Positivismo
SOCIOLOGIA
O positivismo é a corrente de pensamento que entende que o conhecimento verdadeiro só é possível por meio da
observação e da aferição empírica do mundo.
A autoria do termo positivismo é geralmente atribuída ao filósofo Augusto Comte (1798-1857) e é comumente
entendida como a linha de pensamento que entende que o conhecimento científico sistemático é baseado em
observações empíricas, na observação de fenômenos concretos, passíveis de serem apreendidos pelos sentidos do
homem. Não apenas isso, o positivismo é a ideia da construção do conhecimento pela apreensão empírica do mundo,
buscando descobrir as leis gerais que regem os fenômenos observáveis. Dessa forma trabalham as ciências naturais,
como a biologia ou a química, que se debruçam sobre seus objetos de estudo em busca de estruturação das “regras” que
constituem as formas de interação entre organismos e seus compostos no mundo biológico observável ou das interações
entre diferentes reagentes químicos.
Para Comte, a busca pelo conhecimento positivo constituiria a principal forma de construção de conhecimento do
homem. Diante disso, os estudos das áreas das ciências humanas deveriam tomar esse mesmo rumo, de forma a
produzir um real conhecimento com o objetivo último de compreender as leis que constituem e regem as interações
entre indivíduos e fenômenos no mundo social, independente do tempo ou do espaço no qual se encontram.
O pensamento de Augusto Comte se construía em paralelo aos acontecimentos históricos de sua época. A revolução
francesa e a crescente industrialização da sociedade trouxe à tona novos problemas e novas formas observáveis de
processos de mudanças profundas na vida da sociedade tradicional da época. Comte buscava a criação de uma ciência da
sociedade capaz de explicar e compreender todos esses fenômenos da mesma forma que as ciências naturais buscavam
interpelar seus objetos de estudo. Ele acreditava ser possível entender as leis que regem nosso mundo social, ajudandonos a compreender os processos sociais e dando-nos controle direto sobre os rumos que nossas sociedades tomariam,
acreditando ser possível dessa forma prever e tratar os males sociais que nos afligiriam tal como trataríamos um corpo
enfermo.
A construção do conhecimento positivo só seria possível, então, por meio da observação dos fenômenos em seu
contexto físico, palpável, ao alcance dos nossos sentidos e submetidos à experiência. Este seria o papel da ciência, a
compreensão dos fenômenos passíveis de observação sensorial direta, com o intuito de entender, por meio da
experiência, as relações entre esses fenômenos, de forma a abstrair as leis que regem as interações para que, assim, seja
possível predizer como os acontecimentos envolvidos em determinado fenômeno se darão. A ciência e o método
científico são a síntese das ideias positivistas.
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