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Este trabalho pretende discutir o conceito de religião em Auguste Comte, assim como, 

alguns movimentos decorridos deste conceito. A grande inovação de Comte foi perceber a 

religião como algo voltado para a Humanidade, e o movimento decorrente dessa nova 

abordagem percorrerá por dois caminhos, um em direção à secularização do religioso e outro 

na direção da sacralização da esfera civil. São esses dois processos permitidos pela Religião 

da Humanidade que este trabalho visará aprofundar. O processo de secularização do religioso 

será identificado na medida em que Comte efetivar a transformação da religião de aspecto 

metafísico em algo real e observável. E o movimento de sacralização será demonstrado na 

medida em que Comte colocar no centro dos debates a idéia de Humanidade como força 

propulsora. Ao colocar a idéia de Humanidade como cerne da religião, Auguste Comte terá 

dotado de força significativa o próprio homem. Deste momento em diante, a religião, então, 

deixaria de ser algo transcendente e passaria a ser de aspecto imanente, dotando o homem, 

enquanto um representante da Humanidade, como um agente transformador do/no mundo. 

 

A linguagem da religião  

A religião positivista para Auguste Comte tinha um caráter eminentemente moral por 

incutir na grande massa popular idéias teóricas de ordem e submissão, as mesmas que 

estavam contidas na Grande Enciclopédia. Mas a penetração dessa noção de ordem entre os 

proletários e nas mulheres, através dos ensinamentos puramente teóricos da enciclopédia, 

dificilmente obteria sucesso, porque, ambos eram desprovidos de uma capacidade intelectual 

mais elaborada. No entanto, eram justamente os proletários juntamente com as mulheres os 

responsáveis por manter a harmonia social, ou até mesmo a sociabilidade humana, uma vez 

que possuíam afinidades naturais com os afetos. Os afetos, de acordo com o filósofo, eram os 

elementos fundadores da sociedade, por isso, a adesão desse grupo às idéias positivistas era de 

extrema importância. Então, o melhor caminho para atingir essa grande massa composta 

principalmente por proletários e pelas mulheres em geral, seria através do coração e não da 

mente. Auguste Comte argumentava que para atingir o coração dos proletários e das 
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mulheres, no lugar dos ensinamentos teóricos enciclopédico dever-se-ia ensinar a Religião da 

Humanidade.  

A primeira manifestação de Auguste Comte em criar uma religião preocupada com os 

ensinamentos da ordem como elemento preponderante para manter a unidade social, apareceu 

ainda no período em que ministrava cursos populares cujo objetivo era difundir entre os 

proletários os conhecimentos da enciclopédia positivista. Esses cursos gratuitos populares 

eram ministrados através da Associação Politécnica, que pretendia ajudar ao governo francês 

a difundir o conhecimento científico entre a classe operária. O curso oferecido por Comte era 

intitulada por “astronomia elementar”, e seu objetivo era demonstrar a existência das leis 

naturais que ordenam o viver coletivo de toda a espécie humana. Comte acreditava que 

através da astronomia os alunos conseguiriam identificar melhor a existência de uma 

ordenação hierárquica, superior a qualquer intervenção humana, de modo que esse raciocínio 

deveria despertar nos alunos o sentimento da invariabilidade da ordem social
1
. 

A vontade de respeitar as leis de organização, dadas como naturais, seria 

essencialmente positiva para a perpetuidade e harmonia da sociedade, de forma que a 

população começaria a deixar de lado o movimento retrógrado e metafísico da teoria 

revolucionária em prol de uma noção de unidade social permanente. 

Comte, desde 1847, havia trocado a ênfase dos ensinamentos de astronomia pelos de 

história, por acreditar que seria mais fácil para a classe proletária deduzir a moral da história 

do que da astronomia. A expressão Religião da Humanidade foi mencionada pela primeira 

vez em seu curso popular em 1847. Neste, Comte discorreu sobre a questão feminina 

enquanto personificação da própria Humanidade, de forma a caracterizá-la como exemplo de 

afetividade e submissão. E ao final, colocou como centro da sua exposição a instituição 

concreta da igreja positivista. Este curso popular, devido aos acontecimentos revolucionários 

franceses de 1848, teve que ser encerrado
2
. 

O projeto da Religião da Humanidade foi retomado após os acontecimentos de 1848 e 

ganhou um relevo bem expressivo nos quatro volumes do Sistema de política positiva, 

publicado entre 1851 a 1854, e no Catecismo positivista, publicado em 1852
3
. Comte, 

entendia que aquele momento vivido pela França, principalmente o golpe de Estado de 2 de 

dezembro de 1851 era muito propício para publicação de uma obra que tivesse uma 

característica mais didática, assim como um conteúdo mais espiritual. Comte aprovava em 

parte o referido momento político por ter abolido o regime parlamentar e inaugurado a 
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ditadura republicana, que ele aconselhava à França desde 1847
4
. O seu ponto de 

argumentação era a necessidade da criação de uma doutrina que possibilitasse o 

desenvolvimento das virtudes humanas, pessoais, domésticas e cívicas que sintetizasse o 

posicionamento altruísta da sociedade. Para que tal doutrina fosse instituída, teria que 

condensar assim como popularizar o positivismo, e por isso, Comte optou por interromper por 

algumas semanas a escrita do Sistema de política positiva para escrever o Catecismo 

positivista
5
. 

A composição do Catecismo positivista seguiu a forma de um diálogo entre o 

sacerdote e uma mulher. Comte optou por este formato por acreditar que um monólogo se 

restringiria apenas à necessidade de formular a concepção, sem considerar o ouvinte, assim 

como faziam as narrativas; e o diálogo não teria por fim somente o raciocínio da doutrina, 

mas dirigir-se-ia à comunicação e a transmissão desta. A forma estilística de um diálogo 

permitiu a obra adquirir uma configuração didática e catequética dos ensinamentos do 

positivismo
6
. 

Na tentativa de melhorar a forma didática do Catecismo positivista, Comte logo tratou 

de pensar em quem seria o melhor interlocutor que pudesse representar os anseios e dúvidas 

populares. Manter indeterminado o interlocutor, não caracterizaria um diálogo de caráter real, 

embora a comunicação de fato fosse ideal. Se a situação do diálogo estivesse comprometida, 

pela falta ou da não apropriação do melhor interlocutor, a sistematização catequética se 

encontraria em risco de ser. Para tal o autor escolheu como interlocutor alguém que 

representasse os melhores anseios da sociabilidade, que trouxesse consigo as características 

altruístas da afetividade e não da intelectualidade egoísta. Deste modo, Comte elegeu uma 

figura feminina, pois considerava que as mulheres eram mais propensas ao sentimento e à 

obediência do que os homens
7
. A melhor figura para representar essa interlocutora, oriunda 

do sexo afetivo, seria a angélica figura de Clotilde de Vaux, inclusive por considerar a idade 

próxima aos trinta anos como ideal
8
, uma vez que significava uma maior maturidade para 

receber os ensinamentos enciclopédicos
9
.  

A difusão do novo ensino religioso pelas mãos das mulheres era uma escolha bem 

estratégica de Auguste Comte, de forma que o sexo feminino era ao mesmo tempo esposa e 

mãe da classe proletária. Assim a mulher sem dúvida ocuparia um lugar de destaque na 

sociedade moderna, a de educadora universal influenciando diretamente os trabalhadores 

industriais
10

. Conquistar os corações da classe operária era um dos objetivos da religião 
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positivista, uma vez o advento do período industrial possibilitou que eles se constituíssem 

como uma classe de grande expressão numérica. No esquema armado por Comte, os 

proletários seriam responsáveis por sustentar materialmente a mulher, de forma que esta 

pudesse estar totalmente voltada para as questões do coração.  Em caso contrário a mulher 

estaria entregue de forma completa à desolação moral, ou estaria ridiculamente submetida à 

miséria ou à prostituição. A mulher, enquanto sínteses dos sentimentos altruístas, deveria ter o 

respaldo material e moral atendidos para que ela pudesse cumprir com dignidade as suas 

funções perante a sociedade.
11

. 

Clotilde de Vaux se não foi exatamente a causa de Comte passar a enfatizar o 

elemento sentimental em detrimento do intelectual, ao menos potencializou o empenho deste 

em complementar o seu grande sistema filosófico positivista, ao criar a Religião da 

Humanidade. Este período, caracterizado por uns como influencia direta de Clotilde de Vaux, 

foi caracterizado pela supremacia do elemento feminino sobre o masculino no processo de 

evolução social. No curso de filosofia positiva, sua posição em relação à mulher 

condicionava-a para um status inferior ao homem, por situá-la como representante das 

características frenológicas dos afetos, condição esta, menos humana do que a intelectual, a 

qual teria como representante os homens. Mas a partir do Sistema de filosofia política, 

podemos perceber uma reviravolta nesta disposição das faculdades cerebrais como 

contribuintes da formação dos processos sociais. O elemento dos afetos se torna essencial na 

composição de uma sociedade, uma vez que não existe sociedade sem sociabilidade, e os 

homens estariam desfavorecidos por terem em si, ressaltado como característica humana, a 

inteligência egoística. Desta maneira, a mulher por possuir as características afetivas seria de 

fato a melhor representante nas conversações com Auguste Comte no Catecismo positivista 

por ser a mulher mais propensa à sociabilidade, assim como à moralidade.  

Podemos perceber a forma como Comte compreendia a influência de Clotilde sobre as 

suas concepções religiosas: 

 

Graças a ela [Clotilde de Vaux] tornei-me, enfim, para a humanidade um 

órgão verdadeiramente duplo, como aquele que experimentou de modo 

digno o ascendente feminino. Sem ela nunca eu teria podido fazer suceder 

ativamente a carreira de São Paulo à de Aristóteles, fundando a religião 

universal sobre a sã filosofia, depois de ter tirado esta da ciência real
12

.   
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Este trecho além de demonstrar a grande influência que Clotilde de Vaux teria 

exercido sobre Comte, também mostra que a fase religiosa do autor não necessariamente 

estaria desvinculada da sua filosofia inicial, taxada como cientifica ou racional, mas antes de 

tudo, estariam as duas fases interligadas. 

 Este diálogo entre o sacerdote e a mulher representaria o coração e o espírito na 

tentativa de moralização do mundo moderno, principalmente, de organização da vida social e 

moral da população em completa anarquia dos anos de 1848. A coligação catequética do 

elemento feminino com o masculino, evidenciado da perspectiva da contribuição da natureza 

de cada um, proporcionava uma maior delimitação do diálogo. Enquanto o homem se 

direciona aos cuidados do espírito, a mulher se volta para as questões do coração, de modo 

que o coração propunha as questões e o espírito resolvia as mesmas. Assim, o homem pensari 

sob a inspiração da mulher
13

. 

Logo no início do catecismo positivista, a mulher indaga ao sacerdote sobre o sentido 

radical da palavra religião, uma vez que para ela não fazia sentido utilizar tal expressão para 

qualificar a doutrina positivista, inclusive por que esta doutrina criada por Comte rejeitava 

toda crença sobrenatural. Para esclarecê-la, o sacerdote responde que o vocábulo religião 

indica antes de tudo um estado de completa unidade pessoal ou social que converge 

habitualmente para um destino comum, de forma a promover a síntese espiritual universal. 

Assim, a religião consistiria em regular cada natureza individual e em congregar todas as 

individualidades a uma lei comum, na intenção de obter consenso harmônico universal, o que 

não seria possível sem esta religião positivista. A felicidade humana se sustentaria, sobretudo, 

na maior aproximação possível dessa unidade, de maneira que o desenvolvimento gradual 

desta unidade refletir-se-ia na medida do verdadeiro aperfeiçoamento, pessoal e social. De 

uma forma geral, a religião positivista, explica o sacerdote, seria um sistema qualquer das 

opiniões diversas, caracterizando a união de todas as crenças e religiões antagônicas que 

dissipavam até, então, as opiniões anárquicas presentes por toda a Europa
14

. A religião 

positivista, ao contemplar a unidade social voltada para a questão da obtenção de consenso 

universal como pré-requisito da felicidade e aperfeiçoamento pessoal e social, se torna uma 

religião para toda a humanidade. 

    Após este breve esclarecimento do sacerdote, a mulher trata logo de questionar a 

respeito da aparente confusão da religião depender do coração e do espírito ao mesmo tempo. 

Para responder o sacerdote busca uma explicação etimológica da palavra religião.  A palavra 
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religião seria construída de maneira a caracterizar uma dupla ligação, para tanto seria preciso 

ligar o interior pelo amor e o religar ao exterior pela fé. Tais seriam em geral as participações 

necessárias do coração e do espírito nesta exposição sintética dos ensinamentos do catecismo, 

seja em nível individual ou coletivo
15

.  

A unidade interior seria caracterizada pelas funções cerebrais da inteligência, dos 

afetos e da atividade. A unidade supunha antes de tudo a submissão da inteligência e da 

atividade ao sentimento, de modo a coordenar a harmonia humana. Mas esta unidade interior 

não garantiria sozinha a harmonia universal completa. A inteligência deveria completar este 

movimento ao fazer com que nós reconhecêssemos fora de nós, uma potência superior, a qual 

sempre deveríamos submeter-nos, e esta função seria dirigida pelo sacerdote, o responsável 

por cuidar das questões espirituais. Se não fosse o movimento que a inteligência exerce sobre 

nós indivíduos, a nossa harmonia moral, individual ou coletiva estaria extremamente 

ameaçada. Desta forma, o exterior tenderia a regular o interior, e o interior através dos 

trabalhos de coordenação dos afetos congregaria todas essas informações provenientes do 

exterior. Assim, as duas condições gerais da religião, ligar e religar, seriam naturalmente 

conexas, inclusive quando a ordem exterior poderiam tornar-se o objeto do sentimento 

interior
16

.  

Para continuar com este esquema, do coração propor as perguntas para o espírito 

responder, a mulher questionou ao sacerdote sobre o problema dos instintos pessoais egoístas 

atrapalharem o desempenho da unidade interior. Diante de tal indagação o sacerdote se referiu 

a esta questão como sendo o principal problema humano, e antes de tudo a mulher teria que 

entender que a unidade moral interior residia sobre duas bases opostas, a egoísta e a altruísta. 

A unidade interior de bases egoístas embora de caráter totalmente anti-social, também era 

fundamental para a preservação da vida, de modo que ela se referia aos nossos instintos 

nutritivos. Mas essa base egoísta mesmo sendo fundamental para a espécie humana, deixava 

com que prevalecessem os pendores pessoais sobre os sociais. Para sanar tal desequilíbrio da 

base interior egoísta oriunda do coração, o qual visava apenas os impulsos do orgulho, da 

vaidade e da cobiça, teriam que subordinar-se aos afetos coletivos exteriores.  A existência 

solitária, dominada por afeições pessoais, tornava a busca da unidade moral algo meramente 

impossível, uma vez que seus instintos egoístas impediam o desenvolvimento dos instintos 

coletivos de viver para outrem
17

.  
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A unidade interior altruísta possuía pendores de conservação da espécie humana, ou 

seja, visava sempre a continuidade da sociedade. Deste modo, diferente da unidade egoísta, 

esta não precisava ser dominada, uma vez que atendia por si só as prerrogativas da lei de 

Viver para outrem. Portanto, nós seres humanos deveríamos fazer com que prevalecesse a 

sociabilidade sobre a personalidade, e o caminho para esta transformação, como mostra 

Auguste Comte ao mencionar que não seriamos capazes sozinhos de submeter nossos 

instintos pessoais egoístas em prol dos objetivos altruístas da coletividade, seria através da 

religião positivista
18

.  

 

Religião da Humanidade 

Esta religião não poderia ter por Grande Ser outra coisa que não a Humanidade
19

. Esta 

seria uma Religião de base muito mais palpável e observável, livre de qualquer pretensão 

quimérica e metafísica. A humanidade para Comte era explicada como um conjunto dos seres 

humanos, passados, futuros e presentes. A palavra conjunto servia para delimitar os seres 

merecedores de assimilação, os quais atuavam por efeito de uma verdadeira cooperação em 

beneficio da humanidade. Nestes moldes, a humanidade, então, não compreendia todos os 

seres humanos, mas apenas aqueles que atuavam em prol de uma existência comum, e os 

outros que embora nascessem da Humanidade e que permaneceram no estado parasitário, não 

seriam merecedores de serem enquadrados como tal
20

.  

O termo Humanidade para Auguste Comte teria um sentido bem diferente de espécie 

humana, por não abarcar os malfeitores e parasitas, os quais não visavam à continuidade ou 

prolongamento da própria humanidade. E mais, ao mencionar a Humanidade como o conjunto 

de seres passados, futuros e presentes, Comte estava querendo dizer que a Humanidade é mais 

abrangente que a necessidade de compartilhamento da solidariedade com os nossos 

contemporâneos. Essa solidariedade teria que ser compartilhada por todos os tempos, ou seja, 

por toda a Humanidade: passada, presente e futura. É no prolongamento temporal que 

podemos identificar a Santíssima Trindade da Religião da Humanidade: passado, futuro e 

presentes. A Humanidade seria o conjunto de todos os homens benfeitores, mortos, vivos e 

não nascidos
21

. 

  Retomando os elementos femininos, Comte retratou a Humanidade como sendo uma 

mulher de 30 anos com seu filho nos braços. Essa representação da Humanidade ligada 

diretamente à figura de Clotilde de Vaux, simbolizava o máximo de altruísmo e o mínimo de 
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egoísmo, a maior ternura e a maior pureza, pré-figurando um tipo virgem mãe
22

. A 

Humanidade pura e feminina construída por Auguste possuía alguns elementos importados da 

Divina Comédia, principalmente ao remeter aos versos de Dante Alighieri: “Vergine-Madre 

Figlia del tuo Figlio”. Esta passagem aplicada à Humanidade adquiria um novo sentido para 

Comte, a humanidade seria virgem, isto é, não fecundada por força externa a si mesma. A 

humanidade seria filha de seus filhos, e não uma entidade estranha
23

. Era justamente essa a 

forma como a Humanidade era percebida por Comte, como um ser sagrado inviolável, 

portanto virgem que se auto-reproduz, muito semelhante ao fenômeno da partenogênese, que 

se refere ao crescimento e desenvolvimento no órgão feminino de um embrião sem 

fecundação. Desta forma, a Humanidade geraria os seres humanos e seria por eles gerada. 

Para Auguste Comte esta religião não poderia ser outra coisa que não a Humanidade
24

, 

o Grande Ser da sua formula. Esta seria uma Religião de base muito mais palpável e 

observável, livre de qualquer pretensão quimérica e metafísica. A humanidade para Comte era 

explicada como um conjunto dos seres humanos, passados, futuros e presentes. A palavra 

conjunto servia para delimitar os seres merecedores de assimilação, os quais atuavam por 

efeito de uma verdadeira cooperação em beneficio da humanidade. Nestes moldes a 

humanidade, então, não compreendia todos os seres humanos, mas apenas aqueles que 

atuavam em prol de uma existência comum, e os outros que embora nascessem da 

Humanidade e que permaneceram no estado parasitário, não seriam merecedores de serem 

enquadrados como tal
25

.  

O termo Humanidade para Auguste Comte teria um sentido bem diferente de espécie 

humana, por não abarcar os malfeitores e parasitas, os quais não visavam à continuidade ou 

prolongamento da própria humanidade. Ao mencionar a Humanidade como o conjunto de 

seres passados, futuros e presentes, Comte estava propondo um conceito de solidariedade 

multitemporal, compartilhada por todos os tempos. É no prolongamento temporal que 

podemos identificar a Santíssima Trindade da Religião da Humanidade: passado, futuro e 

presentes. A Humanidade seria o conjunto de todos os homens benfeitores, mortos, vivos e 

não nascidos
26

. 

Retomando os elementos femininos, Comte retratou a Humanidade como sendo uma 

mulher de 30 anos com seu filho nos braços. Essa representação da Humanidade ligada 

diretamente à figura de Clotilde de Vaux, simbolizava o máximo de altruísmo e o mínimo de 

egoísmo, a maior ternura e a maior pureza, pré-figurando um tipo virgem mãe
27

. A 
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Humanidade pura e feminina construída por Auguste possuía alguns elementos importados da 

Divina Comédia, principalmente ao remeter aos versos de Dante Alighieri: “Vergine-Madre 

Figlia del tuo Figlio”. Esta passagem aplicada à Humanidade adquiria um novo sentido para 

Comte, a humanidade seria virgem, isto é, não fecundada por força externa a si mesma. A 

humanidade seria filha de seus filhos, e não uma entidade estranha
28

. Era justamente essa a 

forma como a Humanidade era percebida por Comte, como um ser sagrado inviolável, 

portanto virgem que se auto-reproduz, muito semelhante ao fenômeno da partenogênese, que 

se refere ao crescimento e desenvolvimento no órgão feminino de um embrião sem 

fecundação. Desta forma, a Humanidade geraria os seres humanos e seria por eles gerada.  

Neste ínterim a Religião da Humanidade se mostra, ao mesmo tempo, sagrada e 

secular. Sagrada por se mostrar como uma figura pura, virgem e intocável; e secular por se 

apresentar como uma religião de base palpável, observável e livre de qualquer metafísica. 

Este novo modelo de religião proposto por Auguste Comte, ao introduzir a Humanidade como 

elemento central, possibilitou uma grande modificação na forma de interpretar a religião e a 

sociedade. A Religião da Humanidade imprimia movimento às esferas do sagrado e do 

secular, que antes eram percebidas como dimensões opostas e excludentes. Este novo modelo 

de religião elaborado por Comte permitia a secularização do sagrado, assim como, a 

sacralização do secular.  

Por um lado, Auguste Comte, ao introduzir a Humanidade como elemento central da 

religião positivista, trazia para a terra, para o mundo real e observável a religião, ou seja, ele 

transformava o sagrado em secular, tornando a religião mais próxima dos seres humanos, 

inclusive daqueles tidos como menos esclarecidos. Muito mais que uma abstração metafísica, 

de conteúdo ilusório, a Religião da Humanidade se transformava em algo real passível de 

observação, uma vez que representava a comunhão de todos os homens em contínua 

solidariedade no tempo
29

. Portanto, a religião positivista, diferente das outras religiões 

monoteístas e politeístas que se alicerçavam sobre o devotamento a Deus ou aos deuses, 

coloca em pauta para a humanidade a própria Humanidade. Esta Humanidade, enquanto cerne 

da religião positivista, permitia a eliminação da religião como algo transcendente ao ser 

humano, de modo que rejeitava a existência de um deus separado e distante da humanidade
30

 

Por outro lado, ao contrário do que geralmente se supunha, a religião positivista não 

necessariamente era destituída de um Ser Supremo, uma vez que não era propriamente atéia, 

totalmente desprovida da necessidade de uma força espiritual. Por isso um de seus trabalhos 
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foi sacralizar a esfera humana
31

. Assim, a Humanidade adquiriu o status de sagrada, pura e 

inviolável, a qual todos os seres humanos deviam além do profundo respeito e admiração, o 

dever de prolongá-la por todos os tempos. Todos os seres humanos benfeitores, mesmo os 

mais excluídos, como os proletários e as mulheres eram a razão de existência da Religião da 

Humanidade.  

Ao trazer a dimensão religiosa para a Humanidade, Auguste Comte realiza o 

movimento de sacralização da sociedade, se libertando das definições tradicionais das 

religiões fundamentadas em teodicéia. Tal noção de Humanidade destrancendentalizada das 

explicações religiosas tradicionais que dotavam de sentido o mundo e a vida dos indivíduos, 

trazia as explicações dos fenômenos sociais, políticos e filosóficos para dentro do próprio 

homem, e não mais em Deus ou no monarca. Ao tornar a religião, um lugar de realizações 

sociais, políticas e filosóficas, definitivamente a religião se tornava um espaço secularizado, 

ou seja, se antes a substância que dotava o mundo de significado estava em “deus” ou num 

“ser supremo”, agora esta substância ativa e significativa está na própria ação real e conjunta 

da Humanidade. 

Esta proposta de Comte, ao questionar o lugar do religioso não necessariamente 

proclamava a morte da religião, mas sim sacralizava uma outra dimensão, o próprio homem 

situado na esfera secular. Se por um lado, acontecia a secularização dos fundamentos, funções 

e finalidades da religião moderna, por outro lado, acontecia a sacralização do ser humano.  
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