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As idéias de Auguste Comte, o criador do positivismo, influenciaram grandemente a
formação da república no Brasil. Tanto, que o lema da bandeira brasileira, "Ordem e
progresso", foi inspirado na doutrina desse filósofo francês.
Auguste Comte fez seus primeiros estudos em Montpellier, sua cidade natal. Em Paris,
ingressou na Escola Politécnica, mas com o fechamento temporário da escola, em 1816,
voltou a Montpellier para continuar seus estudos na faculdade de medicina.
No ano seguinte, voltou a estudar em Paris, mas foi expulso da Escola Politécnica, passando a
realizar pequenos trabalhos para sobreviver. Ainda em 1817, tornou-se secretário do filósofo
socialista Saint-Simon, que o apresentou ao mundo intelectual francês.
Já imerso na elaboração da doutrina do positivismo, Comte publicou em 1822 seu "Plano de
trabalhos científicos necessários para reorganizar a sociedade". Dois anos mais tarde, rompeu
com Saint-Simon, pois as doutrinas dos dois eram incompatíveis. Neste período casou-se com
Caroline Massin, de quem se divorciaria em 1842.
Em 1826 Auguste Comte foi internado numa clínica de saúde mental, para tratar-se de
problemas psiquiátricos. Em 1830 iniciou a publicação de seu "Curso de Filosofia Positiva",
que seria concluída doze anos mais tarde. Em 1832, retornou à Escola Politécnica para
lecionar, mas, não obtendo cátedra, saiu em 1844.
Neste mesmo ano, teve um envolvimento platônico com Clotilde de Vaux, que perduraria até
a morte desta, dois anos depois. Em 1848 Auguste Comte criou uma "Sociedade Positivista",
que angariou grande número de seguidores. Entre 1851 e 1854, publicou os volumes do
"Sistema de política positivista", cujas idéias viriam fundamentar várias correntes de
pensamento político, em vários países.
No Brasil a influência do positivismo de Comte traduziu-se não só no ideário de nossos
republicanos, mas nas ações políticas que acompanharam a proclamação da República. Entre
elas, a separação entre igreja e Estado, o estabelecimento do casamento civil, o fim do
anonimato na imprensa e a reforma educacional proposta por Benjamin Constant, um dos
mais influentes positivistas brasileiros.

