                                                                                                          
5151

 Política I, 27. 
52

 Apelo,p. XIII. A tradução de Miguel Lemos "conservar melhorando" contém galicismo. 
53

 COMTE, Plano dos trabalhos necessários para reorganizar a sociedade, apud SARTORI, Eric, Le 

socialisme d´Auguste Comte,  p. 107. 
54

 Política, IV, 370. 
55

 Política, IV, 3. 
56

 Política, IV, 4. 
57

 Política, IV, 328. 



13 
 
moral das gerações), que Comte qualificou de insurreição dos vivos contra os mortos e (é legítimo 

acrescer) dos vivos contra os nascedouros.  

 Na verdade, "O estado normal da humanidade encontra-se dignamente caracterizado pela 

preponderância do futuro, o que indica atividade refletida, que supõe previsão contínua."
58

 A atividade 

não pode ser caprichosa nem arbitrária, senão inteligente e ponderada, e que permanentemente 

considere os seus efeitos nas gerações futuras e no estado de coisas em que elas viverão. Vivemos no 

presente, para os contemporâneos e para os vindouros. Com isto, a perspectiva social do Positivismo 

não é imediatista, não se cinge aos efeitos a curto prazo da atividade, para o Público; deve incluir a 

consideração de como as decisões e ações do presente afetarão, a bem ou a mal, os pósteros, dentro de 

anos, décadas e séculos. Somos responsáveis perante os nossos contemporâneos e perante os nossos 

sucessores. 

 Em eras primitivas, a humanidade trabalhou continuamente para a posteridade, doméstica e 

cívica; "nossa maturidade deve sistematizar este instinto, dirigido sempre para o conjunto de nossos 

descendentes."
59

  

 Os deveres são:  

 VI.c.a) subjetivos, relacionados com os sujeitos, com as pessoas: devemos atuar de modo que 

se mantenham as pessoas em geral à altura do patrimônio cultural e moral já obtido pela humanidade, 

fito que se exprime no dever de educar e educar-se, de instruir e instruir-se, de transmitir valores e 

incutir conhecimentos. Devemos nos preocupar com que tipo de filhos deixaremos para o mundo (para 

valer-me de chavão). 

 VI.c.b) objetivos, pertinentes ao meio externo em que viverá a Posteridade: 

 VI.c.b.a) Em sentido geral, deve-se proteger e preservar a Terra com as suas reservas naturais, 

fauna, flora e clima; também as instituições sociais destinadas a assegurar saúde, emprego, assistência, 

instrução, lazer, segurança, transportes, comunicações; enfim, qualidade de vida em acepção ampla.  

 VI.c.b.a) Em sentido especial, deve-se proteger, preservar e transmitir os bens culturais, por 

museus, bibliotecas, arquivos, pinacotecas; pelo tombamento de construções e peças móveis; pela 

reedição de obras esgotadas. É inaceitável destruírem-se patrimônios artísticos, culturais, históricos, 

paisagísticos valiosos. Também neste sentido as guerras são criminosas, devido às devastações 

materiais que produzem, além das matanças humanas.  

 O simples ato de rasgar-se uma fotografia ou um documento possivelmente infringe o dever de 

transmitir à Posteridade o que poderia interessar a alguém que ficará privado da imagem ou do texto, 

por insensibilidade de quem os destrói. 

 O dever de conservar e de transmitir incumbe a todas as pessoas e constitui elemento da sua 

formação como pessoa, da sua educação. 

 A razão de ser do dever de conservar consiste no de transmitir o que se conserva, no âmbito do 

(a que se sub-sume o primeiro) de propiciar à Posteridade ambiente e condições favoráveis em que 

vivam. 

  A continuidade, no Positivismo é também: 

 VI.d) Educadora. Perceber a continuidade, intelectual e afetivamente, como espírito e 

sentimento, é maneira de formar as pessoas, o que principia na família, com a percepção de que nela se 

acham as origens das pessoas e, com elas, em certo grau, a sua identidade: 

[...] importa assinalar a sua [da família] alta propriedade, não menos característica, 

de estabelecer espontaneamente a primeira noção elementar da perpetuidade social, 

                                                           
58

 Política, IV, 89 e 90. 
59

 Política, IV, 89 e 90. 
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por estabelecer a ligação, da maneira mais direta e mais irresistível, do futuro ao 

passado. Generalizados tanto quanto possível, esta idéia e este sentimento, após 

haver passado dos pais para os ancestrais, transformam-se, finalmente, no respeito 

universal para com nossos predecessores, que deve ser, a todos os respeitos, 

reputada como indispensável a toda economia social. Com formas quaisquer, não há 

estado social que dele não deva oferecer constantemente importantes testemunhos. A 

qualquer ponto que possa chegar a progressão social, será sempre de importância 

capital que o homem não se creia nascido ontem e que o conjunto de suas 

instituições e de seus costumes tenda constantemente a ligar, por um sistema 

conveniente de sinais intelectuais e materiais, suas lembranças do passado total a 

suas esperanças de um futuro qualquer.
60

 

 Na família aprende-se (em tese) a noção da continuidade por meio da ciência e até da 

observação da seqüência de gerações, em que os pais são precedidos pelos avós e assim 

sucessivamente. Supondo-se respeito dos filhos pelos pais e dos netos pelos avós — pelos mais 

velhos, em suma, ele é suscetível de generalizar-se e contemplar os predecessores da sociedade em 

geral, sentimento indispensável à economia das sociedades, à sua normalidade: como todo sentimento, 

inspira atitudes; no caso, a de aceitar-se a herança positiva do passado. Ademais, é de importância 

invulgar as pessoas não se acreditarem destituídas de origem e conhecerem provir de antepassados, de 

avós, bisavós, trisavós, cada qual com a sua história de vida e realizações. É igualmente valioso os 

costumes e as instituições criarem sinais materiais e intelectuais aptos a ligar o passado com as 

expectativas de futuro, a exemplo de monumentos, museus de história, exposições de objetos de 

antanho, tombamento de construções pelos serviços do patrimônio histórico, conhecimento das 

genealogias de família, congraçamentos de família, uso de sobrenomes compostos; ensino da história 

da humanidade, dos países, das ciências, das artes — enfim, tudo quanto rememore o passado e avive 

a noção de que nos originamo dele e de que a sociedade ruma ao futuro.  

 Prossegue Comte: 

O caráter eminentemente revolucionário de nosso tempo devia, 

necessariamente, introduzir a tal respeito, mais diretamente que a qualquer 

outro, um profundo abalo provisório [...] 

 

Principiado em inícios do século 13, o que Comte nomeia de movimento revolucionário 

assinala-se pela hostilidade à ordem social constituída pelo catolicismo e pela feudalidade, com 

espírito de descontinuidade, de recusa do passado
61

.  

Enquanto o cristianismo prevaleceu majoritariamente havia consenso, acordo das pessoas em 

geral nas suas opiniões, sentimentos e preocupações. Com o declínio daquele, a contar do século 13, 

este gradualmente apequenou-se, sem que proporcionalmente adviessem novos princípios (tendentes a 

organizar as sociedades de modo pacífico, industrial e humanista) que substituíssem os teológicos, ao 

mesmo tempo em que, por isto mesmo, passou a prevalecer a razão individual: cada cabeça, uma 

sentença, o que o Positivismo denomina de anarquia moderna, estado da inteligência, com efeitos na 

afetividade e materiais.  

As idéias dirigem as pessoas, que atuam em conformidade com as suas convicções e opiniões 

(e também sentimentos) que, por sua vez, também dizem respeito aos sentimentos: o traço mais grave 

da anarquia moderna consiste na alteração destes, o que afetou a moral pública, os critérios da 

regulação da vida das pessoas em sociedade, em que a solidariedade (dependência e convergência das 

pessoas umas em relação às outras) é percebida somente em vista de relações óbvias e tacanhas (como 

a dependência do freguês, da loja; do comensal, do restaurante; do motorista, do mecânico de 

automóveis) e em que a continuidade é em toda parte desconhecida.  

Ao tempo de Augusto Comte, retrógrados (conservadores, notadamente católicos) e 

revolucionários (progressistas não positivistas) coincidiam no seu desdém pelo passado e na sua 
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negligência do futuro, ao passo que o Positivismo deles se distingue por sublinhar a continuidade e, 

com ela, inspirar reconhecimento pela obra das gerações pretéritas. 

Em concomitância, a ausência do sentido histórico em relação ao que foi e ao que será leva as 

pessoas a ignorarem o dever de conservar o legado histórico e a responsabilidade perante os pósteros, 

e adotarem como critério apenas os seus interesses materiais, estreiteza que o Positivismo retifica: o 

passado merece-nos reconhecimento e evocação; o futuro merece-nos preocupação e solicitude.
62

 
 

 VI.e)  Religiosa. É dogma basilar do Positivismo o da Humanidade, conjunto contínuo 

dos seres convergentes
63

, sucessão das pessoas que, ao longo dos tempos, atuaram, atuam e atuarão 

beneficamente para outrem; da que contribuíram, cada qual ao seu modo, para com a sociedade. Ela 

não equivale à coleção total dos indivíduos, à humanidade, que identifica a espécie humana, os 

homens e mulheres sem exceção, ao passo que Humanidade indica os cuja existência proporcionou 

algum tipo de favorecimento para outrem (e em que os benefícios compensem-lhe os virtuais 

malefícios). 

A idéia de Humanidade é abstrata: origina-se do reconhecimento da existência de incontáveis 

indivíduos benéficos, no curso dos tempos.  

A Humanidade compõe-se da sucessão dos seres convergentes. Sucessão denota seqüência de 

gerações, continuidade do passado para o presente e deste para o futuro: "É mister que a população 

atual sempre se sinta colocada entre o conjunto de seus predecessores e o de seus sucessores, a fim de 

desenvolver a continuidade fundamental que a domina por uns para os outros."
64

 As pessoas devem ser 

cônscias de que vivem entre a Prioridade e a Posteridade, de que encanam elo de cadeia das gerações e 

dos tempos, de que antes de nós houve outros e de que após, outros haverá. É elemento de educação a 

consciência de que cada geração continua a espécie e a cultura. 

 A Humanidade "[...] estende-se e compõe-se cada vez mais pela sucessão contínua das 

gerações humanas."
65

 Ela é cosmopolita ou universal, abarca a totalidade do gênero humano, pelo que 

é incompatível com xenofobia ou preconceitos de nacionalidade; ela é a "pátria comum ou a família 

universal"
66

. 

 A concepção de Humanidade volta-se a eliminar irrevogavelmente a de deus
67

. Em vista da 

instituição da religião da Humanidade, deus preside aos retrógrados e aos anárquicos; a Humanidade, 

aos espíritos orgânicos e progressistas.
68

  

Filosoficamente, todos os aspectos do Positivismo convergem para a noção de Humanidade
69

.  

Pessoalmente, ela centraliza os sentimentos generosos, a atividade individual e até o uso da 

inteligência do positivista religioso, cuja existência deve voltar-se-lhe (assim como a do cristão 

deputa-se à sua deidade): ele dedica-lhe suas contemplações para conhecê-la, suas afeições para amá-

la, suas ações para servi-la, o que o Positivismo nomeia de unidade. 

 Assim como os teológicos vivem (ou deveriam viver) em função do seu deus, os Positivistas 

vivem (devem viver) em função da Humanidade; é o que o Positivismo chama de unidade, a adoção de 

um critério, de um princípio orientador da pessoa. A unidade do Positivismo, individual e coletiva 

consiste em sentir, pensar e a atuar tendo em vista a conservação e o melhoramento da Humanidade; 

ser positivista consiste em pensar no todo, em todos, em obrar-se em conformidade, animado por 

sentimentos generosos. Trata-se de espírito público, de serviço social em elevado grau. 
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 No Positivismo não se invoca o amor de deus e sim o amor da Humanidade; atua-se por amor 

da Humanidade, premissa de que advêm corolários na forma de moral demonstrada em lugar da moral 

revelada
70

; de valores, princípios e costumes humanistas, concebidos segundo as realidades e as 

necessidades das pessoas e não consoante ditames sobrenaturais. 

 

 VI.f) Cultual, com base no (a) Calendário Histórico e (b) na simbolização da Humanidade.  

  VI.f.a) No escopo de afirmar a continuidade humana, Comte criou o Calendário 

Histórico, de 13 meses, em que cada um é nomeado por um vulto decisivo na evolução humana e em 

que cada dia é consagrado a um (ou mais) homem ou mulher relevante pela sua contribuição no 

progresso da Humanidade. Ele serve como meio de instrução e de comemoração, pela evocação da 

personagem, do contexto em que atuou, da sua contribuição para o destino da espécie. Ele reaviva 

concretamente, pela celebração de pessoas determinadas, a noção de que a Humanidade é coletividade, 

de que o patrimônio humano é produto de pessoas, de que as riquezas culturais, artísticas, materiais, 

intelectuais e morais, são produzidas por pessoas e transmitidas como heranças sociais. 

 Comte assim justificou a criação do Calendário Positivista: "Esta comemoração sistemática de 

todo nosso passado é sobretudo destinado a desenvolver profundamente, na geração atual, o espírito 

histórico e o sentimento de continuidade, a fim de imprimir à segunda parte da grande revolução seu 

verdadeiro caráter próprio."
71

 Como elemento de educação pessoal, "importa-nos bastante cultivar o 

mais possível o instinto familiar da continuidade histórica"
72

, que nos infunda "íntimo e respeitoso 

reconhecimento dos diversos serviços de todos nossos predecessores"
73

, por modo a prevalecerem "o 

espírito e o sentimento históricos"
74

, em que o Positivismo é apto para "glorificar todas as fases 

humanas, conforme sua natureza sempre relativa [...]."
75

 

 Posto que "o princípio revolucionário consiste sobretudo na ruptura da continuidade, o 

positivismo deve hoje começar seu ofício social pela sistematização da comemoração pública"
76

, pela 

homenagem que, de público, se preste aos vultos que, ao longo da história, concorreram para com o 

progresso humano; daí o Calendário Positivista, cujo escopo é o de repor o espírito e o sentimento da 

continuidade. 

 V.f.b) O Positivismo simboliza a Humanidade na figura de uma mulher na casa dos 30 anos 

(com as feições de Clotilde de Vaux
77

), com seu filho nos braços: a mãe simboliza o passado e o 

presente; a mãe, o futuro. O alinhamento de passado, presente e futuro equivale à continuidade das 

gerações e dos tempos. 

 VI.g) Metodológica. A continuidade está pressuposta no método, no procedimento intelectual 

de observação e julgamento das épocas passadas que, por sua vez, caracteriza-se pela atitude relativa.  

 Uma das características da positividade consiste na sua relatividade (por oposição à absolutez) 

que inspira critério de julgamento das fases históricas da humanidade: reconhece-se o papel útil ou 

inútil, benéfico ou deletério, progressista ou retrógrado das pessoas, sentimentos, concepções, ações, 
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instituições e costumes na altura histórica em que se estabeleceram, opostamente da atitude absoluta, 

que os julga conforme os sentimentos, concepções, ações, instituições e costumes da altura histórica 

do julgador. 

 Avalia-se o passado no contexto em que se manifestaram seus aspectos: relacionam-se os 

sentimentos, concepções, ações, instituições e costumes com o meio social e com o estado de 

civilização em que surgiram e é em função destes que devem ser julgados.   

 Inversamente, a atitude absoluta, metafísica, julga-os em função do meio e do tempo de quem 

julga, como se os objetos em julgamento fossem transportados do pretérito para o presente e extraídos 

das circunstâncias a que correspondem para as do julgador.  

 A atitude positiva é histórica e permite reconhecer os méritos das instituições pretéritas; a 

atitude metafísica é anistórica e tende a verberá-las. Mais: o espírito positivo, na medida em que lhes 

admite valor, reconhece a contribuição de cada uma na evolução integral da humanidade e, destarte, a 

influência de cada época nas posteriores, ou seja, a continuidade. 

 Ensina Comte: 

 [...] o espírito teológico e o metafísico [são] levados, por sua natureza absoluta, a 

não considerar senão o período do passado em que cada um deles dominou 

especialmente: o que precede e o que se segue não oferece mais do que tenebrosa 

confusão e inexplicável desordem [...]. Por exemplo, o catolicismo sempre mostrou, 

a respeito do politeísmo antigo, tendência cegamente crítica, como a que hoje 

justamente increpa, em relação a si próprio, ao espírito revolucionário propriamente 

dito. Uma verdadeira explicação do conjunto do passado [...] é, pois, 

necessariamente impossível às diversas escolas absolutas [...]. Só o espírito positivo, 

em virtude de sua natureza eminentemente relativa, pode representar de modo 

conveniente todas as grandes épocas históricas como outras tantas fases 

determinadas de uma única evolução fundamental, em que cada uma resulta da 

precedente e prepara a seguinte [...] de modo a permitir sempre [...] render exata 

justiça filosófica a quaisquer cooperações.
78

 

 

É esclarecedor este lugar do Curso de filosofia positiva: 

 

Uma filosofia [o Positivismo] que toma necessariamente a história como principal 

base científica; que representa, a todos os respeitos, os homens de todos os tempos, 

bem como de todos os lugares, como indispensáveis cooperadores de uma mesma 

evolução fundamental, intelectual ou material, moral ou política e que, em um caso 

qualquer, sempre se esforça por ligar o progresso atual com o conjunto dos 

antecedentes reais, deve ser certamente julgada bem mais própria hoje do que 

qualquer outra para regularizar a idéia e o sentimento da continuidade social, sem 

incorrer no perigo da servil e irracional admiração do passado [...].
79

  

 Tal trecho é revelador: o fundamento empírico do Positivismo é a história, a observação das 

ocorrências sociais pretéritas; ele considera que todos os indivíduos virtualmente concorreram de 

alguma forma, por mínima que seja, para com o conjunto da Humanidade (embora os daninhos 

produzam males e porventura mais do que benefícios, como os criminosos, os causadores de guerras, 

os terroristas) e adota atitude histórica, em que se procura salientar haver o estado atual do 

desenvolvimento humano resultado de esforços pregressos de décadas, séculos, até milênios. Basta 

pensar, por exemplo, na criação dos números, do alfabeto, da engenharia, da astronomia grega, da 

navegação, das iguarias, dos modernos computdores e telemóveis, para apreender-se o quão cada um 

de nós deve à incontáveis pessoas que nos antecederam. 
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 Este excerto do Sistema de política positiva acrescenta elucidações: 

O espírito geral desta doutrina [o Positivismo] é principalmente histórico, enquanto 

que a parte negativa da revolução deveu fazer prevalecer espírito anti-histórico. 

Ódio cego em relação ao passado era então indispensável para sair energicamente do 

antigo regime. Doravante, ao contrário, nossa inteira emancipação exige, por 

primeiro, que rendamos completa justiça a todo o passado, o que se tornará o 

atributo mais característico do verdadeiro espírito positivo, único suscetível hoje de 

tal aptidão, segundo sua natureza sempre relativa. O melhor sinal da verdadeira 

superioridade consiste, sem dúvida, para as doutrinas como para as pessoas, em bem 

apreciar todos seus adversários. Tal é a tendência necessária da verdadeira ciência 

social
80

 que vem hoje fundar a determinação do futuro na contemplação sistemática 

do passado.
81

 

 

 VI.h) Profética. No Positivismo há antevisão da sociedade, em espécie de profecia 

sociológica
82

, resultante da apreensão das tendências sociais (e não de desejos nem devaneios). 

 Ao expor o método da sociologia que fundava, Comte aplica-lhe o "princípio da previsão 

racional, [...] o mais irrecusável critério da positividade científica."
83

 Por ele, conceber-se-ão 

"doravante, regularmente, os fenômenos sociais como tão suscetíveis de previsão científica quanto 

todos os outros fenômenos quaisquer [...]."
84

 

 O Positivismo tomou posse
85

 do conjunto do passado, pela filosofia da História que Comte 

desenvolveu no volume III da sua Política; isto feito, deve abarcar o futuro e exercer papel de 
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 Saber avaliar os aspectos positivos e negativos das doutrinas e instituições não define o espírito relativo, 

porém é-lhe conseqüência: a relatividade consiste em relacionar doutrinas, instituições e atuações com o meio 

em que ocorreram, situá-las no seu contexto; julgá-las em função dele é aplicação do espírito relativo. Espírito 

absoluto consiste em julgá-las sem estabelecer tal relação, sem contextualização, e julgá-los conforme o espírito 

do tempo do julgador. 

 Daí a avaliação bastante positiva do catolicismo medieval, pelo Positivismo, enquanto foi progressista e 

não também quando se tornou retrógrado; é atitude diversa da, por exemplo, dos iluministas, inteiramente 

críticos e incapazes de reconhecerem-lhe qualquer contribuição benéfica e capazes apenas de, anistoricamente, 
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provavelmente a única doutrina não cristã que enaltece o papel do cristianismo no que ele o merece. Vide o item 
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profeta

86
, para o que é impossível, obviamente, observar o estado futuro; todavia, pode-se conjecturá-

lo, mercê da combinação das noções estáticas com as apreciações dinâmicas.  

 [...] os movimentos da sociedade e até os do espírito humano podem ser 

realmente previstos até certo grau, em cada época determinada e sob cada aspecto 

essencial até no que parece primeiramente mais desordenado, conforme um exato 

conhecimento preliminar do sentido uniforme das modificações graduais indicados 

por judiciosa análise histórica [...] 
87

  

A história não é apenas descritiva ou narrativa; não nos propicia apenas exemplos de 

costumes, sucessos, estado de coisas; ela é útil e serve de guia ao nos revelar a seqüência de 

preparações
88

, de modificações em certo sentido e prever a situação vindoura. Cabe profecia histórica, 

sociológica, positiva. 

 A filosofia da história do Positivismo é abrangente e ampla: compreende a avaliação da 

totalidade dos tempos históricos, à luz do método empregado nos sucessivos períodos, para entender a 

realidade, ou seja, da lógica predominante: ela foi, em priscas eras, feiticista (animista); a seguir, 

teológica, por milênios, nas formas de astrolatria, politeísmo e monoteísmo; subsecutivamente, foi 

metafísica
89

; é já, positiva, conquanto incompletamente. 

Para que a futurição não seja "ilusória"
90

, cada concepção deve submeter-se a duas condições: 

 VI.h.a)  ser conforme à "nossa constituição"
91

, à natureza humana, que compreende: 

  VI.h.a.a.) em âmbito coletivo, a estática social, de que Comte se ocupou no vol. IV do 

seu Curso de filosofia positiva e no II do seu Sistema de política positiva. 

  VI.h.a.b) em âmbito individual, a estática pessoal, que Comte enunciou no seu quadro  

cerebral (descrição das dezoito funções intelectuais, afetivas e práticas de qualquer pessoa) e que 

implica o prevalecimento da afetividade sobre a inteligência e o do egoísmo sobre o altruísmo, com 

possibilidade de contrariar-se a segunda tendência.  

 VI.h.b) Ser conforme "ao conjunto de nossos antecedentes" 
92

, ao passado, caracterizado (até 

meados do século 19) por: declínio da teologia e da metafísica, ascenção da ciência como fonte de 

entendimento, declínio da guerra (como normalidade social), ausência de poder espiritual e de doutrina 

consensual (homólogos aos existentes na Idade Média), profusão de entendimentos díspares 

(anarquia), ausência de senso de deveres. 

 Os antecedentes significam também a percepção do que declina e do que ascende; a futurição 

há de ser exercitada no sentido de prever-se a extinção do que está no primeiro caso e a persistência do 
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entidades; nos dois casos, seres e entidades que atuam como se fossem humanos. Vide Cours de phrénologie, de 

F. J. V. Broussais, Paris, 1836, p.425, 426, 427, 630, 631, 632, 668, 669, 816. 
90

 Política, I, 5. 
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 Política, IV, 5. 
92

 Política, IV, 5. 
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que está no segundo: são declinantes a teologia, a moral teológica e metafísica, a guerra; são 

ascendentes o espírito positivo, a moral laica, a paz. 

 A ascenção do espírito positivo permite futurar acréscimo de conhecimento acurado do meio 

em que a humanidade vive e da própria humanidade; com isto, a filosofia (noção geral do mundo) será 

(já o vem sendo há séculos) científica e, por conseguinte, a sua moral. O declínio da teologia 

redundará na prescrição das noções sobrenaturais ainda aplicadas ao etos, aos costumes, às 

instituições; a guerra será substituída pela atividade industrial (entendida em sentido amplo de 

atividade humana.). 

 O conjunto dos antecedentes indica, outrossim, o ponto de prosseguimento da evolução: o 

estado de coisas presente serve de marco inicial do progresso ulterior: a sociedade futura será o 

produto de "série de preparações" 
93

, por serem introduzidas a pouco e pouco e cuja eficácia "deriva do 

seu encadeamento" 
94

, da sua continuidade.  

 "A realidade da concepção do futuro resulta, de um lado, de que se encontra deduzida do 

passado, cuja explicação geral é irrecusável e, de outro lado, de que ele permite compreender e regular 

o presente"
95

. De conseqüência, a futurição positiva é diferente das utopias, pois se fundamenta 

"constantemente nas raízes anteriores de cada instituição" 
96

; ela opera por dedução, por 

prolongamento e desenvolvimento da explicação aplicada a todas as fases do pretérito, no vol. III do 

Sistema de política positiva, em que cada uma era então futura
97

: Comte analisou o curso da história 

com quem o depreende do estado de coisas anterior e não como fatos consumados.  Em cada fase 

histórica, previu a seguinte; na fase presente, é capaz de prever as vindouras.  

 No planejamento da sociedade em seu futuro, evitar-se-ão "mudanças bruscas" 
98

:  elas dar-se-

ão gradualmente, mediante alterações de pequena monta e de efeito cumulativo, reformadora e não 

revolucionariamente. 

 O quarto volume do Sistema de política positiva (1853) contém a futurição positiva e intitula-

se de Quadro sintético do futuro humano. 

 

Apêndice. 

Ortega y Gasset positivista. 

 José Ortega y Gasset foi dos mais relevantes intelectuais do nosso tempo. Espanhol de 

nascimento e de idioma, porém ocidental e universal no alcance das suas copiosas meditações, 

assinaladas pela sensatez e pelo senso de realidade (em relação ao conteúdo), e pela graça (quanto à 

forma). Ele achava-se imbuído de espírito positivo: o seu modo de entender era humanista; o seu 

critério de percepção, realista; a sua preocupação, construtiva. 

 Não se declarava Positivista nem passava por sê-lo; não professou a religião da Humanidade; 

não era venerador de Augusto Comte nem da memória de Clotilde de Vaux; em contrapartida, leu 

Augusto Comte, senão por inteiro, pelo menos o suficiente para incorporar-lhe idéias e percepções 

fundamentais, como as que exprimiu em fragmento incompleto,  intitulado Paisagem de gerações 

(Paisaje de generaciones), (de cerca de 1944) e em O tema de nosso tempo (El tema de nuestro 

tiempo). 

 Servem os extratos de Ortega como explicação de algumas idéias de Comte que minudenciei 

acima. O primeiro desenvolveu suas doutrinas com base na reelaboração (porventura, na repetição) do 

quanto hauriu em variegados autores e não identifica o segundo como seu inspirador. Tampouco há 

bibliografia ou referências bibliográficas em seus livros, inexistente nas publicações seus coevas e 
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 Política, IV, 524. 
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 Política, IV, 26. 
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anteriores (o próprio Augusto Comte não inclui nenhuma bibliografia em nenhum dos seus 

trabalhos).
99

 

 Averiguadamente, leu Augusto Comte, cujas idéias reapresentou fielmente nos extratos 

abaixo.
100

 

 

1) Determinação social do indivíduo.
101

  

 "Recordemos que o vetusto e venerável termo filosófico "realidade" — realitas — não 

significa a existência de algo senão o em que este algo consiste ou, como quisera eu que se dissesse 

em espanhol, sua consistência. Pois bem, o homem, a pessoa humana não consiste em seu corpo nem 

sequer em sua alma: corpo e alma são somente dois sistemas de mecanismos, físico um, psíquico o 

outro, com que o homem encontra-se e com que tem de haver-se, bem ou mal, para ser homem. A 

prova disto é que dado um corpo e dada a alma nele infusa
102

 não está dado nada, absolutamente nada 

do que neste homem soemos considerar como  específica e propriamente humano. Com efeito, não 

está dado que crenças e idéias terá este homem, que coisas estimará ou rechaçará, que instrumentos e 

técnicas terá a sua disposição, quais serão suas ocupações, seus entusiasmos e seus sofrimentos. Para 

fazer ver até que extremo ponto isto é verdade, notemos que dado o corpo de um homem, não está 

sequer dado que sofrimentos corporais terá provavelmente que enfrentar. O repertório de suas dores 

depende do repertório de analgésicos que em seu tempo existam. A realidade ou consistência do 

homem vem-lhe dada, pois, não por seu corpo nem por sua alma, senão por seu tempo. Ou, dito de 

outro modo: o homem, a pessoa não tem realidade ou consistência que em absoluto lhe seja própria, 

que traga e propicie por sua vontade ao existir, que possua de forma isenta e por si próprio, senão é o 

que é porque a vida humana havia adotado certa figura na data em que ele nasceu. 

 A figura de vida está constituída em sua maior porção por formas de ser homem vigentes no 

tempo e na sociedade e, que é educado e que em sua existência transcorre. O homem não nasce em um 

ramo de árvore, como a fruta, senão em uma sociedade adscrita a determinado território dentro, pois, 

do que chamo um "espaço social". Ora bem, a sociedade, em todo instante pelo qual lhe seccionemos a 

duração, está constituída por um conjunto de usos, ou seja, de modos de pensar, de sentir, de 

comportar-se que são predominantes, que têm caráter de "estabelecidos", que têm "vigência coletiva" e 

que, por isto, se impõem automaticamente a todos os indivíduos que neste "espaço social" existem."
103

 

(traduzi). 

 

Ortega quer comunicar que cada pessoa tem existência e consistência. A existência 

corresponde à sua condição de ser vivo, de objeto no mundo, sem mais; a consistência significa em 

que a pessoa consiste, no seu conteúdo afetivo, intelectual e prático, ou seja: a) no que ela realmente 

sente, nos sentimentos que têm, na sua sensibilidade emocional perante as coisas, acontecimentos, 

pessoas; b) na sua cosmovisão, no que pensa e como pensa, nas convicções que professa, nas dúvidas 

que a acometem, nas certezas que mantém; c) na atividade que desenvolve (pessoal, doméstica, 

familiar, profissional, cívica, lúdica). A consistência é determinada historicamente. 

 

2) Continuidade.
104
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O mesmo se passava, no Brasil: é o caso, por exemplo, da produção de Manoel Bonfim, Euclides da Cunha, 

Lemos Brito. 
100

 São inúmeras as coincidências entre a obra de Comte e a de Ortega, em A rebelião das massas, Historia como 

sistema e outras. 
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 Confira com o item V.a. 
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 Ortega emprega alma no sentido de psiquismo, sem acepção sobrenatural. 
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 Paisaje de generaciones, in Papeles sobre Velazquez y Goya, Madri, 1980, Revista de Occidente en Alianza 

Editorial, p. 268-9. 
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 Confira o item V.b. 
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"Quando dizemos, pois, que o homem recebe sua realidade do tempo ou época em que 

vivemos é indiferente que coincida ou contrarie os usos então reinantes. De um ou outro modo, eles 

estão-lhe consignados para consistir e não somente para existir. A tal ponto é radical a dependência 

cronológica a que nos referimos. 

 Porém agora vem o mais forte. Porque não somente acontece que o indivíduo careça por si de 

realidade e necessite que seu tempo proporcione-lha, senão que "seu tempo" tampouco a tem como 

coisa sua original; antes, a imensa maioria de seus usos, portanto, de sua consistência humana, vem-

lhe de "outro tempo" anterior e ainda o que pode considerar como novo e "seu", surgiu em vista do que 

até então se usou. De modo que assim como o homem  - para ser homem- está consignando a uma 

época, esta época está, por sua vez, consignada a outras precedentes. Não houve nenhuma que 

começasse "no princípio". Todo tempo humano vive de outros anteriores, procede deles e seja a favor, 

seja contra, significa-lhe a continuação. Porém entenda-se bem o termo. Quando de uma coisa dizemos 

que é continuação de outra, não dizemos que seja igual a ela, senão, ao contrário, que é distinta - por 

isto é outra - porém que sua novidade, sua diferença está feita de referências positivas ou negativas a 

aquela. Se nos tempos anteriores houvessem os homens - indivíduos e sociedade - se comportado de 

outra maneira, a consistência do presente em questão teria sido diferente.Porém o mesmo se passa com 

estes tempos anteriores e assim sucessivamente para trás. De modo que o homem e seu tempo recebem 

sua realidade de toda a corrente histórica anterior que poderia, integralmente, haver sido outra. 

 Aqui topamos - ainda resolvido como estou a não meter o leitor  nos tremendos meandros do 

gigantesco assunto - com o mais surpreendente na condição do homem, a saber: toda vida humana 

poderia ter sido radicalmente outra, que não a que foi ou é. Cada um de nós seria distinto do que é se 

houvesse nascido em outra época, porém esta e todas as épocas seriam também distintas se a marcha 

da humanidade se houvesse iniciado de outro modo ou se em qualquer instante houvesse tomado outro 

rumo, que não o que, com efeito, tomou. Porque o caso é que os outros modos ou rumos do 

comportamento humano eram perfeitamente possíveis. Isto significa muitas e mui graves coisas entre 

as quais só importa aqui sublinhar que nada humano é o que é por alguma razão absoluta senão pela 

meramente relativa de que antes outro fato humano de contextura determinada aconteceu. 
105

É, pois, 

essencial a toda forma de vida humana provir de outra. Porem ela própria não é tampouco definitiva, 

senão que se vai transformando em uma terceira e nova forma que desenvolve o que em seu interior 

germinava, que completa suas limitações ou, mais radicalmente, inspira-se em sua negação. A 

realidade humana é, portanto, incessante metamorfose e consiste sempre em movimento que provém 

de algo antecedente e que vai para algo subseqüente. 

 Disto resulta que na contemplação de um fato humano nada há mais incongruente do que vê-lo 

como quieto e insulado. Esta é a óptica do geômetra. Porém, temos que aprender uma óptica oposta, a 

do historiador. Ver algo historicamente é vê-lo em marcha, provindo de uma coisa anterior e indo em 

direção a outra, posterior. A pupila da história não se detém nunca, senão que oscila sem cessar para 

diante e para trás, assimilando-se deste modo à realidade que contempla, que é, de fato, um vir de, um 

ir para - e não é outra coisa. 

 De tal modo se está distante de entender o que isto significa que parece obviedade e se 

interpreta superficialmente. Não se percebe que significa, pura e simplesmente, isto: que a humanidade 

não é uma espécie, senão uma tradição [...]."
106

 (traduzi). 
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 Relativo significa relacionado com, dependente de, ligado a; absoluto significa autônomo, desligado de, 

irrelacionado com, independente de. Ora, relativo é uma das acepções de positivo e a relatividade é um dos 

traços da positividade: enquanto a teologia e a metafísica perquiriam as causas dos fenômenos, em si, 

independentemente das condições concretas em que eles ocorriam, o espírito positivo consiste em atitude 

intelectual da percepção das ligações das coisas entre si e de que umas afetam as outras.  
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 Paisaje de generaciones, in Papeles sobre Velazquez y Goya. Revista de Occidente em Alianza Editorial, 

Madri., p. 270-7. 
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 Consoante Ortega, as coisas humanas são como são porque dependentes de outras coisas 

humanas, anteriores; o que é humano não existe por si, como se surgira do nada, ex abrupto. Ao 

contrário, tudo quanto é humano existe como existe por ser produto direto ou indireto do passado. O 

estado de coisas anterior preparou o que passou a existir e existe em cada presente; cada realidade 

cultural relaciona-se com a que a antecede, dela depende, existe em função do que ela foi. 

 

3) Profecias em história.
107

 

             "Não cabe, certamente, predizer os fatos singulares que amanhã virão a suceder-se, porém 

tampouco seria de verdadeiro interesse semelhante predição. É, por outro lado, perfeitamente possível 

prever o sentido típico do futuro próximo, antecipar o perfil geral da época que sobrevém."
108

 

(traduzi). 

 "Cabe na história a profecia. Mais ainda: a história somente é labor científico na medida em 

que seja possível a profecia. [...] A vida é uma série de fatos regida por uma lei. A vida humana é um 

processo interno em que os fatos essenciais não caem de fora, sobre o sujeito — indivíduo ou povo — 

porém saem deste, como da semente o fruto e a flor. [...] Por ser a existência humana propriamente 

vida, isto é, processo interno em que se cumpre uma lei de desenvolvimento, é possível a ciência 

histórica. No final das contas, a ciência não é outra coisa senão o esforzo que fazemos para 

compreender algo. E compreendemos historicamente uma situação quando a vemos surgir 

necessariamente de outra, anterior."
 109

 (traduzi). 

 "Se alguém quer ocupar-se com reunir dados para uma história das profecias históricas , 

encontrará, em seguida, sem necessidade de vastas investigações, que a profecia foi o normal, que 

quase toda nova etapa foi prognosticada pela anterior com pasmosa precisão. Em obra por publicar 

proximamente reunirei algumas provas desta afirmação, porém insisto em que o fato a que me refiro é 

tão perspícuo que me surpreende não o achar desde sempre reconhecido e sublinhado."
 110
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Cf. o item V.h. 
108 "No cabe, ciertamente, predecir los hechos singulares que mañana van a acontecer; pero tampoco sería de 

verdadero interés pareja predicción. Es, en cambio, perfectamente posible prever el sentido típico del próximo 

futuro, anticipar el perfil general de la época que sobreviene." El tema de nuestro tiempo. Espasa-Calpe, Madri, 

1975, p.21. 
109

 "Cabe en la historia la profecia. Más aún: la historia es sólo una labor científica en la medida en que sea 

posible la profecía. [...] La vida es una serie de hechos regida por una ley. La vida humana es un processo interno 

en que los hechos esenciales no caen desde fuera sobre el sujeto — individuo o pueblo — , sino que salen de 

este, como de la semilla fruto y flor. [...] Por ser la existencia humana propriamente vida, esto es, processo 

interno en que se cumple una ley de desarrollo, es posible la ciencia histórica. A la postre, la ciencia no es outra 

cosa que el esfuerzo que hacemos para comprender algo. Y hemos comprendido históricamente una situación 

cuando la vemos surgir necesariamente de outra anterior." El tema de nuestro tiempo. Espasa-Calpe, Madri, 

1975, p. 23. 
110

"Si alguien quiere ocuparse en reunir datos para una historia de las profecías historicas, se encontrará en 

seguida, sin necessidad de vastas investigaciones, con que la profecía ha sido lo normal, con que casi toda la 

nueva etapa fué prognosticada por la anterior con pasmosa precisión. En obra próxima a publicarse reuniré 

algunas pruebas de esta afirmación, pero insisto en que el hecho a que me refiero es tan palmario que me 

sorprende no hallarlo desde siempre reconocido y subrayado." El tema de nuestro tiempo. Espasa-Calpe, Madri, 

1975, p. 23, nota 1. 

 


