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“O meu maior professor e companheiro, me levou na boléia dum caminhão”.  
(Autor: Gleison Vieira, Tom: E) 

 

“Todo o homem, por natureza, é bom,... 
...Não importa a classe de sua vez”. 
Defendia o filósofo francês,  
O profeta, conde de Saint-Simon. 
Se engajar, não se trata de um “dom”,    
( Na...) ...melhoria da vida de um irmão 
É a divina e mais nobre obrigação! 
Essa lei vos revela o cancioneiro. 
O meu maior professor e companheiro,  
Me levou na boléia dum caminhão. 
 
Foi nos olhos de um trabalhador, 
Jeito humilde e andar desaprumado, 
Sem estudo, porém, é diplomado,  
Sua fala revela-me um doutor. 
Nas conversas relata sua dor, 
Na sua luta diária pelo pão. 
Agonia acalmada na canção, 
Se emoldura na mão do violeiro 
O meu maior professor e companheiro,  
Me levou na boléia dum caminhão. 
 
Sempre que eu entrava na boleia        
Encontrava um teto aconchegante,      
Que abrigava o imperativo de Kant,     
E a premissa do Cristo da Galileia.       
Até então eu não tinha feito ideia,       
Da tristeza de sua condição:                
Uma mescla de luta e opressão,           
Eu saúdo o irmão caminhoneiro...      
O meu maior professor e companheiro,  
Me levou na boléia dum caminhão. 
 
Quando um homem está em dificuldade, 
É que ele encontra o seu verdadeiro amigo, 
Por maior que seja o perigo, 
O Egoísmo, que anula a humanidade. 
Sua ação ultrapassa a caridade,  
No momento em que estende a sua mão, 
Ele estende também seu coração... 
E ele doa sua alma por inteiro 
O meu maior professor e companheiro,  
Me levou na boléia dum caminhão. 
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As estações humanas.* 
(POEMA ESCRITO POR SAINT-SIMON ENQUANTO SEGUIA PARA A CIDADE DE PARIS, EM 
1814). 

 
 
 

« Uma geração é como um ano para a vegetação. Na primavera da natureza verdejante, os 
campos, os pomares são cobertos de flores. Apresentam o aspecto mais que agradável; na 
primavera da idade, as crianças apresentam um espetáculo encantador.» 
 
 
« O verão chega; quantas flores foram abortadas! Quantas crianças morreram! A 
natureza, contudo, mostra-se em toda sua riqueza; as colheitas cobrem a terra, os pomares 
carregados de frutos; cada geração em sua força etária mostra o homem em toda a sua 
beleza; vemos em sua maturidade todos os talentos nas belas-artes e nas direções 
científicas específicas.» 
 
 
« Chega o outono, e essa estação tem efetivamente o seu mérito, pois dá também frutos; ele 
dá os melhores frutos, aqueles que se conservam por muito mais tempo. Os filósofos são 
frutos de outono, sendo quase frutos de inverno».1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                               

                                                 
* O título foi dado pelo autor da dissertação. 
1 HUBBARD, Nicolas Gustave. Saint-Simon, sa vie et ses travaux. Paris : Guillaumin et Compagnie, 1857. 
p.67. 
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“... Para fazer algo grandioso, é 
preciso paixão.” 

 
(Saint-Simon, em seu leito de 

morte). 
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RESUMO 

Esta pesquisa, realizada no grupo de pesquisa Educação e Filosofia EDUCOGITANS do 
Programa de Pós-Graduação em Educação/PPGE da Universidade Regional de 
Blumenau/FURB, partiu de um estudo sobre a filosofia do francês Henri de Saint-Simon 
(1760-1825) e da Escola Saint-Simoniana, que juntos formaram o Saint-Simonismo. A 
importância deste estudo se revela no fato de que o Saint-Simonismo viabilizou um legado 
notável para o positivismo comteano e o marxismo, duas correntes filosóficas relevantes na 
história da filosofia contemporânea e na história da filosofia no Brasil. O objetivo do 
presente estudo foi compreender de que forma os referenciais filosóficos de educação do 
Saint-Simonismo apresentam potenciais capazes de mobilizar a sociedade para a 
organização de posturas e procedimentos que desafiem os meios que promovem 
desumanização e marginalização. A investigação se concentrou nas principais obras (fac 
símile) ligadas ao Saint-Simonismo, sistematizando suas reflexões pedagógicas, 
prospecções de ensino e suas perspectivas referentes à Educação. A pesquisa evidencia que, 
embora Saint-Simon e os saint-simonianos não tenham editado uma obra consagrada 
exclusivamente ao tema Educação, há uma concepção e um projeto de Educação 
intimamente presente nessa corrente filosófica. Em razão da lacuna deixada pelas raras 
pesquisas brasileiras sobre esta filosofia, e em função de seu grau de subjetividade, optou-
se pela abordagem fenomenológico-hermenêutica. Com efeito, os primeiros capítulos 
abordam a vida e a obra de Saint-Simon e dos homens que deram continuidade ao seu 
pensamento, contextualizando-se com o ambiente revolucionário pelo qual a França 
atravessava na primeira metade do século XIX. Esses capítulos dão sustentação teórica aos 
capítulos cinto e sexto, nos quais se sistematizou as reflexões pedagógicas, prospecções de 
ensino e as perspectivas referentes à Educação segundo o Saint-Simonismo. Essa 
sistematização, por sua vez, possibilitou o referencial necessário para a elaboração de uma 
proposta filosófica de Educação, disposta no capítulo sétimo. Essa proposta filosófica, 
referendada no Saint-Simonismo, recebeu do autor desta pesquisa, a denominação de 
MPSS, isto é, Mediação do Potencial Sinérgico Social, que consiste na ação de 
desenvolvimento das capacidades e vocações de cada ser humano por meio da educação, 
com o objetivo de uma melhor organização social, que possibilite uma vida com dignidade 
a todos por meio da repartição da produção material e difusão da produção intelectual 
humana. 
  
Palavras-chave: Saint-Simon. Educação. Socialismo Utópico. Mediação do Potencial 
Sinérgico Social. 
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ABSTRACT 

This survey, carried out at the Self-Knowledge Research Group (Grupo de Pesquisa 
Educação e Filosofia EDUCOGITANS) part of the post-graduate program in Education 
(PPGE) at the Regional Blumenau University (FURB). It left of a study on the philosophy 
of the Frenchman Henri de Saint-Simon (1760-1825) and of the saint-simonian school, who 
together had formed the Saint-Simonism. The importance of this study if discloses in the 
fact of that the Saint-Simonism made possible a legacy notable for the comtean positivism 
and the marxism, two excellent philosophical chains in the history of the philosophy 
contemporary and in the history of the philosophy in Brazil. The objective of the present 
study was to understand of that it forms the philosophical referential of education of the 
Saint-Simonism present potentials capable to mobilize the society for the organization of 
positions and procedures that defy the ways that promote dehumanization and 
marginalization. The inquiry if concentrated in the main workmanships (fac símile) on to 
the Saint-Simonism, systemize its pedagogical reflections, referring prospections of 
education and its perspectives to the Education. The research evidences that, Saint-Simon 
and the saint-simonians have even so not edited a workmanship consecrated exclusively to 
the subject Education, have a conception and a project of closely present Education in this 
philosophical chain. In reason of the gap left for the rare Brazilian research on this 
philosophy, and in function of its degree of subjectivity, phenomenological-hermeneutics 
was opted to the boarding. With effect, the first chapters approach the life and the 
workmanship of Saint-Simon and the men who had given continuity to its thought, 
contextualized themselves with the revolutionary environment for which France crossed in 
the first half of century XIX. These chapters give to theoretical sustentation to the chapters 
belt and sixth, in which if it systemize the pedagogical reflections, the referring 
prospections of education and perspectives to the Education according to Saint-Simonism. 
This systematization, in turn, made possible the necessary referential for the elaboration of 
a proposal philosophical of Education, made use in the chapter seventh. This proposal 
philosophical, authenticated in the Saint-Simonism, received from the author of this 
research, the denomination of MPSS, that is, Mediation of the Social Synergic Potential, 
that consists of the action of development of the capacities and vocations of each human 
being by means of the education, with the objective of one better social organization, that 
makes possible a life with dignity to all by means of the distribution of the material 
production and diffusion of the intellectual production human being. 
 
Key-Words: Saint-Simon. Education. Utopian Socialism. Mediation of the Social Synergic 
Potential. 
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1. INTRODUÇÃO: POR QUE SAINT-SIMON E A EDUCAÇÃO.  

“Nós não deixaremos de acreditar no Homem. (...) A humanidade está em marcha 
para uma civilização planetária, ela é movida por duas forças maiores: uma, o 
progresso constante da tecnologia; a outra, uma aspiração moral irresistível. É a 
necessidade do Homem de ascender à Humanidade”. (Albert Camus)2 

1.1 JUSTIFICATIVA. 

 

Esta pesquisa realizada junto ao Grupo de Pesquisa Filosofia e Educação 

EDUCOGITANS, vinculado ao Programa de Mestrado em Educação da Universidade 

Regional de Blumenau (FURB) traz como título “Os referenciais filosóficos de educação a 

partir de Saint-Simon e do Movimento Saint-Simoniano”. Na busca da compreensão do 

Saint-Simonismo, contextualizei a filosofia de Saint-Simon pelo fato dela ter sido uma das 

bases das filosofias Positivista e Histórico-Crítica, as quais estão presentes na organização 

da concepção de Filosofia e de Educação no Brasil, o que revela a importância desta 

pesquisa. 

Constatou-se que o Saint-Simonismo intimamente fomentou uma proposta de 

desenvolvimento da sociedade em prol das pessoas através de uma educação que possibilite 

o desabrochar das aptidões e das vocações de cada ser humano. Essa proposta de Educação 

foi sistematização nesta dissertação, recebendo um termo por meio desta pesquisa: 

Mediador do Potencial Sinérgico Social. A base dessa proposta está alicerçada no que foi 

convencionado chamar como socialismo utópico, estruturada pelo filósofo francês Henri de 

Saint-Simon (1760-1825) e desenvolvida pelos pensadores que deram continuidade ao seu 

pensamento constituindo a escola filosófica conhecida como o saint-simonismo.  

Essa introdução, além de preludiar os capítulos que se seguem, esboça o cenário no 

qual a pesquisa se desenvolveu, se justificando no contexto do tema em estudo no cotidiano 

da educação contemporânea e respondendo a minha própria história de vida, isto é, se 

referindo ao como cheguei a esse tema e ao como esta dissertação responde a algumas 

inquietações que trago há algum tempo.  

                                                 
2 MARCÍLIO, Maria Luiza. Jacques Maritain e o pensamento humanista contemporâneo. In POZZOLI, 
Lafayette; SOUZA, Carlos Aurélio Mota de (Orgs.). Ensaios em homenagem a Franco Montoro: 
Humanismo e política. São Paulo: Loyola, 2001. p.208 
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A pesquisa parte da perspectiva fenomenológica-hermenêutica, que possibilita a 

abordagem e a organização do estudo escolhido, pelo fato de se tratar de um tema com alta 

subjetividade e como uma totalidade a ser recuperada para a compreensão de aspectos 

referenciais do cotidiano da educação. 

Essa realidade se mostra complexa e diversa na medida em que a legislação 

brasileira possibilita escolhas e opções educativas que transcendem um padrão pré-

estabelecido. Dessa forma, diferentes abordagens metodológicas e filosóficas participam da 

construção do que chamamos de educação brasileira. Apesar da diversidade, fica patente 

por inúmeras pesquisas e pela construção teórica vinculado à educação que o viés 

positivista impera na educação na medida em que ela se mostra objetiva, construída sob 

controles rigorosos, com totalidade delimitada, dividida em partes e limitada a seus 

conteúdos e metodologias.  

Na educação brasileira, as características epistemológicas da tradição positivista, 

numa perspectiva racionalista/empirista, e da Filosofia Positivista comteana continuam a 

se desenvolver. Nelas, “a concepção da pedagogia exclui qualquer especulação 

filosófica”,3 dando à educação uma conotação de neutralidade, de cientificidade, de 

equilíbrio e de finalização. Nesse sentido, Severino argumenta que 

 
se pode constatar que em nossa cultura filosófica atual se faz presente, ainda que 
numa condição de resistência, a tradição metafísica clássica... (...) Mas também 
tem forte presença entre nós, numa perspectiva de crescente consolidação, a 
tradição positivista que expressa nas correntes e vertentes neopositivistas e 
transpositivista, mantendo e até certo ponto ainda consolidando as posturas 
cientificistas. (...) O discurso filosófico brasileiro elaborado no âmbito das 
tendências de inspiração neopositivista não aborda explicitamente a temática 
político-educacional. No entanto, de seus pressupostos lógico-epistemológicos 
decorre que a contribuição que a reflexão filosófica poderia dar a esse respeito 
seria só no sentido de tornar mais consistentes e rigorosas as linguagens utilizadas 
das ciências que abordam os temas político-educacionais.4 

 
A tradição positivista, que remonta aos cinco séculos de desenvolvimento dos 

movimentos epistemológicos no Ocidente5 é “recente” no Brasil. Sua entrada teve como 

                                                 
3 HUBERT, René. Histoire de la pédagogie. Paris: Presses Universitaires de France, 1949. p.315. 
4 SEVERINO, Antonio Joaquim. A Filosofia Contemporânea no Brasil: conhecimento, política e Educação. 
2ª ed. Petrópolis: Vozes, 1999. p.228. 
5 Referem-se aqui das rupturas com a metafísica, iniciadas por Copérnico, Maquiavel, Galileu e Francis 
Bacon, nos quais o entendimento científico sobre os fenômenos passou a ser concebidos por meio da 
observação, da lógica matemática, por uma razão dedutiva ou por um princípio experimental indutivo. 
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marco o estabelecimento da Coroa de Portugal em 1808, “ao abrir os portos brasileiros à 

navegação estrangeira, D. João VI abria a nova sociedade também a influência de outras 

ideias”.6  

Na segunda metade do século XVIII, o Marques de Pombal, que respondia pela 

Coroa Portuguesa, empreendeu a ruptura de Portugal com a tradição medieval, promovendo 

inúmeras reformas com a finalidade de que o Reino de Portugal “se abrisse culturalmente 

para as novas conquistas da ciência”.7 Isso impulsionou uma reforma da Universidade de 

Coimbra no início da década de 1770, em que se passou a visar a formação de botânicos, 

mineralogistas, agrônomos, “enfim, pesquisadores da realidade natural do Reino”.8 

O trabalho de Luís Antônio Verney (1713-1792), “um dos ‘iluministas’ portugueses 

mais ilustres, tendo-se distinguido como filósofo, pedagogo, crítico e reformista”.9 Naquele 

ano, sua obra Verdadeiro método de estudar, entrou em choque com o domínio cultural dos 

integrantes da Companhia de Jesus.  

Segundo Riolando Azzi,  

 
a obra de Verney constitui de fato um verdadeiro divisor de águas, marcando o 
fim do predomínio da concepção teológico-filosófica típica da escolástica, e 
assinalando o início de uma nova era cultural, em que as ciências físicas e 
naturais passariam a ocupar um lugar relevante e fundamental.10 
   
 

A vinda da Corte Portuguesa para o Rio de Janeiro possibilitou, do lado “português” 

de cá do Atlântico, a efetivação do enovelar da cultura colonial sobre o Iluminismo: 

 
“A vinda da Corte Portuguesa para o Brasil amplia e melhora as condições para o 
desenvolvimento de uma cultura apoiada na mentalidade científica e com um 
espírito iluminista, sobretudo em função da criação de Institutos de ensino 
superior (escolas de medicina, de engenharia e de direito), de implantação 
paulatina da imprensa. Data de 1814 o embrião da Biblioteca Nacional”.11 
 
 

                                                 
6 SEVERINO. Op.cit., p.60. 
7 AZZI, Riolando. A influência do iluminismo e o despertar do interesse científico brasileiro. in: Reflexões 10 
(31): 77-104, jan./abr., 1985. p.81. Apud SEVERINO. Op.cit., p.59. 
8 SEVERINO. Op.cit., p.59. 
9 BERNARDO, Luís Miguel. Histórias da Luz e das Cores. 2ª ed. Porto: Universidade do Porto, 2009. vol.1, 
p.540. 
10 AZZI. Op.cit., p.82. Apud SEVERINO. Op.cit., p.59. 
11 SEVERINO. Op.cit., p.60. 
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É nesse período que o filósofo e político português Silvestre Pinheiro Ferreira 

(1769-1846), homem que ocupou diversos postos governamentais, ministrou conferências 

no Brasil, uma vez que o Rio de Janeiro comportou a sede da Coroa Portuguesa. Pinheiro 

Ferreira residiu no Brasil entre 1810 a 1821, onde desenvolveu grande parte da sua obra. 

Silvestre Ferreira deu início a uma série de conferências ou preleções filosóficas, na 

sala do Real Colégio de São Joaquim, no Rio de Janeiro, que tinham por tema a teoria do 

discurso e da linguagem, o tratado das paixões e o sistema do mundo, e abrangia o estudo 

da lógica, da gramática, da retórica, da estética, ética, direito natural, ontologia, ciências 

matemáticas, astronômicas e físicas, e da teologia natural. Esses cursos ficaram conhecidos 

como as Prelecções Filosóficas, o que resultou uma publicação com esse nome, em 1813. 

Segundo Severino, “na década de 1810, Silvestre Pinheiro Ferreira falava da filosofia 

alemã em suas conferências, nas quais se refere a Kant, a Fichte, a Schelling e a Hegel”.12 

Foi ainda naquela década que se destacou a expedição científica do naturalista do 

príncipe de Rheinland, Maximilian von Wied (1782-1867), que dava início as chamadas 

“missões artísticas e científicas”. Atendendo um convite de D. João VI, em 1816, uma 

comitiva de artistas dentre os quais Jean-Baptiste Debret (1768-1848) e Nicolas-Antoine 

Taunay (1755-1830) aportavam no na Vila de São Sebastião do Rio de Janeiro: era a 

“missão artística francesa”. Eles trabalharam na Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios.  

Um ano depois, acompanhando a arquiduquesa da Áustria, Maria Leopoldina 

Habsburgo, noiva de D. Pedro, veio uma comitiva de naturalistas, formando a “missão 

austríaca”. Reginaldo e Gislaine Seriacopi lembram que,  

 
Entre os integrantes dessa expedição estava o zoólogo Johann von Spix e o 
botânico Karl von Martius. Durante três anos eles percorreram mais de 20 mil 
quilômetros, registrando inúmeras informações sobre a fauna e a flora do Brasil.13  
 
 

O Instituto de Ensino Superior, que abarcava as escolas de medicina, de direito e 

escolas militares de engenharia, também se desenvolvia em torno do Iluminismo, 

importando da Europa vários colaboradores. A atuação do engenheiro português Francisco 

                                                 
12 CRUZ COSTA, João. Panorama da filosofia no Brasil. São Paulo: Cultrix, 1960. p. 32. Apud SEVERINO. 
Op.cit., p.60. 
13SERIACOPI, Gislaine Campos Azevedo. SERIACOPI, Reinaldo. História: volume único. São Paulo: Ática, 
2005. p.296. 



 23 

Cordeiro da Silva Torres e Alvim (Visconde de Jerumirim, 1775-1856)14 junto ao meio 

acadêmico fomentado por D. João VI foi exemplo disso: 

 
“[Francisco Torres e Alvim] cursou a Academia da Marinha e foi promovido a 
Guarda-Marinha em 1798. Em 1799 era Segundo Tenente da Armada Portuguesa 
e no ano seguinte embarcou na Fragata Amazonas e viajou em missão de trabalho 
para o Brasil, onde permaneceu por dois anos. Em Portugal, trabalhou em 
problemas de hidráulica relativos ao encanamento do Rio Tejo”.15 
 
 

A pedido de D. João VI, o engenheiro Torres e Alvim chegou ao Brasil em 1809, 

sendo que dois anos depois ingressou como docente da Real Academia Militar do Rio de 

Janeiro, e nela atuou por 25 anos. No Rio de Janeiro, trabalhou também como engenheiro e 

planejou durante o reinado de D. João VI as principais obras hidráulicas para a cidade. 

Desenvolveu uma série de trabalhos voltados à álgebra, física e matemática:  

 
“Foi um dos fundadores do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e um de 
seus primeiros diretores. Entre as suas obras encontramos: as traduções de livros-
texto de Lacroix sobre a Aritmética em 1810, de Álgebra em 1811, de cálculo 
diferencial e integral em 1812, apontamentos extraídos de Mr. John Adams sobre 
pesos e medidas dos EUA, em 1833, e várias obras referentes a assuntos de 
engenharia, economia e geografia. Difundiu o conceito de derivada no ensino da 
Matemática no Brasil do século XIX. Através do decreto imperial de 02 de 
dezembro de 1854, recebeu o título nobre de Visconde de Jerumirim. Engenheiro, 
graduado pela Academia Real dos Guardas-Marinhas de Lisboa, foi professor de 
Álgebra, Geometria Analítica, Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Engenharia 
Militar e Engenharia Civil na Academia Real Militar no Rio de Janeiro. 
Coordenou obras de encanamento de águas na Quinta da Boa Vista e em outros 
lugares do Rio de Janeiro”.16 
 
 

No Brasil Imperial, os trabalhos científicos continuaram. O médico e barão alemão 

Georg Heinrich von Langsdorff (1774-1852), cônsul da Rússia no Brasil, organizou uma 

expedição marcante: 

 
                                                 
14 Em meu livro Porto Barrancos, berço de Garuva, mencionei uma descoberta que fiz em minhas andanças 
ao Arquivo Nacional do Rio de Janeiro: É a de que as terras onde passei minha infância e que atualmente vivo 
com minha esposa e filhos, em Garuva, pertenceu a esse visconde português por meio de uma sesmaria de 
1822. (VIEIRA, Gleison. Porto Barrancos, berço de Garuva. Joinville: Letradágua, 2007. p.26). 
15 Ibidem. 
16 SILVA. Circe Mary da. O conceito de derivada no ensino da Matemática no Brasil do século XIX. Vitória: 
Universidade Federal do Espírito Santo. 2002. Apud Ibidem. 



 24 

“Ela [a expedição Lansdorff] saiu do Rio de Janeiro em 1824 com 34 pessoas e 
retornou três anos e meio depois. O trabalho desse grupo é considerado um dos 
maiores tesouros científicos do Brasil. Entre seus artistas destacam-se Adrien 
Taunay (filho de Nicolas-Antoine Tauney) e Hercule Florence. Também fez parte 
da expedição o pintor Johan Moritz Rugendas, que em 1827 publicou o livro 
Viagens pitorescas através do Brasil, com ilustrações que mostram a opressão 
sofrida pelos escravos”.17 
 
 

Em meados do século XIX, mudanças no quadro socioeconômico brasileiro 

soergueram outras mudanças na cultura do Brasil. Novas ideias chegavam ao país, 

provocando abalos na filosofia católica. Sobre esse período, Severino salienta que “as 

ideias modernas vão se consolidando e se impondo” , de forma mais notável, “entre os 

filhos da burguesia comercial e burocrática que se formavam nas Faculdades de Direito, 

de Medicina, nas escolas militares e nas escolas técnicas”.18  

Uma nova classe de intelectuais estava se consolidando no Brasil: 

 
“Foi se formando então gerações de novos intelectuais – militares, médicos, 
engenheiros – ‘mais próximos das ciências positivas graças à índole de suas 
profissões’... ‘quase todos também eram homens desiludidos do ecletismo 
espiritual que se ensinava então no Brasil, era homens que se voltavam para s 
ciências e que nelas acreditavam encontrar resposta satisfatória e soluções 
definitivas para os problemas” .19 
 
 

Nesse momento, a Filosofia Positivista sistematizada por Comte encontrou espaço 

no Brasil. Foram aquelas novas elites intelectuais que se formavam no meio acadêmico 

brasileiro que trouxeram as concepções comteanas para o Brasil, uma vez que essa filosofia 

valorizava as ciências naturais. Severino lembra que  

 

o evolucionismo chegava através do pensamento de Spencer, o materialismo 
através de Haeckel, o agnosticismo através da obra de Renen: todas novas 
percepções filosóficas com vinculações com a cosmovisão e com a metodologia 
científica.20 
 
 

É nesse contexto que o Apostolado Positivista do Brasil fomenta sua organização, 

com uma dupla inspiração, a filosófico-científica e a teológico-religiosa, “resultando daí 
                                                 
17 SERIACOPI. Op. cit., p.296.  
18 CRUZ COSTA, João. Panorama da filosofia no Brasil. São Paulo: Cultrix, 1960. p. 32. Apud SEVERINO. 
Op.cit., p.60. 
19 CRUZ COSTA, Op.cit., p. 32. Apud Ibidem.. 
20 SEVERINO. Op.cit., p.61. 
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sua utilização como arma do postulado religioso de cunho positivista do Brasil, 

desempenhado por Miguel Lemos e Teixeira Mendes”.21  

Historicamente, o positivismo comteano e pós-comteano foi empregado 

ideologicamente para harmonizar os princípios liberais e a prática político-econômica da 

República que nascia no Brasil do final do século XIX, como uma ideologia que justificava 

o fim do monarquismo em prol de um regime “mais progressista”. Isso teve reflexos na 

Educação Brasileira na medida em que os negócios da educação foram transferidos para o 

ministério da Justiça, por meio do Ministério da Instrução, que surgiu em 26 de novembro 

de 1892. Para ilustrar essa circunstância, Raquel Gandini nos referencia uma explanação a 

respeito disso: 

 
 “Nesse curto período de existência o Ministério da Instrução teve como ministro 
Benjamin Constant Botelho de Magalhães, que aproveitou para reformar as 
escolas federais de todos os níveis, em todo o território nacional. Sendo um dos 
primeiros adeptos do positivismo no Brasil, toda influência dessa corrente se fez 
através de Benjamin Constant. Escolas reformadas: 1º) Faculdade de Direito de 
São Paulo e Recife. 2º) Faculdade de Medicina do rio de Janeiro e da Bahia; 3º) 
Escola Politécnica do Rio de Janeiro e Escola de Minas e Ouro Preto; 4º) Escola 
Militar do rio de Janeiro; 5º) Academia de Belas Artes, que Passou a chamar-se 
Escola Nacional de Belas Artes; 6°) Conservatório Nacional de Música. 7º) 
Imperial Instituto de Meninos Cegos, que passa a Instituto Benjamin Constant; 
8°) Instituto de Surdos Mudos; 9°) Colégio D.Pedro II, que passa a Ginásio 
Nacional; 10º) Escola Normal do Distrito Federal; 11º) Ensino Primário do 
Distrito Federal”.22  
 
 

Entretanto, segundo Gandini, as medidas do então chefe do Ministério da Instrução 

Pública, Benjamin Constant, não foram tão “comtistas” assim, sendo ele um dos mais 

importantes membros do Apostolado Positivista do Brasil: 

 
“Apesar de positivista, a característica que marcou todas essas reformas foi mais 
cientificista que comtista. Daí a crítica dos positivistas ortodoxos a essas 
reformas. Nada era mais contrário ao pensamento pedagógico de Auguste Comte 
do que o Estado intervir na Educação. Do mesmo modo, incluir qualquer das 
ciências da classificação comteana no plano de estudos destinados a menores de 
14 anos, assim como dar excepcional importância à especialização do ensino 
superior. Todos esses pontos constavam da Reforma de Benjamin Constant. A 

                                                 
21 Ibidem. 
22 GANDINI, Raquel Pereira Chainho. Consciência clara da estreita relação entre Educação e Política. In 
SAVIANI, Dermeval (Org). Intelectual educador mestre: presença do professor Casemiro dos Reis Filho na 
educação brasileira. São Paulo: Autores associados, 2003. p.118. 
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reforma foi mais cientificista que comtista. A Partir de 1870, a influência maior 
foi a cientificista. Das três correstes: conservadora católica, científica e a liberal, 
só a primeira combatia a ciência. Na realidade foi esta influência mais genérica 
do cientificismo liberal que triunfou”. 23 
   
 

Assim, a reforma educacional republicana no Brasil do final do século XIX, 

liderada por Benjamin Constant, se diferenciava da prospectiva fomentada por Auguste 

Comte. Para os positivistas que integravam a Igreja da Religião da Humanidade qualquer 

distanciamento da matriz, era uma “heresia”. Gandini ainda nos fornece outra citação que 

possibilitar compreender, rapidamente, aquela que seria a concepção de Educação segundo 

a Filosofia Positivista: 

 
Para Auguste Comte a educação deveria ser exclusivamente familiar e espontânea 
até 7-8 anos. Nesse período deveria consistir na cultura dos sentidos, destreza 
natural (jogos) e aquisição de bons hábitos. Dos 7 até 15 anos a educação 
continuaria doméstica, dirigida pela mãe, mais sistemática, mas ainda muito livre 
e predominantemente estética: música, poesia, desenho e estudo de línguas. 
Começa então a instrução científica e só então a educação passa a ser pública e 
sistemática e aí então seguiria escrupulosamente o quadro sistemático da ciência, 
em ordem decrescente de generalidade: matemática, astrologia, biologia, química 
e sociologia, fundamentada na ideia de que o que podemos conhecer são fatos e 
relações entre fatos. Não é capaz de saber as causas primeiras, mas como os 
fenômenos ocorrem. O conhecimento desse como é que valia a pena. Dos juízos 
de realidade é que emanam esses juízos de valor. Fundamento da moralidade dos 
positivistas: agir segundo o conhecimento científico é um ato moral.  No plano de 
estudos de Benjamin Constant figurava a escola de primeiro grau de 7 a 13 anos, 
de segundo grau dos 13 aos 15 anos, seguindo-se o ensino secundário de oito 
anos, o ensino normal e o ensino superior. Somente o ensino secundário permitia 
o ingresso ao ensino superior”.24 
 
 

Tanto a tradição positivista quanto a Filosofia Positivista se consolidaram na 

Educação Brasileira. Outra corrente que se consolida na filosofia e na educação brasileira 

desde a segunda metade do século XX é a perspectiva Histórico-Crítica, referenciada em 

Marx, Engels e “extensões” posteriores aos dois, como Antônio Gramsci e Lev Vygotsky, 

por exemplo. Na opinião de Vamierh Chacon, em seu texto O pensamento Marxista no 

Brasil, publicado em 1978, até aquele momento, “Leandro Konder e Carlos Nelson 

Coutinho são os marxistas brasileiros mais significativos...” .25 Para Urbano Zilles, “além 

                                                 
23 GANDINI, Op.cit., p.118. 
24 GANDINI, Op. cit., p.119. 
25 CHACON, Vamierh. O pensamento marxista no Brasil (in: CRIPPA, Adolpho (coord.), As ideias 
filosóficas no Brasil. São Paulo: Convívio. 1978, Vol. 1, p.80);  Apud  SEVERINO, Op.cit., p.168. 
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de Caio Prado Júnior, cabe citar os nomes de Leôncio Basbaum (1907-1969) e de Álvaro 

Vieira Pinto (1909-1987), como os principais representantes marxistas entre nós”.26  

Antonio Paim nos diz que, “o marxismo enquanto movimento teórico vai se 

consolidando no Brasil como um novo invólucro do cientificismo, cuja formulação 

comtista se exaure a partir de 1930 (...), trata-se de um ‘marxismo acadêmico’”.27 Segundo 

Chacon, a tendência Histórico-Crítica no Brasil se afirma em três formas distintas: 

marxistas, marxianos e marxólogos.28  

Essas duas tendências epistemológicas, a comteana e a marxista, que atravessaram o 

Atlântico e que continuam a se desenvolver no Brasil e na América Latina, historicamente, 

tiveram suas raízes axiais fixadas num mesmo solo, cujo hausto se nutriu de uma filosofia 

que influenciou também outros pensadores como Joseph Proudhon e Stuart Mill, e 

romancistas como Victor Hugo, Émile Zola e Thomas Carlyle.29  

Por maior que possam parecer as disparidades entre as concepções filosóficas 

comteana e marxista, elas têm em comum a influência preceptiva de um pensador, Henri de 

Saint-Simon, a quem o sociólogo brasileiro Gilberto Freyre chamava de “pai da 

sociologia”.30 Segundo Bottomore e Nisbet, 

 
podemos observar sem simplificar demais que os escritos de Comte constituem 
uma direção do desenvolvimento de Saint-Simon, que deu à Sociologia o seu 
nome e criou uma estrutura lógica para a ciência supostamente nova. A outra 
direção foi tomada por Marx, na qual elementos das ideias de Saint-Simon são 
novamente ligados à transformação social revolucionária.31 
 
 

                                                 
26 ZILLES, Urbano. Grandes tendências na filosofia do Século XX e sua influência no Brasil. Porto Alegre, 
EDUSC. 1987. p.128;  Apud  SEVERINO, Op.cit., p.169. 
27 PAIM, Antonio. História das ideias filosóficas no Brasil. 3ªed. São Paulo: Convívio, 1984. p.484; Apud 
SEVERINO, Op.cit., p.169. 
28 “Marxistas – os adeptos com fervor teológico-religioso – os marxianos – pensadores que tendem ao 
revisionismo – e os marxólogos – analistas profissionais, nem sempre partidários das posições filosóficas do 
marxismo”. (CHACON, Op.cit., p.88;  Apud  SEVERINO, Op.cit., p.169). 
29 SCHUMPETER, Joseph A. Fundamentos do Pensamento Econômico. [trad. Edmond Jorge]. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1968. p.111. 
30 “(...) sob o estímulo de Saint-Simon — cronologicamente, o verdadeiro pai da Sociologia” (FREYRE, 
Gilberto. Sociologia: introdução ao estudo dos seus princípios. 5ª ed. Rio de Janeiro: J. Olympio; Brasília: 
INL, 1973. p.609). 
31 BOTTOMORE, Tom; NISBET, Robert. História da Análise Sociológica. [trad. Waltensir Dutra]. Rio 
Janeiro: Zahar, 1980. p.320. 
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Claude-Henri de Rouvroy, conde de Saint-Simon, alvo e objeto dessa pesquisa, era 

de família aristocrática. Em sua infância e adolescência, foi instruído pelo enciclopedista 

Jean D’Alembert, um dos principais iluministas franceses. Tomou parte na guerra de 

independências dos treze colônias britânicas da América do Norte e se envolveu ativamente 

na Revolução Francesa, momento em que abandonou seu título de nobreza. Especulando 

terras confiscadas pela Revolução, Saint-Simon adquiriu fortuna, atividade que o levou a 

prisão. Solto, se dedicou a financiar a produção científica de alguns de seus 

contemporâneos, assimilando concomitantemente um conhecimento que se estendia da 

Fisiologia e da Matemática à História e às Artes. Sua fortuna foi consumida por completo 

ao fazer de sua casa um espaço de encontro de intelectuais.  

Seu primeiro foco de pesquisa foi a filosofia geral das ciências.  

Após viver na indigência e miserabilidade, seus familiares lhe concederam uma 

pensão. Em 1814, retoma seus estudos, contando com Augustin Thierry como secretário. 

Deixou o estudo da filosofia das ciências de lado e passou a escrever textos de caráter 

político, dirigido por uma postura economista, propondo uma reorganização da sociedade 

por meio da Indústria.  

A partir de 1817, a função de secretário foi confiada ao jovem Auguste Comte, 

relação que chegou ao fim em 1824, por divergências ideológicas. Essa fase caracterizou-se 

pelos textos de caráter prospectivos, utópicos, e também audaciosos, como a Parábola, que 

o levou ao tribunal de justiça. 

O último secretário de Saint-Simon foi Olinde Rodrigues, que assumiu tal cargo 

após uma frustrada tentativa de suicídio de Saint-Simon. 

Saint-Simon faleceu em 1825, pouco tempo após publicar aquele que foi seu último 

e mais influente livro, o Novo Cristianismo. Após a morte de Saint-Simon, um grupo de 

intelectuais se reuniu em torno do conjunto de suas obras com o objetivo de dar 

continuidade as suas principais ideias, entre os quais se destacaram Prosper Enfantin e 

Saint-Armand Bazard. 

As proposições de Saint-Simon, que reunidas formam um “emaranhado filosófico”, 

complexo e abrangente, cujos tentáculos se estendem desde uma reflexão sobre os 

progressos históricos da concepção de Ciência até um projeto de reforma política e 
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econômica, reorganizando a sociedade por meio de uma ética religiosa regida por um 

imperativo categórico cristão.  

Entre suas principais ideias estão:  

 

• Cada indivíduo busca se combinar com o restante de sua espécie, impulsionado por 

uma atração; essa essencialidade imanente se materializaria por meio da 

organização social, que, por sua vez, exteriorizaria o status de sua organização por 

meio do trabalho e da ciência; portanto, “todos os homens devem trabalhar”; de 

forma imanente, cada ser, em sua constituição, tem determinas potencialidades e 

capacidades, cabendo à sociedade fazer com que elas se desenvolvam, o que se 

reverteria em benefício social; 

• Saint-Simon acreditava que o Genre Humain tinha o seu percorrer na própria 

História: em cada período, nos avanços na forma de organização social atuaria uma 

força primeira, um poder supra material oriundo do desenvolvimento histórico do 

Homem; a ordem social levaria a uma transformação gradativa desse constituinte 

espiritual, revelando uma dinâmica que levaria a uma futura reorganização social, 

melhor do que a anterior no que se refere à tecnologia, ao conhecimento e à moral; 

• Saint-Simon dividiu o desenvolvimento da espécie humana em três fases: 

conjectural, em que a ciência estava ligada ao panteísmo, atribuindo o movimento 

do mundo a objetos quaisquer; conjectural-positiva, em que as explicações para o 

movimento do mundo, ainda que especulativas, deixam de ser creditadas a deuses e 

ganham atribuições físicas por meio de fenômenos; entretanto, as observações de 

tais fenômenos estariam “presas” à especulação teológica; e positiva ou fisicista, em 

que as ciências explicariam os fenômenos por meio de um método a posteriore; 

• Saint-Simon afirmava que em todos os períodos, a sociedade teve seu 

desenvolvimento emperrado por uma dinâmica de classes: ociosos Vs. 

trabalhadores; isso revelava um antagonismo: Os primeiros, sempre a minoria, 

dissipava a riqueza social gerada pelos segundos, a grande maioria, o que inviabiliza 

o progresso humano;  

• Para Saint-Simon, a Indústria potencializaria o progresso da humanidade.  
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• Saint-Simon redefiniu os conceitos de Indústria enquanto o futuro domínio integral 

da humanidade sobre a Natureza, possibilitando ao Homem as condições de, por 

meio da grande produção enquanto benefício social, gerar a felicidade e o 

desenvolvimento de todos os seres humanos;  

• A sociedade europeia, após obter historicamente avanços econômicos e científicos, 

precisaria se reorganizar politicamente, se libertando das relações feudais; nessa 

nova organização, a política seria confiada aos artistas (poetas, esctritores...), aos 

savants (cientistas e filósofos) e aos industriais (donos dos meios de produção e a 

massa proletária); 

• A Industriai, a Política e as Ciências deverão estar subordinadas moralmente à 

melhoria de todos os seres humanos que constituem a sociedade, com o principal 

imperativo: “a melhoria física, moral e intelectual da classe mais pobre e 

numerosa”; 

• Segundo Saint-Simon, dois passos deveriam ser dados no presente com o propósito 

de reorganizar a sociedade: 1º) a fundação de um partido dos trabalhadores, 

composto por empreendedores industriais e pela massa proletária, os primeiros 

guiando os segundos; uma vez no poder, os empreendedores industriais 

melhorariam as condições materiais, físicas, intelectuais e morais dos trabalhadores, 

que com isso compeliriam a si mesmos em uma melhora de vida; 2º) a fundação de 

um novo cristianismo, que forçaria moralmente os empreendedores industriais a 

lutarem pela maioria pobre e laboriosa; 

• Esse novo cristianismo tornaria possível uma economia política regida pelos 

imperativos enunciados por Jesus Cristo: “Amor ao próximo”; “retribuição a cada 

um segundo suas capacidades e suas obras” e “engajamento na melhoria física e 

intelectual da classe mais pobre e numerosa”. Essa condição moral deverá reger 

todas as instituições sociais da sociedade futura, orientada por aquilo que saint-

Simon denominou Sistema Industrial. 

 

As principais obras escritas por Saint-Simon foram: Cartas de um habitante de 

Genebra a seus Contemporâneos (1802); Introdução aos trabalhos científicos do século 

XIX (1808); Cartas ao Bureau de Longitudes (1809); Prospectos de uma Nova 
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Enciclopédia (1910); Trabalho sobre a Gravitação Universal (1813); Memórias sobre a 

Ciência do Homem (1813); Da Reorganização da Sociedade Europeia (1814)*; A Indústria 

(1816-1817)*; O Político (1819)**; Le Organisateur (1819-1820)**; Do Sistema Industrial 

(1822)**; Os Bourbons e os Stuartes (1822); Catecismo dos Industriais, cadernos I, II e IV 

(1823-1824); Opiniões Literárias, Filosóficas e Industriais (1825)*** e o Novo 

Cristianismo (1825).32  

Entre as principais obras do movimento Saint-Simoniano está A Doutrina de Saint-

Simon: Exposição (1829), elaborada pelos membros do Movimento Saint-Simoniano, e 

cujos textos foram organizados por Enfantin e Bazard. 

 É sobre essas obras que essa pesquisa buscou as premissas que constituem a 

dimensão pedagógica33 na filosofia de Saint-Simon. 

Com base nessa argumentação e suporte, investigou-se uma provável concepção de 

Educação dentro da filosofia elaborada pelo Saint-Simonismo, uma vez que um dos 

princípios saint-simonianos mais difundidos pelos cronistas ao fazerem menção a essa 

corrente é o da retribuição social segundo as capacidades de cada um, e cada 

capacidade segundo sua obra. O primeiro pressuposto foi o de que fatores ligados ao 

racionalismo e ao empirismo tenham influenciado as reflexões filosóficas do Saint-

Simonismo sobre Educação, uma vez que os homens que constituem tal filosofia eram 

indivíduos num espaço e num tempo que privilegiou o Iluminismo. O segundo pressuposto 

foi o de que essa filosofia, composta por uma futurologia, privilegiaria a Educação, já que 

se vislumbrava um advir de felicidade para todos os seres humanos por meio de um 

sobrevir, que exige uma postura que supere as relações de contradições do presente. Um 

outro pressuposto foi o de que haveria pontos de convergência e divergência numa suposta 

concepção de Educação segundo o Saint-Simonismo se essa for colocada em parelha com a 

de Auguste Comte, tendo em vista a histórica idiossincrasia epistemológica da filosofia 

comteana em relação à filosofia saint-simoniana.  

Inicialmente, a pesquisa revelou que o Saint-Simonismo não dedicou uma obra 

específica ao tema “Educação”. Buscou então uma totalidade escondida, cuja investigação 

possibilitou a elaboração de uma filosofia da Educação baseado nos referenciais desse 

                                                 
32 (*) Obras escritas em parceria com Augustin Thierry; (**) obras escritas em parceria com Auguste Comte; 
(***) obra escrita em parceria com Olinde Rodrigues. 
33 Entende-se aqui por pedagogia como a teoria do ensino e o pensar sobre Educação (KEIM, 2009). 
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socialismo utópico, a Mediação do Potencial Sinérgico Social, termo de meu cunho e que 

buscou refletir a perspectiva de Educação do Saint-Simonismo. 

 

1.2 A PESQUISA. 

 

O Saint-Simonismo pode ser entendido em três vias coadunadas: 1ª) via 

epistemológica, desenvolvida por Comte e Durkheim; 2ª) via político-econômica, avançada 

por Proudhon, Stuart Mill, Engels e Marx. 3ª) via utópica, que inspirou a filosofia e o 

romantismo de Carlyle, Zola, Victor Hugo, George Sand e Émile Souvestre. Isso revelou 

que Saint-Simon se tornou mais conhecido por sua influência do que propriamente por seu 

pensamento. Em virtude disso, as referências em livros que se faz a ele, que se estendem da 

sociologia à história do pensamento econômico e das doutrinas políticas, são muito 

sucintas; outro fator que justificaria essa posição underground de Saint-Simon se deu em 

sua própria época: em vida, seus livros não chamaram a atenção nem do meio intelectual e 

nem do público em geral. Após sua morte, um movimento militante se organizou em torno 

de suas propostas de reforma social, tendo grande adesão no meio operário francês, 

conseguindo a adesão de um grande número de adeptos na França, atual Alemanha34 e 

Inglaterra. Todavia, no período que antecedeu os movimentos revolucionários de 1848, o 

saint-simonismo perdeu adeptos que passavam a engrossar as fileiras da militância 

fourieristas, blanquistas e proudhonistas. Com a forte influência anarquista e marxista entre 

operários e intelectuais durante a segunda metade do século XIX, a militância saint-

simoniana se extinguiu por completo no meio operário na década de 1860. Embora 

expressões do pensamento saint-simoniano continuassem a se desenvolver 

epistemologicamente nas elaborações sociológicas do início do século XX, essa filosofia 

ganhou o verniz de “peça de museu”. 

Atualmente, o cientista político francês Pierre Musso (1950-), professor em ciências 

da informação e comunicação da Universidade de Rennes II (França), emprega as 

                                                 
34 A “Alemanha” contemporânea à época de Saint-Simon ainda não havia se unificado enquanto nação. Até 
1806, os reinos de Habsburgo e da Prússia compilavam restos do antigo Sacro Imperium Romano-
Germânico, que foi dissolvida por causa das guerras empreendidas por Napoleão. De 1814 a 1871, houve o 
período de Restauração, com a formação da Confederação Germânica, reunindo o Reino Prussiano 
(Pomerânia, brandenburgo, Posen, Saxônia, Silésia e Vestfália), o Império Austríaco (Boêmia, Moravia e 
Tirol) e os estados germânicos fora dos controles daqueles dois primeiros (Baviera, Württemburg, Baden, 
Hamburgo). A Alemanham só se constituiu enquanto “nação” em 1871, com a formação do Império Alemão. 
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preposições de Saint-Simon na estruturação de sua teoria sobre comunicação de rede 

enquanto ciberespaço ou tecnologia espiritual. Isso espelha que a abrangência de temas 

abordados pela Saint-Simonismo e a não conclusão dessa filosofia enquanto sistema 

possibilita a sua apropriação enquanto referencial teórico das mais diversas tendências e 

áreas do conhecimento. 

Nos últimos tempos, há em Paris uma sociedade literária vinculada a grupos de 

pesquisa que busca compreender de forma mais aprofundada as ideias do Saint-Simonismo. 

Trata-se do LIRE - Sociedade de Estudos Saint-Simonianos,35 grupo fundado no final da 

década de 1980 e que organiza palestras e eventos relacionados a discussão das ideias saint-

simonianas. Atualmente, o grupo tem a sua frente Philippe Régnier, um dos maiores 

estudiosos da atualidade, e autor de livros como Estudos Saint-Simonianos36 e editor de 

reedições de obras do Saint-Simonismo, como O Novo Livro dos Saint-Simonianos.37 

A pesquisa percebeu que poucas publicações sobre o tema foram lançadas nos 

últimos anos. Destaque para Saint-Simon e o Saint-Simonismo e A religião do mundo 

industrial: analise do pensamento de Saint-Simon, ambas de autoria de Pierre Musso;38 

Henri de Saint-Simon; Escritos selecionados em ciência, indústria e organização social, 

organizada por Keith Taylor;39 Música, Músicos e os Saint-simonianos, por Ralph P. 

Locke,40 entre outras. 

No Brasil, se constatou que poucos são os trabalhos referentes à filosofia de Saint-

Simon.41 Um evento que colocou o pensamento de Saint-Simon em pauta ocorreu em 2003: 

                                                 
35 O LIRE tem uma página oficial na Web (http://lire.ish-lyon.cnrs.fr/ESS/contacts.html. Acesso em 24 jan. 
2008). 
36 RÉGNIER, Philippe. Etudes saint-simoniennes. Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 2002. 
37 RÉGNIER, Philippe (ed.): Le livre nouveau des Saint-Simoniens. Manuscrits d’Émile Barrault, Michel 
Chevalier, Charles Duveyrier, Prosper Enfantin, Charles Lambert, Léon Simon et Thomas-Ismayl Urbain 
(1832–1833). Charente: Éditions du Lérot, 1991. 
38 MUSSO, Pierre. Saint-Simon et le saint-simonisme. Que sais-je?  Paris: P.U.F., 1999. MUSSO, Pierre. La 
religion du monde industriel: analyse de la pensée de Saint-Simon. La Tour d'Aigues : Éd. de l'Aube, 2006. 
39 TAYLOR, Keith (org). Henri de Saint-Simon; Selected Writings on Science, Industry and Social 
Organisation. New York: Holmes and Meier, 1975. p.55 
40 LOCKE, Ralph P. Music, Musicians, and the Saint-Simonians. Chicago and London: The University of 
Chicago Press, 1986. . 
41 Através da Plataforma Lattes, apenas alguns trabalhos que fazem menção a Saint-Simon foram localizados. 
Eis os mais relevantes: BEILKE, Fernando Bracher; SOUZA, Michele Lima de; REZENDE, Patrícia de 
Souza. Saint-Simon, Owen e Fourier: Utopia e crítica da sociabilidade moderna. In: X Jornada de Iniciação 
Científica da Unesp - Câmpus de Marilia, 2003, Marília, 2003.  Marcio Isense e Sá. Saint-Simon e Comte: 
Contribuição para o surgimento da Sociologia. 2006. Orientação de outra natureza. (Ciências Sociais) - 
Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal Fluminense. Orientador: Elisabete Cristina Cruvello 
da Silveira. LEONÍDIO, A. Saint-simonismo e positivismo nos primórdios do movimento operário no Brasil. 
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o XIº SIICUSP – Simpósio Internacional de Iniciação Científica da Usp: «Saint-Simon, 

Owen e Fourier: utopia e crítica da sociabilidade moderna». 

Com relação à produção acadêmica, destaca-se o trabalho da Dra. Lelita Oliveira de 

Rodriguez Benoit,42 cuja tese de doutorado, segundo Arthur Neto, pretendeu “caracterizar 

a gênese da sociologia de Augusto Comte”.43 Ela desenvolveu um projeto de pesquisa de 

2006 a 2008, intitulado Fim de um ciclo? (Ou: Marx sem utopia), dentro do grupo de 

pesquisa Teoria Política e Projeto Utópico (Filosofia/USP). Tal pesquisa culminou com o 

seu pós-doutoramento, financiado pela FAPESP, cujo objetivo foi  

 
pensar e descrever possíveis vinculações entre a chamada ‘utopia industrial’ 
saint-simoniana e o projeto político, imanente à obra teórica de Marx, de 
superação da sociedade burguesa, no século XIX. Remeter-se-á essa descrição 
teórica à atual discussão em torno da teoria política do marxismo clássico, tanto 
quanto esta última revelar coincidências ou afastamento do saint-simonismo. 
Assim, contribuiu-se para o debate contemporâneo em torno da questão que dá o 
título a pesquisa.44 

 

 

 Eis os trabalhos oriundos dessa pesquisa de Benoit sobre as relações entre Saint-

Simon e Marx: BENOIT. Da "Utopia industrial saint-simoniana" ao "socialismo utópico”: 

(Um estudo da obra de Henri de Saint-Simon). São Paulo. 2003;45 e BENOIT. A questão do 

socialismo saint-simoniano: do "A Indústria” (1817) ao "socialismo utópico" (1848), 

1999.46  

 
                                                                                                                                                     
Mediações, Londrina/PR, v. 10, n. 1, 2005. CUNHA, Luiz Antônio. Sociedade, Estado e Educação: Notas 
Sobre Rousseau, Bonald e Saint-Simon. Revista Brasileira de Educação, São Paulo, n. 1, p. 50-66, 1996. 
RODRÍGUEZ, R. V. Por que ler Saint-Simon hoje?. Suplemento Cultura do jornal O Estado de São Paulo, 
São Paulo - Capital, v. 41, p. 14 - 15, 22 mar. 1981. DESTERRO, Fabio Braga do. Marx, Engels e Durkheim: 
Leituras de Saint-Simon. 2006. Orientação de outra natureza. (Ciências Sociais) - Universidade Federal 
Fluminense, Universidade Federal Fluminense. Orientador: Elisabete Cristina Cruvello da Silveira. 
42 Lelita Oliveira de Rodriguez Benoit é Bolsista de Pós-doutorado Sênior do CNPq. Possui graduação em 
Filosofia pela Universidade de São Paulo (1976), mestrado em Filosofia pela Universidade de São Paulo 
(1991), doutorado em Filosofia pela Universidade de São Paulo (1996) e pela Equipe Rehseis (Umr 7596) - 
CNRS - Université Paris 7 - Denis Diderot (1993), onde atuou como pesquisadora-convidada. Realizou Pós-
Doutorado em Filosofia (FAPESP) vinculado ao Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo 
(1999-2003). Atualmente, é Pesquisadora de Pós-Doutorado Sênior do CNPq e do Departamento de Filosofia 
da Universidade de São Paulo (USP). Tem experiência na área de Filosofia, com ênfase em História da 
Filosofia, atuando principalmente nos seguintes temas: positivismo, dialética e teorias da democracia. 
43 NETO, Arthur Virmond de Lacerda. A Sociologia Comteana na USP. 
(<http://www.achegas.net/numero/sete/arthur_neto.htm#_edn1>. Acesso em: 22 jul. 2009). 
44 http://sistemas.usp.br/atena/atnCurriculoLattesMostrar?codpes=1121960. Acesso em 20 de julho de 2009. 
45 Livro em preparação a partir da Pesquisa de Pós-Doutorado financiado pela FAPESP. 
46 Relatório de pesquisa para o pós-doutorado (Usp). 
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No que se refere a uma suposta pedagogia Saint-Simoniana, nenhum trabalho foi 

localizado por meio de uma pesquisa na rede mundial. Encontraram-se, por meio de 

cronistas, citações muito sucintas e mesmo ambíguas. Exemplo disso é a citação sobre a 

educação segundo Saint-Simon apresentada por Leandro Konder, na qual a única referência 

feita por ele é de que Saint-Simon “insistia em ensinar pelo exemplo, apresentar as ideias 

sendo vividas”.47 Localizou-se em apud um artigo escrito em 1954 pelo historiador Pierre 

Cousteix, intitulado Formação e educação do sentimento social: os saint-simonianos em 

Haute-Vienne.48 Entretanto, não se teve acesso ao artigo.  

Há alguns trabalhos acadêmicos que desenvolvem definições de Educação 

Positivista de maneira indireta e interpretativa, a partir dos princípios epistemológicos 

enunciados na obra comteana.49 Sobre isso, há uma obra mais detalhada intitulada A 

Doutrina da Educação Universal na Filosofia de Auguste Comte,50 de autoria de um dos 

                                                 
47 KONDER, Leandro. Filosofia e Educação: De Sócrates a Habermas. Rio de Janeiro: Forma & Ação, 2006. 
48 COUSTEIX, P. Formation et éducation du sentiment social: les saint-simoniens en Haute-Vienne, In 
Information historique, mar.-Apr.1954. citado em CHUICKSHANK, J. SCARFE, F. H. The Year's Work in 
Modern Language Studies. Cambridge University Press, 1970. vol.32. p.127. 
49 Faz-se referência aqui a alguns pesquisadores que estudam o tema “Positivismo e Educação”: a Dra. Leoni 
Henning, professora de Filosofia e Educação no Brasil e Coordenadora do Programa de Mestrado em 
Educação na Universidade Estadual de Londrina, é líder do grupo de pesquisa “Pragmatismo e Positivismo e 
suas Relações com a Educação”; Dr. Sergio Tiski, Doutor em Filosofia pela Universidade Estadual de 
Campinas e docente do Departamento de Filosofia na Universidade Estadual de Londrina; Alguns artigos 
sobre o tema foram publicados na revista Temas & Matizes. nº 09. Temas & Matizes / Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná. Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. a.1, n. 1.(2001) - Cascavel : Edunioeste, 
2001. Naquele número, podemos encontrar os seguintes artigos: TISKI, Sérgio. As sete acepções de 
“Positivo” e suas relações com a educação em Comte. HENNING, Leoni Maria Padilha. O lugar e o 
significado da infância no Sistema de Filosofia Positiva; GRAEBIN, Cleusa Maria Gomes. PRR, Igreja 
Católica e escolas lassalistas: projetos para a formação de um novo homem e para a regeneração da 
sociedade sul-rio-grandense; LEAL. Elisabete. O papel das belas-artes em uma pedagogia cívica: possíveis 
diálogos entre Comte e Rousseau; CONCEIÇÃO, Gilmar Henrique da. Positivismo, política e educação: 
notas acerca do pensamento político comtiano; SILVA, João Carlos da. Igreja positivista do Brasil: fonte 
para a história da educação; PEZAT, Paulo. Positivismo em família: o projeto pedagógico de Carlos Torres 
Gonçalves; CARDOSO, Sergio Ricardo Pereira. TAMBARA, Elomar. A exaltação do indivíduo como forma 
de educação cívica nos compêndios escolares. In: Temas & Matizes. nº 09.Temas & Matizes / Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná. Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. a.1, n. 1. (2001) - Cascavel : 
Edunioeste, 2001. DILL, Aidê Campello. A criança e o positivismo. Porto Alegre: EST, 2005. TAMBARA, 
Elomar. Positivismo e educação: a educação no Rio Grande do Sul sob o castilhismo. Pelotas: Editora da 
UFPel, 1995. Há também o João Carlos Cattelan (UNIOESTE-PR) que é da área de História da Educação, 
mas pesquisa o assunto. Há um grupo de pesquisadores no Rio Grande do Sul, que publicaram um livro: 
TRINDADE, Hélgio (org). Positivismo: Teoria e Prática. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2007 (em cuja 
obra há também  incluído um CD que traz informações excelentes sobre a tradição positivista no RS).  
Faz-se referência aqui à pesquisadora portenha Ines Dussel, autora do capítulo ¿Existió una pedagogia 
positivista?, publicado na obra: DUSSEL, Ines; PINEAU, Pablo; CARUSO, Marcelo. La escuela como 
máquina de educar. Tres escritos sobre un proyecto de la modernidad. Buenos Aires: Paidós, 2001 
50ARBOUSSE-BASTIDE, Paul, La Doutrine de l’Éducation Universelle dans la Philosophie d’Auguste 
Comte. Primeiro Tomo. Paris: Presses Universitaire de France, 1957. 
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primeiros professores de sociologia da faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo 

(USP), monsieur Paul Arbousse-Bastide (1899-1985). Nela encontra-se uma investigação 

sistemática, em dois tomos, sobre a conceituação pedagógica segundo a Filosofia 

Positivista, na qual Bastide, percorrendo a vida e a obra de Comte, encontrou referenciais 

que expõem os prospectos educacionais especulados pelo fundador da Filosofia Positivista. 

Lendo o primeiro tomo da obra não traduzida de Paul Arbousse-Bastide, encontrei novas 

referências sobre a vida de Saint-Simon, mas nada que remetesse a um conceito saint-

simonista de Educação, com exceção de uma única passagem, em que Arbousse-Bastide faz 

uma aproximação entre a concepção pedagógica de Comte com a dos saint-simonianos: 

 
“... [Segundo Comte,] Uma revolução moral é necessária para que o novo sistema 
industrial possa se estabelecer. Para promovê-la, a imaginação será uma auxiliar 
poderosa. Nessa direção, ela deve se consagrar inteiramente a ela mesma. É a 
parte dos artistas, chamados por sua vocação a provocar a adoção universal do 
plano pela renovação dos sentimentos sociais. O termo educação não é 
mencionado aqui. Se trata, portanto, exatamente da teoria saint-simoniana de 
‘educação geral ou moral’ confiado aos artistas”.51 
 
 

A etapa preliminar de pesquisa, após engendrar um conjunto de dúvidas e suspeitas 

sobre as considerações saint-simonista sobre Educação, evidenciou uma lacuna acadêmica 

referente ao assunto, e que uma pesquisa mais aprofundada deveria ser empreendida sobre 

uma das filosofias mais influentes do século XIX, que tinha como propósito a concretização 

de um mundo futuro mais propício à promoção da vida com dignidade, desenvolvendo as 

potencialidades imanentes em cada ser humano.  

Com base nessa argumentação e justificativa, o problema mais abrangente sobre o 

qual essa pesquisa se debruçou é a busca, na filosofia de Saint-Simon e no Saint-

Simonismo, de possibilidades e inspirações para promover meios na educação 

contemporânea que viabilizem e aprimorem a valorização das pessoas enquanto seus 

potenciais e interações sociais de tal forma que amplie e valorize a humanização e 

revitalize o que promove vida com dignidade.  

Partindo do enunciado que encaminha a pesquisa, o objetivo geral se caracteriza em 

compreender de que forma os referenciais filosóficos de educação do Saint-Simonismo 

apresentam potenciais capazes de mobilizar a sociedade para a organização de 
                                                 
51 ARBOUSSE-BATISDE, Op.cit., p.44. 
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posturas e procedimentos que desafiem os meios que promovem desumanização e 

marginalização. Desse objetivo geral, a pesquisa se desenvolveu considerando os 

seguintes objetivos específicos: 

• Compreender as reflexões filosóficas e os constituintes prospectivos do 

socialismo utópico propostos pelo Saint-Simonismo; 

• Perceber as interligações entre aspectos econômicos, políticos, epistemológicos e 

utópicos em relação às reflexões pedagógicas do Saint-Simonismo;  

• Analisar a educação como possibilidade de desenvolvimento de talentos, dons e 

potências e revitalização dos mesmos quando reduzidos e anulados pela 

dinâmica de classes sociais. 

 

O tipo de abordagem metodológica adotada foi a bibliográfica/documental, em que 

se empreendeu um estudo sobre os textos das obras relacionadas ao Saint-Simonismo, nas 

edições originais do século XIX. Nisso, almejou-se investigar as dimensões que a filosofia 

de Saint-Simon pode contribuir para aprimorar a educação contemporânea no sentido de 

buscar nesse movimento filosófico possibilidades e inspirações para promover meios que 

viabilizem e aprimorem a valorização das pessoas enquanto seus potenciais e interações 

sociais de tal forma que amplie e valorize a humanização e revitalize o que promove vida 

com dignidade.  

Para a concretização desse objetivo, tornou-se mister abordar de maneira mais 

aprofundada as concepções tomadas por Saint-Simon no decorrer da construção de sua 

filosofia por meio de uma incursão que buscou penetrar na epiderme filosófica do Saint-

Simonismo, adentrando nas páginas das edições originais de seus livros. Essa tarefa foi 

possível graças à disponibilidade das obras em versão fac-símile, ou seja, inteiramente 

scaneadas e acessíveis on-line, possibilitando uma consulta dos livros escritos por Saint-

Simon, seus discípulos e seus críticos. Os exemplares empregados para a realização das 

cópias são oriundos do acervo de bibliotecas de universidades inglesas como Cambridge e 

Oxford, de universidades canadenses como Toronto, universidades estadunidenses como 

Yale, Michigan, Califórnia, Princeton e Harvard, além de bibliotecas públicas como a de 

Nova York. O que torna as obras possíveis de consulta é uma parceria entre as 

universidades citadas e Google, por meio Books.Google e do Arquive.org, o que 
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possibilitou a investigação apoiada numa tradução dos textos redigidos em língua francesa 

da primeira metade do século XIX, textos que contribuíram tanto para o entendimento do 

saint-simonismo como um todo quanto para buscar os referenciais que elaboraram a 

concepção de Mediação do Potencial Sinérgico Social.52 

As interlocuções entre os textos saint-simonianos e as digressões sobre os mesmos 

se apoiaram nas reflexões elaboradas por uma seleção de críticos, na qual se enumera: 

Charles Lemonnier, em Um ensaio sobre sua doutrina, de 1858;53 o psicólogo Georges 

Dumas, em Psicologia de dois messias positivistas, de 1905;54 Henri Louvangour, em De 

Henri de Saint-Simon a Charles Fourier: Estudos sobre o socialismo romântico françês de 

1830, de 1913;55 Nicolas Hubbard, em Saint-Simon, sua vida e seus trabalhos;56 Louis 

Reybaud, em Estudos sobre os reformadores ou socialistas modernos, de 1843;57 Georges 

Jacques Weill. A Escola Saint-Simoniana: sua história, sua influência até os nossos dias, 

de 1896;58 Friedrich Engels, em Do socialismo utópico ao socialismo científico;59 Jaqueline 

Russ, em O socialismo Utópico;60 entre outros. 

A opção de abordagem feita nesta dissertação foi a fenomenológico-hermenêutica, 

já que a principal preocupação foi de investigar, descrever e interpretar os textos originais 

em língua francesa escritos pelo filósofo Henri de Saint-Simon e pelos membros de sua 

“escola”, elaborando um conceito peculiar de educação referente a essa filosofia, o que 

chamo de Mediação do Potencial Sinérgico Social, por meio de uma exposição da vida e da 

obra dos homens que participaram daquele movimento humanista desencadeado na França 

da primeira metade do século XIX.  

                                                 
52 A triagem dos textos foram feitas por mim, bem como as traduções, que foram corrigidos pela professora 
de língua francesa Maria Ruth Mora. O entendimento dos termos arcaicos teve a colaboração do francês 
Denis Bayon, economista e professor licenciado da Universidade de Lyon. 
53 LEMONNIER, Charles. Un essai sur sa doctrine. 1858. In Œuvres Choisies de Saint-Simon, C.-H. 
Bruxelas : Van Meenen et Compagnie. 1859. 
54 DUMAS, Georges. Psychologie de deux messies positivistes: Saint-Simon et Auguste Comte. Paris: Félix 
Alcan, 1905.  
55 LOUVANGOUR, Henri. De Henri de Saint-Simon à Charles Fourier: Étude sur le socialisme romantique 
français de 1830. Chartres: Durand, 1913. 
56 HUBBARD, Nicolas Gustave. Saint-Simon, sa vie et ses travaux. Paris : Guillaumin et Compagnie, 1857.  
57 REYBAUD, Louis. Etudes sur les réformateurs ou socialistes modernes : Saint-Simon, Ch. Fourier et 
Owen. Bruxelas : Wouters et Compagnie, 1843.  
58 WEILL, Georges Jacques. L’École Saint-Simonienne: son histoire, son influence jusqu’à nos jours. Paris : 
Alcan, 1896.  
59 ENGELS, Friedrich. Do socialismo utópico ao socialismo científico. [Trad. Roberto Goldkorn]. São Paulo : 
Global, 1973. 
60 RUSS. Jacqueline. O Socialismo Utópico. [Trad. Paulo Neves] São Paulo: Marins Fontes. 1991. 
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Isso se faz por se entender que as experiências de vida, as condições de 

sobrevivência e as crenças filosóficas e religiosas possibilitam um movimento de 

subjetividade sobre o entendimento relacionado aos fenômenos do mundo, o que por sua 

vez se ata ao pensamento do indivíduo. O entorno do indivíduo, cirandado por movimentos 

históricos, econômicos, políticos, filosóficos, religiosos, transcendentais, pedagógicos, 

emocionais, psicológicos, etc, influi sobre a interpretação do mundo de cada ser humano, e 

assim, a relação objeto x sujeito passa a constituir uma entidade que não pode ser 

dicotomizada. Esses movimentos do entorno não são neutros, pois são motivados por 

interesses e poderes, e por isso estabelecem na relação pesquisador x objeto em ciências 

humanas uma tendenciosidade política e ideológica, como um processo de experiência 

vivida que é essencialmente um processo interpretativo.  

Quanto a isso, a fenomenologia ajudou a mostrar a insuficiência do modelo 

positivista: “a interrogação se mantém viva porque a compreensão do fenômeno não se 

esgota nunca”, na expressão de Maria Inês Fini.61 O fenômeno é “aquilo que surge para a 

consciência e se manifesta para esta consciência como resultado de uma interrogação”, 

pois para a fenomenologia, as questões não surgem propriamente da filosofia, mas das 

experiências, das coisas. 

A escolha de Saint-Simon como motivação para essa investigação, ao fazer a     

investigação, descrição e interpretação de seu pensamento, se deu por entender que a 

concepção de educação por ele proposta em sua filosofia, a filosofia saint-simonista, 

também conhecida como socialismo utópico, pode interligar o universo filosófico ao 

contexto revolucionário daquele “entre séculos”, isto é, entendendo que o próprio filósofo 

em questão foi um ser no mundo.  

A fenomenologia tem sido apresentada como fundamento ou raiz histórica das 

abordagens qualitativas,62 ou como “postura” ou “atitude” do pesquisador.63 Assim, não 

somente os aspectos tratados no parágrafo anterior são relevantes nesta dissertação, mas se 

                                                 
61 FINI, Maria Inês. Sobre pesquisa qualitativa em educação, que tem fenomenologia como suporte. In 
BICUDO, M.A.V.; ESPÓSITO, V. H.C. (org). Pesquisa qualitativa em educação. 2ª ed. Revista. Piracicaba: 
Unimep, 1997, p. 24. 
62 BICUDO, Maria V. Fenomenologia: confrontos e avanços. Cortez Editora, São Paulo, 2000.Apud ROACH, 
Eduardo Francisco Freyre. Abordagem fenomenológico-hermenêutica e pesquisa em educação: um estudo de 
vigilância. In ETD – Educação Temática Digital, Campinas, v.10, n. 1, p.198-226, dez. 2008. 
63 SEVERINO, Antonio Joaquim. A Filosofia Contemporânea no Brasil: conhecimento, política e Educação. 
2ª ed. Petrópolis: Vozes, 1999. Apud ROACH. Op.cit. 
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justifica na própria vivência do autor da dissertação. O saint-simonismo está relacionado 

intimamente a fatos históricos da Península do Sahy, sertão em que eu teci e foi tecida a 

minha vida. Esse estudo acadêmico sobre a filosofia saint-simoniana foi impulsionada por 

fomentações de minha primeira pesquisa, isto é, se justifica numa pesquisa anterior, que foi 

o primeiro trabalho sobre a colonização da península catarinense do Sahy, fustigando uma 

curiosidade sobre o saint-simonismo.  

A abordagem fenomenológico-hermenêutica enquanto organização de pesquisa em 

ciências humanas, segundo Silvio Sanchez Gamboa, deve levar em consideração as 

seguintes categorias de referência: agenda, entorno, sujeito e objeto, relação todo-partes, 

relação com o contexto, método, mediação instrumental, concepção de tempo e 

paradigma.64 Para se visualizar melhor as dimensões dessa perspectiva de abordagem de 

pesquisa, faz-se uma comparação rápida entre ela e a abordagem empírico-analítica. 

Segundo a abordagem fenomenológico-hermenêutica, a categoria agenda leva em 

consideração a subjetividade, isto é, a relação intrínseca entre sujeito e objeto, ao passo que 

a abordagem empírico-analítica, apoiada no positivismo, focaliza essa categoria na 

objetividade. Por ser uma pesquisa apoiada em textos originais escritos pelo filósofo há 

dois séculos, considerou-se a subjetividade como ao inconteste. 

Na categoria de referência o entorno, a abordagem fenomenológico-hermenêutica 

busca compreender o tema a partir de um cenário, contextualizando e interpretando, 

enquanto que na empírico-analítica o entorno é controlado e isolado. Nesse sentido, não se 

buscou um entendimento do saint-simonismo somente em sua obra, mas “vazando” para os 

movimentos políticos, econômicos e sociais da transição do século XVIII para o XIX, num 

movimento alicerçado no historicismo. 

Na categoria do sujeito, a abordagem fenomenológico-hermenêutica entende o 

pesquisador enquanto intérprete, de forma transcendental, já que se vai para além da 

relação sujeito x objeto; na abordagem empírico-analítica, o sujeito se mostra ativo, 
                                                 
64 Trata-se de uma síntese organizada pelo Prof. Dr. Ernesto Jacob Keim, apoiada na conferência proferida 
pelo Prof. Dr. Silvio Sanchez Gamboa para o Grupo de Pesquisa Filosofia e Educação – EDUCOGITANS, no 
dia 16 de outubro pela manhã como atividade da disciplina Oficina do Pensamento II e IV. Eis as referências 
empregadas por Gamboa: DERRIDA, J. El lenguaje y la instituciones filosóficas. Barcelona: Piados, 1995. 
DERRIDA, J. Torres de Babel. Belo Horizonte: ed.UFMG, 2002. EAGLETON, T. Depois da teoria. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. GADAMER. El giro hermenêutico. Madrid: Cátedra, 1995. 
HABERMAS, J. Verdad e justificación. Madrid: Trotta, 2002. MATURANA, H. Ontologia da realidade. 
Belo Horizonte, ed. UFMG, 1997. MÉSZÁROS, I. Filosofia, ideologia e ciência social. São Paulo: Ensaio, 
1993. STENGERS, I. A invenção das ciências modernas. São Paulo: Ed 34, 2005.  
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enquanto controlador do objeto. A categoria do objeto nesta dissertação segue a abordagem 

fenomenológico-hermenêutica, pois o objeto se constrói ao longo do trabalho, por meio de 

argumentos e pelo contexto, enquanto na empírico-analítica, o objeto se constitui numa 

totalidade delimitada, e analisada empiricamente, de maneira experimental. Nesta 

dissertação, o que chamamos de objeto é o saint-simonismo, que compreende a filosofia 

saint-simonista e a filosofia saint-simoniana, a primeira se constituído por Saint-Simon, e a 

segunda pela escola que deu continuidade ao seu pensamento após a sua morte. 

Na categoria que se segue, que é a relação todo-partes, na abordagem escolhida por 

esta dissertação, concebe-se que há uma totalidade escondida, incógnita, que se apresenta 

disposta a ser recuperada, que no caso deste trabalho acadêmico, se mostra por meio de 

uma filosofia pouco investigada no Brasil. As partes, representadas pelos aspectos 

filosófico, histórico, prospectivo e pedagógico, culminam em uma interligação, constituído 

um todo gerado pela investigação; as partes se apresentam como variadas manifestações, ou 

em outro termo, fenômenos, que findam por se interligarem. Já na abordagem empírico-

analítica, não há propriamente um todo, pois a pesquisa se apresenta dividida em partes que 

constituindo variáveis e fatores. Essa discussão possibilita entendermos o método 

empregado, outra categoria de referência: enquanto a fenomenológico-hermenêutica aplica 

um movimento de compreensão que emana das partes para o todo no contexto, a empírico-

analítica analisa do todo para as partes. 

A mediação instrumental, segundo Gamboa, é outra categoria. Enquanto na 

abordagem empírico-analítica, dirigida por uma postura positivista, há uma preocupação 

com um controle técnico, na abordagem fenomenológico-hermenêutica promove, dentro de 

sua argumentação interpretativa, uma mediação pela linguagem em busca de um sentido 

intersubjetivo. Assim, nesta dissertação, usaram-se termos que contribuem para o campo 

interpretativo, como o emprego de imagem conceitual,65 poesia e a analogia enquanto 

elemento didático, o que vai ao encontro da perspectiva da abordagem escolhida neste 

trabalho. 

Por fim, tem-se a concepção de tempo. Na abordagem fenomenológico-

hermenêutica, o tempo é contextual conforme a duração da exposição. Neste trabalho 

                                                 
65 Sobre imagem conceitual, ler o primeiro capítulo da obra de PASSERINI, Sueli Pecci. O fio de Ariadne – 
um caminho para a narração de histórias. São Paulo: Antroposófica, 1998. 
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acadêmico, o espaço de tempo relativo ao movimento saint-simoniano é o tempo de 

exposição: se estende de 1760, com o nascimento de Saint-Simon, até 1845, quando os 

saint-simonianos se desmantelaram enquanto membros de um movimento militante, 

embora posteriormente eles tenham dado continuidade às ideias daquela doutrina socialista. 

Esse será o tempo de abordagem, e à medida que se revela a vida de Saint-Simon e dos 

saint-simonianos, uma contextualização do cenário-locus se enovela em torne deles. Na 

abordagem empírico-analítica, trabalha-se com um presente conjuntural, o que não é o caso 

desta dissertação, que abrange questões históricas e filosóficas: histórica, porque se 

investiga uma corrente de pensamento contemporânea que contribuiu para duas das mais 

influentes tendências epistemológicas no Brasil, as filosofias positivismo e marxista; 

filosófica, pois embora o saint-simonismo esteja imerso num determinado contexto 

histórico, suas considerações perpassam o pensamento contemporâneo, discutindo também 

questões extra-temporais. Como lembra Borradori, essas duas vias possibilitam uma 

compreensão crítica do tempo presente: 

 
“Qualquer sujeito moderno é confrontado com ‘a tarefa de compreender o seu 
próprio tempo’, independentemente do que for ordenado por uma escritura 
sagrada ou pela tradição. Filosofia é o nome que se dá à emergência dessa 
consciência histórica, que é singularmente emancipadora, para Hegel como para 
Habermas, porque abre a possibilidade de se apropriar criticamente do 
presente”.66 
 
 

O corpo desse texto/relatório de pesquisa, além desse primeiro capítulo, traz do 

segundo ao quarto capítulos a abordagem histórica e filosófica do Saint-Simonismo; o 

quinto trata da concepção saint-simonista de educação, enquanto o sexto faz considerações 

sobre a educação sob a ótica saint-simoniana, sendo esses dois capítulos respaldados 

teoricamente nos três capítulos precedentes. O sétimo capítulo se constitui de uma 

construção interpretativa do autor da dissertação sobre os textos do saint-simonismo 

referentes ao tema educação, dispostos no quinto e sexto capítulo. Essa construção 

interpretativa é o conceito de Mediação do Potencial Sinérgico Social, que é a filosofia da 

educação a partir dos referencias do Saint-Simonismo. Essa consideração leva a última 

                                                 
66 BORRADORI, Giovanna. Filosofia em Tempo de Terror: diálogos com Jürgen Habermas e Jacques 
Derrida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. p.89. 
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categoria de referência enumerada por Gamboa, que é a do paradigma, o que se explicita 

por meio de uma visualização: enquanto se tem na abordagem empírico-analítica uma 

fotografia como resultado da pesquisa, devido ao controle técnico, à atitude 

experimentalista, à totalidade delimitada e à objetividade, na fenomenológico-hermenêutica 

tem-se uma radiografia, uma vez que se vai para além da relação imediata sujeito x objeto, 

transcendendo-a, buscando uma totalidade escondida a ser recuperada, e empregando uma 

mediação pela linguagem em busca de uma sentido intersubjetivo. 

 

 

1.3 MINHA INSERÇÃO COM O TEMA DA PESQUISA. 

 

Convido o leitor a voltar no meu tempo e acompanhar momentos de minha vida que 

se concatenam com essa pesquisa, o que possibilita entender minha incursão 

fenomenológica no tema escolhido por mim. 

Final do verão de 1998... Eu empreendia uma tarefa completamente nova para mim. 

No momento em que me tornara aluno de graduação na faculdade de História da 

Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE), pela primeira vez eu experimentava a 

leitura e interpretação de um livro de caráter teórico. Antes disso, minhas únicas incursões 

literárias se ativeram a livros de narrativas históricas, poesia e épicos. O livro sugerido para 

a leitura da disciplina de Introdução à História era O que é História? do historiador 

britânico Edward H. Carr.67 Esse livro, que fomenta uma discussão preliminar a respeito da 

concepção de História enquanto ciência e de historiografia enquanto ação metodológica, 

problematiza em seu capítulo primeiro a cerca do tom lógico-dedutivo dado à área da 

pesquisa e da conceituação em História por certa corrente filosófica, principalmente a partir 

da segunda metade do século XIX; tal corrente concebe a História como um espírito, que 

infere sobre o mundo material; uma exteriorização da reflexão do Gênero Humano, 

instituindo o poder temporal dentro de cada grande período e assim, organizando a 

sociedade em cada uma das grandes fases da civilização. Há uma convicção de que a 

civilização seria dirigida pela lei geral do progresso.68 Edward Carr se referia a uma 

                                                 
67 CARR, Edward Hallett. O que é história? São Paulo: Paz e Terra, 1996. 
68 “O século XIX foi uma grande época para fatos. (...). Quando Ranke, por volta de 1830, num protesto 
legítimo contra a história moralizante, acentuou que a tarefa do historiador era ‘apenas mostrar como 
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corrente com a qual pela primeira vez eu me deparava; um termo que me parecia ambíguo, 

e que é uma das palavras-chave desta dissertação: Positivismo.69  

Naquela ocasião, eu e mais alguns colegas havíamos nos comprometido em nutrir 

um debate em classe, por meio das proposições daquele capítulo do livro de Carr. Esse 

historiólogo, partindo do pressuposto de que o leitor já conhece as correntes 

epistemológicas que movimentam a Ciência, não definiu o Positivismo.70 Isso me compeliu 

a buscar outra fonte bibliográfica que me auxiliasse a conhecer aquela filosofia francesa; 

estudei um livro intitulado O que é Positivismo, de João Ribeiro Jr; e ali, encontrei uma 

citação que não pudera imaginar que teria repercussão um dia em mim: “Comte (...) tornou-

se amigo e secretário do socialista Saint-Simon, que exerceu grande influência sob sua 

formação intelectual. Após seis anos de convívio, afasta-se bruscamente do mestre”.71 

Lembro-me vividamente que, dias após a pesquisa, a aula de apresentação mais 

parecia um “tribunal do Santo Ofício” contra o positivismo, no qual, nós acadêmicos, 

assemelhávamos a dominicanos conduzidos por um “Torquemada epistemológico”. A 

discussão foi “rasteira”. Hoje, podendo refletir e estabelecer um juízo sobre minha aurora 

acadêmica, eu lamento que aquela ocasião tenha promovido tal espécie de discussão, ao 

invés de uma teoricamente aprofundada, me causando uma impressão negativa. Mas, será 

que a maioria dos radicalismos se caracteriza pela não “escavação arqueológica” do 

entendimento daquilo que se considera como oposto, retrógrado e superado? Não é o 

                                                                                                                                                     
realmente se passou’, este aforismo não muito profundo teve um êxito espantoso. (...) Os positivistas, 
ansiosos por sustentar sua afirmação da história como uma ciência, contribuíram com o peso de sua 
influência para este culto dos fatos. Primeiro verifique os fatos, diziam os positivistas, depois tire suas 
conclusões”. (CARR, Edward. Op. cit., p.12-13). 
69 O modelo positivista da História entende as transformações históricas como ação temporal de pequenos 
grupos detentores do saber sobre toda a sociedade, impulsionando as nações ao progresso; assim, a dimensão 
pessoal dos indivíduos enquanto sujeitos, no processo de construção e transformação da História, passa a ser 
meramente passiva; como as multidões assistem a tudo bestializados (CARVALHO, José Murilo. Os 
bestializados, 1987), expectadores da ação de mudanças sociais, se oferece uma história apenas baseada nos 
feitos memoráveis de grandes heróis de guerras, guerras nas quais nunca escutamos gritos de dor, e nas quais 
os soldados, índios, negros, sertanejos e caboclos errantes não tem um porta-voz. Todos esses foram e são 
meros coadjuvantes. Para o positivismo, lhes cabe cumprir sua função na divisão do trabalho, em prol do 
progresso, entrelaçando uma complexa rede da qual Émile Durkheim chamava de cooperação. 
70 Usar-se-á P (maiúsculo) ao se referir à Filosofia Positivista elaborada por Auguste Comte (1798-1857); 
usar-se-á p (minúsculo) ao se referir à tradição positivista da ciência, que remonta desde o século XIV, com 
Copérnico, perpassando Galileu, Newton, e as tradições empiristas e racionalistas do Iluminismo – e que 
culminaram no século XIX, com a Filosofia Positivista de Comte. 
71 RIBEIRO JÚNIOR, João. O que é positivismo. Coleção primeiros passos. São Paulo: Brasiliense, 2008. 
p.08. 
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desconhecer intimamente do oposto um dos fatores que nos leva a cometermos os mesmos 

erros daquilo que nos propomos a combater?  

 

Infância em Garuva: o gosto pelos livros e minha curiosidade. 

Fatores combinados me motivaram a cursar a faculdade de História; esses me 

compeliram a trilhar um primeiro caminho no entendimento dessa área do conhecimento 

como possibilidade de um desvelar o mundo. Mas que fatores foram esses? Leituras na 

minha adolescência de épicos como a Ilíada, a Odisséia, Os Lusíadas...; as narrativas das 

grandes revoluções ao longo do tempo, das grandes descobertas do Homem...; filmes 

nostálgicos como Ben-Hur e Quo Vadis me levaram para épocas que eu jamais imaginara. 

Ao que me lembre, o sonho de me tornar professor de História emanou pela primeira vez 

quando, aos oito anos, toquei pela primeira vez num exemplar das histórias em quadrinhos 

de Asterix, o gaulês. As narrativas bíblicas tomavam parte de minhas noites, uma vez que 

suas histórias remetiam-me a épocas “guerreiras”.  

Folhando com fascinação uma enciclopédia de meu avô, recordo-me da figura de 

um homem cujos olhos penetrantes prendiam a minha atenção: seu nome era Karl Marx. 

Sua figura aparecia com destaque no item comunismo. Mas os textos eram muito 

complexos para uma criança de nove anos e, portanto, tive a “genial” ideia de levar minha 

inquietude para a escola. Assim, certa vez, aos dez anos, durante uma atividade da quarta 

série, fui à lousa e perguntei a minha professora: 

– O que significava a palavra “CO-MU-NIS-MO”? – soletrava eu, dando ênfase ao 

meu espírito duvidoso.  

Transfigurando seu rosto com um ar de surpresa, ela me perguntou severamente: 

– Aonde você ouviu isso, rapaz? Foi com os seus pais?   

– Li num livro professora! Mas, o que quer dizer essa palavra esquisita? 

Aquele momento anedótico que seria uma “boa deixa” para demonstrar a 

potencialidade da Zona de Desenvolvimento Proximal formulada por Vygotsky, se tornou 

um dos momentos mais marcantes de minha passagem pela escola primária: 

– Volte já pro seu lugar guri! – me disse asperamente, – Essa “coisa ai” não é boa! E 

gente da tua idade não tem que ficar fazendo esse tipo de pergunta! 
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Eu havia entendido intimamente que comunismo era uma coisa ruim;72 aquele dia 

fatídico marcou o início de uma intermitência que somente cessou no final do ensino 

fundamental, quando a palavra comunismo reapareceu em meus livros didáticos de história 

e geografia. Evidentemente, não culpo aquela professora, pois todos nós estamos imersos 

em realidades históricas que condicionam nossas ações, embora não necessariamente as 

determinem.73  

 

A lida na roça: o cotidiano duro do trabalho no campo. 

Aproveitando essa meada que essa fala freiriana enseja, entendo que outra força 

que me empurrou a cursar uma faculdade de História: a realidade em que eu estava 

mergulhado. A gênese dessa minha realidade estava atrelada à condição histórico-material 

que herdei de meus pais e que me compeliram a buscar saltos. Trabalhei no campo, onde eu 

enfrentava as adversidades da vida dura da práxis rural, me submetendo a toda sorte de 

condição na vastidão dos bananais e das roças do município catarinense de Garuva, onde 

passei a residir com minha família desde os quatros anos de idade. 

A cultura para obter da terra, num diálogo com ela, o “pão de cada dia”, nossa 

herança de Adão, se dava num ambiente cosmopolita, numa fazenda, em que eu era peão; o 

conjunto de trabalhadores lá era composto por homens oriundos de outras partes do país: 

nossa epiderme, músculos e ossos, nossa alma e nosso espírito, dimensões de um único ser 

em nós mesmos, traziam as marcas da vida em sua condição material e o universo 

complexo de cosmovisões diferentes em sua condição espiritual. Isso foi relevante na 

minha decisão de ir além, de um dia me tornar professor de história, pois as condições 

adversas de trabalho e os distanciamentos entre pobres e ricos, tão visíveis no meu dia-a-

dia, geravam um clima quase que “misteriosos” em minhas reflexões. Esse contexto me 

direcionava a buscar uma explicação da realidade calcada em uma interpretação histórica e 

                                                 
72 Obs.: é importante fazer aqui uma ressalva: entendendo que o(s) socialismo(s) e o(s) comunismo(s) 
colocado(s) em prática nos século XX no Leste europeu e em nações da Ásia e da América se diferencia(m) 
do socialismo e do comunismo teorizado por Marx, houve (e ainda há) toda forma de difamação das 
perspectivas  ditas de esquerda, por via ideológica. Sobre a vulgarização do marxismo, recomenda-se a leitura 
das notas preliminares de Erich Fromm em O conceito marxista de homem. 
73 FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e 
Terra, 2003. p.53. Isso remonta um adendo das Teses sobre Feuerbach, escritas por um alemão em desuso: 
“O homem pode fazer a sua História, mas não pode fazer nas condições por ele escolhidas. O homem é 
historicamente determinado pelas condições, logo é responsável por todos os seus atos, pois ele é livre para 
escolher”. 
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material, e não somente na “maior ou menor vontade de trabalhar para poder ganhar 

honestamente a vida”. 

Cursar uma faculdade, para alguém com a alma e as mãos calejadas pelo cio da 

terra significava também, numa dimensão individual, a própria superação de 

condicionantes históricos, materiais e sociais. “Ser alguém na vida”, como os meus pais 

diziam; “ser alguém na vida”, igual às personagens que encontramos nas revoluções; isso 

passou a ser a força motriz do meu universo. Cursar uma faculdade significava superar a 

herança que meus pais haviam deixado para mim e meus irmãos, herança que embora fosse 

um patrimônio imaterial fantástico por nos fornecer a dignidade, o respeito à vida e a 

vontade de continuar lutando para viver, nos legava a falta de condições materiais para 

buscarmos novas perspectivas. 

 

Um phalanstère em minha cidade! 
Ainda houve outro fator decisivo para aquela decisão: em outubro de 1997, na 

Escola de Educação Básica “Carmem Seara Leite”, escola de Garuva em que iniciei e 

conclui o ensino básico, a professora Milena Saad Benedet (In Memorian) realizava o seu 

estágio supervisionado objetivando a obtenção do título de graduação em História pela 

mesma universidade que meses depois eu também integraria. O tema do projeto de estágio 

era relacionado a uma fração interessante da história do município de Garuva, que se 

conecta, de certa forma, à história do socialismo moderno. O tema da aula me 

impressionou, principalmente pelo fato de que eu e meus colegas de classe desconhecíamos 

o teor daquela aula: tratava-se da única tentativa no Brasil de colocar em prática o 

prospecto cooperativista do filósofo francês Charles Fourier, o falanstério.74  

Um dos ramos desta tentativa impar de criação da “falange fourierista” em nosso 

país aconteceu às margens do Rio Palmital, na localidade garuvense que leva o mesmo 

nome, entre os anos de 1842 e 1845, há poucos quilômetros de minha casa. Os 

acontecimentos envolveram sonhos e esperanças, interesses e desavenças, levando os 217 

franceses a se dividirem em dois núcleos: um no Sahy (atual Vila da Glória, São Francisco 

                                                 
74 Falanstério era a vasta associação autônoma de produção inspirada nas ideias publicada no diário Le 
Phalanstère (1832), de Charles Fourier (1772-1837), no seio da qual sua massa de trabalhadores (composta 
1800 indivíduos) viveria em fraternidade comunitária. O falanstério objetivava a harmonização das relações 
econômicas e sociais. 
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do Sul, SC), liderado pelo homeopata Benoît Jules Mure;75 o outro no Palmital, liderado 

por um tecelão chamado Michel Derrion.76 Infelizmente, a srta. Milene não nos pode dar 

informações sobre a vida do tal tecelão, pois sua biografia era uma incógnita. Quem era 

esse honrado desconhecido? O que levou a largar sua vida na França para se aventurar nas 

matas inóspitas do Palmital, em 1842? Pela primeira vez meu espírito se aproximava 

daquele que, como veremos, é um dos motivadores desta dissertação. 

Naquela ocasião, a biblioteca da escola adquiriu por meio daquele estágio um 

exemplar da obra Fourier: Esperança e Utopia na Península do Saí, da Profa. Raquel 

S.Thiago, na qual se baseara o estágio de Milene Benedet. O trabalho, além de narrar os 

acontecimentos no Sahy e no Palmital quando da tentativa de estabelecimento do 

falanstério naquelas terras, possibilitou um ambiente que levou a autora a discorrer sobre 

Fourier e sua filosofia.77 Confuso por não entender muito bem a filosofia de Fourier, 

excursionei em tal livro por duas semanas. E assim, pela primeira vez me deparava com o 

nome de um dos primeiros socialistas da Modernidade, um conde francês, chamado Henri 

de Saint-Simon; mas não dei importância às citações que o livro fazia a seu respeito, que, 

diga-se de passagem, são muito sucintas no transcorrer das páginas. 

 

Primeiras leituras sobre o socialismo utópico. 

Meses após assistir aquela aula de estágio eu me tornava um acadêmico, e a história 

do falanstério em Garuva, o seu romantismo e a sua proposta de mudança do mundo 

continuavam a golpear com pujança a minha mente, desferindo impactos análogos a de um 

machado sobre uma tora de imbuia, formando um sulco fundo que esculpia, em meu jovem 

espírito, um enorme ponto de interrogação e uma inquietação incomum; e como as pessoas 

do lugar onde eu vivia podiam não se interessar por uma história tão grandiosa de amor e 

fraternidade cujas planícies vivamente testemunharam? Como eles podiam não se 

entusiasmar com aqueles acontecimentos que mais parecia sair de um romance de Émile 
                                                 
75 Benoît Jules MURE (1809-1858), foi um homeopata lionês. Em 1840, convenceu as autoridades do 
império do Brasil a patrocinarem aquela que seria a única experiência falansteriana no Brasil. Em 1844, ele 
fundou a Escola de Homeopatia do Rio de Janeiro, e por isso, ele é apontado como o “pai” da Homeopatia 
no Brasil.  
76 Michel-Marie DERRION (1803-1850), foi um militante tecelão lionês, adepto da doutrina de Saint-Simon 
e Fourier fundador da primeira cooperativa de consumo da França. Sobre sua vida, trataremos mais adiante 
nesta dissertação. 
77 S. THIAGO Raquel, Fourier: esperança e utopia na Península do Saí, Blumenau: FURB/ Florianópolis: 
UFSC, 1995. 
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Zola?78 O fato é que até então não se editara nenhum livro relacionado à história do 

município de Garuva, e as obras que tratam especificamente do falanstério, de linguagem 

acadêmica, nunca estiveram acessíveis ao público geral79, criando assim uma espécie de rio 

caudaloso entre o público e os fatos, cujas correntes arrastam quaisquer tentativa de um 

alcançar a margem do outro. 

Na faculdade, na aula de Sociologia, uma das atividades fora ler o livro Utopia, de 

Sir Thomas Morus. Isso só me instigou a buscar fontes “clássicas” sobre o comunismo; 

tentei conhecer mais profundamente, dentro de minhas limitações, o materialismo do 

mouro de olhos penetrantes e Engels, já que meus tutores apenas os citavam muito 

rapidamente. Os “li” por minha própria conta, por meio do Manifesto do Partido 

Comunista e trechos dos Manuscritos Econômico-Filosóficos; em meio a todo aquele 

turbilhão teórico promovido pelos dois alemães, um nome prendia minha atenção; achava a 

pronúncia estranha: era “Sá... “Sãi... “Saim... [Ah! Alguma coisa assim!] “Senô... “Simô... 

S A I N T – S I M O N. 

 Em Marx e Engels, a teoria de Saint-Simon não é exposta senão por meio de uma 

síntese crítica.80 Por Socialismo Utópico Marx e Engels entendiam toda teoria de melhoria 

social que precederam o socialismo proposto pelos dois, o Socialismo Científico; Segundo 

eles, esse tipo de socialismo possibilitou, por sua militância humanística, um movimento de 

consciência na classe trabalhadora, mas de longe viabilizaria uma transformação real na 

melhoria dos mesmos.  

Os inúmeros afazeres acadêmicos e o empenho para custear a faculdade 

inviabilizavam a minha incursão de maneira mais aprofundada à filosofia marxista; também 

se inviabilizava a realização de minha maior ambição até aquele momento: uma pesquisa 

sobre a história da região de Garuva, que como já dissera, insistia em retumbar no meu 

coração. Tentei elaborar um projeto que pudesse desencadear, deflagrar uma pesquisa 

inicial sobre a história de meu município; mas meus orientadores me desacreditavam 
                                                 
78 O escritor e filósofo Émile Zola (1840-1802), autor de romances políticos como Germinal, se inspirou em 
Fourier e Saint-Simon no final de sua vida, o que propiciou a publicação da obra Travail (1901). 
79 Podemos citar obras antigas relevantes à história do falanstério do Sahy, e aqui se cita duas: RANGEL, 
Alberto. No Rolar Do Tempo. Sine Loco: J.Olympio. 1937; e BOITEUX, Henrique. O falanstério do Saí, in 
revista do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. Florianópolis, 12, 1° semestre. 1944. Esses dois 
trabalhos, por exemplo, já são de difícil localização a pesquisadores acadêmicos, quanto mais ao público 
geral. 
80 O mesmo ocorre com Engels na obra Anti-Düring (1878), depois reeditado com o título Do socialismo 
Utópico ao Socialismo Científico (1890).  
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justamente pela falta de fontes documentais e bibliográficas, duas premissas “rankeanas” 

fundamentais.81 

Em 2000, na disciplina de História de Santa Catarina, tive a oportunidade de ter 

aula com a Profa. Raquel S.Thiago; confesso que, nos dias que antecederam as primeiras 

aula de sua disciplina, uma certa expectativa e excitação tomava conta de mim, sobretudo 

pelo fato de que eu havia lido seu livro dois anos antes; ao longo do curso, tive a 

oportunidade de lhe fazer várias perguntas sobre os acontecimentos no Sahy e no Palmital 

referentes ao falanstério; nessas minhas conversas com Raquel S.Thiago, uma coisa que 

ficara mais clara é que em seu livro Esperança e Utopia na Península do Saí,  

diferentemente de outras obras que abordam os incidentes ocorridos no Sahy e no Palmital, 

a de S.Thiago explora a filosofia de Fourier, conhecida superficialmente e mesmo, muitas 

vezes, menosprezada e adulterada.82 Todavia, a obra de Raquel S.Thiago tangenciou, de 

modo sucinto, a filosofia de Saint-Simon, que exerceu influência, sobretudo, sobre os 

franceses que se dirigiram para o Palmital, no município onde ainda resido. 

 

Os epitáfios anarquistas. 

Como estou tentando mostrar, as citações sobre o “obscuro” Saint-Simon, desde 

antes de meu ingresso à universidade, se revelavam intempestivas. E esse “formigamento” 

sobre ele e sua teoria aumentava na medida em que eu percebia o quão eram rarefeitas as 

fontes bibliográficas sobre “o conde socialista” em língua portuguesa, mesmo as que se 

podem encontrar on-line na World Wide Web. Novamente, me esquivei do conde, sendo 

forçado a “enveredar-me por pastos verdejantes”83 de outras filosofias. 

Ainda durante a minha graduação, nas aulas de História da Filosofia, eu me 

interessei por mitologia greco-romana e pelas filosofias clássica e católico-medieval; com 

relação à filosofia dos chamados “modernos”, minha atenção se enovelava em Marx e 

                                                 
81 A expressão “rankeano” é referente ao historiador alemão Leopold von Ranke (1795-1886), um dos marcos 
do positivismo na “ciência” histórica, “considerado iniciador de uma viragem historiográfica importante da 
‘crônica’ narrativa para o ‘registro’ documental”. (BURKE, Peter. O Mundo como teatro: estudos de 
antropologia histórica. Trad. Vanda Maria Anastácio. Lisboa: Difusão Editorial, 1992. p.223). 
82 A filosofia de Fourier, comumente, é vista como apologia libertina à depravação. Vejamos um exemplo nas 
palavras de Comte: “A mais desprezível das seitas efêmeras geradas pela anarquia moderna parece-me ser 
aquela que quis erigir a inconstância em condição de felicidade, como a instabilidade das ocupações em meio 
de aperfeiçoamento”. (COMTE, Auguste. Catecismo Positivista. III Parte, décima Conferência, In. COMTE, 
Auguste. Coleção Os Pensadores. 2ª.ed. São Paulo: Abril Cultural, 1983.p.272-273).  
83 Alusão ao Salmo 23. 
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também Fourier. Aventurei-me também em algumas páginas da obra Miséria da Filosofia. 

Esse livro trata de uma resposta de Marx ao Sistema de Contradições Econômicas ou 

Filosofia da Miséria, de Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), filósofo francês expoente do 

Anarquismo; o anarquista russo “Bakunin chamava-o de ‘mestre de todos nós”.84 Instigados 

por novidades teóricas dentro de nossas leituras de Marx, e também pelo filme Dead Poets 

Society,85 eu e mais alguns colegas acadêmicos organizamos um grupo de estudos chamado 

“Epitáfios Anarquistas”; havíamos traçado a meta de ocuparmo-nos, em nossos poucos 

momentos vagos, de leitura de textos anarquistas; as reuniões aconteceriam uma vez por 

semana, em uma sala do departamento de História, no intervalo de uma aula e outra. 

Primeiramente, fixamo-nos sobre a obra Deus e o Estado, de Mikhael Bakunin; mas, o 

acumulo de compromissos acadêmicos logo nos fez retroceder e dar fim a tal empresa. 

Numa banca de jornal, comprei um livreto que estava na estante de lançamentos; o 

livro, um clássico do anarquismo, era A propriedade é um roubo, de Proudhon. Recitei 

trechos dele nas últimas reuniões dos Epitáfios, trechos em que Proudhon tecia um 

comentário sobre o que acreditava ser um efeito eminente do progresso humano, isto é, o 

fim inevitável do Estado em detrimento de uma “administração das coisas”; é aí que ele, 

salvaguardando-se em uma filosofia da História, fazia menção a Saint-Simon. Proudhon 

trouxe uma analogia que Saint-Simon fez entre o progresso da educação de cada ser 

humano e o progresso histórico da própria sociedade.86 Na ocasião, sugeri como pauta para 

as próximas reuniões um estudo sobre aquele que Proudhon chamava naquele mesmo texto 

de “o Inovador”; mal sabia eu que os Epitáfios Anarquistas marcavam ali suas últimas 

reuniões. 

A empresa dos Epitáfios Anarquistas espalhou as sementes da Utopia no campo 

mais fecundo do ser, isto é, no meu apeiron87 onírico; desde então venho regando as plantas 

                                                 
84 Contracapa de PROUDHON, Pierre Joseph. A propriedade é um roubo: e outros textos anarquistas. [trad. 
Suely Bastos]. Porto Alegre: L&PM, 2001. 
85 Filme estadunidense de 1989, cujo enredo com a história de um professor de literatura que instiga os alunos 
a perseguir suas paixões. 
86 PROUDHON, Op.cit., p.88. Obs.: Sobre tal analogia feita por Saint-Simon, falar-se-á no quinto capítulo 
desta dissertação.  
87 “(…) a substância primordial é o apeiron. (…) para Anaximandro [610- 546 a.C] o termo [apeiron] (…) 
substância primordial (…) é algo sem limites e indeterminada. Esta (…) característica é fundamental para se 
compreender o que é o apeiron. (…) Se fosse uma substância determinada destruiria todas as outras, na 
medida em que a physis é infinita. (…) a substância primordial [apeiron]  é incriada e imperecível (…) existe 
desde sempre e existirá para sempre”. (http://mnemosyne.blog-city.com/o__apeiron_em_anaximandro.htm, 
acesso em 07 de julho de 2009). 
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que dali brotam com amor e esperança, cujas árvores prometidas são mundos novos 

possíveis, nos quais a opressão não poderá abraçar um palmo de terra sequer em que possa 

germinar; e quanto aos frutos, é incumbido a mim e a todos os que compartilham deste 

exato momento histórico uma luta para que o desfrute da colheita possa chegar. 

 

Pós-faculdade: encontro com a filosofia de Paulo Freire. 

Em 2001, ano de minha formatura, me via nos apuros do último ano da faculdade.88 

Após obter minha colação de grau em História, um comboio de dúvidas, pressupostos e 

convicções cirandavam em torno de mim. Dentre as minhas convicções, havia aquela que 

era o imperativo mais fulgente: uma crença de que meu diploma havia me alistado numa 

espécie de exército que movia a jihad contra a visão positivista da História, por mais que 

meu domínio teórico sobre as implicações filosóficas do Positivismo fosse, confesso, 

superficial. 

Eu dei continuidade à minha formação, pois percebi que a conclusão da graduação 

não era senão o início de uma caminhada, um porvir muito mais auspicioso, porém árduo. 

Entre 2002 e 2004, fiz duas especializações: cursei um curso de pós-graduação em História 

do Brasil (UNIBEM/Curitiba-PR) e conclui outra em Educação e Interdisciplinaridade 

(FACIPAL/Palmas-PR);89 em ambos salpicaram os momentos em que se fez uso do termo 

“positivismo” ;  “cartesianismo”, “racionalismo” e “quantitativo” se juntavam àquele.  

Em meados de 2004, resolvi parar minha sequência ininterrupta de anos dedicados 

ao estudo acadêmico (1998-2004) e me dedicar à Educação, elaborando projetos enquanto 

educador. Desimpedido do “garrote” dos compromissos institucionais, me excursionei nas 

mais diversas leituras, que iam da Filosofia à Teologia, da Literatura à Ciência, da Física à 

Pedagogia; começava também o desejo de buscar algum foco de pesquisa a ser 

desenvolvido em um futuro curso de mestrado.  

Nessa mesma época comecei a frequentar os encontros promovidos pelo Sindicato 

dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina (SINTE), órgão pela qual atuei 

enquanto diretor de comunicação em 2007; foi lá, em 2004, que li pela primeira vez um 

                                                 
88 Meu Trabalho de Conclusão de Curso, cujo título era “Guerra do Contestado e MST: lutas históricas pela 
terra”, também serviu de tema para o meu estágio supervisionado. 
89 Nesse último curso citado, desenvolvi uma pesquisa que culminou com uma monografia intitulada Asterix 
e suas implicações interdisciplinares, no qual dediquei um capítulo a um debate sobre a visão reducionista do 
cartesianismo e do positivismo.  
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pensador brasileiro que em momento nenhum fora citado nas aulas de Psicologia durante a 

graduação; era Paulo Freire. Num curso promovido pelo sindicato, fez-se um estudo do 

segundo capítulo da Pedagogia da Autonomia, sobretudo a sessão ensinar exige humildade, 

tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores; eis o trecho que mais havia 

fomentado discussões: 

 
“É como profissionais idôneos – na competência que se organiza politicamente 
está talvez a maior força dos educadores – que eles e elas devem ver-se a si 
mesmos e a si mesmas. É neste sentido que os órgãos de classe deveriam 
priorizar o empenho de formação permanente dos quadros do magistério como 
tarefa altamente política e repensar a prática das greves, inventando uma nova 
maneira de lutar que seja mais eficaz. A luta dos professores pela dignidade de 
sua função, não só é democraticamente importante, bem como pode ser 
interpretada como uma prática ética”.90   
 
 

No final da primavera daquele ano, não só a fragrância freiriana prendia minha 

atenção: uma última flor irrompia a relva; botão singelo, mas que exalava a promessa de 

uma pesquisa que culminaria com uma obra, cujo pólen, hoje, não é atraente senão a um 

número muito restrito de abelhas. A oportunidade de desenvolver uma pesquisa e escreve a 

história de minha gente havia acenado para mim. Uma empreitada que possibilitou a 

publicação de um livro que tem implicações diretas com a escolha do tema desta 

dissertação. A forma na qual tudo isso começou é que foi, no mínimo, inusitada; um salto: 

do chão de minha escola aos vastos campos da Península do Sahy; e agora outro salto: das 

terras peninsulares de minha terra à filosofia de Saint-Simon.  

 

História de Garuva: a proposta de uma obra. 

Trimmmm!!! Toca o sinal para o recreio... uma sexta-feira de manhã; o alvoroço 

contagiava a sala dos professores: um grupo de educadores da Escola “Carmem Seara 

Leite”, em Garuva (SC), começou um movimento na tentativa de sensibilizar as autoridades 

de que aquela unidade escolar, importante por sua relevante “demanda”, necessitava de 

uma quadra poliesportiva coberta. Dias depois, o movimento se esvaziara ao se perceber 

que o terreno da escola fazia parte de uma gleba, que ultrapassava os limites murados da 

própria unidade de ensino, lote que ainda não havia sido desmembrada; somado a isso, 

                                                 
90 FREIRE. Op. cit., p.68. 
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constava um litígio histórico junto à justiça; sem uma escritura oficial enquanto tal 

pendenga não fosse resolvida, as autoridades se eximiriam de qualquer empreendimento de 

grande porte naquele espaço. Resolvi me informar mais e, em minha investigação, descobri 

que muitas propriedades do município, entre as décadas de 1960 e 1980, receberam apenas 

um contrato de compra e venda, sem número de circunscrição pública. Curiosamente fiquei 

sabendo que no município vizinho, Itapoá, ocorria o mesmo fenômeno. A vastidão 

territorial ociosa nessa região possibilita, ainda hoje, toda sorte de especulação sobre o solo. 

O pivô de toda essa história era uma empresa francesa que falira há mais de cinquenta anos.   

Isso tinha alguma relação com os franceses falansterianos? Descobriria mais tarde 

que não... Tratava-se de uma companhia de engenheiros franceses posterior em 80 anos à 

empreitada utópica no Sahy, ou seja, uma coisa não tinha nada em relação com a outra. 

Então, como se dera a ocupação das terras ao longo dos anos na Península do Sahy e na 

Planície do Palmital? Eu encontrava ali uma justificativa para empreender um estudo 

histórico da minha região: explicar um processo civilizatório91 ao longo dos últimos 

séculos que gestou contradições presentes no Presente; mas, não uma explicação pela 

explicação histórica, e sim, uma tentativa de compreensão da realidade que possibilitasse 

superar as contradições do Agora. 

Um projeto pedagógico foi o “pontapé inicial”: compartilhando com os estudantes 

noções metodológicas sobre coleta de informações em campo, percorremos as localidades 

ribeirinhas e os rincões do Sahy, documentando toda e qualquer pista fornecida pelos 

moradores dessas cercanias. Entretanto, ninguém vislumbrava a “transubstanciação” 

daquele projeto em realidade. O episódio do “terreno da escola” e os andamentos iniciais da 

pesquisa já me possibilitavam antever que a temática da obra se enovelaria na ocupação 

colonial e no processo de privatização das terras públicas do Sahy e Palmital. E foi o que 

aconteceu: dedicava-me ao estudo do Direito Agrário e Fundiário do século XIX, à medida 

que me deparava com os documentos em minhas peregrinações regulares ao Arquivo 

Histórico de Joinville (SC), Biblioteca Pública de Florianópolis (SC) e Arquivo Nacional 

                                                 
91 O termo processo civilizatório é uma expressão elaborada pelo Prof. Dr. Jacob Keim em conjunto com o 
Grupo de Pesquisa Educação e Filosofia EDUCOGITANS, e se refere à relação existente entre nossos hábitos 
na contemporaneidade como resultado de um movimento complexo desenvolvido historicamente no Ocidente 
ao longo dos últimos seiscentos anos, por meio de uma teia imbricada: cosmovisão científica e nihilismo 
reativo (Nietzsche), racionalismo filosófico, expansão do modelo econômico capitalista, intensificação dos 
antagonismos de classes, movimento mundializante da Globalização, da estética espetacular que miniminiza 
o homem (Guy Debord), do Colonialismo permanente das “Periferias do Mundo” (Dussel), etc. 
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do Rio de Janeiro (RJ). Outro aspecto da pesquisa foi o diálogo estabelecido com os 

moradores ribeirinhos, fonte na qual hauri a história oral que até então só tinha espaço na 

dimensão imaterial da cultura popular daquela gente.  

Eu sentia também que havia chegado o momento de revisitar os incidentes ocorridos 

às margens do rio Palmital, e abordar a história daqueles franceses, militantes socialistas, 

que singraram o canal norte da Baia da Babitonga para concretizar o sonho de Fourier. 

Acessando os registros originais da empresa fourierista da década de 1840, escritos por 

Mure e Derrion, percebi que havia a possibilidade de recontar os “experimentos utópicos” a 

partir dos franceses que, liderados por Derrion, semearam esperanças nas terras de Garuva 

há quase dois séculos. 

 

O estudo da língua francesa e o mestrado em educação. 

Em virtude daqueles documentos, escritos na língua dos “socialistas utópicos”, eu 

iniciei aulas particulares de língua francesa com a professora Maria Ruth Mora, portuguesa 

dos Algarves, que por anos viveu em paises africanos como Angola e antigo Congo Belga. 

Passei a investir integralmente meus domingos nesse estudo; além de livros sobre gramática 

francesa, inclui como material didático para essas aulas os documentos escritos por 

Derrion.  

Ainda que estivesse “mergulhado” naquela pesquisa histórica, ainda que me 

dedicasse ao estudo da pedagogia e filosofia, eu dialogava sozinho com todo aquele 

universo que cirandava a minha volta. Senti que a intermitência que me afastara do 

ambiente universitário não podia continuar, pois carecia de orientação. Foi então que eu 

resolvi “encarar” um mestrado. Lancei-me à procura de um grupo de pesquisa no qual 

minha formação na área da História, os meus estudos extracurriculares sobre Filosofia e o 

meu cotidiano práxico na área da Educação pudessem ser um potencial de diálogo. 

Encontrei no grupo de pesquisa Filosofia e Educação - EDUCOGITANS, do Programa de 

Pós-Graduação e Mestrado em Educação da Universidade Regional de Blumenau (PPGE-

FURB/SC) essa possibilidade.  
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Em agosto de 2006, passei a frequentar a Oficina do Pensamento e a Cátedra do 

Oprimido, ambas promovidas pelo grupo de pesquisa EDUCOGITANS.92 Evidentemente, as 

discussões nesses dois espaços não se restringiam somente à filosofia e à educação, mas 

exploravam seus focos de pesquisa: ética, ecopedagogia, epistemologia e ontologia. O 

empenho para entender a matriz civilizatória “construtora” de nossa realidade, na busca por 

uma Educação que possa superá-la, foi fundamental para a minha decisão de integrar o 

grupo. Discussões sobre a dimensão metodológica do positivismo tomavam cores mais 

vivas e críticas, me levando a reler muito do que eu já havia estudado sobre o assunto. 

Como um dos focos de pesquisa do EDUCOGITANS é o trabalho edificado por Paulo 

Freire, fui fustigado a me inteirar mais sobre suas perspectivas filosóficas. Algumas 

citações que Paulo Freire fez nas obras Educação como prática da liberdade, Cartas à 

Guiné-Bissau e Pedagogia do Oprimido atiçaram minha curiosidade a respeito do 

psiquiatra martinicano de ascendência africana, Frantz Fanon (1925-1961). Estava 

convicto de que minha futura dissertação se enveredaria por ali. 

Num dos encontros da Oficina do Pensamento, fez-se menção a uma obra que me 

despertou a atenção, pois parecia que ele poderia ser muito útil para alguém que se 

encontrava na minha condição: Como se faz uma Tese em Ciências Humanas, de Umberto 

Eco.93 Lá, a sessão “É necessário saber línguas estrangeiras?” me atentou para algo que, 

sobretudo hoje, me motiva a continuar estudando línguas em minha caminha:  

 
“1) Não se pode fazer uma tese sobre um autor estrangeiro se este autor não for 
lido no original. A coisa parece evidente se se tratar de um poeta, mas muitos 
pensam que para uma tese sobre Kant, sobre Freud ou sobre Adam Smith esta 
precaução não é necessária. Pelo contrário, é-o por duas razões: antes de mais, 
nem sempre estão traduzidas todas as obras daquele autor e, por vezes, a 
ignorância de um texto menor pode comprometer a compreensão do seu 
pensamento ou da sua formação intelectual; em segundo lugar, dado um autor, a 
maior parte da literatura sobre ele está geralmente na língua em que escreveu, e se 
o autor está traduzido, nem sempre o estão os seus intérpretes; finalmente, nem 
sempre as traduções reproduzem fielmente o pensamento do autor, enquanto fazer 
uma tese significa justamente redescobrir o seu pensamento original precisamente 
onde o falsearam as traduções ou divulgações de vários gêneros; fazer uma tese 

                                                 
92 A Oficina do Pensamento é promovido nas manhãs de sexta-feira, sendo o momento de encontro dos 
membros do grupo de pesquisa EDUCOGITANS. A Cátedra do Oprimido, que ocorria nas noites de quinta-
feira, era um estudo promovido pelo Instituto Paulo Freire (e representado pelo prof. Ernesto Jacob Keim), 
que tinha como objetivo estudar os referenciais teóricos de Paulo Freire. 
93 ECO, Umberto. Como se faz uma tese em ciências humanas. 13ª. ed. [trad. Ana Falcão Bastos e Luis 
Leitão]. Lisboa: Editorial Presença, 2007. 
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significa ir além das fórmulas difundidas pelos manuais escolares, do tipo 
«Foscolo é clássico e Leopardi é romântico» ou «Platão é idealista e Aristóteles 
realista» ou, ainda, «Pascal é pelo coração e Descartes pela razão».2) Não se pode 
fazer uma tese sobre um tema se as obras mais importantes sobre ele estão 
escritas numa língua que não conhecemos. (...).3) Não se pode fazer uma tese 
sobre um autor ou sobre um tema lendo apenas as obras escritas nas línguas que 
conhecemos. Quem nos diz que a obra decisiva não está escrita na única língua 
que não conhecemos? É certo que esta ordem de considerações pode conduzir à 
neurose, e é necessário proceder com bom senso”.94 

 

 
Quase na mesma época eu havia lido A Desobediência Civil, de Henri David 

Thoureau, que numa passagem dissera: “O aluno que é verdadeiramente audaz, lerá a 

Ilíada e a Odisséia de Homero em sua língua original”, pois, assim, “(...) entra em contato 

direto com o pensamento do autor por meio da lexicologia empregada pelo espírito do 

autor dentro de seu tempo”.95 Seguindo os conselhos de Umberto Eco e Thoureau, decidi 

“entrar de cabeça” nas aulas de língua francesa. 

Nessa época, ao mesmo tempo em que escrevia as últimas linhas do meu livro sobre 

a história de Garuva, eu buscava financiamentos que pudessem garantir sua publicação. O 

prof. Keim, hoje meu orientador, ajudou a dilapidar meu primeiro livro, incluindo nessa 

publicação um prefácio de sua autoria, cujas linhas espelhavam as expectativas da mesma: 

 
“Essas referências tornam-se conhecidas e são validadas pelo fato de serem 
decorrentes de uma pesquisa criteriosa e cuidadosa (...) que faz renascer das 
cinzas o orgulho e a determinação de um povo (...), ao deixar de forma subliminar 
em suas linhas o grito determinado de: « Levanta-te, erga-te e assuma o leme de 
suas vidas!»”.96  
 
   

Michel Derrion: um saint-simoniano em Garuva. 

O meu livro, intitulado Porto Barrancos, Berço de Garuva, foi lançado em 

dezembro de 2006.  Alguns dias depois, estabeleci contato com o economista francês e ex-

pesquisador pela Université de Lyon, monsieur Denis Bayon.97 Ele participou, em 2000, do 

                                                 
94 ECO. Op.cit., p.48-49. 
95 THOUREAU, Henri David. A Desobediência Civil e Outros Ensaios. Porto Alegre: L&M Pocket, 2005. 
96 KEIM, Ernesto Jacob. Prefácio In VIEIRA, Gleison. Porto Barrancos, Berço de Garuva: Decorrências 
históricas no processo de colonização na Península do Sahy e nas localidades das Três Barras, Palmital e 
Barrancos. Joinville: Letradágua, 2007. p.09. 
97 Economista, docente na Universidade de Lyon (França). Ele é membro integrante Centre Walras - 
Université Lumière, Lyon, no qual são realizados estudos sobre economia sustentável. É autor de livros como 
Les S.E.L.: pour un vrai débat. Ed. Yves Michel. 1999. 129p; e Le Commerce Véridique et Social, de Michel-
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Colóquio Michel-Marie Derrion (1803-1850) ou A Utopia da Economia Social: Qual 

história para qual futuro”.98 Bayon publicou em 2002 um livro intitulado O Comércio 

Verdadeiro e Social de Michel-Marie Derrion (1835-1838), que trata sobre a vida e a obra 

de Michel Derrion na França.99 Após alguns diálogos, monsieur Bayon me enviou seu livro, 

que animou o meu espírito a escrever um segundo livro. 

Ao passar pelas etapas da prova seletiva do Mestrado em Educação da FURB para o 

ano de 2008, integrei o EDUCOGITANS, entretanto, agora como mestrando. 

Nas aulas de língua francesa, adotei dois livros como material didático: o de Denis 

Bayon e um livro de Frantz Fanon intitulado O V ano da Revolução Argelina.100 Eu havia 

escolhido os textos originais de Frantz Fanon porque, tal como Álvaro Vieira Pinto, Karl 

Marx e Erich Fromm, ele exercera influência teórica sobre o pensamento freiriano, o que 

me compelia a vislumbrar uma dissertação que estabelecesse um diálogo entre a teoria da 

relação Oprimido & Opressor no mundo colonial denunciada por Fanon e a Pedagogia do 

Oprimido enunciada por Paulo Freire.  

Eu intensificava meus estudos sobre Derrion por meio de Denis Bayon. O diálogo 

estabelecido entre nós gerou uma parceria que tornou possível um novo trabalho. 

Escrevemos um livro a “quatro punhos”, intitulado Economia Solidária e Pedagogia no 

séc. XIX: Fourierismo, Saint-Simonismo e Utopia em Michel Derrion (trabalho ainda não 

publicado). Esse trabalho, ainda inédito, que aborda economia, socialismo, filosofia e 

educação a partir da biografia de Derrion, conta ainda com um capítulo elaborado por 

Ernesto Jacob Kiem (escrito em português e francês), além de um prefácio escrito pelo 

prof. Laurent Vital (historiador francês, docente da Universidade de La Rochelle, França). 

Em decorrência disso, depositei minhas expectativas de desenvolvimento de 

dissertação nesse estudo sobre a vida, as ideias e as bases teóricas da proposta de economia 

solidária de Michel Derrion, fundador da “primeira associação de consumo que foi criada 

                                                                                                                                                     
Marie Derrion. Lyon, 1835-1838; Petites visites chez les utopies coopératives de nos grand-parents”.Lyon : 
Atelier de Creation Libertaire, 2002. 68p. 
98 « Colloque Michel-Marie Derrion (1803-1850) ou l’utopie de l’économie sociale : quelle histoire pour quel 
avenir » (Lyon, 08, 09 e 10 de junho de 2000). Esse evento, reunindo protagonistas da economia social e 
solidária, universitários e políticos, no Centre Social de la Condition des Soies, não distante do primeiro 
estabelecimento montado por Derrion. Trechos escolhidos desses debates foram reunidos na revista Économie 
et Humanisme, “L’utopie d’une économie de chargement social” (outubro de 2000, no. 354). 
99 BAYON, Op.cit., 2002. 
100 FANON, Frantz. L’An V de la Révolution Algérienne, Paris: Decouvert, 2004. Obs.: Esse livro ainda não 
foi traduzido para a língua portuguesa. 
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na França – e uma das mais velhas do mundo – em 1835, em Lyon, trazendo consigo esta 

insígnia significativa: Ao verdadeiro Comércio”.101 Para compreender a proposta de 

Derrion, traduzi brochura publicada em 1834, que trazia o seguinte título: Constituição da 

indústria e organização pacífica do comércio e do trabalho.102 As fontes bibliográficas que 

o monsieur Bayon me forneceu afirmam que, até 1834, Derrion era o principal discípulo 

saint-simoniano em Lyon.103 Um dos motivos da cizânia entre os franceses falansterianos 

que se dirigiram para São Francisco do Sul, era a divergência teórica entre fourieristas e os 

“não convertidos” saint-simonianos que estariam infiltrados na comuna, uma cisma que 

atravessou o Atlântico, pois na França “os fourieristas eram rivais dos saint-

simonianos”.104 Em meu primeiro livro, inclui uma carta de Derrion na qual ele alega ter se 

convertido à doutrina fourierista: 

“Receiam que nós sejamos saint-simonianos! Ó meu Deus! Pois pode haver a 
menor relação entre a nossa associação, toda social, toda positiva, composta de 
homens de ordem e de trabalho, fundada sobre a justiça e a equidade, e os 
projetos vagos, incoerentes, contrários à natureza, e por consequência implacável 
daqueles absurdos sectários. A maior injúria que se pode fazer era certamente 
comparar-nos com semelhantes traquinos, que, desde que apareceram no mundo, 
nunca fizeram outra coisa senão extravagâncias, de que já ninguém fala neste 
mundo, nem quer saber. Porém, não tornemos a falar de semelhante parvoíce, e 
deixemos dormir os mortos”.105 

Apresentei um trabalho em julho de 2008 no I POIETHOS - Simpósio Nacional 

sobre Política, Ética e Educação, na Unicamp (Campinas/SP); o título do artigo era 

“Derrion e a Educação para a Superação”, no qual exponho que as preocupações levantadas 

por Derrion se aproximam dos debates promovidos pela Ecopedagogia.106 

                                                 
101 GIDE, Charles. Principes d’économie politique. Paris: Sirey, 1906. p.648. 
102 DERRION, Michel-M. Constitution de l’industrie et organization pacifique du commerce et du travail ou 
tentative d’un fabricant de Lyon pour terminer d’une maniére definitive la tourmente sociale. Lyon: Mme 
Durval, 1834. 56p. Nessa brochura, Derrion lançou o prospecto de uma associação, que objetivava a 
eliminação dos atravessadores, unindo cooperativamente produtores e consumidores em torno de uma 
mercearia social. 
103 Sobre isso, recomenda-se, sobretudo, a obra de GAUMONT, Jean. Le Commerce Véridique et Social 
(1835-1838), et son fondateur Michel Derrion (1803-1850). Amiens: Imprimerie Nouvelle. 1935. 
104 KONDER, Leandro. Flora Tristan: uma vida de mulher, uma paixão socialista. Rio de. Janeiro: Relume 
Dumará, 1994. p.51 
105 VIEIRA. Op.cit., p.51. 
106 As perspectivas de aproximação entre Derrion e a Ecopedagogia foram desenvolvidas por Gleison Vieira e 
Ernesto Jacob Keim no livro Economia Solidária e Pedagogia no séc. XIX: Fourierismo, Saint-Simonismo e 
Utopia em Michel Derrion (ainda não publicado). 
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Assim, eu planejava escrever uma dissertação sobre uma contribuição “derrioniana” 

à Ecopedagogia. Essa contribuição teria base nos enfoques que as filosofias de Fourier e 

Saint-Simon proporcionariam à Educação e à Pedagogia, e, em virtude disso, me empenhei 

em estudar essas duas doutrinas francesas; todavia, não consegui localizar trabalhos escritos 

em língua portuguesa e nem mesmo em língua francesa que dissertassem sobre a 

perspectiva da Educação dentro da filosofia de Saint-Simon. O que eu consegui localizar 

sobre tal filosofia estava em livros de história do socialismo, história da sociologia, história 

das doutrinas econômicas, além de algumas citações em Marx, Engels, Proudhon, 

Durkheim e Comte, que não bastavam às minhas pretensões.  

 

Uma perspectiva crítica sobre o positivismo no Brasil. 

Nos meus tempos de pós-graduação, eu já buscava me aprofundar sobre o 

entendimento do Positivismo, que até então eu apenas relacionava a Comte. A Filosofia 

Positivista comteana, que credita a razão e o método indutivo como as chaves para o 

conhecimento “real”, nos fora legado como presente dos “civilizadores”, particularmente 

no Brasil pró-República. Partindo dessa baliza, encarei o positivismo de maneira mais 

crítica. O livro A formação das almas: o imaginário da República no Brasil, do historiador 

José Murilo de Carvalho, que eu havia livro por volta de 2003, me fazia conceber assim. 

A Filosofia Positivista comteana teve influência no meio acadêmico, científico, 

militar e político do Brasil na segunda metade do século XIX, tendo seu marco inaugural 

em “1850, quando o maranhense Manoel Joaquim Pereira de Sá defendeu a tese sobre os 

Princípios de Estática”.107 O lábaro da República Federativa do Brasil, desenhada pelo 

positivista brasileiro Teixeira Mendes,108 ostenta o lema comteano “Ordem e Progresso”. 

Mas o positivismo não traçou somente símbolos nacionais republicanos; ele também esteve 

a serviço de ideologias nacionalistas, que por sua vez se beneficiaram de suas ideias para 

justificar as suas ações. Exemplo disso aconteceu há mais de cem anos, quando o sertão 

                                                 
107 VERNALHA, Milton Miró . Maragatos & Pica-Paus. Curitiba: Editora Lítero-Técnica, 1984. p.403. A 
tese de Manoel Joaquim Pereira de Sá era em Ciências Físicas e Naturais na Escola Militar do Rio de Janeiro.   
108 Raimundo TEIXEIRA MENDES (1855-1927), foi um filósofo e matemático brasileiro. Defensor das 
ideias republicanas, ingressou na Escola Central, depois Escola Nacional de Engenharia, mas interrompeu os 
estudos devido a uma divergência com seu diretor, o visconde do Rio Branco, e concluiu o curso em Paris. 
Divulgador das teorias de Augusto Comte no Brasil, na capital francesa fundou, na casa em que morreu 
Clotilde de Vaux, companheira de Comte, o primeiro templo da Religião da Humanidade (religião científica 
elaborada por Comte que cultuava o Grand Être, o “Grande Ser”, isto é, a coletividade dos seres humanos).   
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baiano serviu de “ambiente pedagógico” para colocar em prática, ao meu ver, uma 

deturpação do dogma daquela corrente tão em voga na aurora republicana: o Exército 

Brasileiro, deslocando uma soma de 10 mil soldados109 ao longo de dois anos, perpetrou 

um massacre em Canudos, na Bahia, em nome da Ordem e do Progresso: mais de seis mil 

sertanejos famintos de pão e dignidade foram mortos.110  

Quais os impactos do positivismo, enquanto ideologia111 do colonizador, na mente 

dos colonizados? Por ora, uma citação de Euclides da Cunha nas Notas Preliminares de Os 

Sertões é oportuna para espelhar aquele “dogma”:  

 
“A civilização avançará nos sertões impelida por essa implacável força motriz da 
história, que Gumplowicz, maior que Hobbes, lobrigou, num lance genial, no 
esmagamento inevitável das raças fracas pelas raças fortes”.112  
 
 

Euclides foi influenciado pelo positivismo que se desenvolvia sinistramente na 

Europa e assimilado no outro lado do Atlântico, no meio intelectual brasileiro do século 

XIX? Digo sinistramente pois o positivismo pós-comteano, enovelado na pessoa de Herbert 

Spencer (1820-1903), unificou concepções sociológicas comteanas e interpretações 

etnocêntricas dos enunciados teóricos de Charles Darwin, elaborando o chamado 

“darwinismo social”, no qual se concebe a sociedade como um organismo regido por uma 

competitividade natural, e em que os mais fortes sobrevivem numa luta incessante entre 

dominados versus dominadores;113 recentemente, lendo um dos trabalhos do professor 

                                                 
109 “... perfaziam um total de 6 mil a 10 mil soldados, variando conforme a fonte. Isso equivalia a algo 
próximo à metade do efetivo nacional e, em termos de comparação, significava mais homens do que os 
enviados à Guerra do Paraguai” (ABDALA JUNIOR, Benjamin; ALEXANDRE, Isabel. Canudos, palavra 
de Deus, sonho da Terra. São Paulo: SENAC, Boitempo. 1997. p.37). 
110 CUNHA, Euclides da. Os Sertões: Campanha de Canudos. Instituto nacional do Livro/MEC. São Paulo: 
Cultrix. 1973. p.99.  
111 Entende-se aqui por ideologia como conjunto de ideias, pensamentos, doutrinas e visões de mundo de um 
indivíduo ou de um grupo, orientado para suas ações sociais e, principalmente, políticas. Sobre essa 
concepção, ler CHAUI, Marilena de Souza. O que é Ideologia. São Paulo: Brasiliense, 1980. 
112 CUNHA, Op.cit. p.29. Entretanto, Alfredo Bosi, num texto intitulado “O Positivismo no Brasil: Uma 
Ideologia de Longa Duração”, ele salienta uma outra perspectiva do positivismo no Brasil, sendo “anti-
racista”: “... o folheto maranhense de Brandão Jr. sobre a escravidão no Brasil, publicado em Bruxelas em 
1865, que comprova o pioneirismo dos comtistas na luta pela abolição”. (BOSI, Alfredo. O Positivismo no 
Brasil: Uma Ideologia de Longa Duração. In PERRONE-MOISÉS, Leyla (org.). Do positivismo à 
desconstrução: ideias francesa na América. São Paulo: edUSP. 2004. p.19) 
113 Tal desdobramento culminou com teorias sociais etnocêntricas como as do austríaco Ludwig Gumplowicz 
(1838-1909) e do italiano Cesare Lombroso (1835-1909). Essas concepções “etnológicas” respaldaram a 
prática violenta do fascismo da primeira metade do século XX. 
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Leopoldo M. Bernucci, docente da University of Colorado (EUA) encontrei uma passagem 

que contribui para esse momento:  

 
“O enciclopedismo era também uma pretensão muito difundida pelo Positivismo, 
o que certamente pesou na formação de Euclides da Cunha, especialmente na 
Escola Militar, através de Benjamin Constant, professor ali e muito conceituado, 
e de outros mestres e estudiosos da época”.114 

 

 

Essa interpretação fez com que me interessasse pela definição de Educação 

Positivista. Há alguns trabalhos acadêmicos que desenvolvem definições de Educação 

Positivista de maneira indireta e interpretativa, a partir dos princípios epistemológicos 

enunciados no Curso de Filosofia Positiva e no Catequismo Positivista escritos por 

Auguste Comte. Já em outro sentido, há uma obra mais anterior, intitulada A Doutrina da 

Educação Universal na Filosofia de Auguste Comte, de autoria de Paul Arbousse-Bastide. 

Nela, encontramos uma investigação de maneira direta e densa sobre a conceituação de 

Educação segundo a Filosofia Positivista, na qual Bastide, percorrendo a vida e a obra de 

Comte, encontrou referenciais que expõem os prospectos pedagógicos do fundador da 

Filosofia Positivista. Lendo a obra de Paul Arbousse-Bastide, encontrei novas referências 

sobre a vida de Saint-Simon; todavia, ele não adentrou a concepção saint-simoniana da 

Educação. Arbousse-Batisde, juntamente com Levi-Strauss, fez parte da  

 
 missão universitária francesa, movimento que, segundo Olivier Dabène, foi um 
dos dois vetores da influência da França: um direto, pelo viés de uma missão 
universitária francesa dos anos de 1930 na Universidade de São Paulo, outro 
indireto, pelo viés da influência de filósofos franceses dos anos de 1960, 
popularizados pelas universidades norte-americanas.115  
 
 

O prof. Denis Bayon me indicou vias que poderiam me auxiliar na busca por 

materiais completos sobre Saint-Simon: o Books.Google.116 e o  Archive.org.117 Por meio 

                                                 
114 BERNUCCI, Leopoldo M. (org). Discurso, Ciência e Controvérsia em Euclides da Cunha. São Paulo: 
EdUSP. 2008. p.111. 
115 DABÈNE, Olivier. Apresentação. in Perrone-Moisés, Leyla (org.). Do positivismo à desconstrução: ideias 
francesa na América. São Paulo: edUSP. 2004. p.09. 
116 Trata-se de uma parceria entre universidades (que disponibilizaram o acervo de suas respectivas 
bibliotecas) e a empresa Google (que ofereceu o scaner dos livros). Para a consulta, acessa-se o 
http://books.google.com. 
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desse veículo tive acesso ao acervo digital das principais bibliotecas universitárias do 

Mundo, tais como a das estadunidenses de Harvard, Michigan, Princeton, Califórnia e 

Stanford, além das inglesas Oxford e Cambridge,e da canadense Toronto, nas quais 

encontrei a bibliografia quase completa das obras saint-simonianas. Resolvi então “cavar” 

nesse terreno... 

 

O desafio de ler “os originais”. 

E nessa atividade “agrícola” de pesquisador, decidi penetrar no húmus da Filosofia 

de Saint-Simon; fértil, pois nele estão fixadas as raízes de algumas das mais influentes 

correntes filosóficas de nossos tempos: tanto o Positivismo e a sociologia contemporânea 

quanto o marxismo e o movimento socialista do século XIX. 

Ousando parafrasear Camões, essa pesquisa singra “por mares já dantes 

navegados”, aportando em um atol recôndito, que é a Filosofia de Saint-Simon, que 

historicamente, caiu em descrédito, por vezes condenado a todo tipo de execração: Saint-

Simon, “fundador do positivismo”,118 “profeta do mundo industrial”,119 “socialista 

utópico”. Merleau-Ponty, entretanto, nos diz que 

 
a história do pensamento não afirma sumariamente: isto é verdadeiro, aquilo é 
falso. Como qualquer história, ela tem decisões secretas; ela libera ou embalsama 
certas doutrinas, transforma-as em ‘mensagens’ ou peças de museu. Outras, ao 
contrário, se mantêm em atividade [...] porque elas permanecem eloquentes além 
dos enunciados, das proposições, intermediárias obrigatórias se se deseja ir mais 
longe. São as clássicas, assim reconhecidas porque ninguém as leva ao pé da 
letra, e, desse modo, os fatos novos não estão nunca fora de sua competência, que 
tirem deles novos ecos, que nele revelem novos relevos.120 

 

 
Saint-Simon viveu na França Iluminista do século XVIII; participou da 

Independência dos Estados Unidos; militou na Revolução Francesa... Ele se nutriu dos 

paradigmas de seu tempo, haurindo nas ideias racionalistas e empiristas os pressupostos 

                                                                                                                                                     
117 Trata-se de um site que divulga o material digitalizado de várias bibliotecas do mundo, alcançando um 
acervo de quase 2 milhões de livros scaneados. Para a consulta, acessa-se o http://archive.org. 
118 DURKHEIM, Émile, Saint-Simon, fondateur du positivisme et de la sociologie, in Le Socialisme. París 
1928. 
119 DUBY, Georges. MANDROU, Robert. Histoire de la civilisation française. Vol.2. Paris: Armand Colin. 
1968. p.295. 
120 MERLEAU-PONTY, Maurice. Singes. Paris: Gallimard. 1960. p.16-17 apud KESSLER, J;  Prefácio de 
MARX, Karl. Miséria da Filosofia. São Paulo: Martin Claret. 2007. p.12. 
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para estruturar seu conjunto de preposições filosóficas que miravam o advir; percebendo 

contradições na sociedade moderna, tentou avançar sobre as contribuições intelectuais de 

seus contemporâneos. Mészarós nos lembra que  

 
“(...) Mesmo se a filosofia é corretamente definida como empreendimento 
coletivo, continua a ser, todavia, um empreendimento que se realiza através das 
conquistas parciais de indivíduos particulares, – como o próprio Marx, – que se 
esforçam por resolver suas capacidades, limitadas não apenas pelo talento 
pessoal, mas também meta alcançável em cada período dado no curso do 
desenvolvimento do gênero humano”.121  
 
 

Ou seja, Saint-Simon assimilou a fé na Razão e na Ciência em voga na França do 

século XVIII, mas tentou ir além. E é nesse ir além que repousa o embrião do positivismo 

comteano, do funcionalismo durkheimiano, do anarquismo prodhoniano e do socialismo 

marxista. Mas ele foi apenas um precursor? Ou sua filosofia tem constituições particulares 

que os diferencia daquelas? 

 

Descida ao limbo marxista/engelsiano. 
Aceitar fazer uma dissertação sobre Saint-Simon e sua filosofia, por si só já 

antecipou uma série de obstáculos. Por isso, faço algumas ressalvas. 

Não me propus aqui a resgatar uma filosofia considerada “ ultrapassada”,  

“mofada”, ou então envernizar um sistema de ideias; nem tampouco “engarrafá-la” e jogá-

la de vez no Rio Letes,122 a “beatífica ribeira”; 123 não pretendo com essa pesquisa sobre 

enaltecer ou vilipendiar Saint-Simon como “o verdadeiro criador do Positivismo”; não 

pretendo dissertar sobre uma melhor ou pior interpretação de tal e tal doutrina ou filosofia; 

nem foi minha pretensão gestar ao longo das próximas páginas um elixir milagroso, a 

Panacéia, a fim de afugentar os males do mundo. Ao mesmo tempo, espero não ser 

subjugado por esses fatores. Entrar em contanto com as ideias de Saint-Simon, as quais 

exerceram influência sobre teorias que orvalharam na América Latina, e antes de tudo, com 

uma prospectiva utópica no sentido de idealizar o futuro promovendo uma mudança no 

                                                 
121 MÉSZÁROS, István. Marx “filósofo”. In HOBSBAWN, Eric J. História do Marxismo. 2ª. ed. [trad. 
Carlos Nelson Coutinho e Nemésio Salles]. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1983. p.171. 
122 O Letes (λέτες, em grego, “esquecimento”) é um rio mitológico, citado por Platão n’A República. Dante 
Alighieri, no segundo volume da Divina Comédia, situou esse rio no Purgatório. As almas mergulham neste 
rio para que obtenham uma amnésia espiritual de suas lembranças mundanas. 
123 ALIGHIERI, Dante. A Divina Comédia. Purgatório, canto XXXI , verso 97. 
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presente, talvez demonstre a vital importância dessa pesquisa em Educação, uma vez que, 

como afirma Álvaro Vieira Pinto, “em sentido amplo (e autêntico) a educação diz respeito 

à existência humana em toda a sua duração e em todos os seus aspectos”.124 

Uma outra citação de Álvaro Vieira Pinto possibilita pensarmos na futurologia 

saint-simoniana como algo constituído de uma dimensão pedagógica como um todo:  

 
Educação é o procedimento pelo qual a sociedade se reproduz a si mesma ao 
longo de sua duração temporal. Contudo, nesse processo de auto-reprodução está 
contida, desde logo, uma contradição: a sociedade desejaria fazer-s no tempo 
futuro o mais igual possível a si mesma; porém, a dinâmica da educação atua no 
sentido oposto, uma vez que engendra necessariamente o processo social, isto é, a 
diferenciação do futuro em relação ao presente. Daí deriva o duplo aspecto social 
da educação: incorporação dos indivíduos ao estado existente (intenção de 
perpetuidade, de conservar, de invariabilidade, inércia pedagógica, estabilidade 
educacional) e progresso, isto é, necessidade de ruptura do equilíbrio do presente, 
de adiantamento, de criação do novo”.125 
 
 

Encerro esse prólogo com duas analogias, uma vez que talvez minhas intenções 

nessa pesquisa não tenham sido contempladas em sua totalidade.   

Revisitando o Manifesto do Partido Comunista e refletindo sobre o final do terceiro 

capítulo desse clássico, intitulado O Socialismo e o Comunismo Utópico e Crítico, imaginei 

uma alegoria entre o Manifesto e a Divina Comédia, de Dante Alighieri, ao qual intitulo “A 

Marxista Comédia”. Na obra de Dante, os vultos de homens geniais como Homero, Tales 

de Mileto, Horácio, Virgílio, Aveiróis, Sócrates, Platão e Aristóteles foram destinados ao 

exílio nos bosques sinistros do Limbo, por serem anteriores à vinda de Cristo; uma vez que 

esses não puderam optar pela verdadeira fé, seus espectros não mereceriam acento nem nas 

estratosferas rodeadas de anjos que compõem o Paraíso, nem tão pouco nos círculos 

obscuros que compõem o Inferno... 

 
 
[33] “...convém saberes 
[34] “Que [eles] não pecaram: boas obras tendo,  
[35] “acham-se aqui; faltou-lhes o batismo. 
[36] “Portal da fé, em que és ditoso crendo. 
[37] “Na vida antecedendo o Cristianismo, 

                                                 
124 PINTO, Álvaro Vieira. Sete lições sobre educação de Adultos. 14ª ed. São Paulo: Cortez. 2005. p.29. 
125 PINTO. Op.cit., p.30-31. 
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[38] “Devido culto a Deus nunca prestaram”.126 
 

... E tal como a alma daqueles eruditos no Limbo dantesco, Etienne Cabet, Robert 

Owen, Graccus Babeuf, Charles Fourier e o Conde de Saint-Simon, por suas propostas 

teóricas, estão encerrados num Limbo engelsiano/marxista, por não compartilharem da 

mesma compreensão das dinâmicas históricas do desenvolvimento das forças que 

movimentam as sociedades ao longo do tempo, dinâmicas que não estariam expressas, em 

plenitude, senão no marxismo, na teorização do Socialismo Científico: 

 
“Os sistemas socialistas e comunistas propriamente ditos, os de Saint-Simon, 
Fourier, Owen, etc, aparecem no primeiro período da luta entre o proletariado e a 
burguesia (...). Os fundadores desses sistemas compreenderam bem o 
antagonismo das classes, assim como a ação dos elementos dissolventes na 
própria sociedade dominante. Mas não percebem no proletariado nenhuma 
iniciativa histórica, nenhum movimento político que lhe seja próprio”.127 
 
 

Mas, porque descer ao vale límbico do Inferno Engelsiano/marxista? Ao visitar vale 

tão ermo, tem-se a expectativa de entrar em contato com Saint-Simon, supliciado ao eterno 

desterro, fixado ali sobre a “cadeira de Teseu”.128 E nesse vis-à-vis, ouvir de sua própria 

boca, isto é, ler as palavras de Saint-Simon em suas obras, escritas em francês, é beber da 

mesma fonte da qual Comte e Marx se nutriram.  

 

Indo ao encontro do “profeta social”. 
Sua angústia por desvendar os segredos do Universo e suas relações com Deus e 

com o Homem tornou Saint-Simon, segundo Marius Dondo, numa espécie de “Fausto 

Francês”. 129 Logo após a sua morte, em 1825, Saint-Simon recebeu a alcunha de profeta.130 

                                                 
126 ALIGHIERI, Dante. A Divina Comédia. Inferno, canto IV , verso 33 ao 38. 
127 MARX, Karl. ENGELS, Friedrich. Manifesto do Partido Comunista. [Trad. Antonio Carlos Braga. São 
Paulo: Escala. 2006. p.84. 
128 “Teseu, ao chegar ao Hades, caiu numa armadilha, bem como Pirítoo. A pretexto de que vão participar de 
um banquete de hospitalidade, Hades fá-los primeiro sentar na cadeira do Olvido: ficam colados ao assento no 
qual são retidos por anéis de serpentes. Pirítoo permaneceu, então, cativo nos Infernos, mas Heracles trouxe 
Teseu de volta à luz e o mandou de volta a Atenas”. (La bibliothèque d'Apollodore [Trad. Jean-Claude 
Carrère e Bertrand Massonie]. Paris: Les Belles Lettres. 1991. p.124. Apud COMTE, Fernand. Os heróis 
míticos e o homem de hoje. [trad. Marcos Bagno]. São Paulo: Loyola, 1994. p.39-40). 
129 DONDO, Mathurin Marius. The French Faust, Henri de Saint-Simon. New York, Philosophical Library, 
1955. 
130 Ver-se-á, nos capítulos que se seguem, os fatores que levar Saint-Simon a ganhar, pejorativamente ou não, 
o título de profeta. É salutar fazer aqui duas menções que anteveem essa afirmação: “Em 1816, Saint-Simon 
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Por meio de análises filosóficas, fruto de uma angústia por tudo desvendar  deixou um 

legado. por tudo saber sensíveis aos eventos que se desenrolavam na Europa e no Mundo, 

ele anteviu vários aspectos da futura sociedade de então, se utilizando duma presciência: o 

predomínio do princípio matemático-dedutivo e experimental-indutivo em todos os ramos 

da ciência e até mesmo na religião; a de que a Revolução Francesa era apenas o estopim 

preludial de uma revolução social ainda maior, prefaciando uma reorganização da 

sociedade ainda mais profunda; os Estados Unidos da América como futura potência 

econômica, uma vez que a sua independência possibilitaria o desenvolvimento de sua 

indústria; a absorção do Estado pela Economia, isto é, da política pela produção; a 

globalização enquanto interligação dos povos em torno de uma economia mundial; o fim 

do princípio bélico dos exércitos das Nações e um futuro “Estado da administração das 

coisas”, na qual haveria a participação efetiva dos trabalhadores da direção das coisas 

públicas... Enfim, isso possibilitou a Saint-Simon a conotação de “adivinho”, e mesmo de 

“messias” para os asseclas que tentaram difundir uma religião em torno de suas ideias.  

Sob essa característica de “adivinho” atribuída a Saint-Simon, segundo o médico e 

psicólogo francês Georges-Alphonse Dumas (1866-1946), em sua obra Psicologia de dois 

messias positivistas: Saint-Simon e Auguste Comte, ele teria sido o primeiro de uma linha 

de “messias” ou “profetas das ciências sociais”: 

 
“Para dizer a verdade, Saint-Simon, que escreveu em 1803 as Cartas de um 
habitante de Genebra, em data, foi o primeiro entre esses profetas, mas logo foi 
seguido por Fourier, Auguste Comte, Enfantin, Bazard e todos da plêiade dos 
saint-simonianos”.131 
 
 

Seus asseclas elevaram Saint-Simon ao grau de messias, por entender que ele era, 

assim como Cristo e Newton, um revelador: na carta a Bonaparte, Saint-Simon afirmou: “o 

                                                                                                                                                     
declara que a política é a ciência da produção e prediz já a total absorção da política pela economia” 
(ENGELS. Friedrich. Do socialismo utópico ao socialismo científico. [Trad. Roberto Goldkorn]. São Paulo : 
Global. 1973. p.37). “Saint-Simon – de quem Lorenz Von Stein, o fundador da ciência da Sociologia, com 
razão afirma ter sido ‘o primeiro a entender em parte, e em parte adivinhar o poder, os elementos e as 
contradições da sociedade (isto é, da sociedade como tal, em sua diferença do Estado) – traz a primeira 
contribuição que também foi a mais importante de sua época” (BUBER, Martin. O Socialismo Utópico. São 
Paulo: Perspectiva. 1971. p.28). 
131 DUMAS, Georges. Psychologie de deux messies positivistes: Saint-Simon et Auguste Comte. Paris: Félix 
Alcan, 1905. p.02. 
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espírito de Bacon fala por minha boca”; 132 No Novo Cristianismo, ele ia além: “Escutais a 

voz de Deus, que vos fala por minha boca”;133 na prisão de Luxemburgo, quando Saint-

Simon se encontrava no cárcere, o espectro de Carlos Magno teria lhe aparecido, revelando 

que o conde se tornaria o maior filósofo de todos os tempos. Isso tudo colaborou para esse 

aspecto pejorativo sobre o conde. O cancioneiro Pierre de Béranger, amigo de Saint-Simon, 

em sua canção Les Fous (“Os Loucos”) espelha essa fama que recaiu sobre o conde ainda 

em vida: 

 
« LES FOUS». 
 
« Vi Saint-Simon, o profeta, 
Rico primeiramente, endividado depois, 
Cujos fundamentos até ao auge 
Refazia a sociedade.   
Pleno de sua obra começada, 
Velho, por ela esticava a mão, 
Certo que abraçava a ideia 
Que deve salvar o gênero humano».134 
 
 
No décimo primeiro canto da Odisséia, de Homero, o herói grego Odisseu 

(Ὀδυσσεύς) desceu ao mundo dos mortos para encontrar o espectro do profeta Tirésias 

(Τειρεσίη), a fim de ouvir suas predileções. Elas ajudaram Odisseu a compreender melhor 

os desígnios dos deuses, o orientando em seu regresso à Casa de Laertes: 

 
[10] “(...) O barco, de     
[11] vela desfraldada, cortou o mar o dia todo. Quando, 
[12] com o pôr do sol, obscureceram-se todas as vias,  
[13] alcançamos o extremo do Oceano de aprofundadas  
[14] corrente. Lá fica uma cidade de homens raros, os 
[15] cimérios, envolta em névoa sombria. Hélio, de raios  
[16] luminosos, não logra comtemplá-la (...)”. 
 
[24] “(...) Puxei da espada que trazia comigo 
[25] e me pus a cavar o fosso de um côvado de lado. 
[26] Seguindo as instruções, procedi à libação a todos  
[27] os mortos. (...)”. 
 
[90] “(...) Chegou a sombra do sábio tebano. Apoiado                                 

                                                 
132 OEuvres choisies, II, p.191. Apud DUMAS. Op.cit., p.63. 
133 SAINT-SIMON, Henri de. Nouveau Christianisme: Dialogues entre un Conservateur et un Novateur. 
Premier Dialogue. Paris : Bossange Père. 1825. p.91. 
134 BÉRANGER, Pierre Jean de. Chansons de Béranger. Tome Second. Paris: Perrotin. 1959. p.300. 
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[91] em seu cetro de ouro, ele falou: Divino filho de 
[92] Laertes, ardiloso Odisseu, que vieste fazer aqui? 
[93] Deixaste a luz e Hélio por quê? Para ver Morto?” 135 
 
 
Tal como Odisseu, eu descerei ao Limbo Engelsiano/marxista para falar como 

Saint-Simon, o profeta socialista, o Tirésias pós-Iluminismo... Vou ao encontro de seu 

espectro, vulto cativo nas páginas de livros empoeirados em estantes de bibliotecas 

universitárias, como se estivesse acorrentado ao “terceiro mundo epistemológico” do qual 

falava Popper.136 Ele está à espreita, nesse espaço invólucro, “extremo Oceano onde os 

raios de Hélio não ousam contemplar.”  

O que esse “Tirésias”, e seus asseclas, dentro de uma futurologia peculiar, revelar-

me-ão sobre Educação? Reunir-se-á esforços para expor, da melhor maneira possível, as 

reflexões sobre a educação, ensino, instrução em sua labiríntica teoria,137 não por um 

“recital pitonístico”, mas por uma leitura e tradução da obra de um dos primeiros socialistas 

da contemporaneidade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
135 Odisséia, Canto XI, (versos 10-16, 24-27, 90-94) In HOMERO. Odisséia. Vol. II: Regresso. [trad. E 
análise de Donaldo Schüler. Porto Alegre: L&PM Pocket; 2007. p.179-183. 
136 “O mundo 1 seria o mundo físico, formado pelos objetos cuja existência independe de qualquer sujeito 
conhecedor; o mundo 2 teria como conteúdo nossas percepções sensoriais dos objetos do mundo 1, nossas 
experiências conscientes relacionadas com tais objetos; o mundo 3 seria formado pelas teorias, pelos 
conteúdos lógicos, de bibliotecas, de arquivos de computadores, de elaborações teóricas corroboradas pela 
experiência nos mundos 1 e 2”. (ARANTES, Valéria Amorim. Afetividade na escola: alternativas teóricas e 
práticas. São Paulo: Summus Editorial, 2003. p.220). 
137 DUMAS. Op.cit., p.09. 
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2- SAINT-SIMON, VIDA E OBRA EM MOVIMENTO – 1ª PARTE : A BUSCA POR 
UMA FILOSOFIA DA CIÊNCIA. 

 

 

Antes de tratarmos da vida de Claude-Henri de Rouvroy, conde de Saint-Simon, 

suas perspectivas filosóficas bem como de sua escola, se mostra imperativo situá-lo no 

cenário liberal, iluminista e planetário da transição do século XVIII ao XIX, num momento 

em que a burguesia europeia, expandindo os seus limites para o Além-Europa, 

impulsionava o capitalismo “a todo vapor”, trocadilhando esse movimento com o 

desenvolvimento industrial, emblematizado por invenções mecânicas que aceleravam o 

processo de produção, como por exemplo, o condensador a vapor de 1769, criado pelo 

escocês James Watt. Um contemporâneo de Saint-Simon, o político britânico Sir George 

Canning (1770-1827), espelha em uma frase, pronunciada em 1823, aquele contexto de 

transformações temporais: 

 
“Vossa seja a glória do triunfo, seguida pelo desastre e pela ruína; nosso seja o 
tráfico sem glória da indústria e a prosperidade sempre crescente... A idade da 
cavalaria passou; e a sucedeu uma era de economistas e calculistas”.138 
 
 

A filosofia pós-Iluminismo de Saint-Simon problematizou questões que 

fomentavam angústias em sua época: o desenvolvimento do capitalismo, o novo status que 

as ciências estavam adquirindo, a ascenção da burguesia, o declínio do absolutismo 

monárquico, a derrocada dos últimos alicercer do poder feudal da Igreja Católica, os 

movimentos de emancipação no continente americano, as péssimas condições dos 

trabalhadores no campo e nas cidades, o início da corrida neocolonialista, os movimentos 

revolucionários e o engendrar “anárquico” daquilo que poderia trazer a felicidade ao 

homem, instaurando a Idade do Ouro da humanidade: a Indústria. 

Saint-Simon se encontrava num momento de consolidação da Mundialização, 

iniciada no século XV. A definição de mundialização que se emprega aqui é a de um estado 

civilizatório, e que se desenvolveu historicamente, pois, como lembra Michalet, “embora o 
                                                 

138 Sir George CANNING, em 1823, Apud GALEANO. Eduardo. As Veias Abertas da América Larina. 42ª 
ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 2002. p.189. 



 71 

fenômeno [mundialização] seja tão antigo quanto o capitalismo, suas modalidades mudam 

ao longo do tempo”.139 Essa mundialização, que tem como um de seus elementos 

‘temporariamente culminante” a atual globalização, teria como marco as campanhas de 

navegação europeia do século XIV. Segundo Darc Costa: 

 
 “A interação permanente de cultura e de mercados e algo que começa 
efetivamente a acontecer, há pouco mais de 500 anos, com a descoberta, por 
Vasco da Gama, de um caminho marítimo para as Índias. (...) A mundialização 
resulta de um projeto concebido e implementado em Portugal, que envolveu o 
reconhecimento da África, a ‘descoberta’ da América e do permanente acesso à 
Ásia pelos Europeus”.140 

 

Iniciou-se, no século XV, um distanciamento entre o conhecimento teológico cristão 

e o conhecimento científico laico, o que colaborou, ao longo de quatro séculos, com a 

organização do processo de mundialização. Para Saint-Simon, os laicos haviam 

desencadeado aquilo que poderíamos chamar de “reação espiritual” que possibilitou o 

desenvolvimento da Modernidade, num movimento dialético entre ciência, economia, 

tecnologia e política. Em 1825, Saint-Simon escrevia em sua obra o Novo Cristianismo: 

 
“A descoberta da América devera-se ao gênio perseverante de Cristóvão 
Colombo; os laicos portugueses tinham aberto uma nova rota para a Índia 
dobrando o Cabo da Boa-Esperança; a imprensa houvera sido descoberta e 
aperfeiçoada pelos laicos; Dante, Ariosto e Tasse eram laicos; Rafael, 
Miguelangelo e Leonardo da Vinci eram igualmente laicos; Newton, que com as 
três grandes leis pelas quais calculou depois todos os fenômenos celestes que 
houveram sido imaginados por Kepler, era laico”.141 
 
 

Far-se-á aqui um esforço para perceber que a filosofia saint-simonista representa um 

dos vários avanços históricos da filosofia pós-iluminista a partir de si mesma, isso é, de 

suas próprias matrizes filosóficas e ideológicas. O saint-simonismo se constituiu enquanto 

uma tentativa de superação interna das concepções filosóficas historicamente construídas 

na Europa, condições que se interconectaram e se desenvolveram com a mundialização. Ao 

mesmo tempo, a filosofia saint-simonista é uma das primeiras tentativas socialistas (bem 
                                                 
139 MICHALET, Charles-Albert. O que é a Mundialização?. São Paulo: Loyola, 2003. p.15 
140 COSTA, Darc. A mundialização e o Brasil. In FILHO, Severino Bezerra Cabral. 5 décadas em questão: 50 
anos da Livraria Leonardo da Vinci. Rio de Janeiro: Mauad, 2004. p.113. 
141 SAINT-SIMON, Henri de. Nouveau Christianisme. Dialogues entre un Conservateur et un Novateur. 
Premier Dialogue. Paris: Bossange Père, 1825. p.28-29. 
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como as filosofias fourierista e a owenista, por exemplo) que denuncia a miséria e a 

marginalização dos trabalhadores, engendradas pelas contradições do sistema econômico 

desencadeado na própria Europa, e que na modernidade assumiu proporções 

“globalizantes”. 

Saint-Simon entendia que estaria reservado ao Gênero Humano o entrelaçamento de 

todas as culturas por meio de um processo de mundialização, ou seja, a junção entre o 

Ocidente e o Oriente, criando uma cultural mundial, acelerando a economia moderna por 

meio da Indústria, entendendo o mundo futuro como uma única indústria, geradora de toda 

a felicidade humana. O conceito de indústria foi desenvolvido por Saint-Simon dentro de 

um quadro filosófico e econômico. Tal conceito será abordado nesse capítulo. 

A filosofia saint-simonista prospectava um advir mais fraterno a partir de uma 

futurologia calcada na utopia, isto é, no “não-lugar” que não encontra espaço na realidade 

presente, mas que pode ser construída a partir de uma decisão coletiva no hoje, sendo as 

transformações no presente impreteríveis e indispensáveis para as mudanças do futuro. 

Entretanto, a filosofia de Saint-Simon entendia que a mudança da Humanidade para a Idade 

do Ouro, só poderiam ser deflagradas no continente europeu devido as suas iniciativas 

históricas, delegando aos outros continentes certa passividade nesse processo utópico que 

visaria mesmo condições de vida para todos os trabalhadores142 do planeta.  

Essas iniciativas das quais se fez menção acima e que serão abordadas em 

determinado momentos da dissertação, se calcavam na ideia de que as nações europeias, ao 

longo do tempo, haviam realizado progressos significativos no campo das ciências e da 

tecnologia, mas apoiados na “exploração do homem pelo homem”; faltava o progresso 

político e moral para a “grande reforma” da sociedade, isto é, moralizar a Ciência e a 

Indústria com o fim único de atingir a fraternidade humana plena; todas as instituições 

sociais deveriam ter sua ação animada pelos três imperativos morais estabelecidos por 

Cristo: “Amai-vos uns aos outros como irmãos”, “ a cada um segundo sua obra; cada obra 

segundo sua capacidade” e “lutar pela melhoria da classe mais numerosa e mais pobre”. 

Todavia, as formulações teóricas de Saint-Simon têm mérito em grande parte as 

concepções que constituíam a crença no poder transformador da Razão e da Análise 

                                                 
142 Ver-se-á ao longo da dissertação que Saint-Simon elaborou um conceito de trabalhador, bem como de 
“não-trabalhador”. 
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empírica tal como a Modernidade os concebeu, tanto no Empirismo inglês quanto no 

Iluminismo francês e no Humanismo alemão, o que Dussel chama de Ilustração-

Aufklärung.143 Na obra Introdução aos trabalhos científicos do século XIX, Saint-Simon 

demonstra sua posição “hegeliana” diante da possibilidade de um conhecimento relevante 

para o progresso científico na modernidade poder vir da China ou da Índia: 

 
“Até o século V a.C, mais ou menos, antes de Sócrates, os Chineses, os Indianos 
e os Caldeus fizeram, cada um em sua cultura, progressos científicos mais ou 
menos iguais, depois dessa época, a tribo o oeste tomou seu impulso, enquanto as 
duas outras se estagnaram. O que não é extraordinário: os Chineses e os Indianos 
estavam limitados pelo mar, não podendo tomas conhecimento de fenômenos 
novos; eles não foram incumbidos de fazer novas experiências;...”.144  
 
 

Portanto, iniciar-se-á contextualizando suscintamente o desenvolvimento histórico 

no Ocidente a partir da transição do sistema feudal para o mercantilismo e o capitalismo. 

Feito Isso, adentrar-se-á na vida e na obra filosófica de Saint-Simon em sua primeira fase, 

por meio de uma exposição narrativa. 

 

2.1 CONTEXTUALIZANDO SAINT-SIMON: ASPECTOS DA TRANSIÇÃO DO 
SISTEMA FEUDAL NA EUROPA PARA O CAPITALISMO. 

 

Dentre as diversas dimensões da divisão do trabalho, se agrega aqui, além daquela 

entre trabalhadores e homens de ciência, a dicotomia entre Campo e Cidade. Essa divisão 

teve seus ensaios na antiguidade, mas, foi a partir do século XIII da era cristão que tal 

dicotomia começou a se exacerbar. Segundo o geógrafo Milton Santos, “pode-se pensar 

que a ideia de um antagonismo entre o mundo urbano e o mundo rural – hoje 

tranquilamente aceita por autores inspirados por ideologias as mais díspares – seja uma 

herança dos escritos de Marx e Engels”.145 Todavia, essa divisão do trabalho é latente: a 

                                                 
143 Assinala-se que, embora tanto o Iluminismo francês quanto o Humanismo alemão tenham dado crédito à 
Razão, houve desdobramentos filosóficos diferentes na França em relação à Alemanha. A crença na Razão 
pode ser encontrada tanto no conceito de Esprit em Antoine Condorcet e Montesquieu, quanto no Humanismo 
alemão, no conceito de Aufklärung em Kant e Hegel. 
144 SAINT-SIMON. Henri de. Introduction aux Travaux Scientifiques du Dix-Neuvième Siècle. Paris : J.L. 
Scherff. 1808. In Œuvres Choisies de Saint-Simon, C.-H.: précédées d'un essai sur sa doctrine. Bruxelas : Van 
Meenen et Compagnie, 1859. p.186-187. 
145 SANTOS, Milton. Economia espacial. Críticas e alternativas. São Paulo: EdUSP, 2003. p.13. 
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dicotomia “Campo versus Cidade” evade a abstração teórica, seja econômica ou filosófica, 

se tornando já perceptível numa rápida piscadela sobre o mundo.  

O homem tem laços biológicos, práxicos e culturais com a terra e com a Terra, 

enquanto ser vivo e entidade social: “O primeiro pressuposto de toda história humana é, 

naturalmente, a existência de seres humanos vivos”.146 A relação dialética entre o homem e 

a natureza possibilitou o “fazer-se a si mesmo”.  

 
“Pode-se distinguir os homens dos animais pela consciência, pela religião ou por 
tudo o que se queira. No entanto, eles próprios começam a se distinguir dos 
animais logo que começam a produzir seus meios de existência, e esse salto é 
condicionado por sua constituição corporal. Ao produzirem seus meios de 
existência, os homens produzem, indiretamente, sua própria vida material”.147 
 
 

Etimologicamente, “a palavra homem deriva de húmus, chão fértil, cultivável”.148 

A divisão histórica do trabalho, que a cada tempo se tornou cada vez mais complexa,149  

engendrou a dicotomia entre campo e cidade, aguda hoje, mas que remonta à crise do 

feudalismo, o surgimento dos burgos e do mercantilismo. Ela se intensificou com a 

Revolução Industrial no século XVIII, quando se impôs a divisão internacional do trabalho, 

na qual a metrópole era o fim, a meta, das produções agrícolas das colônias.  

Esse desligamento histórico entre o homem e a terra foi captado nas palavras de 

uma bóia-fria pela psicóloga social Ecléa Bosi, no texto “Cultura e Desenraizamento”. 

Nesse relato, a operária Ana Dias da Silva, ex-agricultura, conta a sensação ao chegar à 

cidade de São Paulo: 

 
“Uma coisa que ninguém sabe é que a gente da roça quando chega aqui, tem um 
medo maior que todos: o medo de passar fome. Sim, porque, acostumada a 
plantar para comer, não vendo nem um pedaço de chão, sem terra nenhuma, a 
gente se preocupa: – Como vou comer? ” 150 
 
 

                                                 
146 MARX, Karl. ENGELS, Friedrich. A Ideologia Alemã. [trad. Frank Muller]. São Paulo: Martin Claret, 
2005. p.44. 
147 MARX, ENGELS. Op.cit., p.44. 
148 BOSI, Ecléa. Cultura e Desenraizamento. In BETTO, Frei (org).Utopia Urgente: Escritos em homenagem 
a Frei Carlos Josaphat nos seus 80 anos. São Paulo: Casa Amarela e EDUC, 2002. p.24. 
149 Recomenda-se a leitura do texto “Feuerbach – A oposição entre as concepções materialista e idealista”, 
que compõe a primeira parte da Ideologia Alemã, escrita por Engels e Marx. 
150 BOSI. In BETTO, Op.cit., p.24. 
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Essa redicotomização entre campo e cidade, que hoje toma proporções globais, e 

causa a dor no peito de homens e mulheres como Ana Dias, teve seu estopim besuntado 

com o suor dos servos na crise do sistema agrário da Europa medieval entre os séculos XII 

e XIV, que possibilitou o surgimento dos Burgos. 

Depois das Cruzadas, no século XII, as relações entre o Ocidente e o Oriente se 

intensificaram, sobretudo por meio da abertura aos comerciantes acidentais nas águas do 

Mar Mediterrâneo. As Cruzadas proporcionaram aos europeus conhecer novos produtos 

trazidos do Oriente, como o arroz e a pimenta da China, canela e cravo-da-índia, entre 

outras especiarias, além de tapetes do Irã e tecidos árabes. Isso favorecer os mercadores, 

uma classe intermediária na Europa feudal: 

 
“O modo de vida dos mercadores não estava fundamentada na agricultura nem na 
posse da terra, mas no comércio e no dinheiro. De maneira geral, eles utilizavam 
como rota comercial as antigas estradas romanas. Transportavam seus bens em 
comboios. No ponto de confluência das principais rotas comerciais, realizavam-se 
grandes feiras”.151 
 
 

Por razões de segurança, os mercadores procuraram e concentrar em lugares 

próximos a uma zona fortificada, cercada de muralhas. Isso deu origem aos burgos. Foram 

nesses espaços que as cidades renasceram, graças a uma combinação com as intensas 

guerras anglo-francas, epidemias de pestes e crise agrária. Fugindo de todo esse caos, os 

burgos se mostravam como uma possibilidade de vida: 

 
“Com o fortalecimento das cidades e do comércio surgiu na Europa um novo 
ideal de vida. Até então, em geral, as pessoas só podiam almejar realizações 
pessoais, como o reconhecimento por ser um guerreiro valente. Para o burguês, 
no entanto, um dos seus objetivos era acumular fortuna. Por isso ele trabalhava 
intensamente, procurando aumentar cada vez mais os negócios e os lucros”.152 
 
 

Com o comércio, a nobreza feudal passou a utilizar novos produtos, sobretudo os de 

origem oriental. Para garantir os resultados necessários ao sustento desses novos patrões de 

vida, a exploração dos servos pela nobreza aumentou. Em resposta surgiram revoltas e 

fugas de camponeses para as cidades. Exemplo disso ocorreu na França, na região da 

                                                 
151 PILETTI, Nelson. PILETTI, Claudino. História e Vida Integrada: 6ª série. São Paulo: Ática, 2009. p.50. 
152 PILETTI. Op. cit., p.52. 
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Normandia, quando os camponeses invadiram reservas senhoriais. Suas reivindicações 

foram registradas dois séculos mais tarde pelo poeta Roman de Ron Wace. Assim diz o 

poeta sobre a promessa feita pelos camponeses famintos durante a revolta: 

 
“Juntemo-nos por um juramento, defendamo-nos, a nós e aos nossos bens, e 
venceremos todos, e, se quiser guerrear, teremos para cada cavaleiro trinta ou 
quarenta camponeses preparados para lutar. E assim poderemos ir aos bosques 
usar a madeira que escolhermos, ter os peixes que quisermos, comer a carne dos 
animais, e poderemos realizar nossas vontades, nos bosques, nas águas, nos 
prados”.153 
 
 

Além desse novo patrão de vida dos nobres que massacravas as massas que 

trabalhavam nos campos da Europa, o aumento da população gerou a expansão das zonas 

agrícolas com a ocupação de áreas florestais e de pastagem. A diminuição das áreas de 

pastagem provocou a falta de adubo animal. Esse fato, associado à superutilização do solo, 

tornou-o pobre em nutrientes. Como resultado, as colheitas tornaram-se insuficientes, 

causando fome e subnutrição e deixando os europeus mais vulneráveis a doenças. 

No século XIV, os nobres senhores feudais se uniram para impor sansões aos 

burgueses que enriqueciam desordenadamente. Mas, em suas andanças, os mercadores 

haviam aprendido a importância da união: “eles [os mercadores] viajavam em grupos por 

estrada, mares e regiões desconhecidas, para se proteger contra assaltantes e piratas ou 

mesmo para obter melhores negócios”.154 

Assim, com o tempo, foram surgindo associações de artesões e de comerciantes, 

cujo objetivo principal era defender os interesses econômicos de seus membros. As 

Associações de arte eram chamadas de corporações de ofício, e as de comerciantes, guildas 

ou ligas. Unidos, eles pretendias evitar a concorrência desleal, fixar preços e regulamentar o 

trabalho, além de enfrentar os limites impostos pelos senhores e nobres feudais.  

Mas, enquanto se desencadeava a crise do sistema feudal na Europa, que fecundaria 

as origens do capitalismo, como viviam os trabalhadores em outras partes do mundo? 

Como era ser trabalhador nas “metrópoles capitalistas” e nas “periferias do mundo”? 

                                                 
153 DUBY, Georges, WALLON, Armond. Histoire de la France rurale. Paris: Seuil, 1975. Apud PILETTI. 
Op.cit., p.53.  
154 PILETTI. Op. cit. p.52. 
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A História, quando analisada da ótica dos movimentos econômicos e políticos, 

tende a apresentar características diferentes em cada época e em cada país ou continente. A 

história vista do prisma econômico, político e cultural pode apresentar nomes de reis 

diferentes, estruturas econômicas e modelos políticos diferentes. Mas, no tocante à 

sobrevivência das massas trabalhadoras que constituíram engrenagens dos mecanismos 

históricos de opressão, as condições convergem.  

Essa rápida contextualização possibilita uma noção dos movimentos econômicos, 

políticos e sociais que estavam em ação na transição do século XVIII para o XIX, entre os 

quais se destacaram o desenvolvimento da Revolução Industrial, o Iluminismo, a 

independência das treze colônias britânicas na América do Norte, a Revolução Francesa, a 

independência de algumas colônias espanholas na América Latina, o Romantismo, a 

ascensão e queda de Napoleão e conflitos colonialistas engendrados pelas nações europeias. 

Nesse cenário complexo, oriundo daquela mundialização e que consolidava o capitalismo, é 

que surge Claude-Henri de Rouvroy, conde de Saint-Simon, um indivíduo que nasceu em 

meio ao luxo do seio absolutista francês, morrendo em condições de miséria semelhantes a 

das massas trabalhadoras, condições de indignidade as quais ele rebuscadamente, em seus 

textos, tentou combater por meio de seu socialismo utópico. 

Neste capítulo abordaremos o desenvolvimento da construção das fomentações 

teóricas de Saint-Simon em concomitância com a sua biografia. Isso tem como meta a 

compreensão a respeito de seu pensamento, que embora reverbere as preocupações 

filosóficas de seu tempo, se mostra com uma tentativa de superação das contradições 

inerentes à ordem da época, num plano econômico, político, científico, religioso e cultural, 

denunciando os antagonismos nela contida, como comentaria Engels.  

Comentando sobre A Parábola, texto de Saint-Simon que denunciou a luta de classe 

entre ociosos e trabalhadores numa ficção que especulava o fim dos primeiros, o filósofo 

Joseph Proudhon afirmara que a crítica socialista de Saint-Simon, em “sua famosa 

Parabole, caiu, em 1819, como um machado sobre o mundo oficial. (...) A extensão deste 

fragmento, aliás, bastante conhecido, nem nos permite citá-lo”.155 Proudhon, um filósofo 

que presenciou as convulsões sociais e os movimentos revolucionários da primeira metade 

                                                 
155 PROUDHON, Pierre Joseph. A propriedade é um roubo: e outros textos anarquistas. [trad. Suely Bastos]. 
Porto Alegre: L&PM, 2001. p.89. Obs.: O texto d’A Parabola de Saint-Simon foi traduzido na integra, e foi 
inserida no terceiro capítulo. 
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do século XIX, nos fornece uma imagem conceitual, a do “machado”, que possibilita 

compreender a importância das reflexões saint-simonistas para a construção de um 

prospecto edificador de uma sociedade mundializada não-miserabilizante e socialista. 

Assim, suas ideias constituem um clássico, não somente pela sua relevância enquanto 

referencial histórico a uma séria de correntes filosóficas, mas pelas discussões que poder-

se-ia ser apregoadas no momento atual. 

Este capítulo se aprofundará nas concepções filosóficas da primeira fase do 

pensamento de Saint-Simon, tais como as concepções de uma “essência” dos seres sociais, 

a da História enquanto progresso do Gênero Humano, a do progresso das ciências. Isso 

possibilitará um espaço referencial para o terceiro capítulo, que trata do desenvolvimento 

das ideias de Saint-Simon numa plamo econômico, político e moral. 

Para referenciar a vida de Saint-Simon, bem como suas reflexões e fomentações 

filosóficas, se recorreu a diversas fontes bibliográficas, sobretudo a textos redigidos em 

língua francesa e que, para esta dissertação, foram traduzidos para a portuguesa, como, por 

exemplo, a obra Saint-Simon, sua vida e seus trabalhos, publicada em 1857 pelo 

historiador e jornalista francês Nicolas Gustave Hubbard (1828-1888). Além da pesquisa 

em livros referentes à história do Socialismo, da Sociologia, do Positivismo, do Marxismo, 

História das doutrinas econômicas, entre outros, traduziu-se partes de textos das obras do 

próprio Saint-Simon, após uma leitura das mesmas. Um exemplo são os textos desse 

filósofo que foram reunidos num único volume, e publicados na Bélgica em 1859, sob o 

título de Obras escolhidas de Saint-Simon, C-H.: Precedidas de um ensaio sobre a 

doutrina, um trabalho organizado por Charles Lemonnier (1806-1891), saint-simoniano e 

“pacifista francês, que fundou, em 1867, a Liga international da paz e da liberte em 

Genebra”.156  

O texto Um ensaio sobre a doutrina de Lemonnier nos fornece uma consideração 

importante que possibilita pensar a construção filosófica de Saint-Simon em fases: 

 
“A natureza dos trabalhos de Saint-Simon divide sua carreira em quatro épocas: 
fase científica, fase política, fase moral e fase religiosa. De 1802 a 1814, Saint-
Simon se ocupou especialmente da ciência. (...) Em 1814 publica seu primeiro 
escrito político: Da Reorganização da sociedade europeia (...). O Apelo aos 
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filantropos, publicado em janeiro de 1821 na sequência da reimpressão do 
Sistema industrial, marca o momento no qual Saint-Simon passa da política à 
moral, e o quarto caderno do Catecismo dos industriais, publicado em junho de 
1824, instante em que a unidade entre ciência, indústria e moral se revela para 
esse homem... (...), marcou o momento em que ele começou a perceber o 
sentimento religioso inovador, cuja mão faltosa deixou-nos, no Novo 
Cristianismo, a expressão passional mais escura”.157 
 
 

Entretanto, muitos outros referenciais se fazem necessários tanto na compreensão da 

ideias quanto da vida do próprio filósofo. 

Assim, este capítulo é a primeira parte dedicada a um espaço de compreensão da 

filosofia de Saint-Simon em relação intrínseca com a sua biografia, estabelecendo paralelos 

entre a vida de Saint-Simon e os movimentos que eclodiam à sua volta em relação às suas 

reflexões e prospectivas. Feito isso, este parte da dissertação fundamentará o capítulo que 

se subsegue, intitulado Saint-Simon, vida e obra em movimento – 2ª parte: a busca pelo elo 

entre ciência, política, economia e moral. É essa junção que formará o sustentáculo para a 

compreensão dos pensamentos de Saint-Simon e sua escola a respeito da Educação.  

 

2.2. SAINT-SIMONISSÉIA: A JUVENTUDE DE UM DESCENDENTE DE CARLOS 
MAGNO.   

 

Claude-Henri de Rouvroy, conde de Saint-Simon, nasceu no outono parisiense de 

1760, no dia 17 de outubro. Era um dos oito filhos de Balthazar-Henri de Rouvroy, Conde 

de Saint-Simon-Sandricourt, de quem herdou o título. Seu pai tinha grande prestigio 

político, como anotou Lemonnier: 

 
 “Balthazar de Saint-Simon foi um grande mestre de cerimônias, chefe de uma 
brigada dos guardas do rei, brigadeiro das armadas do rei, governador e 
comendador de Senlis. Seu avô paterno, Louis-François, marquês de 
Sandricourt, foi coronel da cavalaria de Berry” .158 
 
 

A mãe, a condessa Blanche Elisabeth de Rouvroy de Saint-Simon, era uma “Saint-

Simon de sangue”, prima e esposa de Balthazar. Segundo Georges Dumas, “o conde de 

                                                 
157 LEMONNIER, Charles. Un essai sur sa doctrine. 1858. In Œuvres Choisies de Saint-Simon, C.-H. 
Bruxelas : Van Meenen et Compagnie. 1859. p.XV-XIV. 
158 WITT, Emmanuel de. Saint-Simon et le système industriel. New York : B. Franklin, 1973. p.02. 
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Saint-Simon, descendia, por parte de seu pai e de sua mãe, de Mathieu de Rouvroy, dito ‘le 

Borgne’, que viveu por volta de 1370 e que fundo la casa de Saint-Simon”.159 

Essa família descenderia dos condes de Vermandois e por eles se sustentava o mito 

heráldico de uma linhagem que remonta o rei Carlos Magno (Karl der Große, 747 d.C.-

814), estadista que no século VIII se tornou o primeiro Imperador do Sacro Império 

Romano, restaurando assim o antigo Império Romano do Ocidente. 

Na França, a família Saint-Simon acendeu quando Luis XIII160 a cobriu de favores. 

Essa família teve na regência de Luis XIV161 um representante que, em uma publicação 

literária, alcançou em vida a fama de um dos maiores escritores da língua francesa de então: 

Louis de Rouvroy, duque de Saint-Simon (1675-1755), conhecido como “o memorialista”. 

Esse militar era tio-avô de Henri de Saint-Simon. 

Henri-Rouvroy era fiel à sua origem e a rebuscava frequentemente. Assim, no 

prólogo de sua obra intitulada Introdução aos trabalhos científicos do século XIX, após ter 

dito que, se estava inteiramente estranho às pretensões literárias dos escritores 

profissionais, é porque tinha para escrever senão coisas novas a dizer, acrescentou: “Eu 

escrevo como um nobre, como um descendente dos condes de Vermandois, como um 

herdeiro da pena do duque de Saint-Simon”.162  

Saint-Simon prosseguiu a citação referendando orgulhosamente seu sangue:  

 
« O que houve de relevantemente feito, o que houve de relevantemente dito, foi 
feito ou foi dito por nobres. Nosso ancestral Carlos Magno, Pedro O Grande, o 
grande Frederico e o imperador Napoleão eram nobres de nascimento, e os 
pensadores de primeira ordem, tais como Galileu, Bacon, Descartes e Newton 
eram também nobres».163  
 
 

Balthazar era um aristocrata arruinado, uma vez que fora deserdado pelo duque, 

como o próprio Henri nos revela: “Eu era o parente mais próximo de um autor conhecido, 

                                                 
159 DUMAS, Georges. Psychologie de deux messies positivistes: Saint-Simon et Auguste Comte. Paris: Félix 
Alcan, 1905. p.13. 
160 Luís XIII de Bourbon, chamado O Justo (1601-1643), foi rei de França e Navarra entre 1610 e 1643.  
161 Luís XIV de Bourbon (1638-1715), conhecido como "Rei-Sol", foi o maior monarca absolutista da França, 
e reinou de 1643 a 1715.  
162 SAINT-SIMON, Henri de. Introduction aux travaux scientifiques du dix-huitème siècle. p.60. In. : Œuvres 
Choisies de Saint-Simon, C.-H.: précédées d'un essai sur sa doctrine. Bruxelas : Van Meenen et Compagnie, 
1859. p.182. 
163 Œuvres Choisies de Saint-Simon... Op.cit.p182. 
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o duque de Saint-Simon...”.164 Henri poderia ter herdado do tio-avô duque, pelas leis de 

herança da época, um ducado na Espanha e os quinhentos mil livros de sua renomada 

biblioteca. Entretanto, como foi dito, o desentendimento entre o duque e Balthazar afastara 

essa possibilidade.165 Isso foi um motivo de lamentação para Henri de Saint-Simon: “Ele [o 

duque de Saint-Simon] desentendeu-se com seu pai, que acabou deserdado. Perdi assim o 

título e a fortuna do duque de Saint-Simon. Mas herdei sua paixão pela glória”.166 

Saint-Simon, que no final de sua vida adotou o codinome de “Inovador” e 

combatendo a aristocracia enquanto símbolo retrógrado da civilização feudal, era da 

mesma casa do duque de Saint-Simon, autor das Memoires, uma “extensa obra, que os 

especialista destacam tanto pela elegância literária como pelo sentimento 

aristocrático”.167 Essa particularidade da casa de Saint-Simon chamou a atenção do 

historiador Jules Michelet: “Esta família, que se pretendeu remontar ao rei Carlos Magno, 

recentemente produziu um dos maiores escritores do século XVIII e o mais corajoso 

pensador do nosso século”.168 Mas, para Nicolas Hubbard, “nenhuma outra família 

ofereceu antítese mais perfeita entre as antigas e as novas ideias, e que seria necessário 

investigar nela o último nobre e o primeiro socialista”. 169 

 
2.2.1 O contato de Saint-Simon com o Iluminismo por meio de D’Alembert. 

 

Não há muitos detalhes sobre a sua infância: em uma de suas cartas na qual ele 

conta a história de sua vida, ele não remonta senão à época de sua entrada no serviço 

militar, em 1777.170  

O jovem Saint-Simon era arredio: aos treze anos ele se recusou a receber o 

sacramento da primeira comunhão, afirmando a seu pai que por obediência acataria as suas 

ordens, mas que não dependesse dele para trazer a tal cerimônia a mais ínfima convicção. 

                                                 
164 RUSS, Jaqueline. O socialismo Utópico. [trad. Paulo Neves]. São Paulo: Martins Fontes, 1991. p.90. 
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Isso mostrava a descrença do menino Henri pelos dogmas religiosos. Seu pai, que sempre 

lhe manifestou certa frialdade, lhe puniu severamente: o enviou à prisão de Saint-Lazare, 

cuja severidade era de conhecimento público. Henri, exasperado dessa violência, resolveu 

subtrair-se de tal lugar por si próprio. Ele intimou o vigia, dando-lhe a ordem de fazê-lo 

sair, e sobre a sua recusa, travaram uma luta na qual o vigia ficou ferido, possibilitando a 

Henri a posse das chaves do calabouço. Uma vez liberto da prisão, ele refugiou-se na casa 

de uma de suas tias, sendo que essa mesma tia rogou pelo rapaz, aliviando o ressentimento 

de Balthazar. 

Os poucos relatos como esse deixam entrever que, desde criança, talvez 

impulsionado pela atmosfera aristocrática, Saint-Simon manifestava um caráter peculiar, 

mesclando autoconfiança, pieguice e altivez. “Conta-se que, quando uma carroça interferiu 

num de seus brinquedos, ele se pôs no caminho e recusou a sair – e quem jogaria um jovem 

conde para o lado?”.171 Aos quinze ordenara a um criado que o despertasse a cada manhã 

com os seguintes dizeres: “Levante, senhor conde: tendes grandiosas coisas a fazer!”; tal 

ordem durou até os seus dezessete anos.172 Essas passagens revelam o seu temperamento 

sanguíneo.173 Certa vez, “mordido por um cão que se supunha hidrófobo, ele próprio 

queimou a ferida com um carvão em brasa e muniu-se de uma pistola prestes a suicidar-se 

aos primeiros sintomas de hidrofobia”.174  

Um fato que se deve mencionar aqui, por sua relevância, foi o ensino especial 

recebido por Saint-Simon, o que condizia com a formação aristocrática tal qual era 

concebida naquele momento histórico. Ele teve, durante um bom tempo, o iluminista 

D’Alembert como seu tutor.175  

O filósofo e matemático Jean D’Alembert, que se tornou famoso pela co-autoria da 

Enciclopédia com Denis Diderot, outro iluminista, atuou no magistério por volta de 1770, 
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dando aulas para muitos jovens em Paris, inclusive o jovem Henri.176 D’Alembert, 

enquanto preceptor iluminista, foi fundamental para o desenvolvimento futuro de Saint-

Simon na área das ciências e da filosofia, possibilitando outros contatos para Saint-

Simon.177  

Aos dezoito anos, de tão encantado com a leitura de Émile, obra de 1762, Saint-

Simon visitou o seu autor, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), já nos últimos momentos 

de vida.178 Esses contatos de Saint-Simon com iluministas reverberariam na futura 

edificação de sua filosofia. 

Em 1777, aos dezessete anos, o jovem Henri, seguindo a tradição militar de sua 

família, ingressou no exército francês. Tempos depois de seu encontro com Rousseau, 

rumores de que a armada francesa auxiliaria as milícias dos colonos da costa leste da 

América do Norte contra a Inglaterra evocariam a apreensão e a cautela dos espíritos mais 

cautelosos. Saint-Simon estava prestes a participar de uma guerra marcante: A 

independência das treze colônias britânicas na América do Norte.  

Esse conflito na América causaria forte impressão em Henri de Saint-Simon, pois 

anos depois, em 1817, na obra A Indústria, Saint-Simon faria uma série de considerações 

sobre o papel desse conflito para os processos de transformação social que estavam em 

andamento. Por ora, Saint-Simon contemplava naquele conflito a possibilidade de efetivar 

na prática as ideias de D’Alembert e Condorcet.  

Seria na América do Norte, e não na França, “impregnada” de feudalidades, que se 

desenvolvia a Indústria enquanto processo de produção coletiva livre da mão-morta,179   

que em sua associação com a Indústria formavam uma combinação transformadora.  

Segundo Hubbard: 

 
 “Com D’Alembert (...) Saint-Simon se iniciara assim em uma das duas forças 
vitais de nossa nova sociedade, a Ciência; a América lhe entregou a segunda, que 
era a Indústria, e ensinou-lhe assim a conceber desde sua juventude os dois 
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motores que somente neles têm a virtude de determinar os progressos positivos da 
civilização”.180 
 
 

Assim, uma vez que a França tomara partido dos insurrectos estadunidenses contra 

os ingleses, o jovem Saint-Simon, integrando as tropas francesas conduzidas por Lafayette 

e Rochambeau, singrou o Oceano Atlântico para aportar na América do Norte. 

 
 

2.2.2 Saint-Simon e a campanha militar francesa na guerra de Independência das 
Treze Colônias Britânicas na América.   

 

Os conflitos entre colonos americanos e a Coroa Britânica havia começado devido a 

uma série de medidas impostas pela Inglaterra depois do Tratado de Paris, assinado em 

1763, tratado esse que estabelecia vantagens comerciais aos ingleses, vencedores da Guerra 

dos Sete Anos (1756-1763). A Coroa Britânica, já dona dos domínios comerciais no 

Atlântico e no Índico antes mesmo do tratado, intensificou seu amplexo, impondo uma 

série de sanções que “aleijavam” a economia industrial nascente nas treze colônias e 

mesmo a da França, endividada por aquela guerra. Uma vez que a Inglaterra era inimiga 

comercial de boa parte dos países europeus, o rei Luís XVI de Bourbon, apoiando os 

revoltosos americanos, enviou quase 10 mil homens para as áreas de conflito, com a 

garantia de uma fatia comercial na América e o freamento da economia daquele rival 

europeu. 

Durante a guerra de independência americana, o jovem oficial Saint-Simon 

participou de cinco campanhas, nas quais comandava um destacamento. Henri estava sob as 

ordens de M. de Bouillé, que estava, por sua vez, subordinado às ordens de George 

Washington. Foi na Batalha de Yorktown, às margens do rio York, que Saint-Simon se 

destacou enquanto militar: “Com 166 artilheiros sob seu comando, [Saint-Simon] 

desempenhou papel vital no bem-sucedido cerco a Yorktown, cuja rendição marcou a 

derrocada final para os britânicos”.181 Isso, associado a outros fatores, possibilitou a 

rendição do general britânico Cornwallis e sua armada, em setembro de 1781, fato dos mais 

importantes para o sucesso da guerra de Independência. 
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Graça a sua atuação, Saint-Simon recebeu uma carta de agradecimentos escrita 

pessoalmente por George Washington, recebendo do então recém criado Congresso 

estadunidense um condecoração pelo seu desempenho em Yorktown: a Ordem de 

Cincinatus, o último francês a receber tal honraria.182   

Após assistir a captura do general Cornwallis, ele participaria de uma última ação 

militar. O navio em que ele e seus homens tripulavam, chamado Ville de Paris, foi obrigado 

a se entregar após onze horas e meia de combate contra embarcações da armada inglesa. 

Ele mesmo, junto com os outros marinheiros, ficou detido na Jamaica, até a assinatura de 

paz entre França, Inglaterra e Estados Unidos, em 1783.183 Graças à influência do seu tio, o 

marquês de Saint-Simon (1720-1799), o sobrinho Henri não foi fuzilado. 

Há uma passagem curiosa sobre esse episódio do Ville de Paris, revelado pelo 

próprio Henri, e que nos chega por meio de Nicolas Hubbard:  

 
“Saint-Simon contava que certa vez, durante o combate contra os navios ingleses 
que cercavam a Ville de Paris, enquanto dava ordens a um marinheiro, uma bala 
de canhão veio lhe estourar a cabeça e os arremessaram, marinheiro e ele, para 
lateral do navio. Saint-Simon ficou por algum tempo aturdido: todos à volta 
acreditaram que ele tivesse morrido e sem qualquer cerimônia se prepararam para 
jogá-lo ao mar. Nesse momento crítico Saint-Simon ouviu distintamente tudo o 
que se passava em torno dele, sem que, no entanto, fosse capaz sequer de um 
movimento. No entanto, seus esforços para dar sinal de vida deixaram de ser 
improfícuos; Saint-Simon consegui passar as mãos pelo rosto, anunciando assim 
seu despertar de um terrível pesadelo. Subitamente, ele sentiu pelo toque os 
miolos do marinheiro morto a seu lado. Foi-lhe difícil identificar de imediato esta 
impressão [pensando ser o seu próprio cérebro]. Mas, sendo seu espírito já tão 
envolvido com experiências científicas, acreditou ter visto no acidente um fato 
novo que ninguém pudera até então observar: « Um homem vivo, pensou, pode 
então tocar seu próprio cérebro» ”.184 
 
 

O que mais impressionou Saint-Simon nessa experiência na América não havia sido 

a logística militar, mas sim, o conjunto de ideais de liberdade, igualdade e perspectivas 

industriais que aquela revolução proclamava. Saint-Simon percebia, ao assistir a 

emancipação armada dos colonos ingleses, que estava dentro de um marco que instauraria 

                                                 
182 WITT, Op.cit., p.04. 
183 TAYLOR, Keith (org). Henri de Saint-Simon; Selected Writings on Science, Industry and Social 
Organisation. New York: Holmes and Meier, 1975. p.15 
184 HUBBARD. Op.cit., p.13. “Mais tarde, quando de sua tentativa de suicídio, com a mesma tendência de 
espírito ele disse ao médico que procurava livrá-lo das mortíferas cargas de chumbo que ele tinha desferido 
contra si mesmo: «Então é verdade que um homem pode viver com chumbo na cabeça».” (Ibdem). 
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uma crise na sociedade europeia. Uma “nova era” política se consolidaria, e logo 

repercutiria no outro lado do Atlântico. Ele percebia que uma nova ordem das coisas estava 

nascendo. Concomitantemente, outra ordem seguia na Europa sem ter consciência de sua 

moribundez, pois ela ainda se firmava por meio de uma política aristocrática, alicerçada em 

justificativas teológicas, mantendo um feudalismo pouco diferente do medieval e, uma vez 

calcada em contradições, empregava a violência militar para se legitimar.  

Durante o período de paz que sucedeu a guerra de Independência, Saint-Simon 

viajou pela América do Norte. Contando a campanha e a calmaria, Henri permaneceu no 

continente americano por cinco anos.  

No ano de 1783, ainda nos Estados Unidos, Henri é informado da morte do pai, 

Balthazar de Saint-Simon, cujos ressentimentos que se arrastou até aqueles dias. Em sua 

Lettres, Henri assinalaria: « A morte de meu pai, dada em 1783, não me rende posição 

pecuniária; a fortuna veio de minha mãe, que é, ela sim, uma Saint-Simon ».185 

É nesse período que Saint-Simon fomenta um projeto tão audacioso quanto o da 

construção do Grande Canal que corta a China com os seus 1.800 km; um projeto que 

antecedeu em muitos anos a construção do Canal do Panamá, visando a abertura imediata 

de um canal no México, que interligaria a produção agrícola das Antilhas e das colônias 

ibéricas na América Latina, além do escoamento da produção industrial europeia e 

estadunidenses, especulando uma rota econômica para se atingir a China e a Índia, o que, 

por sua vez, estabeleceria novas alternativas de comércio e o desenvolvimento de toda o 

litoral do continente americano banhado de Pacífico. 

Esse projeto, que romperia as terras do Yucatán, foi apresentado por Saint-Simon ao 

vice-rei do México. Saint-Simon visava um grande retorno pecuniário com o projeto, uma 

vez que, por meio de seus contatos, formaria uma equipe de engenheiros capazes de tal 

empreitada, além de contar com a farta mão-de-obra presente na América Central. Mas o 

projeto foi recebido pelo vice-rei com frieza, o que levou Saint-Simon a abandona a 

proposta.  

                                                 
185 Cartas de Saint-Simon em Vie de Saint-Simon, écrit par lui-même. In: Œuvres de Saint-Simon. [Seleção de 
textos por Olinde Rodrigues]. Paris: Capelle, 1841. p.XXVI. 
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Reorientado, Saint-Simon retornava ao “Velho Continente”, com uma condecoração 

e uma decepção. O conde que queria rasgar o Yucatán como um “Zhu Di186 da 

modernidade” seguia rumos aos campos verdejantes da Aquitânia, preludiando novos 

momentos em sua “Saint-Simonisséia”.  

Mas, antes de se acompanhar Saint-Simon em seu retorno a França, é importante 

ressaltar as contribuições dessa experiência na América para o pensamento saint-simonista 

que estava se formando. Saint-Simon pôde acompanhar fisicamente a guerra da 

independência dos Estados Unidos da América. Daí recolheu os valores de uma sociedade 

operosa e mercantil, medularmente convertida à eficácia dos processos de mecanização 

industrial e completamente rendida às directrizes da produção privada. A esse respeito, 

segundo o historiado francês Dominique Desanti: 

 
“Uma tal sociedade demonstrava cabalmente que a prosperidade não dependia da 
manutenção de castas ociosas e que, pelo contrário, o progresso material dependia 
estritamente do arreganho posto no trabalho por proprietários cultivadores, por 
manufactureiros, por comerciantes e por assalariados activos”.187 

 

2.2.3 O regresso de Saint-Simon à França, a “Ítaca feudal”. 
 
 

De volta à sua pátria e prestes de completar vinte e três anos, Henri de Saint-Simon, 

agora oficial condecorado por sua atuação na América do Norte, fora promovido ao posto 

de coronel do regimento da Aquitânia, região sudoeste da França. Tempos depois, na região 

de Metz, nordeste daquele país, na qualidade de comandante, frequentou algumas aulas do 

curso promovido pelo matemático Gaspard Monge,188 renomado acadêmico já reconhecido 

pela comunidade intelectual de sua época. Uma das matérias do curso de Monge era a 

teoria das fortificações, em que buscava projetar métodos de defesa para que nada ficasse 

exposto ao fogo direto do inimigo, utilizando-se de intermináveis cálculos aritméticos.  

                                                 
186 Zhu Di « Yongle » (1360-1425), foi o terceiro imperador chinês da dinastia Ming. Por meio de uma 
reforma cultural, esse imperador almejou interligar culturalmente a China ao Oriente islâmico e a África por 
meio do comércio e das navegações. 
187 DESANTI, Dominique. Les socialistes de l’utopie. Paris: Payot, 1971. p.55-56. Apud HOMEM, Amadeu 
Carvalho. O positivismo perante as propostas marxista e demoliberal. In Análise Social, vol. XXXVI (158-
159), 2001. p.489. 
188 Gaspard MONGE (1746-1818) foi um importante matemático francês que acompanhou Napoleão 
Bonaparte no Egito, que levou uma comitiva de “cientistas” áquele país africano. Monge foi o elaborador da 
geometria descritiva. 
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O curso possibilitou um forte laço de amizade entre Saint-Simon e Monge. 

Em seguida, o conde de Saint-Simon solicitou uma licença dos serviços militares e 

partiu em viagem pela Europa. Na primavera de 1785, ele chegava ao seu primeiro destino, 

a Holanda. Mas não eram somente as tradicionais tulipas das terras flamengas que 

floresciam naquela primavera holandesa. Saint-Simon assistiu as agitações políticas que 

resultaram na derrubada do Stathouder da Casa de Orange-Nassau. 

Durante um ano, tempo que ele permaneceu na Holanda, ele se nutriu da ideia de 

tomar parte numa expedição contra as colônias inglesas da Índia que deveriam ser 

comandadas por M. de Bouillé, o mesmo oficial que havia orientado Saint-Simon na 

campanha americana. As pretensões de Saint-Simon com essa viagem à Índia era conhecer 

a Ásia, dando-lhe uma experiência de contato direto com outras culturas, assim como ele já 

havia adquirido quando percorreu a América. Porém, a suposta expedição não aconteceu.  

Intimamente, Saint-Simon ensaiava as fomentações que mais tarde encontrariam 

ecos em sua obra, isto é, um projeto de mundialização que integrasse o mundo enquanto um 

espírito que culminaria numa ordem ideal, e que somente alcançaria essa meta 

historicamente, interligando todos os continentes e gerando a riqueza necessária para a 

felicidade de todos os seres humanos. Porém, tal intuição ainda não tinha um corpo teórico. 

Em 1787, o conde deixou a Holanda e se dirigia para a Espanha. Naquele momento, 

a Coroa Espanhola especulava a construção de um canal de 400 km que possibilitaria uma 

comunicação de Madrid com o mar, com um entreposto em Sevilha. Todavia, o projeto era 

sempre protelado pela falta de mão-de-obra e insuficiência de capital. Atento a projeto da 

Coroa espanhola, que em muito se assemelhava a sua proposta no México, Saint-Simon 

formara uma sociedade com o conde de Cabarrus (mais tarde, ministro das finanças da 

França) e ambos apresentaram o seguinte proposta: O conde de Cabarrus, então diretor do 

Banco de Saint-Charles, tomaria ali em seu nome a quantia necessária ao governo para a 

execução do canal, concedendo a Saint-Simon & Cabarru et Compagnie o direito de 

pedágio. Saint-Simon, por sua vez, ofereceria o recrutamento de uma legião de seis mil 

homens, sendo que dois mil formariam uma guarnição e os outros quatro mil trabalhariam 

na construção do canal. Em contrapartida, a Coroa Espanhola forneceria alojamento e 

hospitais a disposição da companhia. 
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Mas, a construção daquilo que seria “a ação industrial mais importante da Europa 

naquele instante”,189 teve a sua execução suspensa por um movimento que chamava a 

atenção de todos os reis europeus: a Revolução Francesa. 

Segundo Hobsbawm, a Revolução Francesa deu aos povos a noção de que a 

História pode ser mudada por sua ação, isto é, a de que uma determinada categoria social, 

por meio da consciência de seus indivíduos enquanto classe, pode interferir no processo de 

construção temporal: 

 
“A Revolução Francesa foi, de fato, um conjunto de acontecimentos 
suficientemente poderoso e universal em seu impacto para ter transformado o 
mundo permanentemente (...). Metade dos sistemas legais do mundo está baseada 
na codificação legal que a Revolução implantou. (...) Países tão afastados de 
1789, como o Irã islâmico e fundamentalista, são Estados nacionais territoriais 
estruturados no modelo trazido ao mundo pela Revolução francesa, junto com 
muito de nosso vocabulário político. (...) A Revolução Francesa deu aos povos a 
noção de que a história pode ser mudada por sua ação. Deu-lhes também o que 
até hoje permanece como a mais poderosa divisa jamais formulada para a política 
da democracia e das pessoas comuns que ela inaugurou: ‘liberdade igualdade e 
fraternidade’”. 190 

 
 
2.2.4 A participação de Saint-Simon no início da Revolução Francesa.   

 

O ano de 1789, momento da tomada da Bastilha, tomada mais simbólica do que 

efetivamente política, apareceria como o ano em que se desencadeou a Revolução 

Francesa. Esse marco da história contemporânea se início dois anos antes, culminando em 

1795, quando o Diretório passou a consolidar a Revolução. Como lembra Florenzano,  

 
“Não se deve supor que a revolução tenha começado em 1789, pois neste ano 
começa a tomada do poder, pela burguesia e não o início do processo 
revolucionário. Este começou dois anos antes, em 1787, com a revolta da 
aristocracia contra a monarquia absolutista. Foi este fato que criou as condições e 
a oportunidade para a burguesia tomar o boder. Por outro lado, sem a revolta dos 
camponeses o regime feudal não teria sido destruído por completo e sem a contra-
revolução da aristocracia que culminou com o apelo à intervenção estrangeira, 
não teria se desenvolvido a revolução do proletariado urbano”.191 
 
 

                                                 
189 HUBBARD. Op.cit., p.20. 
190 HOBSBAWM, Eric. Ecos da Marselhesa. Companhia das Letras, 1996. p.124-125  
191 FLORENZANO, M. As Revoluções burguesas. São Paulo: Brasiliense, 1991. p.15-16. 
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De volta à França naquele ano de 1789, o Conde de Saint-Simon participou dos 

primeiros movimentos contra o Antigo Regime, o absolutismo francês, assim como muitos 

outros aristocratas. O fato é que os nobres franceses haviam se voltado contra Luis XVI, já 

que ele sancionou uma medida que os obrigava a pagar impostos, derrubando a isenção que 

até então lhes era garantida por lei. Essa medida de Luis XVI visava cobrir os rombos nos 

cofres públicos gerados pelas guerras e pelos luxuosos banquetes no Palácio de Versalhes. 

Entretanto, a participação de Saint-Simon era resguardada, já que seu título de nobre o 

colocava numa posição de cautela. Todo membro da nobreza estava na mira dos 

“revolucionários burgueses”.  

Anos depois, em 1826, um texto do jornal LE PRODUTEUR, um órgão de propaganda 

da Escola Saint-Simoniana liderado por Enfantin e Bazard, afirmava que foi nesse período 

que Saint-Simon, ainda num espírito mais técnico do que idealista, cogitava um projeto 

inovador. Associando as ideias iluministas e as propostas emanadas na América, esse 

propecto teria como meta, como disse o próprio Saint-Simon, “fundar um grande 

estabelecimento industrial e uma escola científica de aperfeiçoamento”.192  

Assistindo a “mitológica” queda da Bastilha, Henri de Saint-Simon, antecipando-se 

aos membros de sua classe, renunciou ao título de nobreza, símbolo social da ordem 

decadente, O período tempestuoso tornou essa decisão tão somente filosófica, mas, antes 

talvez, conveniente. 

Em novembro de 1789, o “ex-conde” chegou à comunidade de Falvy, distrito de 

Peronne, departamento de la Somme. Ali, Henri foi escolhido por seus concidadãos para 

presidir a assembleia eleitoral que deveria escolher, em fevereiro de 1790, uma nova 

municipalidade; eis o registro, em Falvy, do discurso de Saint-Simon: 

 
« Senhores, estou muito lisonjeado de ter por vossa escolha a honra de vos 
presidir; só uma coisa perturba a alegria que sinto, que é o temor de que minha 
nomeação, resultado das determinações de vossos sufrágios, se deu pela intenção 
de assinalar um respeito à minha pessoa, e não às minhas qualidades pessoais. 
Não há mais diferenças, Senhores; aqui, somos todos perfeitamente iguais; e 
para evitar que o título de conde induza-os ao erro de crer que apenas eu tenho 
direitos superiores aos seus, vos declaro que renunciarei sempre esse título de 

                                                 
192 Le Producteur; Journal Philosophique de l’Industrie, des Sciences et des Beaux-Arts. Terceiro Tomo. 
Paris : Sautelet et Compagnie, 1826. p.90. 
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conde que olho como muito inferior ao título de cidadão, e peço que a minha 
renúncia seja constatada na ata da assembleia ».193 
 
 

O comportamento democrático e progressista de Saint-Simon estava retratado nesse 

discurso aos cidadãos de Falvy, talvez também conveniente pelas circunstâncias do 

momento. Mas, talvez tenhamos em Saint-Simon um homem dirigido por princípios que 

transcendessem um comportamento condizente como aquele instante. Numa nota de 

falecimento de maio de 1825, o jornal parisiense Le Constitutionnel, dizia: 

 
“... era o Sr. Henri Saint-Simon, um dos mais ardentes filantropos da nossa época. 
Se há alguma opinião que se possa ter das ideias corajosas e frequentemente 
inovadoras que ele espalhou por todos os seus escritos, não se pode negar ao 
ardente Saint-Simon o mérito de ter levantado um grande número de perguntas 
que tocam os mais altos interesses da sociedade”.194 
 
 

As primeiras sessões da obra biográfica Saint-Simon, sua vida e seus trabalhos, de 

Nicolas Hubbard, fornecem-nos poucos detalhes sobre a vida do Inovador no século XVIII, 

não sendo esses relatos suficientes para que possamos estabelecer um juízo sobre a moral 

de suas ações. Porém, um episódio nos tempos em que Saint-Simon frequentava as aulas de 

matemáticas do mestre Gaspard Monge, pode contribuir para a questão: 

 
“Antes da Revolução, [Saint-Simon] dirigia-se para Versalhes certo dia, com toda 
a pompa, quando encontrou na estrada a carroça de um camponês atolada na 
lama. Saint-Simon saltou de sua carruagem, se apoio na roda colocando o seu 
ombro tão elegantemente vestido sobre ela, libertando a carroça. Em seguida, 
achou interessante a palestra do camponês que dispensou sua carruagem e foi 
para Orleans com seu novo amigo”.195  
 
 

O discurso pronunciado por Saint-Simon, na assembleia eleitoral de 7 de fevereiro 

de 1790, não foi o único ato público que ele realizou durante a Revolução. Um certificado 

emitido pelo município de Falvy nos revela que nos dias de descansos ele fazia, na igreja da 

comunidade, discursos públicos nos quais procurava excitar afeições pela liberdade e pela 

igualdade, e que recusou o lugar de presidente da câmara municipal, fundamentando sua 

                                                 
193 HUBBARD. Op.cit., p.21-22. 
194 Œuvres de Saint-Simon & d’Enfantin. 2ª ed. Primeiro tomo. Paris: E. Dentu Éditeur. 1865. p.126. 
195 HEIMANN. Op.cit., p.104.  
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recusa no perigo “simbólico” que representava para o povo, em qualquer distrito francês, ao 

se nomear nobres ou padres antes da consolidação da Revolução, já que esses 

representavam a ordem feudal reacionária.196 

Em 12 de maio de 1790, na assembleia primária da recôndita vila de Marchelepot, 

Saint-Simon engajou os eleitores a pedirem, por meio de uma carta à assembleia nacional 

constituinte, a supressão de todos os títulos de nobreza. Ele mesmo se encarregou de redigir 

a carta aos constituintes:  

 
«(...) Deixamos em suas mãos o mais soberano menosprezo a esses devotos 
mundanos que ousam chamar Deus ao socorro das suas riquezas, fingindo temer 
pela religião, no mesmo momento em que 25 milhões de homens, dando o grande 
exemplo ao universo, lhes recordando que o Eterno indistintamente criou-os à 
sua imagem, cessam enfim a insultar à majestade do Todo-Poderoso pelas 
distinções ímpias do nascimento, e que, não querendo mais obedecer senão aos 
que, entre eles, se aproximam mais das suas divinas perfeições, declaram que 
todos os cidadãos são igualmente admissíveis em todas as dignidades, cargos e 
empregos públicos, segundo sua capacidade, e sem outras distinções que não 
sejam as suas virtudes e os seus talentos».197 
 
 

Em 22 de setembro de 1792 a Convenção Nacional proclamava a República. Quatro 

meses depois, Luis XVI fora guilhotinado. A nova constituição concedia o sufrágio 

universal masculino. Instituiu-se um novo calendário, no qual os meses ganharam novos 

nomes. No ano I da Revolução, Saint-Simon resolveu contribuir com a Revolução atacando 

os símbolos mais frívolos que remetiam ao Antigo Regime, na mesma esteira do calendário 

da Revolução. Ele criou o primeiro “baralho revolucionário”. Esse jogo, autorizado pelo 

comitê revolucionário, foi confeccionado pelos fabricantes de baralhos parisienses Jaume e 

Dugour, substituindo as figuras aristocráticas (o valete, o rei e a rainha) por gênios que 

representavam a Liberdade, o Comércio, o Direito, a Indústria, etc.198 

  

2.2.5 Saint-Simon e Rœdern: o enriquecimento em prol da Indústria e da Ciência. 
 

Em 1791, a Revolução se intensificava, confiscando as terras ociosas da igreja e da 

nobreza, glebas nas quais era semeada a continuidade dos alicerces medievais e teológicos 
                                                 
196 HUBBARD. Op.cit., p. 22. 
197 Trecho da carta de Saint-Simon, em nome da população de Marchelepot, à Assembleia Nacional 
Constituinte. (HUBBARD. Op.cit., p. 23-24). 
198 Revolution francaise: bicentenaire, Haute-Loire. California University, 1989. p.129. 
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da ordem feudal. Mas, os revolucionários foram mais radicais, e confiscaram também s 

bens daquelas duas classes. 

Essas medidas de confisco aniquilaram a fortuna da condessa de Saint-Simon e de 

mais dois tios de Henri, comprometendo o padrão de vida de seus sucessores. Saint-Simon 

procurou uma “indenização” na especulação sobre os bens da Igreja que haviam sido 

confiscados após a Revolução. Foi uma forma à la Voltaire de fazer fortuna. 

 Mais tarde, Saint-Simon justificaria que esse dinheiro tinha bons fins, que era a 

criação de uma “fábrica/instituto científico-industrial”, onde se poderia laboratorizar 

formas inovadoras e úteis para o desenvolvimento da Indústria: « Tal é a razão ou a 

preferência para o fim do emprego financeiro que fiz do meu tempo, durante o decurso 

tempestuoso da Revolução Francesa ».199  

Mas, Saint-Simon não tinha o capital necessário para materializar suas propostas de 

fundação do instituto de pesquisa científico-industrial: ele endereçou a vários capitalistas de 

Paris com o fim de contrair fundos, entre os quais o Antoine Lavoisier.200  

As cartas de Saint-Simon a vários investidores conseguiram chamar a atenção de 

um, o conde de Rœdern, então embaixador da Prússia na Inglaterra, e que o conhecera em 

Madrid em 1788. Esse confiou a Saint-Simon de cinco a seis mil francos. Com esse 

empréstimo, Saint-Simon comprou os domínios da abadia de Maury, e cuja revenda lhe 

possibilitou a aquisição de outros lotes, como edifícios e o grande Hotel des Fermes, na rue 

du Bouloi, em Paris. Em parceria com um “outro amigo”,201 Henri fundou um 

estabelecimento de comércio de linho e tecido, na comuna de Bussu, próximo a Falvy, 

gerando uma grande movimentação de trabalho na região. Ainda não era esse 

empreendimento o instituto de pesquisa científico-industrial, mas um meio para tal.  

Muitos dos trabalhadores de sua empresa de linho tinham irmãos que estavam 

servindo nas tropas revolucionárias, na fronteira. Com isso, muitos se viam obrigados a 

lavrar tanto nas terras dos seus irmãos quanto das suas próprias, para que elas não se 

caracterizassem como terras improdutivas, afastando as chances de confisco do governo 

                                                 
199 Trecho da carta de Saint-Simon, em nome da população de Marchelepot, à Assembleia Nacional 
Constituinte. (HUBBARD. Op.cit., p. 23-24). 
200 Antoine-Laurent de LAVOISIER (1743-1794), cientista francês considerado o criador da Química 
moderna, célebre pela frase: “Na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma”. 
201 Nicolas Hubbard não deixou claro se esse “amigo” era Rœdern ou outro investidor. 
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revolucionário. “Para viabilizar-lhes o labor, Saint-Simon comprou cavalos com o seu 

próprio dinheiro, dando-os àqueles para serem empregados na cultura da terra” .202  

Nessa época, Saint-Simon, um “Jean Valjean vitorhugiano”, contava com a idade de 

33 anos. Sua condição confortável lhe permitiu prestar socorros aos tios aristocratas, falidos 

pela Revolução. Henri, solteiro, “tratou da educação de dois dos seus sobrinhos”.203 

Em 1793, a associação que ele havia feito com Rœdern gerara um número 

considerável de capital, na forma de bens, o que excitou as suspeitas dos Jacobinos, grupo 

radical que representava a pequena e a média burguesia.  

Os Jacobinos haviam assumido o controle da Revolução após as vitórias dos 

insurrectos contra as legiões estrangeira que pretendia restaurar os Bourbons ao poder 

absoluto da França, o que significou a queda dos Girondinos, que representavam a alta 

burguesis. Iniciava-se em maio de 1793 o período conhecido como Terror, fase mais 

radical do movimento revolucionário e em que acende ao controle da República o 

advogado e “pequeno burguês” Maximilien Robespierre, que, assim como Saint-Simon, 

fora aluno de D’Alembert. Segundo Seriacopi, “entre 1793 e 1794 cerca de 300 mil 

pessoas foram presas, das quais 35 mil foram condenadas à morte na guilhotina. Os 

jacobinos detinham qualquer suspeito de ‘traição da Revolução’”.204 

O ex-nobre Saint-Simon havia sido incluso naquela lista de suspeitos que os 

Jacobinos organizaram e, posto sob custódia domiciliar, porém, ele conseguiu fugir. Mas 

eis que o mais surpreendente: “num gesto nobre, reapresentou-se por livre e espontânea 

vontade ao saber que o dono da pousada [a qual Saint-Simon estava detido] havia sido 

sumariamente acusado de facilitar a fuga”.205 Dessa vez, ele foi para a cadeia. 

Segundo Émile Durkheim: 

 
“Apesar da prova que ele havia dado de sua confiança no triunfo final da 
Revolução, ele acabou tornando-se suspeito. Requisitada a sua prisão, foi 

                                                 
202 HUBBARD. Op.cit., p.26. 
203 HUBBARD. Op.cit., p.26. 
204 SERIACOPI, Gislane Campos Azevedo. SERIACOPI, Reinaldo. História: volume único. São Paulo : 
Ática, 2005. p.256. 
205 HEIMANN. Op.cit., p.104  
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encarcerado em Saint-Pelgie, a seguir em Luxembourg, sob o nome de Jacques 
Bonhomme, que ele tinha adotado para fazer suas transações de negócio”.206 
 
 

2.2.6 A aparição do espectro de Carlos Magno para Saint-Simon na masmorra de 
Luxemburgo: a “morte” do conde e o nascimento do “inovador”. 

 

Em 1794, ano em que Lavoivier e outros sábios da ciência foram guilhotinados, 

Saint-Simon estava preso, esperando a sua vez de ser julgado, e possivelmente condenado. 

Primeiramente, Saint-Simon foi enviado à prisão de Pélagie e, seguidamente, às masmorras 

de Luxemburgo, custando-lhe onze longos meses de sua vida. 

A Revolução, que de certa forma contou com o suporte das ideias dos Iluministas ao 

pregar a fé na razão enquanto elemento de transformação do mundo, naquele momento 

crítico passava a prender e a condenar intelectuais, como foi o caso de Lavoisier. Segundo 

Seriacopi, “Uma das mudanças introduzidas pela Revolução Francesa foi a unificação do 

sistema de pesos e medidas. Para chegar a ela, a Academia Francesa de Ciência tomou 

como base a própria Terra”.207 A Academia Francesa de Ciências, que na fase inicial da 

Revolução padronizou o sistema de medidas e peso enquanto universais, fora fechada pelo 

Terror. O movimento Jacobino instituíra uma repressão aos “sábios”: 

 
“Mas os sábios – alguns deles, ao menos – haviam eles próprios inventado o 
Terror. Ainda que a Revolução Francesa tivesse seus episódios de anarquia real, o 
Terror não foi um deles. Pelo contrário, foi uma força em prol da ordem, embora 
não um estilo de ordem que Lavoisier aprovasse. O próprio absurdo de seu 
desfecho [a morte de Lavoisier] foi produto de levar a sua lógica às últimas 
consequencias. E o Terror foi lógico, acima de tudo”.208  
 
 

Essas ideias que integravam razão, política e transformação social, marcantes no 

contexto da Revolução Francesa, perpassariam as futuras reflexões de Saint-Simon, 

entretanto, em perspectivas diferenciadas daquele período que o condenou ao cárcere. 

Também foi preso no Terror um filósofo e matemático opositor de Robespierre, Antoine 

Condorcet (1743-1794) e o filósofo e fisiologista George Cabanis (1757-1808), cujos textos 

                                                 
206 DURKHEIM, Émile. Socialism: The pioneer study of the roots of socialist theory — originally published 
in English as Socialism and Saint-Simon. [translated by Charlotte Sattler and Alvin Gouldner]. New York: 
Collier, 1962. p.120 
207 MOTA, Carlos Guilherme. A Revolução Francesa. São Paulo: Ática, 2004.  p.37. 
208 BELL, Madison Smartt. Lavoisier No Ano Um: nascimento de uma nova ciência numa era de revolução. 
[trad. Ivo Korytowski]. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. p.156.  
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influenciariam Saint-Simon. O marquês de Condorcet, autor do Ensaio de um quadro 

histórico do espírito humano, e defensor do sufrágio feminino, foi envenenado na prisão 

antes de ir à guilhotina, instrumento penal que representaria a própria racionalidade no 

processo de punição em relação aos métodos “frios” de condenação. 

O historiador e filósofo Michel Foucault, em História da Loucura, lembra o 

jornalista e político conde de Mirabeau (1749-1791), um contemporâneo a Saint-Simon. 

Numa citação, Mirabeau afirmava que os abusos físicos nas cadeias causariam efeitos 

psicológicos os insensatos, isto é, criminosos e insanos, que nesse instante da história 

recebiam os mesmo tratamentos de coerção: 

 
“Noto que a maioria dos insensatos encerrados nas casas de força e nas prisões do 
Estado tornaram-se tais, uns pelos excessos dos maus tratamentos, outros pelo 
horror da solidão onde a cada instante encontram os sortilégios de uma 
imaginação aguçada pela dor”.209 
 
 

Saint-Simon também estava na “fila de espera”. A masmorra de Luxemburgo foi o 

útero no qual, após onze meses de gestação, dava a luz a um novo Saint-Simon. Essa 

analogia possibilita criar uma imagem conceitual relativa à mudança radical pela qual 

passaria Saint-Simon após essa experiência. No mesmo corpo, morria um conde do século 

XVIII e renascia um inovador do século XIX, um estando ligado intimamente com o outro. 

Foi numa das masmorras da prisão de Luxemburgo que acenderia o espírito messiânico de 

um profeta das ciências, particularidade a qual permearia a futura obra de Saint-Simon. 

Mas, além das evidentes torturas de todo aquele que estava destinado a “doar o seu 

pescoço pela ordem”, o que mais aconteceu com Saint-Simon, em Luxemburgo, no período 

do Terror? 

Durante quinze anos, Saint-Simon não fez menção alguma sobre as razões que o 

compeliram a sacrificar, na busca do conhecimento e da formulação de suas reflexões, toda 

a sua fortuna acumulada com a especulação imobiliária. O filósofo revelou, em 1810, em 

seu Prospecto de uma nova Enciclopédia, o motivo que o levou a perpetrar o esgotamento 

completo de seu capital investido em conhecimento: 

                                                 
209 MIRABEAU, Des lettres de cachei, Cap. XI, Oeuvres ed. Merilhou, I. p. 269 apud FOUCAULT, Michel. 
História da Loucura na Idade Clássica. [trad. José Teixeira Coelho Netto]. São Paulo: Perspectiva, 1978. 
p.437.  
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«Eu tenho uma prova de outro gênero, que tem mais força sobre mim quanto 
nenhuma outra, e do qual guardei até agora em segredo, e que vou vos fazer 
conhecer”.210 “Durante o período mais cruel da Revolução, numa noite de minha 
prisão em Luxemburgo, Carlos Magno me apareceu dizendo: ‘Desde o começo 
do mundo nenhuma família teve a honra de produzir tanto um herói como um 
filósofo de primeira categoria. Essa honra foi reservada a minha Casa. Meu 
filho, teus êxitos como filósofo serão iguais aos que conquistei como guerreiro e 
político’. E ele desapareceu».211 
 
 

Tratar-se-ia mesmo de um encontro espectral ou apenas um devaneio de um 

condenado? De fato, Saint-Simon teve uma infância muito “agarrada” a valores 

aristocráticos, tendo em sua suposta descendente com Carlos Magno um motivo de 

orgulho. Possivelmente as condições de violência e solidão, às portas do momento da 

morte, podem ter causado efeitos psicológicos em Saint-Simon.  

As divisões dentro dos jacobinos, que ao mesmo tempo reprimia os girondinos e a 

nobreza os jacobinos radicais que tinham o apoio popular, levaram Robespierre à 

guilhotina, em 28 de julho de 1795, um dia depois do chamado golpe do Termidor, fazendo 

menção ao Calendário Revolucionário. Assim, Saint-Simon fora solto junto com muitos 

outros prisioneiros políticos.  

Agora, Henri de Saint-Simon estava movido pelo desejo de criar um prospecto que 

pudesse, por meio da transformação social, torná-lo um divisor de águas na história, tal 

como Carlos Magno o fora ao restabeler o império romano no Ocidente. Segundo Strathern:  
 
“Saint-Simon emergiu da prisão para descobrir que era um homem muito rico. O 
preço da terra disparara após o colapso da moeda revolucionária (as 
autoridades haviam cometido o erro de ressuscitar algumas ideias de John 
Law)”.212 
 
 

Com isso, retomou as especulações financeiras com Rœdern por mais dois anos. Em 

1796, a associação que ele havia feito possuía um fundo considerável, gerador de 150 mil 

francos de renda. O capital que ele conseguira com a especulação imobiliária estava sendo 

                                                 
210 L'Ami de la religion et du roi : Journal Ecclésiastique, Politique et Littéraire. Tomo LXIII. Paris: Librairie 
Ecclésiastique d’Adrien le Clere et Compagnie, 1830. p.275 
211 ROBINET, Jean François. Notice sur l'oeuvre et sur la vie d'Auguste Comte. 2ª ed. Paris: Richelieu, 1864. 
p.104.  
212 STRATHERN. Op.cit., p.125. 
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guardado. Saint-Simon retomava as ideias de criação de um grande estabelecimento 

industrial e científico, o que agradava a Rœdern, que mostrou vistas liberais ao aprovar seu 

projeto. Tudo possibilitava o início a um estabelecimento industrial, cujos traços ficariam 

registrados na primeira obra de Saint-Simon, Cartas de um habitante de Genebra, de 1802. 

 

2.3 A BUSCA POR REFERENCIAIS TEÓRICOS PARA A ELABORAÇÃO DE UMA 
NOVA FILOSOFIA: A FASE CIENTÍFICA DA FILOSOFIA DE SAINT-SIMON. 

 

Na rue du Bouloi, em Paris, Saint-Simon e Rœdern deram início a um 

estabelecimento industrial experimental, fruto do capital gerado por suas atividades 

especulativas. Porém, escola científica de aperfeiçoamento não entrou em atividade. 

Segundo Hubbard, um episódio no breve funcionamento do estabelecimento gerou 

um movimento em Saint-Simon, no qual ele percebera que não bastaria fundar um 

estabelecimento laboratorial da ciência industrial, mas antes, criar um novo conjunto de 

ideias que pudesse se tornar um manancial de toda e qualquer inovação científica e 

industrial. Trata-se de um episódio à la Parábola dos Talentos: 

 
“Confiou um dia a chave do seu cofre forte ao um destes homens cuja 
inteligência apreciava, deixando-lhe uma inteira liberdade para realizar qualquer 
coisa que julgaria seriamente útil. Uma vergonhosa inércia tomou o espírito do tal 
homem; isso lhe provou prematuramente que não era o dinheiro, mas as ideias, as 
boas ideias é que Saint-Simon precisava construir”.213 
 
 

A rápida experiência desse estabelecimento marcou o final das atividades entre 

Saint-Simon e Rœdern. Assim, a liquidação referente aos quase sete anos de atividades 

deixou Saint-Simon com 144 mil francos, o que o colocava, em 1797, numa posição 

financeiramente confortável. A diluição da sociedade com Rœdern, segundo Henri, lhe 

logrou uma grande parte na liquidação. Saint-Simon satisfez-se pelo momento e não 

protestou contra o tal arranjo, e haveria de recuperar em outro momento o que julgava 

pertencer-lhe legitimamente. Somente em 1814, dezessete anos depois, Saint-Simon 

cobraria de Rœdern o que lhe era de direito, num dos momentos mais críticos de sua vida. 

                                                 
213 HUBBARD. Op.cit., p.31. 
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Naqueles anos que preludiavam a subida de Napoleão ao trono da França, Saint-

Simon resolveu então se dedicar ao conhecimento. Naqueles fins de século, ele procurou 

conhecer as vistas dos cientistas sobre os meios para mudar o sistema de educação, um 

sistema viável ao qual ele se comprometeria em experimentar, investindo seu próprio 

dinheiro nas inovações cuja realização pudesse ser aplicada de maneira imediata. 

Segundo uma afirmação posterior, Saint-Simon justificaria seu enriquecimento 

declarando que o único objetivo de sua fortuna era a busca pelo conhecimento em prol do 

melhoramento da sociedade, ideia que já o motivava antes da prisão em Luxemburgo:  

 
«Eu a desejava [fortuna], somente como um meio. Organizar um grande 
estabelecimento da Indústria, fundar uma escola científica de aperfeiçoamento, 
contribuir, numa palavra, para os progressos da razão e para a melhoria do 
destino da humanidade, tais eram os verdadeiros objetivos de minha 
ambição».214 
 
 

Havia chegado o momento de começar a fazer uso de sua fortuna para alicerçar e 

edificar seu prospecto, que não passava de um debucho, ainda não nítido. Foi logo após a 

liquidação das atividades imobiliárias em parceria com Rœdern que Saint-Simon se 

dedicou a uma busca pelo conhecimento, tentando integrar ciência, enquanto saber útil 

sobre o mundo, e política, enquanto ação de integração entre os homens, ele lobrigava uma 

associação por meio da razão. Saint-Simon lançara seus olhos totalmente para as ciências. 

Os textos de Condorcet também tiveram forte impacto sobre Saint-Simon, sendo um de 

seus principais referenciais. Para Condorcet, o progresso material em física e química 

deveria implicar um padrão semelhante de progresso em todos os assuntos humanos, 

mesmo no domínio da política. Antes de morrer, Condorcet escrevia: 

 
“Chegará portanto o tempo quando o sol só brilhará sobre homens livres que não 
conhecem outro senhor além da razão; quando tiranos e escravos, sacerdotes e 
seus instrumentos estúpidos ou hipócritas, existirão somente em obras de história 
ou no palco; e quando pensaremos neles apenas para lastimar suas vítimas e seus 
incautos; para nos mantermos em um estado de vigilância pensando nos seus 
excessos; e para aprendermos como reconhecer e, assim, destruir, através da 
razão, as primeiras sementes da tirania e superstição, caso ousem reaparecer entre 
nós”.215 

                                                 
214 HUBBARD. Op.cit., p.31. 
215 CONDORCET, Antoine. Sketch for a historical picture, p.173. Apud BELL. Op.cit., p.158  
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2.3.1 Saint-Simon e as primeiras “ideias saint-simonistas”. 
 

Mas, a busca de Saint-Simon por uma ciência que sintetizasse todas as áreas do 

saber se dava não apenas por meio da leitura de diversas obras, mas pelas interlocuções que 

ele poderia ter como pesquisadores e pensadores de sua época. Por isso, na tentativa de 

estabelecer vínculo com o meio intelectual e acadêmico, assimilando ideias e estabelecendo 

novos contatos, Saint-Simon convidava homens como Lagrange216, Monge, Berthollet217 

entre outros, para frequentes encontros e eventos em sua casa.  

Por mais que sua riqueza diminuísse consideravelmente, Saint-Simon continuava a 

empregar com aqueles fins. Nessa época ele financiou integralmente a abertura de cursos 

gratuitos em sua casa, cursos esses que se assemelhavam aos que existiam na Escola 

Politécnica. Segundo Eduard Heimann: 

 
“Saint-Simon empenhou-se em aprender tudo o que havia de ser aprendido – 
cientistas, economistas, filósofos, políticos, todos os sábios da França eram 
convidados à sua casa, tinham seus trabalhos financiados e duvidavam que Saint-
Simon pudesse abarcar o conhecimento intelectual que havia no mundo. Era uma 
tentativa bizarra”.218  
 
 

Por aqueles cursos passou, por exemplo, o jovem Dupuytren219 e Siméon Poisson.220 

Sobre esse último, durante três anos Saint-Simon pagou todas as despesas pessoais, 

ajudando-o de todas as maneiras a ocupar as cátedras de Lagrange e de Laplace. Saint-

Simon também prestou serviços à comunidade científica de sua época. Ele possibilitou que 
                                                 
216 Joseph Louis LAGRANGE (1736-1813) foi um matemático que, apesar de ter nascido na Itália, 
naturalizou-se francês. Autor de Mécanique Analytique (1788) que tentou unir o Cálculo Diferencial de 
Newton à Teoria das Probabilidades. Entre seus feitos mais notórios está a elaboração do Teorema do Valor 
Médio.  
217 Claude Louis BERTHOLLET (1748-1822) foi um químico francês. Tomou parte do grupo de cientistas 
que, em 1798, acompanharam Napoleão ao Egito, onde estudou as propriedades do carbonato de sódio 
hidratado natural.  
218 HEIMANN. Op.cit., p.104-105.  
219 Barão de DUPUYTREN (1777-1835) foi um cirurgião da realeza de Luis XVIII e Carlos X. Dupuytren é 
considerado um dos fundadores da anatomia patológica. Em seu currículo figuram a primeira extirpação de 
uma mandíbula e de um colo de útero afetados por câncer, além de ligação de artéria subclávia, criação de 
anus artificial, cirurgia da fístula lacrimal e a descrição e tratamento da contratura da mão, que se tornou 
conhecida como doença de Dupuytren. A família do médico Dupuytren conservou uma admiração por Saint-
Simon por se dedicar ao auxílio do filho. Quando Saint-Simon, anos mais tarde, estava à beira do suicídio, 
fizeram-lhe aceitar um socorro pecuniário, num momento em que Henri, por falta de vestuários, não podia 
sair do seu quarto para ir frequentar os cursos públicos.   
220 Siméon Denis POISSON (1781-1840) foi um matemático e físico francês. Poisson desenvolveu o 
expoente de Poisson, usado na transformação adiabática de um gás. 
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se fizesse, à suas custas, experiências na área da fisiologia. Saint-Simon manteve relações 

frequentes com Franz Gall,221 Cabanis,222 Bichat,223 e, sobretudo com Blainville,224 na 

época, já um renomado naturalista.  

Assim, a fisiologia passava a influenciar o pensamento de Saint-Simon. Em seu 

entendimento da sociedade, ele não a entendia como o resultado da soma dos indivíduos, 

como pensava o utilitarismo inglês de Jeremy Bentham, por exemplo. Para Saint-Simon, 

cada indivíduo esta interligado socialmente com o outro, formando um corpo social, e o 

estudo desse corpo se daria por meio de uma fisiologia social, o que Comte, anos depois, 

chamaria de sociologia. Segundo Tânia Quintaneiro: 

 
“Saint-Simon acreditava no industrialismo como domínio da Natureza, sendo a 
História humana a do trabalho material e espiritual ou do esforço coletivo - que 
engloba os avanços da ciência. A característica fundamental da sociedade 
moderna era, para ele como o fora para os iluministas, o progresso. Fazendo eco 
ao sucesso alcançado pelas ciências naturais, à ciência que tratava de construir 
chamou de Fisiologia Social. Ela deveria tratar da ação humana incessante, 
transformadora do Meio, e adotar o método positivo das ciências físicas. A base 
da sociedade não seria ‘um simples aglomerado de seres vivos cujas ações, 
independentes de toda infinidade, não têm outra razão que a arbitrariedade das 
vontades individuais’, mas um verdadeiro ser animado, mais ou menos vigoroso, 
cujas partes corresponderiam distintas funções”.225 
 
 

O conjunto das relações sociais seria a exteriorização de um universo imaterial 

espiritual que se desenvolve ao longo do tempo. Esse Espírito Humano não reside num 

                                                 
221 Franz Joseph GALL (1758-1828) foi um médico e anatomista alemão. Por volta de 1800, Franz Gall 
desenvolveu a frenologia, que consiste numa teoria que reivindica ser capaz de determinar o caráter, 
características da personalidade, e grau de criminalidade pela forma da cabeça (lendo “caroços ou 
protuberâncias”). 
222 Pierre-Jean-Georges CABANIS (1757-1808) foi um filósofo e fisiologista francês, autor de "Relações 
Entre o Físico e o Moral no Homem". Materialismo mecanicista, tentou explicar os aspectos mentais e morais 
do homem. Considerou as próprias faculdades mentais do homem como produto de sua história evolutiva. 
223 Marie François Xavier BICHAT (1771-1802), anatomista e fisiologista francês. Bichat é mais bem 
lembrado como o pai da moderna histologia e patologia. Apesar do fato de que ele ter trabalhado sem um 
microscópio ele foi capaz de fazer avançar significativamente a compreensão do corpo humano. Ele foi o 
primeiro a introduzir o conceito de tecido como entidades distintas. Ele sustentou que doenças atacavam os 
tecidos em vez de todo órgão. Bichat é uma das figuras mais marcantes do vitalismo, corrente filosófica que 
se expandiu pela Europa como reação ante o materialismo mecanicista que tinha imperado durante a primeira 
parte do século XVII. Bichat defendeu a irredutibilidade da vida à matéria inerte. 
224 Henri Marie Ducrotay de BLAINVILLE (1777-1850) foi um zoólogo e anatomista francês. Amigo do 
paleontólogo George Cuvier, escreveu dezenas de obras. Substitui Jean-Baptiste Lamark na cátedra do Museu 
de História Natural de Paris. 
225 BARBOSA, Maria Lígia de Oliveira. OLIVEIRA, Márcia Gardênia. QUINTANEIRO, Tânia (org). Um 
toque de clássicos: Durkheim, Marx e Weber. 2ª ed. Belo Horizonte: EdUFMG, 2002. p.18.  
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plano metafísico, mas sim, na mente dos homens, na consciência não de um indivíduo, mas 

de todo um grupo, interligando passado e presente. Saint-Simon já escreveria em 1802 

sobre essa ideia: “Meus amigos, somos corpos organizados; o projeto que eu vos apresento 

e que foi concebido por mim, considera nossas relações sociais como fenômenos 

fisiológicos”.226 Isso abriria a possibilidade de utilização do método das outras ciências 

também sobre o entendimento do homem e da sociedade. Esse aspecto da filosofia de 

Saint-Simon teve forte impressão sobre pensadores “saint-simonianos” como Émile 

Durkheim e Philippe Buchez.227  

Já a partir dessa época, Saint-Simon pensava na construção de um novo poder 

espiritual, isto é, um novo conjunto de princípios que regeriam a prática humana não 

somente na ciência, mas na própria vida social. Para atingir tal meta, entretanto, um 

trabalho preliminar parecia-lhe indispensáveis: uma sistematização sobre a reorganização 

do sistema científico. Nesta última ordem de ideias, Saint-Simon, que ascendia às vistas 

mais gerais, estava crente de que tinha percebido que se podia dar aos trabalhos científicos 

uma nova direção. Tinha sentido, ao mesmo tempo, que não poderia ele mesmo determinar 

esta direção a menos que desvelasse, pelo menos, as generalidades científicas de cada ramo 

dos nossos conhecimentos. 

Saint-Simon passava a perceber a necessidade de uma nova filosofia geral. Para 

traçar esse empreendimento, ele começou por analisar a situação do conhecimento humano 

de sua época. Por meio de Hubbard, tem-se acesso a um trecho das Lettres de Saint-Simon 

no qual ele próprio resume essa época: 

 
«Estudei primeiramente as ciências físico-matemáticas; constatei a sua situação 
atual, e assegurei-me, através de investigações históricas, que da ordem se 
haviam feito as descobertas que as haviam enriquecido. Este trabalho me ocupou 
por três anos; durante todo este tempo, tinha ocupado um domicílio diante da 
Escola Politécnica, e frequentava os cursos dos professores. Quando me julguei 

                                                 
226 SAINT-SIMON, Henri de. Lettres d'un habitant de Genéve a ses contemporains. [sans lieu ni date, et sans 
nom d'auteur], 1802. p.39. In. :OEuvres de Saint-Simon, précédés de fragmens de l'histoire de sa vie écritr 
par lui-même. organisés par Olinde Rodrigues. Paris: Capelle, 1841. p.441. 
227 Eis uma Passagem de Buchez no jornal saint-simoniano LE PRODUCTEUR, em 1826: “... A fisiologia social 
é, pois, uma especialidade que abarca uma ordem de fatos particulares, e que deve ser estudada com os 
métodos usados nas outras ciências” (BUCHEZ, Philippe J. Benjamin. Physiologie. Des termes de passage 
de la phylosophie individuelle à la physiologie social (premier article). In Le Producteur. Journal 
Philosophique de l’industrie, des sciences et des beaux-arts. Tome quatrième. Premier cahier. Paris : Galerie 
de Bossange Père, july 1826. p.85-86). 
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a par dos conhecimentos adquiridos nas ciências físico-matématicas, isto é, na 
física dos corpos brutos, afastei-me da Escola Politécnica para ir estabelecer-me 
perto da Escola de medicina. Entrei em relação com os fisiologistas e deixei-o 
apenas após ter tomado um conhecimento exato da física dos corpos 
organizados. »228 
 
 

Nesse período ele conhece o médico Jean Burdin (1777-1858). Monsieur Burdin 

afirmava que todas as áreas do conhecimento humano, ao longo da história, estavam em 

movimentos de progressos, passando de um estágio inicial simples a um intermediário, de 

características metafísicas, culminando em um estado definitivo da estrutura de 

investigação e apreensão aquisição dos fenômenos do Universo, possibilitando o alcance do 

conhecimento, de maneira mais útil: o estado fisicista ou positivo das ciências. Jean Burdin 

alegava ainda mais uma coisa: o progresso nas diversas ciências era desnivelado, 

desigual.229 

Saint-Simon contribuiria com essa discussão percebendo que isso se constituía 

assim porque ainda não havia uma interligação racional entre as áreas das ciências. A ideia 

de progresso das ciências influenciou todo o vasto trabalho literário de Saint-Simon. Na 

obra Memórias da Ciência do Homem, publicada em 1813, ele tratou mais profundamente 

dessa ideia atribuída a Burdin, e que reverberaria em Auguste Comte. 

É importante frisar que Saint-Simon não objetivava ser biólogo, nem físico, ou obter 

outros status científicos quaisquer. Sua meta era elaborar um imenso trabalho filosófico de 

intervenção sobre o mundo, digno da “missão” dada pelo fantasma de Carlos Magno. 

Enquanto filósofo que se pretendia investigar as relações sociais cientificamente, Saint-

Simon queria estabelecer leis que possibilitassem um “manejo” do mundo social, a fim de 

“curá-lo”, melhorando-o. Henri de Saint-Simon especulava a criação de uma Science de la 

Société Humain, baseado nos mesmos paradigmas das ciências naturais e matemáticas.  

 

2.3.1.1 O casamento de Saint-Simon: uma “experimentação” social. 
 

Saint-Simon fazia seus estudos sobre a sociedade humana apenas no âmbito teórico, 

e lhe faltava, enquanto “sábio da ciência social”, trabalhar em um “laboratório social”, por 

meio de uma ação fenomenológica. Segundo Heimann 
                                                 
228 HUBBARD. Op.cit., p.32. 
229 Saint-Simon ajudou financeiramente Jean Burdin a publicar, em 1803, os cinco volumes de seu Cours 
d’Études Médicales. In.; TAYLOR, Keith. Op.cit., p.307 
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certa vez, tendo chegado à conclusão de que lhe faltava o conhecimento da vida 
familiar, para o prosseguimento de seus estudos sociais, casou-se por meio de um 
contrato de três anos.230 
 
  

Assim, em 1801, ele escandalizava a sociedade francesa ao dessa forma desposar a 

Alexandrine-Sophie Coury Champgrand (1773-1861), a Madame de Bawr, uma aristocrata 

cuja influência social excitava o interesse do filósofo. Mademoiselle Champgrand era filha 

de um oficial general que havia se destacado contra os ingleses na Guerra dos Sete Anos e 

que, em seu leito de morte, lhe recomendara sua filha como esposa.  

Pela mediação de André Grétry e Alexandre Duval231, que tinham assistido à 

cerimônia de casamento como testemunhas, músicos e literatos se encontravam 

intensamente na mansão do casal Saint-Simon.  

Por meio da obra Estudos sobre os reformadores ou socialistas modernos, de Louis 

Reybaud, tem-se acesso a uma declaração do próprio Saint-Simon, com tons empiritstas, a 

respeito das intenções do casamento com Champgrand: 

 

 “Eu quero usar do casamento como um meio para estudar os sábios, coisa que 
me parecia necessário para a execução de minha empreitada; porque para 
melhorar a organização do sistema científico, não basta conhecer bem a situação 
do saber humano: é necessário ainda saber o efeito que a cultura da ciência 
produz naqueles que a cultivam; é preciso apreciar a influência que essa ocupação 
exerce sobre suas paixões, sobre seus espíritos, sobre o conjunto de sua moral e 
em suas diferentes partes”.232  
 
 

Saint-Simon assistia as reuniões meramente como um observador e que 

pouquíssimas vezes pediu a palavra. Bailes, jantares e noites, que ele olhava como uma 

fonte fértil de experiência, devoraram boa parte da soma de dinheiro que ele havia 

conseguido na liquidação com Rœdern. Foi uma espécie de turbilhão que durou doze 

meses. Calmo no meio dessa bagunça, julgando os outros sem ser julgado, tentando 

observar todas as coisas, o bem e o mal, o jogo, a orgia, a discussão elevada, para ter a 

experiência dos caracteres e de todas as posições possíveis: perfídia gastronômica, 
                                                 
230 HEIMANN. Op.cit., p.105. 
231 André Ernest GRÉTRY (1741-1813) foi um compositor francês de operas cômicas. Alexandre DUVAL 
(1767-1842), também francês, era diretor de teatro. 
232 REYBAUD, Louis. Etudes sur les réformateurs ou socialistes modernes : Saint-Simon, Ch. Fourier et 
Owen. Bruxelas : Wouters et Compagnie, 1843. p.51. 
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libertinagem, frenesi... enfim, para ele, frutos antes de uma estrutura social quanto de um 

instinto humano. Segundo Reybaud: 

 

“Saint-Simon viveu cinquenta anos em cinco; precipitou-se na vida ao invés de 
caminhar, com o propósito de adquirir antes do tempo a ciência; usou e abusou de 
tudo, para fazer com que, um dia, tudo isso entrasse em seus cálculos. Inoculou-
se das doenças do século, (...) Era uma vida meramente experimental, e julgá-lo 
do ponto de vista comum foi loucura”.233  
 
 

Para alguns, Saint-Simon apresentava oscilações psicológicas que não o colocariam 

entre os sãos, e prova disso era o episódio da aparição de Carlos Magno no calabouço de 

Luxemburgo. Segundo Hubbard, Saint-Simon não gostava de conversar com várias pessoas 

ao mesmo tempo. Saint-Simon teria afirmado que « o Gênero Humano ainda não está 

avançado o bastante para que se possa utilmente conversar a três ».234 A respeito da 

sanidade de Saint-Simon, o biógrafo britânico Paul Strathern lembra que, 

 
“O historiador da literatura Émile Faguet, no século XIX, o retrataria com 
severidade em sua obra-prima O culto à incompetência, caracterizando-o como 
‘un fou très intelligent’ (‘um louco muito inteligente’). Isso pareceria cruel, mas 
como poderíamos discordar de alguém que o viu trabalhar?”.235 
 
 

O casamento de Saint-Simon lhe servira de laboratório. Porém, um ano de 

matrimônio bastou-lhe: “a mulher falava demais e os convidados bebiam demais. Saint-

Simon achou que o casamento, como instituição educacional, tinha suas limitações”.236  

 

2.3.1.2 O encontro de Saint-Simon com Madame de Stäel. 
 

Nesse mesmo momento, Madame de Stäel (1766-1817), baronesa expoente do 

Romantismo francês e que promovia encontros e debates intelectuais nas dependências de 

sua mansão, estava desimpedida de relações amorosas, uma vez que seu marido havia 

acabado de falecer. Saint-Simon pediu sua mão em casamento. De repente ela o vê 

                                                 
233 REYBAUD. Op.cit., p.51. 
234 HUBBARD. Op.cit., p.109. 
235 STRATHERN. Op.cit., p.125. 
236 HEIMANN. Op.cit., p.105.  
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completamente divorciado em julho de 1802, sem portar nenhum sentimento de saudade de 

Champgrand.  

As publicações de Stäel causavam grande impressão em Henri sobre a amplitude 

filosófica da baronesa, de modo que lhe parecia que somente essa mulher era capaz de se 

associar ao gênio de Saint-Simon.  

Ela se encontrava próximo de Genebra, na famosa residência de Coppet.  E foi para 

lá que Henri se apressou em ir fazer-lhe uma visita. Na ocasião, os dois trocaram palavras. 

Saint-Simon propôs cooperar com ela na grande obra filosófica que ela queria empreender, 

bem como ela nas ideias dele:  

 
“Compreendemos que Saint-Simon tivesse tido esse pensamento, pois quando 
lemos as Vistas sobre a literatura, em suas relações com as instituições sociais, 
são notáveis as páginas em que é tratada a filosofia geral, da utilidade das 
ciências e da perfectibilidade humana. As ideias dela se encontram em parte, é 
verdade, no quadro dos Progressos do Espírito Humano de Condorcet; mas elas 
provam o uso admirável feita pela madame de Stäel”.237  
 
 

Ela viu nele um homem repleto de vontade, mas não o homem, como ele mesmo 

dizia, “mais inteligente da Europa”. Saint-Simon redigiu uma carta endereçada a Coppet, 

na tentativa de que tal escrito motivasse um romance entre eles: “Senhora, vós sois a 

mulher mais extraordinária do mundo, assim como eu sou o homem mais extraordinário: 

nós dois faremos uma criança ainda mais extraordinária”.238 Ela riu de tal declaração, e a 

relação não se concretizou. 

Em 1802, ainda na Suíça, Saint-Simon publicava a sua primeira obra, intitulada 

Cartas de um habitante de Genebra a seus contemporâneos, brochura essa dedicada a 

Stäel. Não se poderia esperar um sucesso literário, porque Saint-Simon mandou imprimir 

apenas um pequeno número, destinado a alguns pensadores e entusiastas de seu tempo. 

 

2.3.2 As Cartas de um habitante de Genebra a seus contemporâneos. 
 

Esse livro se compunha de três cartas que atiçaram respostas e réplicas, fruto do 

estabelecimento de conversas entre Saint-Simon e alguns intelectuais anônimos a respeito 

                                                 
237 HUBBARD. Op.cit., p.38. 
238 BULOZ, François. BULOZ, Charles. Revue des Deux Mondes. Tomo VII, Paris : Bureau de la Revue des 
Deux Mondes, 1836. p.292. 
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das ideias de reforma social que já eram fomentadas por Saint-Simon, embora ainda não 

fossem nítidas. Sua linguagem, em alguns momentos do livro, apresenta ambiguidades, e se 

caracterizaria mais por um ensaio de suas futuras ideias do que uma tentativa de organizar 

teoricamente a malfadada experiência de estabelecimento científico-industrial com o conde 

de Rœdern. 

Na Primeira Carta, uma introdução da obra, o projetode reorganização social é 

sucintamente apresentado: 

 
“Eu não sou mais jovem; durante toda a minha vida observei e refleti muito 
intensamente, e vossa felicidade foi o objetivo de meus trabalhos: vou apresentar 
um projeto que concebi e que me parece vos ser útil. Abre-se uma subscrição ante 
a tumba de Newton; subscreveis indistintamente pela soma que desejam”.239 
 
 

Na Segunda Carta, Saint-Simon esclarece que seu projeto é apenas um ensaio de 

uma nova forma de poder espiritual e temporal, uma ação “laboratorial” para experimentar 

uma nova ordem social, na qual, ao invés de padres e reis, enquanto regentes políticos, ter-

se-ia sábios da ciência e industriais enquanto os que administram aos coisas públicas. Não 

seriam mais aqueles, mas esses que conduziriam a sociedade à nova ordem das coisas: 

 
“Eu enderecei meu projeto diretamente à humanidade, porque ele a interessa 
coletivamente; mas, de modo algum, eu me deixei levar pela esperança 
desvairada de vê-la se entregar a sua execução. Sempre pensei que o sucesso 
dependia da ação mais ou menos viva que as pessoas tendo uma grande 
influência sobre a humanidade, se determinariam a exercer nessa ocasião. Para 
obter seus sufrágios, o melhor meio é esclarecer a questão o quanto possível. É a 
meta que eu me proponho remetendo-me as diferentes frações da humanidade”.240 
 
 

Saint-Simon já esboçava uma de suas principais ideias, que era a de que a sociedade 

era dividida em classes que estavam empenhadas numa luta histórica, numa estrutura 

bipolar: proprietários e não-proprietários, ociosos e trabalhadores. Reprisando 

concepções gregas, Saint-Simon estabelece uma subdivisão social das classes conforme a 

suas respectivas utilidades à humanidade: 

                                                 
239 SAINT-SIMON, Henri de. Lettres d'un habitant de Genéve a ses contemporains. [sans lieu ni date, et sans 
nom d'auteur], 1802. p.3. In. :OEuvres de Saint-Simon, précédés de fragmens de l'histoire de sa vie écritr par 
lui-même. organisés par Olinde Rodrigues. Paris: Capelle, 1841. p.434-440. 
240 SAINT-SIMON. Lettres d'un habitant de Genéve..., p.21. In  RODRIGUES (org). Op.cit. 
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“... remetendo-me as diferentes frações da humanidade, que eu divido em três 
classes: a primeira, aquela à qual eu e vós temos a honra de alcançar, marcha sob 
o estandarte dos progressos do espírito humano; ela é composta dos sábios, dos 
artistas e de todos os homens que têm ideias liberais. Na bandeira da segunda 
classe está escrito: ponto de inovação; todos os proprietários que não entram na 
primeira ligam-se à segunda. A terceira, que se adere ao mote igualdade, contem 
o restante da humanidade”.241 
 
 

Na Primeira Carta, Saint-Simon expõe rapidamente sua proposta de experiência 

social por meio de um estabelecimento que possa reproduzir aquilo que pode ser a futura 

ordem da humanidade: 

 
“Que cada subscrição designe três matemáticos, três físicos, três químicos, três 
fisiologistas, três literatos, três pintores, três músicos. Renovemos todos os anos a 
subscrição bem como a designação, mas deixai cada um em plena liberdade para 
voltar a designar as mesmas pessoas. Repartamos o produto da subscrição entre 
os três matemáticos, os três físicos, etc., que terão obtido mais votos. Roguemos o 
presidente da Sociedade Real de Londres de receber as subscrições deste ano. 
Encarreguemos essa honrável missão, no próximo ano e nos subsequentes, a 
pessoa que tenha contribuído com o maior soma de subscrição. Exijamos dos 
designados que não aceitam o posto, nem honras, nem dinheiro que não provenha 
de nós, mas deixemo-los os mestres absolutos de empenhar suas forças como o 
desejam, individualmente. Os homens de gênio desfrutarão então de uma 
recompensa digna deles e de nós; tal recompensa os colocará na única posição 
que pode lhes fornecer os meios de vos tornar todos os serviços de que serão 
capazes; ela se converterá no objetivo da ambição das almas mais enérgicas, o 
que os desviará das direções prejudiciais a vossa tranquilidade. Dessa maneira, 
enfim, criareis dirigentes que trabalham pelo progresso das ciências, investireis 
esses dirigentes de imensa consideração e colocareis uma grande força pecuniária 
a sua disposição”.242 
 
 

Saint-Simon esperava chamar a atenção de todos para a necessidade de substituir o 

poder espiritual medieval com bases teológica e que a Revolução Francesa havia colocado 

em processo de derrocada, por um novo poder espiritual, baseado na organização do corpo 

científico. Entende-se por poder espiritual como sendo a força que estabelece um elo 

coerente entre todos os homens dentro de uma determinada época, orientando as forças 

produtivas, a superestrutura e a construção do conhecimento.  

                                                 
241 SAINT-SIMON. Lettres d'un habitant de Genéve ..., p.21-22. In RODRIGUES (org). Op.cit. 
242 SAINT-SIMON. Lettres d'un habitant de Genéve..., p.3-5. In RODRIGUES (org). Op.cit. 
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Nas Cartas de um habitante de Genebra, Saint-Simon lança o germe de sua teoria: a 

busca por leis gerais que, tal como davam ordem aos astros e aos corpos brutos e orgânicos, 

dessem sistematização geral à sociedade. Nessa sua primeira obra, Henri fala sobre uma 

reforma religiosa profunda, o que curiosamente viria a retomar com mais particularidade 

em sua última obra, o Novo Cristianismo, de 1825, proclamando uma religião baseada em 

dogmas científicos; entretanto, sua linguagem, naquele momento tinha tons ingênuos e 

obscuros: pois Saint-Simon proclamava lá a Religião de Newton, que tendo os homens 

empenhados nas ciências como sacerdotes, constituiriam não uma “religião teológica”, mas 

sim, “uma religião científica”. 

Na carta Isso é um devaneio? É apenas um sonho?, Saint-Simon renuncia a 

pretensão dos cardeais e bispos enquanto representantes de Deus na Terra e propõe os 

seguimentos da nova religião, que se enovelaria sobre o Conselho de Newton, isto é, uma 

sede política mundial. Saint-Simon ocupa algumas folhas para descrever toda uma ordem 

eclesiástica, culto aos mortos, edificação de templos, etc. 

Em História das ideias socialistas no Brasil, Vamireh Chacon nos fornece 

resumidamente as pretensões religiosas de Saint-Simon:  

 
“O Vaticano daria lugar ao ‘Conselho de Newton’, integrado por sábios e 
industriais, que adotaria a lei da gravidade como inicial Revolução de todos os 
segredos do Universo físico e moral. A idade Média, até então olhada pelos 
anticlericais apenas como a ‘noite de mil anos’, foi reabilitada, visando torná-la 
um modelo formal ser imitado: em lugar, porém, da Religião, a Ciência e, em vez 
da Igreja, o Conselho de Newton...”.243 
 
 

As Cartas de um Habitante de Genebra esboça também uma futura bíblia. Saint-

Simon, na qualidade de mensageiro da religião da nova ordem mundial, escreve na primeira 

pessoa as falas de Deus conforme novos dogmas: 

 
“[E Deus teria dito]: Saibam que eu deixei Newton em meus flancos, que eu lhe 
confiei a direção da luz e do comando dos habitantes de todos os planetas. A 
reunião dos vinte e um elos da humanidade tomará o nome de conselho de 
Newton; o conselho de Newton me representará na Terra; ele repartirá a 
humanidade em quatro divisões , que se chamarão Inglesa, Francesa, Alemã e 

                                                 
243 CHACON, Vamireh. História das ideias socialistas no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1965. p.159. 
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Italiana: Cada uma dessas divisões terá um conselho composto tal como o 
conselho principal, na qualidade de chefe. Todo homem, em qualquer parte do 
globo que ele venha a habitar, se ligará a uma dessas divisões, e subscreverá para 
o conselho principal e para a sua respectiva divisão”.244 
 
  

Ao lermos As cartas de um habitante de Genebra, na qual se lançava as premissas 

de uma Religião Científica, cultuando Newton como o “Moisés” que estabeleceu as “tábuas 

da lei do Universo”, e tendo Saint-Simon como uma espécie de Messias, pode-se relacionar 

tudo isso com a Religião da Humanidade, uma seita elaborada por Auguste Comte e que 

entrou em atividade, sobretudo no Brasil, por meio do Apostolado Positivista.  

Sem se deixar deslumbrar utopicamente pelo poder que Bonaparte concentrava 

naquele momento, predizia que a luta dos proprietários e dos não-proprietários estava 

longe a chegar ao fim, e que a sociedade se reorganizara apenas temporariamente. Segundo 

Saint-Simon, para se atingir um “estado absoluto das coisas”, era necessário combinar as 

forças, espiritual e moral, dos sábios das ciências e dos artistas e assegurar a sua 

predominância social. Seria necessário, numa situação independente dos poderes temporais 

vigentes naquele momento, que a sociedade movesse uma reforma religiosa conduzida por 

novos sacerdotes, sendo esses mais capazes que os teólogos. Henri de Saint-Simon propõe 

que sejam os sábios das ciências os novos pregadores. 

Para Saint-Simon, a reforma social que conduziria a nova sociedade se estabeleceria 

sobre alguns princípios. Portanto, esse estabelecimento experimental, aplicando premissas 

da futura sociedade, enunciava que “As mulheres serão admitidas na subscrição; elas 

poderão ser nomeadas”,245 o que remete aos princípios de Condorcet sobre os direitos e o 

sufrágio relativos às mulheres. 

Para Saint-Simon, é do princípio divino o trabalho, e dentro dos novos dogmas que 

estava a ele reservado a incumbência de revelar e organizar, Deus diria que o Trabalho é o 

princípio divino pelo qual a humanidade se aperfeiçoa, por meio do progresso, o que 

culminará com a edificação de um Paraíso Terrestre. É um processo de Libertação 

espiritual do Homem, no qual, por meio do Trabalho, ele desaliena-se, na busca incessante 

pela autonomia, se desnaturalizando. Esse trabalho, que possibilita ao homem, novos 

conhecimento, e disso o progresso. Eis uma “fala de Deus” segundo essa nova religião: 

                                                 
244 SAINT-SIMON. Lettres d'un habitant de Genéve..., p.51-52. In RODRIGUES (org). Op.cit. 
245 SAINT-SIMON. Lettres d'un habitant de Genéve ..., p.52. In RODRIGUES (org). Op.cit. 
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“Eu defendi Adão por fazer a distinção entre o bem e o ma, ele me desobedeceu; 
eu o expulsei do paraíso, mas ele deixou a sua posteridade um meio de [p.50] 
apaziguar sua cólera: que ela [a humanidade] trabalhe para se aperfeiçoar no 
conhecimento do bem e do mal, e eu melhorarei sua sorte; virá o dia que eu farei 
da Terra um paraíso”.246 
 
 

Por isso, Saint-Simon encontrava toda uma justificativa para afirmar que “todos os 

homens devem trabalhar”.247 No que concerne ao Trabalho, Saint-Simon tem uma 

perspectiva peculiar. Ele vai além do entendimento do trabalho manual como algo indigno, 

impuro, reservado apenas a pessoas de classes sociais mais desfavorecidas, digno de 

respeito somente o trabalho intelectual, burocrático ou político. Saint-Simon discordava de 

tal status. Saint-Simon se aproxima do hegelianismo ao ser contrário à concepção de que o 

trabalho “significa torturar com o tripalium, em francês ‘travail’ – ou trepalium, variação 

de tripalium, ‘instrumento de tortura’, vindo do latim clássico”,248 mas sim, de que o 

trabalho é o que dá significado ao mundo, por meio de uma ação de interação e 

transformação da natureza (práxis), como salienta Bertrande de Jouvenal:  

 
“Nunca será demais sublinhar que, para Saint-Simon e a muito execrada tradição 
Positivista francesa, o ‘único tipo útil de ação humana exercida por seres 
humanos é aquele que é exercido sobre as coisas. A ação de seres humanos sobre 
outros seres humanos é sempre, em si mesma prejudicial à espécie, ficando refém 
da dupla destruição que acarreta; apenas se torna útil na mesma medida em que é 
secundária e que ajuda a levar a cabo uma maior ação sobre a natureza’”.249 
 
 

Relativo ás reflexões sobre o progresso humano por meio do Trabalho, estava a 

temática da divisão do trabalho, foco esse que Saint-Simon recorreria por vezes ao longo 

de sua obra, também já aparecia em 1802, nas Cartas de Genebra. Para Adam Smith, 

enquanto a maior vantagem da divisão do trabalho era a aceleração da produção, como o 

exemplo que ele fornece sobre a “fabricação de alfinetes”,250 para Saint-Simon, as 

                                                 
246 SAINT-SIMON. Lettres d'un habitant de Genéve ..., p.49-50. In RODRIGUES (org). Op.cit. 
247 SAINT-SIMON. Lettres d'un habitant de Genéve ..., p.60. In RODRIGUES (org). Op.cit. 
248 LARA, Xico. Trabalho, Educação, Cidadania: Reflexões a partir de práticas de educação entre os 
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249 JOUVENAL, Bertrande de. Les débuts de l’État moderne – une histoire des idées politiques au XIXe 
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distintas. Trabalhando dessa maneira, dez pessoas conseguiam produzir entre elas mais deo que 48 mil 
alfinetes por dia. Assim, pode-se considerar que cada uma produzia 4800 alfinetes diariamente. Se, porém, 
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vantagens estaria na medida em que uma classe estaria destinada a trabalhar com os braços, 

e outra, a trabalhar com a mente. Entretanto, se o rico não fizer uso de suas faculdades 

mentais, ele deve empregar as mãos, afinal, todos devem trabalhar: 

 
“Os braços do pobre continuarão a alimentar o rico; mas o rico recebe a ordem de 
fazer o seu cérebro trabalhar, e se o seu cérebro não é próprio ao trabalho, será 
bem obriga fazer trabalhar os seus braços”.251 
 
 

Todavia, as concepções que tornariam Saint-Simon célebre entre anarquistas e 

socialistas como o fundador de uma das primeiras escolas socialistas ainda não estava 

nítida, com exceção de algumas passagens que “aqui e ali” emanam nas Cartas de 

Genebra. Exemplo disso vem na citação a seguir, em um princípio que concentraria a 

atenção de Saint-Simon em seu último livro, o Novo Cristianismo, de 1825: 

 
“Todo homem que crê na revelação será necessariamente convencido que Deus 
pôde dar à humanidade o meio de forçar cada um de seus membros a seguir o 
preceito do amor ao próximo”.252 
 
 

Embora essa obra tenha sido organizada às pressas, e não tendo uma organicidade 

que pudesse construir uma teoria clara, merecendo mesmo o próprio desprezo do autor que 

não o reconhecia como sendo o seu primeiro livro, nota-se que nela se encontrava boa parte 

das ideias que iriam compor a teoria saint-simonista de reforma da humanidade. 

 
2.3.2.1 As Cartas de Genebra: Prelúdio das ideias saint-simonistas. 

 

Há outros trechos d’As Cartas de Genebra que já ensaiavam muito dos elementos 

teóricos que Saint-Simon desenvolveria ao longo de sua carreira como filósofo e que 

“respingariam” em Augusto Comte. De maneira ainda embrionária, Saint-Simon percebera 

intimamente o rumo metodológico que as ciências estavam tomando. Refletindo sobre as 

                                                                                                                                                     
estivessem trabalhando independentemente um do outro, sem que nenhum tivesse sido treinado para esse 
ramo de atividade, certamente cada um deles não teria conseguido fabricar vinte alfinetes por dia, e talvez 
nem mesmo um”. (SMITH, Adam. Riqueza das Nações. São Paulo : Nova Cultura/Círculo do Livro, 1996. 
p.65-66. Apud SERIACOPI, Op.cit., p.241). 
251 SAINT-SIMON. Lettres d'un habitant de Genéve ..., p.63-64. In RODRIGUES (org). Op.cit. 
252 SAINT-SIMON. Lettres d'un habitant de Genéve ..., p.64. In RODRIGUES (org). Op.cit. 
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ideias enunciadas por Burdin referente ao desnivelamento histórico das ciências, de 

especulativas à positivas, Saint-Simon enunciava uma unificação futura das ciências, que 

passariam da perspectiva lógico-dedutiva à perspectiva indutivo-hipotético-dedutiva, 

embora não usando esses termos: 

 
“Todos os fenômenos dos quais temos conhecimento foram separados em 
diferentes classes. Eis uma maneira de divisão que foi adotada: fenômenos 
astronômicos, físicos, químicos, fisiológicos. Qualquer homem que se entrega às 
ciências ata-se mais particularmente tanto a uma dessas partes quanto às outras. 
Vós conheceis algumas das previsões que fazem os astrônomos, sabe que 
anunciam os eclipses; mas eles fazem uma miríade de outras previsões das quais 
vós não vos ocupais, as quais eu não procurarei vos entreter. Limitar-me-ei a 
dizer-vos duas palavras do emprego que se faz, a utilidade vos é bem conhecida. 
É por meio das previsões dos astrônomos que viemos sem mais acrescentar em 
determinar de maneira exata a posição respectiva dos diferentes pontos da terra; 
são também as suas previsões que dão os meios para navegar sobre aos mares 
mais vastos. São familiares com algumas das previsões dos químicos. Um 
químico vos diz que com tal pedra vós fareis cal, e que com tais outros não 
podereis fazer; diz-vos que com tal quantidade de cinzas que provêm de uma 
árvore de outra espécie; diz-vos que tal substância, misturada com outra, dará um 
produto que tenha tal aparência e que desfrutará de tal qualidade”.253 
 
 

É importante balizarmos algumas questões que poderão respaldar quaisquer 

aproximações de Saint-Simon com o positivismo, ou mesmo de que seja ele o real fundador 

da filosofia positivista. Saint-Simon estava sintetizando ideias que estavam presentes bem 

antes, em seus antecessores. As ideias de Jean Burdin, de Saint-Simon, de Comte e antes 

deles o Criticismo de Imannuel Kant, são desenvolvimentos da tradição positivista que tem 

suas origens no século XV. Segundo Antônio Joaquim Severino:  

 
“A tradição positivista pode caracterizar aquela postura básica de só se admitir 
como válido o conhecimento dos fenômenos obtidos através do método 
experimental-matemático da ciência. Neste sentido, esta postura epistemológica 
antecede historicamente ao surgimento do sistema comteano. Na realidade, 
Comte nada mais fez do que sistematizar, na construção de sua enciclopédia das 
ciências, o conjunto de regras e técnicas que decorrem de premissas 
epistemológicas do racionalismo moderno e de suas implicações práticas no 
método científico, perspectivas já presentes no cenário da cultura moderna desde 
o século XVI”.254 
 
 

                                                 
253 SAINT-SIMON. Lettres d'un habitant de Genéve ..., p.33-35. In RODRIGUES (org). Op.cit. 
254 SEVERINO, Antonio Joaquim. A Filosofia Contemporânea no Brasil: conhecimento, política e Educação. 
2ª ed. Petrópolis: Vozes, 1999. p.52. 
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É importante algumas reflexões sobre o contexto em que Saint-Simon. Madison 

Bell lembra que “Os adoradores de Newton’, argumenta Murray, ‘concluíram que se podia 

saber sobre o movimento dos corpos também se podia saber sobre os homens”.255 Madison 

salienta ainda que “o homem poderia refazer o mundo do zero projetando instituições 

humanas novas pela aplicação da razão científica”.256  

A fé na razão científica está expressa também no texto mais célebre do anarquista 

Proudhon, pensador francês influenciado pelos escritos de Saint-Simon. Na obra A 

propriedade é um Roubo, Proudhon afirma que os últimos séculos do Gênero Humano se 

enovelam sob a ótica da razão a posteriore, e de que a construção do “templo da ciência”, 

ciência que abarcaria o entendimento da natureza e do próprio homem, seria edificada e 

compreendida tanto pelos savants quanto pelos trabalhadores: 

 
“Que vos importa, leitor, minha medíocre individualidade? Eu sou, como vós, de 
um século em que a razão só se submete ao fato e à prova; minha reputação, 
assim como a vossa, é de INVESTIGADOR DA VERDADE (em grego skepticos, 
indagar, filósofo que faz profissão de procurar o verdadeiro); minha missão está 
escrita nessas palavras da lei: Fale sem ódio e sem medo; diga o que tu sabes. A 
obra de nossa espécie é construir o templo da ciência, e essa ciência abrange o 
homem e a natureza. Ora, a verdade se revela a todos, hoje a Newton e a Pascal, 
ao pastor no vale, ao operário na oficina. Cada um coloca sua pedra no edifício e, 
sua tarefa feita, desaparece”.257 
 
 

Há uma continuação na explanação de Saint-Simon na qual se aborda a importância 

da fisiologia por se caracterizar como uma ciência que emprega o método experimental-

matemático das ciências dos corpos brutos sobre os organismos vivos, ressaltando a 

previsibilidade enquanto uma qualidade útil. Eis uma referência de Saint-Simon nas Cartas 

de Genebra sobre os fisiologistas: 

 
“O fisiologista se ocupa dos fenômenos dos corpos organizados. O fisiologista, 
no caso, por exemplo, em que vós estais doentes, vos diz: Experimente tal coisa 
hoje; Pronto! Amanhã estará em tal estado. Não pensem que desejo vos dar a 
ideia de que os sábios podem tudo prever; não, seguramente, eles não podem 
prever tudo, e é mesmo certo que não podem predizer com exatidão senão um 

                                                 
255 BELL, Madison Smartt. Lavoisier No Ano Um: nascimento de uma nova ciência numa era de revolução. 
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256 Ibidem. 
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pequeno número de coisas. Mas vós convindes da mesma maneira quanto a mim 
que os sábios da ciência, cada um em sua área, são os homens que podem 
predizer mais coisas; e isso é certo, uma vez que não adquirem a reputação de 
sábios senão pelas verificações que se fazem das suas previsões. É ao menos 
assim que as coisas se mostram hoje, mas nem sempre foi do mesmo modo. Isto 
exige dar uma olhada nos progressos do espírito humano”.258 
 
 

Ao lermos essa citação, pode parecer mesmo possível que Saint-Simon, por meio de 

conversas com os intelectuais que frequentavam sua casa, tenha tido contato, de maneira 

rápida, o criticismo de Kant, ao perceber que, por meio do entendimento, pouco se poderia 

conhecer e prever sobre o Universo, mas, que o único conhecer exato somente se opera por 

meio do emprego de nossas faculdades racionais. Nas palavras de Saint-Simon se espelha a 

crença otimista de muitos pensadores de sua época, perspectiva em que todos os problemas 

do mundo poderiam ser solucionados por meio do emprego da razão, crença essa que 

estava presente no movimento iluminista europeu. Madison Bell, a respeito desse contexto 

pós-Revolução Francesa, lembra que 

 
o observador do século XXI Charley Murray chegou ao ponto de sugerir que 
Newton – ou melhor, a compulsão do final do século XVIII de newtonizar 
absolutamente tudo – seria o culpado [pelo período do Terror]. ‘A razão tornou-se 
a nova fé. Seu primeiro rebento político foi a grotesca República Jacobina 
estabelecida após a Revolução Francesa’. Mostrou-se politicamente temerário 
supor que todos os fenômenos, inclusive o comportamento humano, tanto quanto 
o comportamento da matéria em física e química, devam em últimas análise se 
submeter à razão.259 
 
 

A ideia de dimensão histórico sobre desenvolvimento desnivelado das ciências 

proposta pelo médico Jean Burdin, de uma fase especulativa para uma fase positiva, sendo 

a astronomia a primeira ciência a se tornou positiva, sucedida pela matemática, química, e 

biologia, da mais simples a mais complexa, está presente das Cartas de Genebra:  

 
“Os primeiros fenômenos que o homem observou de maneira sequencial foram os 
fenômenos astronômicos. Há uma boa razão para que ele tenha começado por 
aqueles fenômenos: é que são os mais simples. No início dos trabalhos 
astronômicos, o homem misturava os fatos que observava com os que ele 
imaginava; e nesse galimatias elementar, fazia as melhores combinações que 
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podia para satisfazer todos os pedidos de previsão. Sucessivamente se 
desembaraçou dos fatos criados pela sua imaginação; e, após muitos trabalhos, 
terminou por adotar por um caminho evidente para aperfeiçoar esta ciência. Os 
astrônomos admitiram apenas os fatos constatados pela observação; escolheram o 
sistema que o vinculava melhor, e desde esta época não têm mais feitos fazer 
falsos passos na ciência. Produz-se um sistema novo; verificam, antes de admiti-
lo, se ligando os fatos melhor agora quanto se tivessem ainda naquele outro 
sistema adotado. Produz-se um fato novo; asseguram-se pela observação se este 
fato existe. A época da qual falo, a mais memorável que apresenta a história do 
progresso do espírito humano, é aquela na qual os astrônomos caçaram os 
astrólogos da sua sociedade. Uma outra observação que é necessário que eu vos 
faça, é que a partir dessa época os astrônomos eram modestos, pessoas boas, não 
procurando mais querer transparecer saber o que eles ignoravam, e que de seu 
lado, cessou de lhes fazer o pedido impertinente de ler o vosso destino nos astros. 
Os fenômenos químicos eram mais complicados que os fenômenos astronômicos, 
o homem se ocupou somente muito tempo depois. No estudo da química, o 
homem caiu nas faltas que tivesse cometido no estudo da astronomia; mas enfim 
os químicos se desembaraçaram dos alquimistas”.260 
 
 

Ainda na resposta a Segunda Carta, na qual Saint-Simon expõe os desnivelamentos 

das ciências que culminaram num estado positivista, Saint-Simon pensava ser inevitáveis, 

por se tratar de um processo histórico do conhecimento humano, a desvalorização dos 

metafísicos e filósofos, uma vez que esses buscam a essência das coisas, e não o 

entendimento dos fenômenos por via lógico-experimental. Numa menção ao estado 

transitório da fisiologia. Saint-Simon afirma que estaria reservado, futuramente, aos 

metafísicos, o mesmo que aconteceu aos alquimistas e astrônomos: 

 
“A fisiologia encontra-se ainda numa posição de desvantagem pela qual passou 
as ciências astrológicas e químicas; é necessário que os fisiologistas execrem da 
sua sociedade os filósofos, os moralistas, e os metafísicos, como os astrônomos 
execraram os astrólogos, como os químicos expulsaram os alquimistas”.261  
 
 

Seguindo uma nota de rodapé a esse respeito, Saint-Simon alertava que ele mesmo 

não defendia a extinção deliberada dos metafísicos, evitando assim um “mal entendido”. 

Ele complementa salientando que foi graças a eles que se chegou a um novo estágio da 

ciência, em que, nums nova organização temporal, não haveria mais predomínio dos 

metafísicos como representantes do poder espiritual:  
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“Não tenho a intenção de dizer que os filósofos, os moralistas e os metafísicos 
não prestaram serviços à fisiologia; mas é sabido que os astrólogos foram úteis à 
astronomia, que os alquimistas fizeram uma grande parte das descobertas 
químicas; e, contudo, todos pensam que os astrônomos fizeram uma boa ação 
separando-se dos astrólogos, e igualmente os químicos uma boa ação 
desembaraçando-se dos alquimistas”.262 
 
 

Entretanto, seguindo a fé na razão, Saint-Simon redige algumas páginas tratando 

das contradições existentes entre ideal e real, presente nos discursos dos chamados 

moralistas. Saint-Simon afirmou que caberia aos filósofos harmonizar suas áreas de 

conhecimento com as ciências de orservação, associando os fenômenos sociais aos com os 

fenômenos físicos. Eis ai o estudo da moral enquanto postulado sobre os fenômenos que 

relacionam os indivíduos que compõe a sociedade, assumindo perspectivas calcadas nas 

ciências naturais e se alinhando com as ciências lógicas: 

 
“Resta uma ideia esclarecer: as ocupações principais dos filósofos, dos 
moralistas, os metafísicos, são estudar as relações que existem entre os 
fenômenos chamados físicos e os chamados morais. Quando eles têm sucesso 
nesse âmbito, os seus trabalhos devem chamar-se fisiológicos; mas procuram 
também vincular todos os fatos observados por um sistema geral; é-me 
demonstrado que isso será impossível até que se atinja a época em que a 
fisiologia esteja posta na ordem que detalhei a respeito da astronomia”.263 
 
 

Saint-Simon insistia no prospecto de um sistema geral ou filosofia geral das 

ciências, incluído entre as ciências um estudo do homem.  Seguindo a perspectiva de que 

um princípio lógico conduziria todos os fenômenos do universo, inclusive os referentes às 

relações sociais, Saint-Simon percebia, já em 1802, que o princípio mais universal, o que 

englobaria os corpos brutos e os seres vivos. Esse princípio era a gravitação universal 

teorizada por Isaac Newton: 

 
“Acrescentarei que as matemáticas contêm os únicos materiais que se possa 
empregar para a construção de um sistema geral, e que se o cálculo é impossível 
de se aplicar aos fenômenos que não se pode trazer à considerações simples, não 
me parece que deva-se por esta razão renunciar à esperança de unir, por resumo 
satisfatórios, as ideias que servem de bases às teorias dos diferentes ramos da 
física, à ideia da gravidade universal”.264 
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Essa perspectiva que entende a gravitação universal como o princípio mais geral do 

Universo e que atuaria sobre o corpo social, atribuindo um animus à humanidade, seria 

retomado mais profundamente por Saint-Simon em 1813, na obra Memórias sobre a 

Gravitação Universal. Um outro filósofo, Charles Fourier (1773-1837), também formulou 

uma concepção semelhante sobre a gravitação universal como “lei passional dos corpos”, 

porém, Fourier publicou tal descoberta em 1808, ou seja, posterior à teoria saint-simonista. 

 
 

2.3.2.2 Saint-Simon e a “experimentação” da miséria e da fome. 
 

 

O fim do casamento “experimental” com Madame Champgrand foi atroz para o 

filósofo, pois essa experiência foi a mais custosa das que Saint-Simon havia feito até então, 

empenhando boa parte da liquidação acordada como o conde de Rœdern. Desse matrimônio 

nasceu uma filha, Caroline, a qual não pode acompanhar o crescimento devido à separação 

com Champgrand e pela miséria que logo o acompanharia até o final de sua vida. 

No final de 1802, Saint-Simon viajava enquanto filósofo para a Inglaterra, 

objetivando investigar os avanços teóricos daquele país. Particularmente, Saint-Simon 

sondava se alguém, em outro país, pesquisava os mesmos focos de análise que que ele 

estava tentando desenvolver. De lá, retornou com uma certeza, a de que «ela [a Inglaterra] 

não trabalhou nenhuma ideia capital nova».265 Depois, percorreu uma parte das regiões 

que compõem a atual Alemanha, da qual fez algumas considerações:  

 
«Reporto dessa viagem uma certeza, a de que nesse país [a Alemanha] a ciência 
geral está ainda em sua infância, já que lá ela está fundada em princípios 
místicos; mas, que a ciência deverá fazer, lá, grandes progressos em pouco 
tempo, porque toda esta nação alemã está movida passionalmente rumo ao 
caminho científico; ela ainda não encontrou a boa via; mas acabará 
encontrando, e uma vez isso feito, ela trilhará um bom caminho ».266 
 
 

Essa passagem é curiosa, pois ela revela justamente o contexto em que se 

desenvolviam as concepções científicas na França e na Alemanha naquela transição de 
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séculos. Enquanto na primeira o método hipotético-lógico-indutivo se assevera, levando em 

consideração como o único conhecimento válido o estudo dos fenômenos por meio de 

comprovação experimental, a ciência alemã, figurada em Goethe e Kant, se esforçava para 

conciliar ciência e metafísica, conhecimento e transcendência, entendendo que havia uma 

limitação nas categorias de entendimento a priori, pois por ele somente se poderia 

conhecer o fenômeno, e não o numenoso, o que está além dos sentidos e dos fenômenos. O 

fato é que a filosofia alemã e suas diversas corrente doutrinárias exercram pouca, ou 

nenhuma, influência sobre o pensamento de Saint-Simon, conforme saliente Georges Weill, 

“as doutrinas alemãs, que de certo modo agiram pouco sobre Saint-Simon e menos ainda 

sobre os seus discípulos, recebem de modo crescente sua influência” .267 No final de sua 

vida, Saint-Simon recebeu a infuencia do filosófo  alemã Ephrain Lessing, por meio da obra 

Educação do Gênero Humano.   

Saint-Simon não poupou recursos financeiros e espirituais para edificar seu projeto 

de transformação social a partir da fundação de uma nova ciência. Somente após concluir 

os trabalhos preliminares de pesquisa é que Saint-Simon decidira tomar a pluma e o 

tinteiro, e escrever uma obra sistematizada. As Cartas de um habitante de Genebra 

constituiam apenas um prólogo. 

Porém, no momento em que Saint-Simon desejava passar da pesquisa à pluma e ao 

tinteiro, sete anos depois dos primeiros empregos pecuniários de sua fortuna em prol do 

conhecimento, ele estava arruinado financeiramente, e doravante a miséria seria a 

companheira dos seus trabalhos. Foi na adversidade material que ele provou as condições 

mais adversas: fome, indigência, saúde debilitada, o afastamento da família e amigos, além 

da impossibilidade de acompanhar o desenvolvimento da filha.  

Sem abrigo, Saint-Simon foi forçado a escerever apelos a antigos amigos, uma vez 

que ele não tinha sequer lugar onde pudesse estabelecer residência. Recorreu ao conde de 

Ségur, aristocrata que no período do Terror havia se domiciliado em um dos hotéis de 

Saint-Simon. O conde de Ségur acolheu o seu pedido, respondeu-lhe após seis meses de 

espera. Na mesma carta, o conde de Ségur lhe conseguira um emprego de escrivão e copista 

numa instituição de penhores do governo em Mont-de-Piété. Segundo Strathern, a entrada 
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do edifício de Mont-de-Piété ainda exibe uma placa registrando essa “ignomínia sofrida 

pela ‘mente mais extraordinária do mundo”.268  

Com esse emprego de escrivão arranjado pelo conde de Ségur, Saint-Simon 

receberia anualmente mil francos, por nove horas diárias de trabalho. Porém, exerceu essa 

atividade apenas por seis meses. O trabalho filosófico era tomado à noite. Sobre esse 

período ele escreveu: «... Eu cuspia sangue: a minha saúde estava no estado mais 

deplorável, quando o acaso me fez reencontrar o único homem que posso chamar o meu 

amigo ».269 Nesse momento Saint-Simon havia reencontrado um ex-criado chamado Diard, 

que havia lhe servido entre 1790 e 1797. Diard lhe dissera:  

 
“– Monsieur, o lugar que vós estais a ocupar é indigno de vosso nome, bem como 
de vossa capacidade; solicito-vos que venha comigo, e vós podereis dispor de 
tudo o que está ao meu alcance; vós trabalhareis a vontade, a fim de vos fazer 
justiça”.270  
 
 

Saint-Simon aceitou a ajuda, e o ex-criado passou a cumprir a função de micenas 

daquele que perdera tudo no micenato. Diard disponibilizou, por meio de suas economias, o 

dinheiro necessário para a publicação da segunda obra de Saint-Simon, Introdução aos 

trabalhos científicos do século XIX, publicada em 1807, após quatro anos de trabalho. 

 

2.3.3 Introdução aos trabalhos científicos do século XIX. 
 

Tal como ocorreu com as Cartas de Genebra, Saint-Simon não anunciou nos jornais 

a venda de seu novo livro ao público, pois, segundo Hubbard, ele não queria cair na 

tentação de criar uma publicidade antecipada, já que um prematuro lançamento aberto ao 

público poderia prejudicar o sucesso da sua empreitada. 

A Introdução aos trabalhos científicos foi disposta em dois tomos, passando 

despercebida em sua época. Em 1807, Saint-Simon publicava o plano de trabalho da 

Introdução, sendo que o primeiro e o segundo tomos foram impressos no ano seguinte. 

Essa obra teve uma tiragem de 100 exemplares, para ser distribuída entre intelectuais que 

                                                 
268 STRATHERN. Op.cit., p.128-129. 
269 HUBBARD. Op.cit., p.41-42. 
270 HUBBARD. Op.cit., p.42. 
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faziam parte de uma lista elaborada por Saint-Simon. Sua meta era estabelecer uma 

interlocução com os sábios da ciência e filósofos daquele início de século de século XIX.  

A ideia norteadora da Introdução aos trabalhos científicos era a de que depois de 

mais de 100 anos, a ciência não estava mais ocupada senão em fazer verificações por meio 

de experiências, de procurar fatos. Ela estava sem dúvida realizando progressos procedendo 

dessa maneira. Mas, segundo Saint-Simon, as ciências estavam isoladas uma em relação às 

outras, e havia chegado o momento de se estabelecer um ponto de vista geral, fio condutor 

de todas as ciências: “– « A dispensa de comida está cheia; é tempo de pôr-se à mesa! », 

dizia ele frequentemente, satisfazendo a seus amigos”.271  

A tese de Saint-Simon era a de que nenhum filósofo havia se ocupado de 

generalizar, ao mesmo tempo, as descobertas feitas por aqueles que investigaram as leis 

físicas dos corpos brutos, seguindo as perspectivas de Newton, e aqueles que analisaram o 

entendimento humano e observado o desenvolvimento dos seres orgânicos, seguindo as 

perspectivas impiristas de John Locke.  

Saint-Simon organizou sistematicamente um resumo com as contribuições de 

Francis Bacon, Newton, Locke e Condorcet, explorando citações das obras dos respectivos 

pensadores. Era necessário, segundo Saint-Simon, adentrar nessa associação e retomar a 

direção do cartesianismo:  

 
“Descartes foi o primeiro que arrancou o cetro do mundo das mãos da superstição 
para colocá-lo nas mãos da razão, e que por primeiro ousou empreender a 
explicação do mecanismo do universo, contudo, tendo o cuidado de não se 
perder, como os discípulos de Newton, no labirinto da metafísica”.272 
 
 

É importante lembrar que Kant havia tentado estabelecer uma síntese entre o 

racionalismo idealista e o racionalismo empirista. A esse respeito, segundo Antônio 

Joaquim Severino, “Kant vai mostrar que não existem dois caminhos, um idealista e outro 

empirista, no caso do conhecimento é um ato único com duas dimensões, uma empírica e 

outra teórica”.273 Ainda segundo Severino:  

 
                                                 
271 Nota em HUBBARD. Op.cit., p.44. 
272 HUBBARD. Op.cit., p.44-45. 
273 SEVERINO, Antônio Joaquim. Filosofia. São Paulo: Cortez, 1994. p.104. 
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“No século XVIII, o criticismo de Kant representou a tentativa de sintetizar essas 
várias orientações e movimentos do iluminismo. Kant desenvolveu uma teoria do 
conhecimento tal que integrava aspectos do idealismo e do empirismo.  Insistia 
que o conhecimento pressupõe formas lógicas anteriores à experiência sensível, 
mas estas só exerciam alguma função se aplicadas sobre conteúdos empíricos 
fornecidos pela experiência”.274 
 
 

Entretanto, reintera-se que Saint-Simon almejava orientar os princípios 

metodológicos que constituiriam o entendimento racional sobre os movimentos coletivos da 

sociedade e a sobre moral adotando os princípios de investigação das ciências positivas. 

Mas, para se alcançar a sistematização da Ciência do Homem, Saint-Simon partia da 

premissa de que as ciências deveriam ser sistematizadas por meio de uma síntese: a 

Filosofia das Ciências, que alicersaria a prática e, ao mesmo tempo, conectaria todas as 

ciências por meio de princípios gerais. Saint-Simon acreditava, tal como já o havia 

confessado nas Cartas de Genebra, que tal ciência geral era possível, e ele mesmo se 

propõe a começar os primeiros esboços. 

Tanto no primeiro quanto no segundo tomo da Introdução, Saint-Simon fez um 

esforço para poder vincular os princípios enunciados por Newton aos de Locke, expondo 

primeiramente uma e outra escola, estabelecendo, no desfecho dos tomos, respectivas 

sínteses entre as duas.   

Nos dois volumes que compõem a Introdução há trechos destacáveis: expõe-se a 

contradição que existiria no espírito dos físicos entre a sua teoria dos sólidos e a dos 

líquidos; noutra, expõe os trabalhos científicos do século XVII e do XVIII, destacando os 

trabalhos de Diderot e D’Alembert; um resumo da história geral da espécie humana e uma 

série de considerações sobre a moral, o clero e o futuro da humanidade. Saint-Simon, na 

formulação de sua teoria da história do espírito humano, fazia uma série de avanços, como 

podemos perceber abaixo, em um trecho do Tomo II da Introdução aos trabalhos 

científicos: 

 
“Condorcet combateu vitoriosamente, com o princípio da perfectibilidade, a 
opinião dos filósofos circulares. Chamo de filósofos circulares os sábios que 
pretendiam afirmar que o espírito humano giraria sempre no mesmo círculo; que 
voltaria consequentemente ao ponto de partida, e que já tinham percorrido várias 
vezes seu circuito. Mas na organização baseada no princípio da perfectibilidade, 

                                                 
274 SEVERINO. Op.cit.,  p.62. 
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Condorcet cometeu os erros mais grosseiros. Ele disse: ‘A história prova que o 
espírito humano fez contínuos progressos. Devemos concluir que ele se 
aperfeiçoará indefinidamente’. Se essa opinião está perfeitamente exata, o espírito 
humano teria adquirido novas faculdades, sem experimentar nenhuma diminuição 
daquelas que já possuía; e a história fornece a prova do contrário: a Ilíada é o 
poema mais antigo que possuíamos, e ela é o melhor poema conhecido; O Apolo 
Belvedere é a mais bela estátua que existe etc. Sob várias relações a generalização 
atual não pode rivalizar com as que lhe precedeu, ao passo que de outros pontos 
de vista, ela lhes é infinitamente superior. Nós decompomos o ar e a água, coisas 
que os nossos antepassados olhavam como elementos; hoje brincamos com o 
trovão, e podemos dar voltas em torno da terra, etc...”.275  
 
 

Saint-Simon nutria a esperança de que a seleção de sábios destinados a analisarem 

seu escrito lhe devolvesse, por meio de cartas, outros pontos de contribuição. Todavia, o 

sucesso que esperava lhe foi negado, e lhe dirigiram apenas algumas observações. Por meio 

de sua carta aos sábios das mais diversas ciências, Saint-Simon pretendia promover uma 

“mesa redonda” entre eles, em prol de uma ciência conciliadora. Mas, segundo Hubbard, 

“os principais representantes de cada ciência não queriam se unir para discutir em 

conjunto a lei mais geral que cada uma delas reconhecia em sua especialidade”.276 

Hubbard ainda salienta que, 

 
“... Alguns deles [os savants, ou sábios das ciências] imaginaram que o esforço 
coletivo desse corpo de sábios pudesse dar origem a um novo dicionário 
enciclopédico. Em suma, a ideia que o preocupava foi mal compreendida; os 
savants, habituados na análise, manifestando a intenção de perseverar na sua 
rotina, continuaram a desdenhar uma síntese, apesar do conselho dado por Saint-
Simon em Introduções aos trabalhos científicos do século XIX”.277  
 
 

Assim, as propostas de Saint-Simon referentes a uma filosofia da ciência e suas 

aplicações sobre o mundo social, entendendo a sociedade de forma fisiológica, foram 

rejeitadas tanto por homens empenhados na ciência quanto por eruditos. Em suma, essa 

obra constituía o esboço de uma nova enciclopédia. 

Ainda na Introdução aos trabalhos científicos, Saint-Simon expõe uma concepção 

que se concatenava a ideia de que a aplicação do princípio relativa à gravitação universal 

poderia ser empregada sobre o estudo do homem, ao afirmar que o homem seria um 

                                                 
275 SAINT-SIMON, Henri de. Introduction aux Travaux Scientifiques du Dix-Neuvième Siècle. Tomo II. 
Paris : J.L. Scherff. 1808. p.123. In Œuvres Choisies de Saint-Simon, op.cit., Tomo I. p.183-184. 
276 HUBBARD. Op.cit., p.46. 
277 HUBBARD. Op.cit., p.46. 
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universo em miniatura. É ali que se pode encontar, Saint-Simon descrever de forma mais 

sistematizada, as característas dos sábios das ciências, isto é, dos pensadores que 

constituíram a tradição positivista. Saint-Simon descreve uma junção entre o método 

lógico-experimetal com a perspectiva indutiva-hipotético-dedutiva:  

 
“Os sábios das ciências tinham três condições a preencher para ser em condições 
de abandonar completamente deísmo: 1°) A de encontrar uma ideia simples que 
pudesse servir de base ao sistema de física – Newton preencheu esta primeira 
condição encontrando a ideia da gravitação; 2º) A de verificar a exactidão da 
ideia, o fato ou o princípio encontrado (Estas três expressões são sinônimas nesta 
ocasião.) – os senhores Grange e La Place preencheram esta segunda condição. 
3°) Aquela de vincular a ideia, o fato ou o princípio geral encontrado, com as 
ideias, os fatos ou os princípios da segunda ordem de generalidade”.278 

 
 

2.3.4 Cartas à Agência de Longitudes e Prospectos de uma Nova Enciclopédia. 
 
 

No final de 1808, a publicação da Introdução aos trabalhos científicos do século 

XIX mal havia sido lançada e Henri de Saint-Simon imprimira a sua primeira obra de venda 

pública, intitulada Cartas à Agência de Longitudes.279 As cartas continham um exame mais 

exaustivo sobre a utilidade de um novo sistema científico, além de algumas observações 

sobre a importância, nas áreas da física, sobre o conceito de vazio e de fricção. Segundo 

Hubbard: 

 
“A crítica, nessa época, desprezava todas as ideias gerais, quaisquer que fossem, 
e por isso Saint-Simon não procurou aprofundar nesse novo trabalho a ideia 
capital enunciada na Introdução, para que se pudesse aceitá-la e logo a 
disponibilizar ao público”.280  
 
 

Ainda segundo Hubbard, Saint-Simon utilizou nas Cartas à Agência de Longitudes, 

como estratagema, uma seleção de nuanças que partia das observações particulares e 

indutivamente a ciência geral. Na sequência, Saint-Simon abandona essas observações 

                                                 
278 SAINT-SIMON. Introduction aux Travaux Scientifiques ...Op.cit., p.228-229. 
279 A Agência de Longitudes (Bureau des Longitudes) é um organismo científico francês. Criando pela 
Convenção Nacional da França, em 1795, essa agência tinha por objetivo melhorar a precisão de 
determinação de longitudes no mar, e continua hoje na forma de uma academia associada ao Instituto de 
Mecânica Celeste e de Cálculos de Efemérides. 
280 HUBBARD. Op.cit., p.46-47. 
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particulares. Saint-Simon usou mel para atrair as abelhas: pois pensava, ele também, que 

todas as leis físicas, para serem reconhecidas como verdadeiras, precisavam ser verificadas 

por cálculos. Como ficariam as ciências naturais sem uma “prova real” para verificar suas 

leis particulares? Segundo Hubbard,  

 
Saint-Simon jamais pretendeu fazer uma ciência propriamente dita: ele visava a 
filosofia das ciências, e deve ser considerado como um filósofo, e não como 
cientista ou mesmo um enciclopedista.281 
 
 

Com uma linguagem simples e ao mesmo tempo ambígua empregada nas Cartas à 

Agência de Longitudes, Saint-Simon lobrigava, por meio de uma sensibilidade histórica, as 

tendências históricas que propiciavam a edificação de uma Filosofia PARA a Ciência, ou 

melhor, uma filosofia DA Ciência.  

Há uma passagem nas Cartas à Agência de Longitude que se ligava a uma 

concepção exposta na Introdução aos trabalhos científicos, que era a do homem enquanto 

pequeno universo. Graças a essa concepção, se encontraria justificativas para a ideia de se 

empregar o princípio da gravitação universal sobre o homem, tornando passivo de estudos 

positivos, integrando os métodos lógico-dedutivo e experimental-matemático: 

 
“Para acelerar os progressos da ciência, o maior, o mais nobre dos meios é fazer 
experiências com o universo; ora, não é com o grande mundo, mas com o 
pequeno mundo, ou seja, com o homem, que podemos fazer experiências. Uma 
das experiências mais importantes a ser feita sobre o homem consiste em colocá-
lo em novas relações sociais. Ora, toda nova ação que resulte de semelhante 
experiência só pode ser classificada como boa ou má depois das observações 
feitas sobre seus resultados”.282  
 
 

Nesta época, Saint-Simon enviou uma carta a Napoleão Bonaparte, tratando sobre 

seus prospectos de reforma científica e social. Entretanto, o imperador o ignorou. 

Em 1810, ele publicou um resumo de dissertações relativo à Enciclopédia, sob o 

título de Prospectos de uma Nova Enciclopédia; lia-se ali uma dedicatória a seu sobrinho, 

Victor de Saint-Simon, intitulada Carta ao sobrinho, com 28 páginas. 
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Ainda naquele ano de 1810, uma publicação, intitulada Miscelânea de filosofia, 

incluía um artigo de quinze páginas, intitulado Nova Enciclopédia, por Saint-Simon, 

seguida de um prospecto, no qual o autor anônimo da resenha descrevia desdenhosamente 

as pretensões de Saint-Simon em edificar uma enciclopédia tão relevante quanto a de 

Diderot e D’Alembert. É por meio dessa crítica que se teve, nessa dissertação, acesso aos 

resquícios dessa obra, que se unem aos comentários de Nicolas Hubbard. 

No início do Prospecto, Saint-Simon esboçou considerações sobre a linguagem, o 

papel dos símbolos enquanto elementos que possibilitaram a organização das sociedades 

humanas, o que possibilitou progressos, o que nos diferencia dos outros animais: 

 
“Os primeiros homens foram pouco superiores em inteligência aos outros 
animais. Tinham, como as demais criaturas, apenas as sensações diretas; foi por 
longos e penosos trabalhos que eles chegaram a formar signos de convenção, por 
meio dos quais aumentaram, de maneira ilimitada, o campo da sua inteligência. O 
homem, quando formou um elevado número de sinais de convenção para compor 
uma língua, se viu por possuir uma superioridade de inteligência decisida sobre 
os outros animais. (...) O homem, quando formou uma língua, sentiu-se possuir 
de uma superioridade de inteligência segura”.283 
 
 

Assim, Saint-Simon defendia que a complexa elaboração de símbolos, quer tornou 

possígel a linguagem propriamente humana, possibilitou a manifestação de uma espécie de 

“supramaterial”, espiritual, mas não propriamente divino. Esse corpo supramaterial, que 

constituiria o Espírito Humano, se projetava materialmente nas artes e nas profissões, 

intensificando a organização. Por meio da arte e do trabalho, se educaria todos os 

indivíduos das primeiras formas de comunidade humana, e, consequentemente, as mais 

diversas atividades artísticas e laborosas teriam um espaço espiritual, no qual comungariam 

particularidades. Os homens, simpaticamente, isto, por meio da sensibilidade, stavam 

ligados a esse espaço, por meio da idolatria, constituindo a fase orgânica da sociedade: 

 
“O homem criou as artes e as profissões, e aderiu todas as ideias particulares que 
lhe serviram de base nas diferentes direções da arte e profissões, na concepção 
geral na qual demos o nome de idolatria”.284 

                                                 
283 SAINT-SIMON, Henri de. Nouvelle Encyclopédie, 1810. Apud Mélanges de philosophie, d'histoire, de 
morale et de littérature, suite dez Annales Catholiques et des Annales Littéraires et Morales. 18ª collection. 
Paris: Adrien le Clere, 1810. Tomo VIII, p.375-377. 
284 SAINT-SIMON, Nouvelle Encyclopédie. Apud Op.cit., p.377. 
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Outra argumentação exposta por Saint-Simon no Prospecto da Nova Enciclopédia 

para justificar a ideia do homem enquanto entidade infinita e eterna estaria na ligação 

analógica entre homem e Universo, o que compeliria o ser, simpaticamente, a sentirem as 

noções complexas e espaço e tempo, intrínsecos ao fenômeno geral chamado UNIVERSO. 

Segundo Saint-Simon, “o Universo, que é o fenômeno geral, possui exclusivamente todas 

as propriedades gerais, tais como a imensidão, a eternidade, etc”.285 Sendo o homem um 

pequeno universo, sobre ele se operaria princípios universais. 

Essa obra de 1810 pode ser dividida em dois momentos: 1º) Saint-Simon, fazendo 

uma série de considerações sobre Bacon, Diderot e D’Alembert, expunha uma prospectiva 

de uma nova enciclopédia; 2º) Saint-Simon, retomando sua ideia de religião científica na 

qual o princípio da gravitação universal seria empregado também sobre o homem, 

propunha a reorganização do conhecimento por meio de uma filosofia da ciência.  

Sob a segunda perspectiva, Saint-Simon lançava uma máxima, ou um dogma: “Eu 

creio em Deus, na criação, na gravitação”. 286 Saint-Simon salientava que as ciências não 

tiveram nunca um único laço, porque as três faculdades mentais classificadas por Newton, 

isso é, memória, razão e imaginação, sendo todas as três empregadas em todas as ciências, 

não podiam servir para classificá-las. Assim, para Saint-Simon, seria necessário fazer 

emergir as fontes e a classificação das ciências e das belas-artes na história do 

desenvolvimento da humanidade, e que a ciência não estaria firmemente estabelecida 

enquanto não fosse possível escalonar os fatos de cada ciência, possibilitando criar níveis 

de ciência como pensava Burdin, de maneira a poder subir e descer de um fato específico 

rumo à lei geral do universo.  

 

2.3.5 “Há quinze dias que passo a pão e água”: Momentos de mendicância na vida de 
Saint-Simon. 

 

Para Saint-Simon, o ano de 1810 não marcava somente o lançamento de duas obras 

e as primeiras críticas literárias sobre suas ideias. Aquele ano também marcava o seu 

retorno à miséria, uma vez que o homem que o auxiliava financeiramente, seu ex-
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empregado, Monsieur Diard, aquele que se poderia chamar de “o primeiro discípulo de 

Saint-Simon”, vinha a falecer.  

Segundo Paul Strathern, um inimigo de Saint-Simon chamado De Lepiné, escreveu: 

“Olhe bem para o conde, descendente de Carlos Magno... reduzido a mendigar nas 

Tuileries, curvando a cabeça quando lhe jogam um níquel no chapéu”.287 

Preocupado pela miséria que ainda o assombrava, Saint-Simon passava a escrever 

cartas para antigos companheiros com o objetivo de sensibilizá-los a fornecerem meios de 

sustento. Saint-Simon se tornara um pobre de cinquenta anos, entretanto, o conjunto de 

suas ideias continuaria a se desenvolver.  

Com relação ao seu trabalho intelectual, segundo Hubbard, Saint-Simon deixara um 

pouco de lado o estudo aprofundado das ciências físico-matemáticas, a qual ele daria o 

nome de física dos corpos brutos. Na perspectiva adotada por Saint-Simon, a física estava 

alicerçada sobre o princípio da gravitação sistematizada por Newton. Todavia, uma outra 

física, a física dos corpos orgânicos, uma física que empregaria o princípio da gravitação 

universal sobre os organismos vivos, precisava ser organizada. Saint-Simon estudara a 

fisiologia e ciências naturais somente depois de aprofundar o entendimento das leis físico-

matemáticas, do mesmo modo começou por esboçar um sistema sobre as leis dos corpos 

inorgânicos, e uniu-se apenas subsequentemente a ligar o dos seres orgânicos.  

Essa “física dos corpos orgânicos”, englobando as ciências naturais e objetivando 

estabelecer a ciência social, investigaria indutivamente os fenômenos sociais, que se 

enovelariam em torno de uma única lei, a da atração. O período que compreendia o espaço 

de tempo entre 1811 a 1814 foi empenhado por Saint-Simon a esse estudo. 

Durante esse três anos, ele organizou duas obras simultaneamente: Memórias sobre 

a Ciência do Homem e Trabalho [ou Memória] sobre a Gravitação Universal. A semântica 

da palavra “memória” (mémoire, em francês) pode ser empregada aqui com o mesmo 

sentido que se dá a “dissertação”. Fournel nos fornece detalhes sobre como esses trabalhos 

foram confeccionados: 

 
“– Memória sobre a Ciência do Homem. Manuscrito o qual Saint-Simon 
imprimira sessenta cópias. Na copia que eu [Henri Fournel] possuo, se encontra 
várias retificações e adendos de sua mão. – Memória sobre a Gravitação 
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Universal. Manuscrito. Saint-Simon apresentou esta memória a Napoleão, e para 
chamar sua atenção, ele intitulara o trabalho: Meio de fazer reconhecer aos 
Ingleses a independência dos pavilhões. Essa época foi aquela de maior miséria 
de Saint-Simon, sendo que ele sequer pôde fazer a impressão desses trabalhos”.288 
 
 

Saint-Simon estudou as condições de vida nos organismos vivos buscando descobrir 

a aplicação newtoniana sobre o desenvolvimento desses seres, movido pela ambição de 

edificar um novo tratado sobre o processo histórico de desenvolvimento da humanidade e o 

futuro que ele acreditava estar reservado ao homem na Terra. 

Segundo Hubbard, nessas duas memórias Saint-Simon tinha como foco “fundar o 

dogma da perfectibilidade sobre uma série bem ligada de todos os progressos efetuados 

pela humanidade desde a sua origem até hoje”.289 Poder-se-ia dizer que Saint-Simon 

empreendia a construção de um plano epistemológico.290  

Mas, devido a problemas financeiros, Saint-Simon não tinha condições de publicar 

aquelas duas obras que já estavam em fase de conclusão. Saint-Simon somente teve 

condições de mandar imprimir uma tiragem com apenas sessenta cópias de Memórias sobre 

a Ciência do Homem para serem enviadas a alguns intelectuais e políticos.  

Entre os homens que compunham a lista de Saint-Simon291, e que seriam 

“agraciados” com o envio de tais dissertações, encontravam-se intelectuais célebres como o 

barão de Cuvier,292 Blainville, Burdin, Dupuytren, Jean Itard,293 Pinel,294 Œlsner, 

Corvisart,295 Scarpa,296 Professeur Candolle,297 Gall, barão de Portal, 298 entre outros. 
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psicopatia grave. Ele tentou dar uma educação ao menino Victor, que em 1799 foi encontrado nas matas de 
Aveyron, França. 
294 Philippe PINEL (1745-1826) foi um médico francês. Ele se engajou no caminho do “tratamento moral” 
dos deficientes mentais. Ele propôs que se isolasse o insano, internando-o em instituições especializadas. É 
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As cópias de Memória sobre a Ciência do Homem traziam, numa folha de rosto, um 

apelo desesperando de Saint-Simon aos leitores, que confirmava a afirmação de Henri 

Fournel, de alegava ser aquele momento o de maior miséria pelo qual o filósofo 

atravessava: 

 
«Há quinze dias que passo a pão e água; trabalho sem inspiração, e vendi até 
minhas roupas para fornecer às despesas das cópias de meu trabalho. É a paixão 
da ciência e do bem-estar público, é o desejo de encontrar um meio de dar fim, 
de maneira doce, a assustadora crise na qual se encontra empenhada toda a 
sociedade europeia, que me fizeram cair nesse estado de aflição. Assim, é sem me 
acanhar que posso fazer a confissão da minha miséria, e pedir os auxílios 
necessários para pôr-me em estado de continuar a minha obra».299 
 
 

As expectativas de reconhecimento de suas obras por parte da comunidade 

intelectual e científica animavam o espírito de Saint-Simon. Mas, para sua infelicidade, os 

seus trabalhos sobre as tendências que orientaria as ciências para um futuro unificador em 

torno de princípios gerais, não empolgou os intelectuais. Todavia, Saint-Simon recebeu 

algumas respostas mais bem elaboradas do que em seus trabalhos anteriores. Por exemplo, 

“Cuvier somente o encorajou a perseverar, afirmando-lhe que havia em seu trabalho ideias 

capitais novas”.300  

O arquichanceler da época, após uma intensa leitura de suas duas memórias, 

aconselha-o a escrever uma carta ao imperador Napoleão. Cedendo aos conselhos, ele envia 

seu Trabalho sobre a Gravitação Universal, mudando seu título, de maneira que pudesse 

chamar mais a atenção: Meio de fazer com que os Ingleses reconheçam a independência 

dos pavilhões.  

Segundo Hubbard: 

 

                                                                                                                                                     
considerado o fundador da psiquiatria moderna. Michel Foucault o rebuscou constantemente em História da 
Loucura (1961). 
295 Barão de CORVISART (1755-1821) foi o primeiro médico de Napoleão Bonaparte. Ele melhorou os 
diagnósticos sobre doenças pulmonares e cardíacas. 
296 Antonio SCARPA (1752-1832) foi um cirurgião e anatomista italiano. Ele descreveu numerosas estruturas 
anatômicas vasculares e nervosas, que levam o seu nome. 
297 Pyrame de CANDOLLE (1778-1841) foi um botânico suíço. Autor da Teoria elementar da Botânica 
(1813), ele descreveu e classificou o mundo vegetal. 
298 Barão Antoine de PORTAL (1742-1832) foi médico de Luis XVIII, e fundou, em 1820, a Academia Real 
de Medicina. 
299 Doctrine de Saint-Simon. Exposition. Première Année. 2a ed. Paris : Bureau de l’Organizateur, 1829. p.72. 
300 HUBBARD. Op.cit., p.59. 
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“Quando lhe foi apresentado essa Memória, Napoleão procurou primeiro 
compreender por ele mesmo a significação do título e a relação que poderia ter 
com o restante do escrito. Não podendo entender por ele próprio, pediu aos 
cortesãos que cercavam que resolvessem o enigma. Todos concordaram em dizer 
que o trabalho era obra de um louco, mas de um louco não malévolo”.301  
 
 

A mudança do título não se tratava apenas de um estratagema, mas teria uma razão 

de ser:  

1º) Se, ao invés de mostrar por questões ideológicas contra os ingleses, por meio de 

desdém desmedido, ao invés de pactuar com a autoridade pontifical e instaurar uma 

reciprocidade de interesses que se remeteriam às ideias do antigo regime, o imperador 

tomasse com vivacidade em mão a causa de uma reorganização social;  

2º) Se, concernente ao poder espiritual, reconhecesse a superioridade dos cientistas;  

Resultado: Napoleão daria um exemplo tão poderoso que os próprios ingleses 

seriam compelidos a segui-lo. 

Seria consequentemente fácil ao novo poder espiritual demonstrar aos ingleses que 

o dever e o interesse lhes ordenariam, ao mesmo tempo, que se respeitasse a independência 

dos pavilhões franceses. Vê-se que Saint-Simon pedia a Napoleão que ele propiciasse a 

continuidade espiritual à Revolução Francesa, e que abdicasse do seu papel de conquistador 

em verdadeiro proveito para a sociedade. A respeito dessa última perspectiva, segundo 

Carlos Martins, “Saint-Simon, de uma maneira muito explícita, afirmaria a esse respeito 

que ‘a filosofia do último século (XVIII e XIX) foi revolucionária; a do século XX deveria 

ser reorganizadora”.302 

 

2.3.6 Memória sobre a Ciência do Homem e Trabalho sobre a Gravitação Universal. 
 

O contexto diário da política francesa, sob a sombra do expansionismo napoleônico, 

se tornou foco das ocupações intelectuais de Saint-Simon, eao mesmo tempo que suas 

atenções se voltavam cada vez mais à reforma do sistema científico.  

Saint-Simon, num primeiro momento, admirava o gênio de Napoleão, mas não sua 

forma despótica de governar. Um dos pontos que levava Henri a admirá-lo era a sua 

valorização aos trabalhos científicos, utilizando-se dos serviços de homens que se 

                                                 
301 HUBBARD. Op.cit., p.59. 
302 MARTINS, Carlos Benedito. O que é Sociologia. São Paulo: Brasiliense, 1982. p.28. 
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estenderia da biologia à matemática, de modo que pudessem ser empregados em sua 

logística militar. 

As reflexões de Saint-Simon se voltavam para a possibilidade de mudanças da 

humanidade, uma vez que se entendi que desde o século XV, de alguma forma, havia se 

instaurado uma crise. É nisso que Saint-Simon recorre a uma perspectiva que já estava 

presente no iluminismo, que era o entendimento de uma estrutura material e imaterial que 

constituiria historicamente a Humanidade. Trata-se da estrutura na quais se concatenam os 

poderes espiritual e temporal, isto é, do conhecimento sobre o Universo de uma dada 

sociedade e a superestrutura da mesma sociedade, em um dado espaço e tempo, em que 

uma se integraria a outra. Para Saint-Simon, a reorganização da sociedade partiria da 

reforma desse sistema que, na Europa, estava em crise. Outras entidades elementares 

estavam sendo incluídas no pensamento de Saint-Simon, como a política, a economia e a 

tecnologia. Segundo Jonatas Ferreira: 

 
“A própria ideia de sistema indica essa dimensão do pensamento de Saint-Simon, 
que anseia por um controle da ideia sobre o mundo das formas tecnológicas, que 
positivamente pretende conduzir a humanidade de uma ordem tradicional a uma 
ordem superior e moderna”.303 
 
 

Saint-Simon cogitava um redimensionamento dos espíritos dos homens por meio de 

uma filosofia geral das ciências e da moral, pela qual se poderia inferir sobre a tecnologia, 

isto é, a Indústria, possibilitando um manejo sobre o mundo, gerando riquezas em prol da 

felicidade de todos os homens. Porém, o homem somente teria atingido essa possibilidade 

de felicidade por meio de uma ação que o re-liga ao Universo e que se desenvolveu 

historicamente, que é o princípio da organização. Foi esse princípio que, nua complexidade 

engendrada peculiarmente pelo homem, que teria possibilitado as condições de tornar a 

humanidade uma entidade diferente no reino animal. Logo, é uma missão histórica da 

humanidade atingir a melhor organização social possível. E para isso, os elementos que 

compõem o poder temporal, isso é, a política e as forças produtivas, teriam que 

necessariamente proporcionar condições materiais para que cada ser humano viesse a 

desenvolver suas aptidões em prol da coletividade dos seres humanos. Essa consepção 

                                                 
303 FERREIRA, Jonatas. Técnicas e Liberdade. In Lua Nova: Revista de cultura de política. São Paulo: 
Cedec. nº.51,  2000. p.135.  



 133 

saint-simonista, e que teve desenvolvimentos na filosofia saint-simoniana, é uma das ideias 

principais relacionadas à Mediação do Potencial Sinérgico Social, proposta apresentada 

pelo autor desta dissertação a partir dos referenciais dessa filosofia do século XIX, e que é 

disposta no sétimo capítulo. 

 

2.3.6.1 Algumas aproximações das concepções de Saint-Simon e de Hegel sobre o 
desenvolvimento da história enquanto espírito. 
 

Nas Mémoires, uma miscelânea de pensamentos complexos que juntos começavam 

a se concatenar eram apresentados por Saint-Simon, formando, na tentativa de superar as 

reflexões de seus contemporâneos, o corpo de uma “teoria original”. Desde a Introdução 

aos trabalhos científicos que Saint-Simon havia incluído a História como componente 

fundamental para interpretar as mudanças temporais na filosofia do conhecimento, a fim de 

afirmar, por meio de uma “lei histórica”, as tendências que deveria eminentemente se 

imprimir à espécie humana e, consequentemente, à ação reflexiva sobre o universo 

cognitivo humano num dado espaço e tempo. Esboçava uma Teoria da História, 

assimilando, entretanto, elementos de sua época, como o entendimento da história enquanto 

Espírito. Essa concepção iluminista não era uma originalidade de Saint-Simon, pois ela já 

era encontrada no idealismo de Hegel e antes desse, em Lessing e Herder, o Gênero 

Humano, e em Kant, o “Aufklärung”.  

A concepção de Saint-Simon de origem e desenvolvimento do homem é similar às 

de Hegel, justamente devido àquela tendência, ambas buscando, por meio da geologia e a 

geografia, uma dedução com consistência científica às suas teorias sobre o ponto de partida 

do desenvolvimento dialético da sociedade humana. Eis um trecho do décimo artigo da 

Introdução aos trabalhos científicos..., intitulado Sobre a História que nos permite 

estabelecer algumas comparações com as posições dispostas também em Hegel:  

 
“Segundo algumas pesquisas históricas feitas há alguns anos no Egito, na Índia e 
na China, parece que a China, a Índia e a Palestina foram povoadas ao mesmo 
tempo. Eu creio que a Planície do Tártaro foi o berço da espécie humana; creio 
que a espécie humana se dividiu em quatro tribos, que ramificaram na planície 
logo que as águas deixaram o continente da Ásia descoberto; acredito que cada 
uma dessas quatro tribos se dirigiu rumos aos quatro pontos cardeais; uma deu 
origem, consequentemente, à China, outra à Índia, uma outra à Palestina e a 
quarta à Sibéria. Esta crença facilita a explicação dos fatos históricos mais 
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importantes. Os progressos dos conhecimentos feitos pelas tribos do leste, do 
oeste e do sul, foram muito mais arrematados que os da tribo do norte. Isso não é 
extraordinário, já que essas tribos se encontravam em circunstâncias muito mais 
favoráveis de desenvolvimento de suas inteligências. Facilmente se colocaram a 
procurar sua nutrição, e elas, de forma alguma, necessitaram, empreender uma 
luta contra um clima rigoroso. Até o século V a.C, mais ou menos, antes de 
Sócrates, os Chineses, os Indianos e os Caldeus fizeram, cada um em sua cultura, 
progressos científicos mais ou menos iguais, depois dessa época, a tribo o oeste 
tomou seu impulso, enquanto as duas outras se estagnaram. O que não é 
extraordinário: os Chineses e os Indianos estavam limitados pelo mar, não 
podendo tomas conhecimento de fenômenos novos; eles não foram incumbidos 
de fazer novas experiências;...”.304  

 

Nas Lições sobre a Filosofia da História Universal, George Hegel expôs a história 

mundial como “auto-realização de Deus (uma teodicéia), da Razão, da liberdade”,305 num 

processo dialético que segue em direção ao Aufklärung:  

 
“A História Universal representa... o desenvolvimento da consciência que o 
espírito tem de sua liberdade e também a evolução da realização que esta obtém 
por meio de tal consciência. O desenvolvimento implica uma série de fases.306 (...) 
A história universal vai do Oriente para o Ocidente. A Europa é absolutamente o 
fim da história universal. A Ásia é o começo.307 (...) A Ásia é a parte do mundo 
onde se verifica o começo enquanto tal... Mas a Europa é absolutamente o Centro 
e o Fim do mundo antigo e o Ocidental enquanto tal, a Ásia o Oriente absoluto.308 
(...) O mundo se divide em Velho Mundo e Novo Mundo. O nome Novo Mundo 
provém do fato de que a América... não foi conhecida até há pouco tempo pelos 
europeus.309 (...) O Mar Mediterrâneo é o elemento de união das três partes do 
mundo, e isso o transforma no centro de toda a história universal”.310 
 
 

Para o alemão George Hegel, o Espírito Universal (Geschichte) culminaria no povo 

germânico: “O espírito germânico é o Espírito do Novo Mundo”.311 Entretanto, para Saint-

Simon, o “barômetro” para medir o grau de progresso espiritual da humanidade estaria na 

consciência da última classe, a proletária, e nesse caso, o proletariado do povo francês 

dfaria com que a França como um todo estivesse a frente dos demais:  

                                                 
304 SAINT-SIMON, Henri de. Introduction aux Travaux Scientifiques du Dix-Neuvième Siècle. Op.cit., Tomo 
I, p.186-187. 
305 DUSSEL, Enrique. 1492: O Encobrimento do Outro: A origem do mito da Modernidade. Conferência de 
Frankfurd [Trad. Jaime A. Clasen]. Petrópolis : Vozes, 1993. p.18. 
306 HEGEL, George W. F. Lecciones de Filosofia de la Historia Universal. Buenos Aires: Revista de 
Ocidente, 1946. t.I, p.134. Apud. : DUSSEL, Op.cit., p.18. 
307 HEGEL, Lecciones de Filosofia de la Historia Universal. Op.cit., p.243. Apud. : DUSSEL, Op.cit., p.18. 
308 HEGEL, Op.cit.; p.243. Apud. : DUSSEL, Op.cit., p.18. 
309 HEGEL, Op.cit.; Apendice. p.199. Apud.: DUSSEL, Op.cit., p.18. 
310 HEGEL, Op.cit.; Apendice. p.210. Apud.: DUSSEL, Op.cit., p.19. 
311 HEGEL, Op.cit.; p.258. Apud.: DUSSEL, Op.cit., p.21. 
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“Ainda não sentimos suficientemente o alto grau de civilização ao qual atingiu a 
última classe da nação francesa. Ainda não percebemos com o devido valor o 
aperfeiçoamento positivo sofrido na inteligência da classe dos proletários. Eles 
adquiriram uma grande previdência, eles se tornaram de tal forma mestre de suas 
paixões e de seus desejos mais naturais, que são quase todos capazes de suportar 
a fome ao lado da semente de trigo”.312 
 
 

É claro que traçar um paralelo de interlocução entre Saint-Simon e Hegel exigiria 

um trabalho tal que provavelmente uma nova sessão teria que ser aberta.  

 

2.3.6.2 O prospecto de uma classificação saint-simonista dos reinos naturais. 
 

Em Memória sobre a Ciência do Homem, Saint-Simon propõe uma nova 

classificação das ciências físicas, uma vez que, segundo ele, a classificação dos reinos em 

três (mineral, vegetal e animal) era incoerente. Essa crítica de Saint-Simon se apoiava sobre 

aquela ideia de que um princípio geral se operava no universo tanto sobre os movimentos 

do cosmo quanto sobre o corpo dos seres: 

 
“A nossa inteligência é muito limitada para que possamos seguir a frente no 
estudo das diversas coisas que nos importa conhecer, e obrigamo-nos, por essa 
razão, em estabelecer divisões científicas. As primeiras divisões que se adotou 
foram extremamente inadequadas; ainda hoje, a que é geralmente seguida é 
extremamente imprópria, radicalmente viciosa. De modo que me encontro 
obrigado a retificá-la para dar uma base sólida ao meu raciocínio”.313  
  
 

Seguindo, Saint-Simon expõe sua crítica à divisão dos três reinos: 

 
“A classificação dos fenômenos mais usada é a que segmenta o universo em três 
reinos. Esta classificação, que tem uma multidão de inconvenientes, é 
decididamente viciosa sob as duas relações mais importantes. Primeiramente, está 
incompleta, dado que não compreende os fenômenos celestiais, porque não se 
podem considerar estes fenômenos como que fazendo parte do reino mineral, o 
reino vegetal ou o reino animal; segundo porque é trina, e consequentemente 
imprópria, já que qualquer divisão científica deve compor-se apenas de duas 
partes e não de três. Isto exige uma explicação que vou dar em poucas 
palavras”.314  

                                                 
312 SAINT-SIMON, Henri de. Opinions Littéraires, Philosophiques et Industrielles. Paris : Galerie de 
Bossange Pére, 1825. p.105. 
313 SAINT-SIMON, Henri de. Mémoire sur la Science de l’Homme. 1813. In ENFANTIN, Prosper. Science 
de l’Homme : Physiologie Religieuse. Paris : Victor Masson, 1858. p.303. 
314 SAINT-SIMON. Mémoire sur la Science de l’Homme. In. ENFANTIN, Op.cit., p.303. 



 136 

A perspectiva dual que deveria se operar na ciência remonta o plano analógico 

proposto por Aristóteles (A : B = C : D). O princípio da comparação dedutiva foi 

revitalizado na modernidade dentro da perspectiva racionalista. Segundo Saint-Simon, 

 
Foi demonstrado por vários autores modernos, como por Condillac e entre outros, 
que todos os nossos trabalhos científicos eram comparações. Deste princípio, eu 
concluo que as classificações devem ser consideradas como operações 
preliminares das quais o efeito é enunciar, de indicar as comparações científicas 
das quais é mais útil se ocupar. Ora, as matemáticas, que são, juntas, a ciência das 
comparações mais exatas e mais exaustivas, fornecem a prova que qualquer 
comparação deve ser reduzida a dois termos. Com efeito, uma equação se 
compõe apenas de dois membros.315 

 
Por meio de um esquema e seguida por páginas que a explicava, Saint-Simon 

propõe a nova classificação das ciências físicas em dois ramos: a Física Particular ou 

ciência da análise das propriedades e das relações dos corpos, e Física Geral, ou ciência da 

generalização das propriedades e das relações dos corpos. Eis a sintetização da proposta de 

Saint-Simon de reclassificação esboçada por meio de um esquema (ver figura 2.1316): 

 

 

                                                 
315 SAINT-SIMON. Mémoire sur la Science de l’Homme. In. ENFANTIN, Op.cit., p.304. 
316 SAINT-SIMON. Mémoire sur la Science de l’Homme. In. ENFANTIN, Op.cit., p. 304. 
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Saint-Simon justificou ainda sobre essa nova divisão, afirmando que tal 

classificação possibilitaria, além de uma sistematização mais coerente, também uma 

compreensão das relações do princípio universal entre os diferentes corpos: 

 
“É preciso conhecer o conjunto de uma coisa para racionalizar pertinentemente 
sobre uma das partes que a compõe. Por isso, eu fui levado a apresentar a divisão 
mais geral das ciências físicas antes de propor um exame particular dos corpos 
bruto e dos corpos organizados terrestres. Eu proponho substituir a classificação 
dos três reinos pela divisão seguinte”.317  
 
 

Sobre essas duas dimensões, a dos corpos brutos e orgânicos, atuaria um princípio: 

o da gravitação universal. Em boa parte desse trabalho Saint-Simon disserta sobre as 

estruturas dos corpos sólidos e fluídos, sobre a composição dos órgãos e a organização dos 

corpos dos animais e dos vegetais, repousando sobre o princípio da organização como 

elemento crucial para a vida. 

 

2.3.6.3 Divisão histórica do saber: época Conjectural, Semi-Conjectural e Positiva.  
 

No Trabalho ou Memória sobre a Gravitação Universal, manuscrito de 1813, Saint-

Simon deu continuidade a sua tentativa de organizar uma filosofia geral que viesse a 

integrar ciência, história, política, moral, artes, religião, educação, enfim, todos os aspectos 

que formavam a o entendimento humano, interligando-os por uma lei geral. Em seu 

Ensaio, Charles Limmonier estabeleceu uma alegoria que possibilitaria compreender um 

pouco mais a respeito da filosofia de Saint-Simon, que entendia o passado, o presente e o 

futuro como elementos constituintes de uma mesma série, assim, as gerações se 

interligariam: 

 
“É ao observar entre os riscos ornamentais sobre o tronco da árvore, e que 
marcam, cada uma delas, as diversas épocas históricas, caracterizadas pela 
fórmula religiosa respectiva a cada época, o autor circulou um filete que, se 
enrolando em torno da árvore, estabeleceu um elo e uma comunicação entre suas 
diversas épocas. Esse filete carrega a legenda significativa de Science Générale. 

                                                 
317 SAINT-SIMON. Mémoire sur la Science de l’Homme. In. ENFANTIN, Op.cit., p.303-304. 
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Esta Ciência Geral que envolve e une as ciências secundárias, as artes e as 
profissões, é a FILOSOFIA”.318  
 
 

Em Memória sobre a Gravitação Universal, Saint-Simon propõe uma nova divisão 

geral da História, aglomerando em três estágios do poder espiritual e temporal as 

subdivisões que ele apresentara em Memórias da Ciência do Homem. Tal divisão, que toma 

como sujeito o processo de constituição espiritual do homem, se assemelharia a teoria dos 

três estado, apresentada anos depois por Comte. Saint-Simon salienta que a tendência 

histórica da humanidade era conduzir os espíritos para um estágio tal do conhecimento, que 

todos os conhecimentos se tornariam positivos. Eis um trecho do Trabalho sobre a 

Gravitação Universal em que Saint-Simon, talvez imbuído de um espírito que 

ambicionasse a exatidão, esboçava uma previsão sobre o momento futuro em que todas as 

ciências se tornariam positivas: 

 
“Os meios do espírito humano estão tão limitados, que lhe é necessário muito 
tempo para uma operação quando ela é de alguma importância. Eu começo o 
esboço do sistema científico, e se concluirá esse esboço apenas entre os anos 
2.000 e 2.500. Sim, meus amigos, milhares de homens e milhares de anos são 
necessários para concluir o edifício do qual eu coloco a primeira pedra. Aquilo 
deixará de surpreender-vos quando se refletir sobre a multiplicidade de operações 
que esse trabalho exige; são todas operações intelectualmente possíveis e que 
necessariamente deverão ser feitas; encontrar-se-á, pois, em todos os graus de 
generalidade e particularidade possíveis, e serão inúmeras”.319 
 
 

Com relação à aproximação entre a filosofia da História de Saint-Simon e a teoria 

dos três estados de Comte, há uma passagem no Trabalho sobre a Gravitação Universal, 

cujo diferencial com àquela de Comte seria o aspecto temporal: 

 
“Assim eis aí as três grandes épocas: eu dou a essa primeira o nome de Época dos 
trabalhos preliminares, ela contém tudo o que é passado, tudo o que foi feito antes 
de nós; à segunda, que é a que começamos, eu dou o nome dessa época de 
organização do sistema conjectural. A terceira, que começará entre os séculos XX 
e XXV, levará o nome de época da organização positiva. A época atual e a que 
começará entre os séculos XX e XXV se assemelharão, pois é por mim que 
começa esta época e que será por um único indivíduo que se começará a outra. 

                                                 
318 LEMONNIER, Charles. Un essai sur sa doctrine . In. : Œuvres Choisies de Saint-Simon, C.-H.: précédées 
d'un essai sur sa doctrine. Bruxelas : Van Meenen et Compagnie. 1859. p.XXXII. 
319 SAINT-SIMON, Henri de. Travail sur le Gravitation Universelle. 1813. In. : ENFANTIN, Prosper. 
Science de l’Homme : Physiologie Religieuse. Paris : Victor Masson, 1858. p.445-446. 
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(...); dizer que existirá uma época na qual o espírito humano organizará um 
sistema científico, é dizer que a coordenação das principais partes desse sistema 
será feita por um mesmo indivíduo”.320 
 
 

Na Introdução aos trabalhos científicos do século XIX, Saint-Simon já havia 

esboçado tal pensamento, de modo histórico, no qual a organização do cnhecimento sobre o 

mundo percorre uma série ao longo da história, em que uma tem ligação com a anterior: 

 
“Até o século III a.C., os metropolitanos produziram todas as ideias capitais 
novas, e seus colonos aperfeiçoaram essas ideias. Moisés inventou a ideia de 
Deus. Sócrates aperfeiçoou essa ideia e a tomou como base de seu sistema de 
Filosofia. Jesus fundou a religião cristã. Paulo organizou a doutrina dessa 
religião. Sob o califado de Al-Ma’mun, os árabes se ocuparam com a álgebra, 
física geral, astronomia e fisiologia. Os europeus aperfeiçoaram as ciências 
matemáticas e físicas; agora, se ocupam em organizar sistematicamente as 
ciências”.321 
 
 

  Ao invés de usar o termo “época da organização positiva”, empregado em 1813, 

Saint-Simon usava em 1808, na Introdução aos trabalhos científicos, o termo Fisicismo, 

que se refere tanto a crença numa religião científica quanto num estado das coisas sociais: 

 
“Acredito na necessidade de uma religião para manter a ordem social; creio que o 
deísmo é usado, e creio que o fisicismo não está, de modo algum, solidamente 
constituído para poder servir de base a uma religião. Acredito que a força das 
coisas quer que haja duas doutrinas distintas: o fisicismo para as pessoas 
instruídas, e o deismo para a classe menos dotada de luzes. O espírito humano se 
encontrava numa situação semelhante, quando de sua passagem do Politeísmo ao 
Deísmo, passagem que durou de Sócrates até Paulo de Tarso; isto é, mais de 
cinco séculos. Durante todo esse tempo, havia duas doutrinas; os sábios eram 
deístas, e os menos iluminados acreditavam em vários deuses. (...) Eu respeito 
ostensivamente o deísmo, porque era e devia ser ainda por muito tempo a 
doutrina pública”.322   
 
 

A nova filosofia, a ciência das generalidades,323 é o que daria a unidade a todas as 

áreas do conhecimento e mesmo a uma nova fase da religião. Quando Saint-Simon falava 

em filosofia, não se referia ao conjunto teórico baseado na metafísica, de caráter 

                                                 
320 SAINT-SIMON, Henri de. Travail sur le Gravitation Universelle. 1813. In ENFANTIN, Prosper. Science 
de l’Homme : Physiologie Religieuse. Paris : Victor Masson, 1858. p.446-447. 
321 SAINT-SIMON, Henri de. Introduction aux Travaux Scientifiques du Dix-Neuvième Siècle. Tomo II. 
Paris : J.L. Scherff. 1808. In Œuvres Choisies de Saint-Simon, Tomo I. op.cit., p.189. 
322 SAINT-SIMON, Henri de. Introduction aux Travaux .... Op.cit., p.214-215. 
323 LEMONNIER, Charles. Un essai sur sa doctrine. Op.cit., p.XXXII. 
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especulativo, mas sim, de um estudo comparativo das diferentes formas do pensar científico 

com o fim de aperfeiçoar as ciências e, consequentemente, o saber. Assim, somente uma 

filosofia geral, a que ele se empenhava em organizar, poderia trazer contribuições para os 

progressos científicos, pois ela conseguiria organizar os modos a priori e a posteriori, isto 

é, o que Saint-Simon chamou de modo ativo e modo passivo respectivamente:  

 
“1º) Que os signos, a priori, síntese, fisiologia, modo ativo, são sinônimos em 
relação a mais importante das ideias que elas expressam; 2º) Que os signos, a 
posteriori, físico dos corpos brutos, modo passivo, são igualmente sinônimos em 
relação à suas ideias mais importantes; 3º) Que a filosofia geral consiste em 
apresentar a vontade as duas ideias de ambos os modos”.324  
 
 

Depara-se, assim como em outros escritos de Saint-Simon, com um termo que foi 

criado por ele graças às conversas com Jean Burdin, que é o termo positivo.325 Esse termo, 

ao contrário do que e poderia pensar, não é comteano. Segundo Pedrinho Guareschi, o 

termo positivismo  

 
é uma palavra que vem do latim, do particípio passado do verbo pôr, colocar; e 
latim o particípio passado é «positum», que quer dizer posto, colocado. (...) por 
ela se supõe, implica ou pressupõe que a realidade é o que está aí, isto é, a 
realidade é o que está colocado, posto, na nossa frente.326  
 
 

Em Memória sobre a Ciência do Homem, ele afirmou, com essas palavras, a função 

da filosofia no futuro estado positivo das coisas. Saint-Simon propõe uma estrutura de 

interlocução entre as ciências, na qual cada ciência, em seu âmbito particular, se remeteria a 

fatos específicos. Caberia a nova filosofia, isso é, a Ciência Geral, se preocupar com os 

princípios gerais, universais: 

 
“4º) A filosofia se tornará uma ciência positiva - A tendência da inteligência 
humana forçou o homem a estabelecer nas ciências a divisão entre a ciência geral 
e as ciências específicas. A ciência geral ou filosofia tem por fatos elementares os 

                                                 
324 SAINT-SIMON.Travail sur le Gravitation Universelle. Op.cit., p.455. 
325 “O termo ‘positivo’ no sentido de ‘orgânico, definido, exato’, foi introduzido por Saint-Simon e aparece 
nas suas obras”. (História da sociologia: sec. XIX e princípios do sec. XX. [trad. Jose M. Milhazes Pinto]. 
Moscovo: Progresso, 1990. p.22. 
326 GUARESCHI, Pedrinho Alcides. Sociologia Crítica: Alternativas de mudança. 36ª ed. Porto Alegre : 
Mundo Jovem, 1995. p.20. 
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fatos gerais das ciências específicas, ou, se quisermos, são os elementos da 
ciência geral. Esta ciência, que nunca pôde ser de outra natureza senão por seus 
elementos, foi conjectural enquanto as ciências específicas o foram. Ficou 
semiconjectural e positiva, quando uma parte das ciências específicas tornou-se 
positiva, o outro restante ainda conjectural. Tal é o atual estado das coisas. Ela, a 
Filosofia, se tornará positiva quando a fisiologia for baseada, como um todo, em 
fatos observados, porque não existe fenômeno que não possa ser observado do 
ponto de vista da física dos corpos brutos, ou do da física dos corpos orgânicos, 
que é a fisiologia”.327 
 
 

É sob essa perspectiva que em Memória sobre a Ciência do Homem, Saint-Simon 

estabelece um plano de trabalho que resume a obra: 

 
“Para provar a justeza desta concepção, para fazer entrever o trabalho mais útil 
que possa ser feito consiste em quatro memórias, sendo que a primeira organiza a 
ciência do homem de uma maneira positiva, a segunda dá uma base sólida à 
filosofia, a terceira contém um plano de reorganização do clero, e a quarta 
tratando da questão da reorganização das constituições nacionais, sendo 
necessário examinar, com alguns detalhes o que se passou depois do começo do 
século XV”. 328 
 
 

Em outras passagens da Memória sobre a Ciência do Homem, aborda-se a 

concepção desenvolvida pelo Dr. Jean Burdin e Saint-Simon, relativo aos três estágios 

históricos das ramificações da Ciência: 1º) conjectural; 2º) semiconjectural e semipositivo; 

3º) positivo. Para que a ciência geral possa surgir, Saint-Simon afirma ser necessário que 

antes todas as ciências particulares venham a se tornar positivas: 

 
“Em seu resumo mais sucinto, eis aqui a concepção da qual será o 
desenvolvimento de minha obra: Todos os trabalhos do espírito humano devem 
ser considerados como trabalhos preliminares até a época em que ele começou a 
embasar seus raciocínios sobre fatos observados e discutidos; A ciência geral não 
poderá ser uma ciência positiva senão na época em que as ciências particulares 
serão embasadas em observações; A política geral, que compreende o sistema 
religioso e a organização do clero, não será uma ciência positiva senão na época 
em que a filosofia se tornar em todos os seus aspectos uma ciência de observação; 
porque a política geral é uma aplicação da ciência geral; As políticas nacionais se 
aperfeiçoarão necessariamente quando houver a melhoria das instituições de 
política geral”. 329 
 

                                                 
327 SAINT-SIMON, Henri de. Mémoire de la Science de l’Homme. 1813. p.23-24. In Œuvres Choisies de 
Saint-Simon, C.-H.: précédées d'un essai sur sa doctrine. Bruxelas : Van Meenen et Compagnie. 1859. 
328 SAINT-SIMON. Mémoire sur la Science de l’Homme. In ENFANTIN, Op.cit., p.249. 
329 SAINT-SIMON. Mémoire sur la Science de l’Homme. 1813. In ENFANTIN, Prosper. Science de 
l’Homme : Physiologie Religieuse. Paris : Victor Masson. 1858. p. 251. 
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Saint-Simon atingira, naqueles idos de 1813, a sistematização adiantada de uma das 

suas principais ideias, que também ressoou sobre a teoria comteana, que é a ideia de 

reorganização clerical, entendo a religião como o elemento dispositivo de unidade social 

mais ampla possível. A ideia de transformar os savants em padre, compondo um corpo 

sacerdotal reformador, encontra-se formalmente expressa na conversa com o Dr. Burdin, 

trascrita por Saint-Simon, ideia que já havia sido emitida obscuramente nas Cartas de 

Genebra e que atingiu sua amplitude no Novo Cristianismo: 

 
“6°) O clero será reorganizado e reconstituído. – O sistema religioso se divide em 
duas partes: uma é a parte passiva, a outra é a parte ativa, ou uma é a parte teórica 
e a outra a parte prática. A coordenação dos princípios constitui a primeira, a 
organização dos aplicadores dos princípios forma o segundo. Estas duas partes 
estão essencialmente concatenadas, são dependentes uma da outra, de tal maneira 
que a melhoria nos princípios provoca melhorias na instrução do clero, e que uma 
melhor composição do clero produz um aperfeiçoamento no valor intrínseco e na 
coordenação dos princípios. Mas é sempre uma melhoria nos princípios que dá, 
que volta a dar o movimento, o qual se constitui seguidamente, num tempo mais 
ou menos longo, alternativo e recíproco. Consequentemente, o clero reorganizar-
se-á necessariamente quando o sistema das ideias e dos princípios religiosos for 
reorganizado. Mas vimos que o sistema religioso, passivo, não era (...) outra coisa 
senão materialização do sistema científico. Assim, a reorganização do clero não 
pode ser outra coisa senão a reorganização do corpo científico, porque o clero 
deve ser o corpo científico. Ele não pode ser útil, não pode ter força senão quando 
ele for composto dos homens mais doutos...”.330 
 
 

Essa nossão de reforma religiosa que ocupou os últimos anos de Saint-Simon foi um 

dos aspectos mais desenvolvidos, após a morte de filósofo, pela escola saint-simoniana. 

 

2.3.6.4 As forças Ativa (a priori) e Passiva (a posteriori).  
 

No Trabalho sobre a Gravitação Universal, Saint-Simon expôs uma preocupação, 

que permeou todo o seu trabalho futuro, que era a da edificação de princípios que pudessem 

servir de guia para as investigações das ciências, da ciência social, da moral, da política e 

da própria constituição do Universo. Assim, o conjunto de princípios, o a priori,331 recebeu 

                                                 
330 SAINT-SIMON. Mémoire sur la Science de l’Homme. Op.cit., p.259-260. 
331 Eis a definicição de a priori encontrada no Dicionário básico de Filosofia, de Hilton Japiassu e Danilo 
Marcondes: “A priori (expressão latina: anterior à experiência). 1. Que é logicamente anterior à experiência e 
dela independente”. (JAPIASSU, Hilton. MARCONDES, Danilo. Dicionário básico de filosofia. 4a.ed. Rio 
de Janeiro : Jorge Zahar, 2006. p.15, Op.cit., 2006. p.15). 
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a denominação de força ativa do processo de investigação científico; essa força dirige as 

experiências no plano empírico, que é o a posteriori,332 a força passiva, pois ela, segundo o 

pensamento saint-simonista, está sob a jurisdição do a priori. O a posteriori pode ser 

entendido aqui como a ação de entendimento de fenômenos a partir de dados empíricos, da 

observação como forma de se alcançar essa ou aquela compreensão, o que se apreende na 

experiência. A mesma lógica cabe à concepção saint-simonista da relação entre o poder 

espiritual (força ativa) e o poder temporal (força passiva), conforme nos lembra Pellarin:  

 
“Por reminiscência da instituição católica e da ordem da Idade Média, Saint-
Simon insiste, como o fez Comte, na manutenção da separação dos dois poderes. 
O poder espiritual, atribuído aos homens da ciência e de inspirações 
sentimentais; e o poder temporal, transmitido aos chefes da indústria, 
absolutamente igual ao que foi feito tardiamente por Comte”.333 
 
 

 Partindo dessa proposição, Saint-Simon organizou, em Trabalho sobre a 

Gravitação, a história das descobertas astronômicas desde o século XV até Newton, dando 

foco às contribuições de Copérnico, Kepler, Galileu, Descartes e Huyghens. A tese de 

Saint-Simon era a de que a teoria da gravitação era, em realidade, “um resumo das ideias 

daqueles cinco grandes homens, e que se Newton se apresenta no imaginário como um 

Rodes colossal, é pois que ele se mostrou montando sobre os ombros de cinco gigantes 

montados em cavalos”.334 Ou seja, Isaac Newton constituiu um novo a priori das ciências 

físicas, ao passo que aqueles cinco astrônomos se utilizaram, para as suas descobertas, 

apenas o a posteriori, entrando em choque como o a priori metafísico do catolicismo. 

Saint-Simon concluiu que o único meio para reorganizar o sistema de nossos 

conhecimentos é dar-lhe por base a ideia de gravitação, e que o encaremos no aspecto 

científico, religioso e político. Saint-Simon pretendia ser o “Newton da ciência da 

sociedade”, constituindo o a priori dessa ciência social a partir das contribuições de 

homens como Locke, Hume, Montesquieu, Condillac, Condorcet, Cabanis, entre outros. 

                                                 
332 Eis a definicição de a posteriori encontrada no Dicionário básico de Filosofia: “A posteriori (expressão 
latina: posterior à experiência). Que é estabelecido e afirmado em virtude da experiência. Ex.: a água entra em 
ebolição a 100 graus centígrados. Opõe-se a a priori. Na lógica, essas duas expressões [a priori e a posteriori] 
determinam os juízos”. (JAPIASSU, MARCONDES. Op.cit., 2006. p.14-15). 
333 PELLARIN. Charles. Essai Critique sur la Philosophie Positive. Lettre à Monsieur É. Littré (de l’Institut). 
Paris: E. Dentu, 1864. p.144. 
334 SAINT-SIMON. Travail sur la Gravitation Universelle. op.cit., p.457. 
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Saint-Simon percebera que os trabalhos daqueles cinco pensadores em que Newton se 

apoiara se deram apenas pela força passiva, pelo a posteriori, isto é, suas contribuições só 

não foram maiores porque havia uma força ativa decadente, calcada na metafísica católica. 

 Essa força ativa do conhecimento, constituída em princípios, somente poderia ser 

fornecida pelo poder espiritual, que ainda, entre século XV até Newton, era ditada pela 

Igreja Católica, metafisicamente. Assim, os trabalhos de Copérnico, Kepler, Galileu, 

Descartes e Huyghens, ainda estavam permeados de concepções teológico-metafísicas.  

 

2.3.6.5 A lei da atração: conexão Homem X Cosmos por meio de um princípio geral.  
 

Uma das ideias principais do Trabalho sobre a Gravitação é a de que uma espécie 

de força semelhante à gravitação age sobre os corpos orgânicos, dando-lhes uma 

organização natural, animando-os. A gravitação universal estabeleceria um elo entre os 

corpos brutos do cosmo (de uma rocha a uma estrela ou galáxias) princípio esse “revelado” 

por Isaac Newton na segunda lei da Gravitação Universal.335 

Segundo Saint-Simon “de maneira alguma a ideia de gravitação se opõe à ideia de 

Deus, já que ela não é outra coisa senão a concepção da lei imutável pela qual Deus 

governa o universo”.336 Assim, a ação divina sobre o mundo não seria dicotômica, realizada 

por um Deus metafísico agindo sobre um mundo físico, mas sim, um Deus físico agindo em 

um mundo físico, por isso, um Deo positum. Segundo John Milbank, “Saint-Simon 

identificava Deus com a gravidade”.337 

Saint-Simon acreditava que o princípio da gravitação, que organizava os sistemas 

cósmicos, de algum modo, organizava também os corpos orgânicos (animais e vegetais). 

Henri retomava uma proposição que já havia sido apresentado em alguns de seus trabalhos 

anteriores: a lei de atração dos seres orgânicos.338 Um corpo maior atrai um menor para si, 

                                                 
335 “Todos os objetos no Universo atraem todos os outros objetos com uma força direcionada ao longo da 
linha que passa pelos centros dos dois objetos, e que é proporcional ao produto das suas massas e 
inversamente proporcional ao quadrado da separação entre os dois objetos”. (WYNN, Charles M. 
WIGGINS, Arthur W. As cinco maiores ideias da ciência. [trad. Roger Maioli]. São Paulo: Ediouro, 2002. 
p.180). 
336 SAINT-SIMON. Travail sur le Gravitation Universelle. Op.cit., p.461. 
337 MILBANK, John. Teologia e teoria social: para além da razão secular. [trad. Adail Sobral e Maria Stela 
Gonçalves] São Paulo: Loyola. 1995. p.85. 
338 Essa ideia de atração dos corpos orgânicos proposta por Saint-Simon se assemelhara, em alguns aspectos, 
a de seu contemporâneo Charles Fourier (1772-1837), porém, a de Saint-Simon, que proposta já em 1802, a 
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estabelecendo relações de peso, formando pequenos ou imensos sistemas organizados. O 

cosmos demonstraria tal organicidade. Quanto maiores e mais numerosas fossem suas 

relações entre os corpos, mais complexos se tornariam os sistemas. Nessa dimensão Saint-

simosta, todo corpo recebe a influência de outro maior ou exerce força sobre outro menor, 

ou seja, existe uma ação mútua entre os corpos.  

Uma lei concebida por via dedutiva é o que garantiria a possibilidade de 

estabelecimentos de princípios para sistematizar a ciência geral dos corpos brutos e 

organizados e, ai sim, para reorganizar a posição dos corpos que constituem as sociedades:  

 
“Apresentaremos a influência da concepção da gravitação, como devendo ser a 
maior influência possível; apresentaremos esta ideia como devendo desempenhar 
o papel geral absoluto e suprir a ideia de Deus”.339 
 
 

O conhecimento humano, na Antiguidade, estava atado a um panteão de inúmeros 

deuses, o que fazia com que as concepções sobre os poderes motrizes dos fenômenos do 

Universo. Por serem plurais, não se concebia um princício em que se pudesse haurir um elo 

que inteligasse o entendimento sobre os fenômenos. O surgimento do monoteísmo, para 

Saint-Simon, significava um progresso científico, uma vez que ele possibilitaria esse elo, 

caminhando para um sistema geral do conhecimento, destinado a fase positiva de 

entendimento do Universo.340 Assim, no estágio positivo do conhecimento humano, se 

compreenderia que apenas um princípio geral, perfeito por não possibilitar contradições, 

pode reger o universo, constituindo uma concepção sintática de imanência: 

 
“A ideia de uma lei geral governando o Universo é a de várias leis particulares 
regulando os fenômenos dos diversos ramos da física, como a de um único Deus 
àquela do politeísmo”.341  

                                                                                                                                                     
de Fourier, de 1808. Além do fato de ambos estarem no “limbo marxista dos socialistas utópicos”, a ideia de 
atração universal é um dos pontos únicos que, teoricamente, os aproxima. Sobre a lei da atração em Fourier e 
Saint-Simon, Pierre Leroux escreve um artigo interessante, defendendo um possível “plágio” de Fourier. 
(LEROUX, Pierre. Le Plagiat de Fourier. In. Revue Sociale, ou Solution Pacifique du Problème du 
Prolétariat. Première Année, nº.12, Partis : Gustave Sandré. Septembre 1846). 
339 SAINT-SIMON. Travail sur le Gravitation Universelle. Op.cit., p.455. 
340 “Ainda não existia, absolutamente, sistema moral, uma vez que ninguém tinha ainda encontrado os meios 
de relacionar todos os princípios desta ciência em um só princípio. Ainda não existia sistema religioso, uma 
vez que, todas as crenças públicas admitiam uma multidão de deuses, que inspiravam nos homens 
sentimentos diferentes, e mesmo opostos uns aos outros”  (SAINT-SIMON, Henri de. Nouveau Christianisme. 
Paris : Bossange Père, 1825. p.41). 
341 SAINT-SIMON, Henri de. Mémoire sur la Science de l’Homme. 1813. In ENFANTIN, Prosper. Science 
de l’Homme : Physiologie Religieuse. Paris : Victor Masson, 1858. p.359. 
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A caminhada histórica da humanidade rumo à criação de um sistema geral de 

conhecimento, não apenas interligaria o entendimento sobre os fenômenos, mas 

possibilitaria a interconexão entre as áreas de atividade humana. Desse modo, Saint-Simon 

acreditava que religião, ciência, educação, direito, política e economia se ligariam todos por 

um único princípio, a de um único a priori:  

 
“O sistema geral de conhecimentos será reorganizado; sua organização será 
baseada na crença que o universo é regido por uma lei imutável. Todos os 
sistemas de aplicação, tais como os sistemas religiosos, de políticas, de moral, de 
legislação civil, serão colocados em concordância com os sistemas de nossos 
conhecimentos”.342 
 
 

A concepção saint-simonista de atração dos corpos orgânicos consistia em afirmar 

que, assim como o corpo de um ser vivo, quanto mais organizada for a relação entre os 

diferentes elementos que constituem uma determinada espécie, funções mais complexas ela 

poderia executar, podendo avançar para estágios mais complexos; organização é uma 

palavra-chave que perpassa toda a teoria de Saint-Simon, mesmo nesse instante de sua vida. 

O que deduzia Saint-Simon? Os corpos brutos se organizam por meio de uma lei, o 

princípio da gravitação universal, do qual somente o efeito está passível de percepção por 

nosso aparelho sensorial, e entendido sua causa somente por esquemas matemáticos. O 

mesmo ocorreria com os corpos orgânicos: lei de atração faria com que as espécies vivas se 

aglutinassem e se organizassem, não necessariamente racional ou consciente, numa 

dinâmica, muito mais complexa. Passionalmente. Dessa forma, Saint-Simon proclamava a 

possibilidade de estabelecer um conjunto de regularidades entre o cosmos, a natureza e o 

homem, numa causalidade.343  

A partir dessa premissa, bem como do estabelecimento de diálogos diretos com 

diversos pesquisadores na área da fisiologia, Saint-Simon esboçou uma série de 

considerações que poderíamos definir como inovadoras para aquele momento. O fato é que 

para se compreender a ideia de atração dos corpos orgânicos, Saint-Simon recorrera a um 

estudo aprofundado da composição fisiológica das diferentes espécies de seres vivos. Esse 

princípio da organização como força motriz do progresso da espécie entrava em 
                                                 
342 SAINT-SIMON. Mémoire sur la Science de l’Homme. Op.cit., p.368-369. 
343 Entende-se aqui por causalidade o que Antônio Joaquim Severino denominou como uma relação que “liga 
dois fenômenos, de maneira constante”. (SEVERINO, Antonio J. Filosofia. São Paulo: Cortez. 1994. p.120). 
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consonância direta com as ideias mais avançadas daquela época, nos possibilitando criar 

um campo de interlocução com os seus naturalistas contemporâneos Lamarck,344 Cuvier e 

mesmo com o naturalista inglês Charles Darwin, porém, Saint-Simon era um filósofo, e 

isso deve ser levando em conta. Todavia, Saint-Simon percebera que a tal “gravitação dos 

seres orgânicos”, embora simples em seu princípio, era complexa em suas dimensões 

pormenorizadas. 

Para demonstrar que o corpo do homem é um universo em miniatura, e que sobre 

ele agem os fenômenos do Universo, Saint-Simon recorre aos textos dos Elementos de 

Fisiologia, do fisiólogo Anthelme Richerand (1779-1840). Saint-Simon lembrava que 

Richerand afirmou: 

 
“A fisiologia é a ciência da vida. Chamamos pelo nome de vida uma coleção de 
fenômenos que se sucedem durante um tempo limitado nos corpos organizados. 
A combustão é tão apenas um composto de fenômenos. O oxigênio fixa-se no 
corpo que queima, o calórico se liberta; a afinidade é a causa destes fenômenos 
químicos, como a atração é a dos fenômenos astronômicos, como a sensibilidade 
e contratibilidade345 da qual os corpos organizados e vivos desfrutam, são as 
causas primeiras dos fenômenos que esses corpos apresentam, fenômenos cuja 
reunião, conjunto e a sucessão constituem a vida”.346 
 
 

Em realidade, Saint-Simon acrescentava considerações à concepção mecânico-

analógica em voga em sua época. Vê-se aqui um dos aspectos do positivismo: introduzir 

compreensões das ciências naturais para a área da filosofia e do entendimento da 

complexidade social. Em Introdução à Dialética da Natureza, Engels fez uma crítica à 

visão de natureza engendrada na modernidade pela perspectiva racionalista. Se referindo à 

primeira etapa do pensamento de Saint-Simon, Engels colocou o conde como um ápice do 

pensamento cartesiano:  

 
“Não se esqueça que embora os progressos da ciência tenham aberto numerosas 
brechas na concepção caduca da natureza, toda a primeira metade do século XIX 

                                                 
344 O naturalista francês Jean-Baptiste de LAMARCK (1744-1829), convicto da transmutação das espécies ao 
longo do tempo, desenvolveu a sua teoria da evolução que foi apresentada ao público na sua Philosophie 
Zoologique (1809). 
345 Capacidade do tecido muscular de se contrair segundo alguns estímulos claros e utilizando o ATP 
(molécula orgânica responsável pelo armazenamento de energia nas suas ligações químicas); e pela sua 
excitabilidade, ou seja, capacidade de responder a um estímulo nervoso.. 
346 SAINT-SIMON. Mémoire sur la Science de l’Homme. Op.cit., p.392. 
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se encontra, contra todo, sob a sua influência «o caráter ossificado da velha 
concepção da natureza ofereceu o terreno para toda a síntese e balanço das 
Ciências Naturais como um todo completo: os franceses enciclopedistas o 
fizeram de maneira mecânica, de um lado a outro; logo aparecem Saint-Simon e a 
filosofia alemã da natureza, a qual tem Hegel como ápice », em essência, ainda 
hoje, continua sendo ensinadas em todas as escolas”.347 
 
 

2.3.6.6 A lei da atração como princípio natural da organização da espécie. 
 
 

Em Memória da Ciência do Homem, Saint-Simon faz menção a uma fala de Félix 

Vicq-d'Azyr (1746-1794), físico e anatomista  francês: 

 
“Vicq-d'Azyr disse: é a atração que regula a formação das numerosas 
variedades dos cristais, e de maneira alguma ele falou da influência que ela 
exercia sobre a formação dos corpos organizados. Do seu silêncio a esse respeito, 
a Academia concluiu que a atração não regulava a formação dos corpos 
organizados, e que ela não era a causa dos fenômenos vitais”.348 
 
 

Saint-Simon prosegue a fala de Vicq-d'Azyr: 

 
“É a atração que regula os movimentos das massas e que preside a formação dos 
corpos brutos, mas não é não ela que governa os fenômenos vitais; ela não é a 
causa da sua formação; as forças vitais lutam contra esta grande força da 
natureza, e a vida cessa a partir do momento que a atração lhes torna-se superior; 
então os corpos organizados decompõem-se, e os seus elementos entram na 
composição de novos corpos”.349 
 

Entretanto, ele entendia, tal como os racionalistas, que o Universo se constituía de 

uma orde de fenômenos que ligariam o extremamente pequeno o extremamente gigante. 

Sobre a opinião de Vicq-d'Azyr, que afirmava que  gravitação universal só agiria sobre os 

corpos em seu estado necrológico, e não no estado vital, Saint-Simon afirmou que: 

 
“Aquilo é evidentemente absurdo, porque se as coisas fossem assim, a natureza 
estaria em anarquia, o universo seria um caos. Conceber os fenômenos como 
todos efeitos de uma causa geral e única, classificar uma parte, parte mais 

                                                 
347 ENGELS, Friedrich. Introducción a la Dialéctica de la Naturaleza. Marxists Internet Archive, junio de 
2001. Fuente: C. Marx y F. Engels, Obras escogidas, en tres tomos, Editorial Progreso, Moscou, tomo III, 
1974. (nº 6 in fini) 
348 SAINT-SIMON. Mémoire sur la Science de l’Homme. Op.cit., p.392. 
349 SAINT-SIMON. Mémoire sur la Science de l’Homme. Op.cit., p.393. 
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interessante, como tendo uma causa distinta da causa geral, independente deela e 
mesmo oposição com ela, é faltar inteiramente de filosofia”.350 

 

O princípio da gravitação universal possibilita a organização harmoniosa e 

matemática dos corpos celestes em “cirandas cósmicas”. Estabeleceram-se relações de 

ordem entre os corpos, em que o menor se deixa conduzir e atrair pelo maior, havendo uma 

cooperação celeste de compensações mútuas; a intrincada disposição dos movimentos e das 

órbitas dos astros, que constitui, por sua vez, uma organização complexa, possibilita 

funções as mais diversas; a organização disposta dos astros do sistema solar, por exemplo, 

possibilita funções ao corpo bruto Terra, como: a noção de dia e noite por meio da rotação 

terrestre; equinócios, solstícios e a noção de estações, devido a uma combinação entre a 

translação ao redor do Sol e uma inclinação do eixo da Terra; as marés, por meio da 

translação lunar... A organização constituiria um animus dos corpos em relação.  

O mesmo ocorre com os corpos orgânicos: Um princípio de atração entre os corpos 

orgânicos possibilita a organização das espécies e a continuidade delas. Estabelecem-se 

relações de ordem entre os corpos, havendo uma cooperação organizada de compensações 

mútuas. A intrincada disposição dos movimentos e dos membros da espécie constitui, por 

sua vez, uma organização complexa e possibilitam as funções as mais diversas. Assim, as 

funções são as exteriorizações resultantes da organização de “cooperação” dos astros que 

obedecem ao princípio da atração. Entre os corpos orgânicos, esse princípio é a própria 

necessidade que cada espécie tem em se organizar. 

O trabalho passa a ter, assim, um papel importante na teoria saint-simonista; se o 

trabalho é a exteriorização da organização, seja individual ou coletivo, logo ele passa a ser 

um tipo de indicador de determinadas formas de organização. Saint-Simon pretendia “fazer 

ver que o homem não desfrutou primeiro senão da superioridade de inteligência que 

resultou diretamente de sua superioridade de organização”.351  

Tal aplicação teórica do trabalho como materialização da essencialidade coletiva é 

trabalhada na obra Memória sobre a Ciência do Homem, em que afirma a superioridade da 

espécie humana e dos castores como os animais mais bem desenvolvidos e aptos devido a 

sua organização. Por um lado, as ideias de Saint-Simon se aproximavam da corrente 
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transformista francesa liderada por Lamarck e Cuvier; por outro, a concepção de trabalho, 

ainda que numa noção ainda não amadurecida teoricamente, se aproxima tanto do 

entendimento do idealismo hegeliano quanto do materialismo histórico, como podemos 

perceber nas palavras do próprio Henri:  

 

“Em todas as épocas o homem dividiu os corpos orgânicos (os animais com mais 
cuidado ainda do que os vegetais) em duas classes. Ele compôs uma em que 
estavam os que lhe eram úteis, e em outra, estavam os que lhe eram nocivos. Em 
todas as épocas, ele trabalhou em destruir a segunda, ou pelo menos afastar suas 
habitações deles, e também se ocupou em reduzir os primeiros em escravos. Em 
todas as épocas, por conseguinte, a ação que ele exerceu sobre outros animais foi 
um obstáculo ao desenvolvimento natural e sucessivo, de geração em geração, de 
sua organização primitiva. Esta ação exercida pelo homem sobre os ouros 
animais foi muito fraca em sua origem; porque o homem não desfrutou 
primitivamente sobre os outros animais senão da superioridade de organização, e 
tal superioridade era muito pequena; mas ela foi crescendo de geração em 
geração, de maneira que os meios de ação do homem sobre outros animais, 
gradual e continuamente aumentaram. Esta observação merece toda a atenção dos 
fisiologistas”.352 
 
 

O filósofo afirmava aos savants o caminho pelo qual eles poderiam se organizar 

seus trabalhos, para tornarem seus trabalhos sistemáticos, partindo de uma análise das 

particularidades de suas respectivas áreas científicas, dando origem uma filosofia, fundada 

no princípio mais geral, a da gravitação. Para a organização da corporação científica, 

bastaria percorrer os mesmo passos da organização do conhecimento. Organizar-se-ia 

aquelas duas dimensões, a ativa ou a priori e a passiva ou a posteriori: 

 
“Quereis, Senhores, se organizar? Nada é mais fácil: feitos escolhas de uma ideia 
à qual se atam todas as outras, e da qual deduzistes todos os princípios como 
consequências; então tereis uma filosofia; certamente essa filosofia será baseada 
na ideia da GRAVITAÇÃO UNIVERSAL, e todos os trabalhos, a partir deste 
momento, tomarão um caráter sistemático. Quanto ao meio para organizar a vossa 
corporação, é igualmente simples; é o mesmo. Deem a uma das vossas classes a 
filosofia para atribuição; encarreguem os membros que vós ali admitistes, de 
DEDUZIR ou UNIR, conforme procederão a priori ou a posteriori, Da ou A ideia da 
gravitação universal, todos os fenômenos conhecidos; e encontrar-se-á 
sistematicamente organizados com relação ao ativo e ao passivo, isto é, sob as 
relações das ideias e sob a da corporação; e a vossa força, sob o um e o outro 
dessas relações, tornar-se-á incalculável”.353 
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Sobre a utopia, ou “revelação divina” do conde de Saint-Simon de adotar com 

princípio da vida social, a política e a moral, o princípio que rege as relações físicas entre 

os corpos cósmicos, princípio que não seria a própria manifestação de Deus na vida ativa, o 

psicólogo Georges Dumas fez a seguinte observação:  

 
“Qual bonito sonho faz então: uma ciência do homem e do mundo fundada, muito 
inteiro sobre só uma verdade e dos cientistas que dirigem a vida social pela 
aplicação racional da fórmula unitária! A política será que mais humana, será 
natural, terrestre, cósmica, e a lei da gravitação, causa original do movimento, da 
vida e o pensamento, aparecerá como a tradução fisicista da ideia de Deus”.354 
 
 

Segundo Amadeu Carvalho Homem, professor catedrático da Faculdade de Letras 

da Universidade de Coimbra, a filosofia científica saint-simonista, alicerçada no princípio 

da Gravitação Universal, foi uma tentativa dentro do próprio iluminismo de superar a cisão 

corpo x alma empreendiada pela filosofia de Descartes:  

 
“Saint-Simon imaginou, com ingénuos entusiasmos aprioristas, que o princípio 
de Newton iria resolver o velho dilema cartesiano da separação entre o corpo e a 
alma, entre a res extensa e a res cogitans, entre a natureza «bruta» e a natureza 
«viva», e que, desta maneira, seria possível reduzir a um mesmo espírito e a uma 
mesma metodologia os estudos concernentes ao abiótico (física, química) e ao 
vital (fisiologia)”.355 

 
 
2.3.6.7 O homem e o castor como espécies mais desenvolvidas. 
 
 

Mas, o que tornava tanto o homem quanto o castor animais ímpares na natureza? A 

sua ação de trabalho, ação a posteriorística da interação da espécie sobre a Natureza, 

constituindo uma dimensão supramaterial, e tal pouvoir, por sua vez, possibilita a 

reorganização, impulsionando o aperfeiçoamento da espécie. Segundo Saint-Simon, o 

desenvolvimento do trabalho também estaria ligado à constituição fisiológica do ser, e para 

tal, o conde elaborou a dissertação sobre o castor, e que permite a seguinte digressão:  
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“O homem e o castor são os animais mais bem organizados; mas existem entre 
eles algumas diferenças muito importantes e bem distintas, embora um suceda o 
outro imediatamente na escala orgânica. Destas diferenças sobre a qual desejo 
fixar nesse momento toda a atenção do leitor é, de uma parte, que o castor, de 
maneira alguma, tem o seu igual entre os animais por ser felpudo, peludo, espesso 
e maciçamente forrado, e que o homem é, entre todos os animais, o que tem 
menos pêlos, e cujo órgão cutâneo, por esta razão, é exposto o mais diretamente 
possível ao contato do ar. Da estrutura externa do castor, resultou que ele foi 
chamado diretamente a estabelecer o seu domicílio nos países frios. A estrutura 
externa do homem o chamava a habitar os países quentes ou temperados. O 
homem e o castor foram, e precisaram durante muito tempo ser separados, 
ignorados um em relação ao outro. Eles somente entraram em contacto na época 
em que a inteligência do homem tinha feito grandes progressos, inventando os 
meios para vestir-se, o que o tornou susceptível de habitar os países frios. Este 
contato não se tornou perigoso para o castor senão na época em que o luxo havia 
feito grandes progressos, fazendo com que o homem ficasse atraído em obter o 
pêlo de castor”.356 
 
 

Saint-Simon avançava sobre premissas que ele mesmo havia levantado. Em 1808, 

no Prospecto da Nova Enciclopédia, Saint-Simon dizia que o que diferenciava o homem 

dos outros animais era a sua inteligência, desencadeada no instante da criação de signos de 

comunicação coletiva. Já em 1813, nas Mémoires, ele afirmava que não somente o conjunto 

de símbolos e linguagem, mas a arte e a capacidade de trabalho, frutos da organização 

histórica, era o diferencial dos homens em relação aos outros animais: 

 
“A disposição primitiva das coisas, que fez com que o castor sempre se 
domiciliasse nos países frios, e o homem a habitar primeiramente os países 
quentes, foi a mais favorável possível para a questão a qual venho tratar. Se 
tivesse sido outra, se os animais mais bem organizados tivessem sido chamados 
pela sua semelhança a viverem nos mesmos climas, ocorreria que apenas o 
homem ter-se-ia organizado; ele cessaria, ou mesmo obstruiria o aperfeiçoamento 
dos outros; ele teria invalidado sua inteligência, se opondo ao desenvolvimento 
daquelas suas faculdades que, por seu aperfeiçoamento, lhe teriam dado o meio 
de lutar, e favorecendo o aperfeiçoamento das que poderiam lhe ser úteis, das 
quais poderia dispor, e que se tornariam instrumentos para ele. Então o fato do 
aperfeiçoamento dos animais, na proporção do grau de perfeição da sua 
organização, teria sido difícil, talvez mesmo, impossível provar. Com efeito, 
esqueçam por um instante o castor, e nós não encontraremos, após uma 
investigação, as provas de que um outro animal além do homem tenha 
sensivelmente se aperfeiçoado. O elefante tem uma organização vantajosa; tem 
noção do sentido de tocar; mostra muita inteligência; mas o mesmo grau de 
inteligência foi observado em todas as outras épocas nos indivíduos desta 
espécie; não aumentou, e vários indivíduos nunca se combinaram, coligados para 
trabalhos de sociedade. Isso não é extraordinário, uma vez que o homem, que é 
um animal infinitamente mais bem organizado que ele, encontrou-se em contacto 
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com ele, a partir da origem da existência deste grande corpo organizado sobre 
este planeta, e que necessariamente fez abortar a disposição desse animal a 
aperfeiçoar-se. Que imensa superioridade o homem teve sobre os outros animais, 
a partir do momento que soube fazer o fogo e mantê-lo, fazer uma corda e 
empregá-lo! »357 
 
 

Saint-Simon elaborara outra concepção que se apresentava com mais clareza nessa 

menção à espécie dos castores, que é sobre as inteligências positiva e relativa, em que 

ambas só podem ganhar corpo fora do pouvoir spirituelle. A inteligência positiva é o 

trabalho coletivo da espécie com fim comum, em prol da espécie. Já a inteligência relativa 

não segue uma força ativa espiritual, pois é o trabalho simples estimulado pelos diferentes 

meios, por fatores externos ao ser de um determinado local, e por esse fato, não 

possibilitando contribuições comuns à espécie: 

 
“Retorno à questão, e após agraciarmos essa disposição primitiva das coisas, na 
qual o homem e o castor encontraram-se, de uma parte, por serem os animais 
mais bem organizados, e do outro, por serem chamados a viver em climas muito 
diferentes, e já que não há nenhum interesse comum a se debater, me reportarei 
mera e simplesmente ao fato de que o castor aperfeiçoou-se; que indivíduos dessa 
espécie combinaram-se para trabalhos comuns; que com isso feito, um exame 
detalhado fez a justo título a admiração dos naturalistas mais iluminados, e no 
momento em que o homem perturbou esses trabalhos, a inteligência do castor 
retrogradou, e esvaiu-se a ponto de não ser superior à do coelho”.358 
 
 

Na sequência, Saint-Simon faz a distinção entre inteligência positiva e inteligência 

relativa, ainda tomando o exemplo do castor: 

 
“Para trabalhar de modo útil na comparação da inteligência dos diferentes 
animais; para raciocinar frutiferamente sobre os progressos que a inteligência 
humana fez e sobre os quais está ainda susceptível, é necessário unir ideias bem 
claras ao termo inteligência; é necessário analisar estas ideias e distinguir a 
inteligência positiva daquela que é apenas relativa. Os castores, logo que vieram a 
viver em sociedade, deram prova de inteligência positiva, quando construíram 
diques, quando houve várias filas de galerias, que lhes dava os meios para habitar 
sempre ao nível da água mesmo com o aumento ou diminuição dos níveis das 
águas, e por manter a sua cauda num banho contínuo; quando colocavam o seu 
estabelecimento de comida de maneira a abrigá-lo das inundações. O cão pastor 
que impede uma manada de entrar num campo de trigo, e o canicho que traz o 
lenço do seu mestre, não prova por estes atos senão uma inteligência relativa. A 
verdadeira inteligência, a inteligência positiva, consiste em prever o grau dos 
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fenômenos com os quais se está em relação, ao saber se garantir dos que podem 
ser prejudicial, e se beneficiar dos que podem ser útil. Ela consiste em influenciar 
o grau desses fenômenos para fazê-lo girar à sua vantagem. O cão que admiramos 
mais pelos seus lindos passes de mágica se encontraria, se fosse abandonado no 
interior das florestas, seria inferior em inteligência positiva ao mais medíocre dos 
lobos”.359 
 
 

Saint-Simon entedia que o próprio conjunto do conhecimento humano poderia ser 

dividido enquanto resultado das duas formas diferentes de inteligências: 

 
“Naturalmente, eu sou levado a conduzir a dividir os conhecimentos humanos em 
duas classes, sendo uma composta das aquisições diretamente feitas pela 
inteligência positiva, e outra contendo a imensa coleção das concepções 
secundárias e jogos de espírito de todos os gêneros. À frente deste último 
figurarão as belas tragédias, as boas comédias e as melhores obras de literatura; 
porque a literatura transcendente tem ainda apenas uma maneira superficial de 
encarar estas questões. Haveria sobre este assunto volumes a escrever, dariam 
seguimento à esplendorosa obra de Bacon sobre a dignidade das ciências. 
Escrevê-lo-ia talvez se eu estivesse em outras circunstâncias, mas do ponto em 
que me encontro, esse trabalho seria, realmente, um mau emprego do tempo”.360 
 
 

Segundo Saint-Simon, haveria momentos nos quais se desenvolveria mais uma 

inteligência do que outra. Num instante de tranqüilidade gerado pelo emprego da 

inteligência positiva, a sociedade se entregaria a ocupação de “jogos de espírito”, a paixão e 

aos prazeres. A sociedade entra em crise. Logo a sociedade seria compelida a retomar a 

inteligência positiva, gerando um período de calma: 

 
“Quando a espécie humana se encontra numa situação calma, pensa quase apenas 
em seus prazeres, entrega-se com paixão a jogos de espírito, negligencia as 
ocupações mais importantes, e é necessário lhe permitir o retorno à utilidade para 
tornar a consideração aos sábios das ciências e incentivar por esse meio a cultura 
das ciências. Mas, quando caiu numa situação crítica, pelo efeito da sua 
ignorância e sua não previdência, melhor meio de assinalar a inteligência consiste 
a traçar-lhe a estrada pela qual pode retornar à calma. Há neste momento duas 
coisas a fazer: uma, lutar com uma atividade e uma obstinação tais, que o mais 
elevado grau de lassitude chega o mais prontamente possível; porque esta 
lassitude extrema pode somente impor silêncio às paixões e abrir os ouvidos à 
razão; o outro, das quais uma classe de homens muito menos numerosa pode e 
deve ocupar-se exclusivamente, é minar as ideias e aprofundá-las, até que se 
encontra uma base sólida para reconstruir o edifício científico, religioso, político, 
numa palavra, o edifício intelectual (e esta base não pode ser senão o interesse 
comum dos povos que compõem a sociedade europeia), e de aperfeiçoar tanto 
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quanto possível este projeto de reorganização, para que seja de uma admissão a 
mais fácil possível, quando as infelizes nações europeias se convencerem de que 
a guerra, independentemente dos vencedores, não pode dar por resultado um 
estado de coisas estável”.361 
 
 

A conclusão de Saint-Simon é a de que a inteligência da espécie é resultado de sua 

organização, que ao longo do tempo, possibilitou a elaboração de tecnologias que o 

auxiliaram no manejo do mundo a sua maneira, em benefício coletivo: “Que imensa 

superioridade o homem teve sobre os outros animais, a partir do momento que soube fazer 

o fogo e mantê-lo, fazer uma corda e empregá-lo!”.  362 Saint-Simon concluiu que... “1º. O 

homem é o mais bem organizado, isto é, o mais organizado de todos os corpos que nós 

conhecemos. 2º. Quanto mais um animal está organizado, mais ele é inteligente”.363 

Em 1813, Saint-Simon focou a edificação de uma nova ciência, a ciência do 

homem. Era uma tentativa de entender o ser humano e a sociedade numa perspectiva 

naturalista. Segundo Hubbard, ... 

 
“A ciência do homem se chamou primeiramente fisiologia da espécie humana, e 
foi sobre esse trabalho fecundo que Saint-Simon concentrou todas as suas forças, 
absorvendo toda a sua inteligência”.364  
 
 

2.3.7 A retomada de Saint-Simon ao caminho da pesquisa social. 
 
 

Em 1812, Saint-Simon implorava recursos de todos os lados; reatou laços familiares 

com seus irmãos. Eles o ajudaram a fazer algumas diligências para obter de M. de Rœdern 

o reembolso de uma parte da fortuna gerada com Saint-Simon quando eram sócios, e cuja 

liquidação, na opinião de Saint-Simon, sempre o prejudicou. Henri se dirigiu à casa de M. 

de Rœdern, em Alençon, na Baixa Normandia. A questão não podia ser levada aos 

tribunais, pois Saint-Simon e de Rœdern não fizeram a liquidação por meio de registros 

reconhecidos por um tabelião, isto é, a liquidação se quer foi registrada em cartório. Henri 

foi obrigado a sair de mãos abanando de Alençon.  
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Dali, Saint-Simon retornou à região de Péronne, aonde veio a ser afligido por uma 

grave doença, devida às privações que ele vinha suportando. Foi tratado pela sua família, 

que, logo após a morte da sua mãe, se encarregou de tirar-lhe todos os direitos sobre a 

herança em troca de uma módica pensão que lhe possibilitou uma vida mais digna, mas sem 

permitir-lhe os meios de publicar os seus trabalhos. 

Resolvida a questão da pensão, partiu para Paris, para “seguir o movimento geral 

dos espíritos”.365 E eis a sua analogia entre homem e natureza, que por diversas vezes 

reapareceria, de modo mais crítico, em sua vasta obra; essa analogia eclodia em poemas, 

como esse abaixo, que Saint-Simon compôs ao longo do caminho que rumava à Paris: 

 
« Uma geração é como um ano para a vegetação. Na primavera da natureza 
verdejante, os campos, os pomares são cobertos de flores. Apresentam o 
aspecto mais que agradável; na primavera da idade, as crianças apresentam 
um espetáculo encantador.» 
 
« O verão chega; quantas flores foram abortadas! Quantas crianças 
morreram! A natureza, contudo, mostra-se em toda sua riqueza; as colheitas 
cobrem a terra, os pomares carregados de frutos; cada geração em sua força 
etária mostra o homem em toda a sua beleza; vemos em sua maturidade todos 
os talentos nas belas-artes e nas direções científicas específicas.» 
 
« Chega o outono, e essa estação tem efetivamente o seu mérito, pois dá 
também frutos; ele dá os melhores frutos, aqueles que se conservam por muito 
mais tempo. Os filósofos são frutos de outono, sendo quase frutos de 
inverno».366 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
365 HUBBARD. Op.cit., p.66. 
366 HUBBARD. Op.cit., p.67. 
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3- SAINT-SIMON, VIDA E OBRA EM MOVIMENTO – 2ª PARTE : A BUSCA 
PELO ELO ENTRE CIÊNCIA, POLÍTICA, ECONOMIA E MORAL. 

 

 

Esse capítulo dará continuidade à abordagem das perspectivas filosóficas de Saint-

Simon a partir de sua biografia. O capítulo anterior expôs-se o espaço de tempo no qual 

Saint-Simon se empenhou para organizar uma Ciência Geral, ou, como enfatizou Nicolas 

Hubbard, uma Filosofia da Ciência. Dando sequência, abordar-se-á os momentos em que 

Saint-Simon, retornando ao convívio com os grupos de intelectuais franceses, estabeleceu 

contatos que contribuíram para um novo momento de seu pensamento. Entre esses contatos 

destacam-se as relações com o jovem historiador Augustin Thierry e com Auguste Comte. 

Nessa nova fase do pensamento, o filósofo deslocou o seu foco, que estava 

concentrado na reorganização das ciências, e retoma a ideia de progresso social, presente 

no iluminismo. Porém, concatenando-se com a primeira fase de seu pensamento. Assim, 

deu-se início ao período em que Saint-Simon se dedicou a enunciar reflexões a cerca da 

política, da economia, da moral e, por fim, da religião, sendo que nos últimos anos de vida, 

Saint-Simon estabeleceu relações de concomitância entre esses elementos e a ciência geral. 

Este capítulo pode ser dividido em duas partes: 1ª.) de 1814 a 1821: fase 

econômico-política; 2ª.) de 1821 a 1825: fase moral-religiosa. 

Evidentemente, isso não quer dizer que de cada fase, que respectivamente 

fomentava reflexões mais focalizadas em um ponto, viesse a abandonar o outro. Todos 

esses pontos – política, ciência, moral, economia e religião – estavam “em órbita”. Todavia, 

em cada fase se acentuara mais um elemento sobre os outros. 

Neste capítulo, que constitui a segunda parte do pensamento de Saint-Simon, ver-se-

á a organização de um pensamento militante, em prol de uma reorganização social que 

pudesse criar condições de melhoria da vida da classe mais pobre. Foi naquele período em 

que, de maneira mais incisiva, Saint-Simon estabeleceua divisão histórica da sociedade em 

duas classes: a classe dos trabalhadores e a dos ociosos. É também nesse momento que ele 

elabora o Sistema Industrial, como prospecto de uma sociedade não-miseralizante, e o 

Novo Cristianismo, que conclama a todas as instituições sociais, desde a família até a 

grande indústria, a “lutarem pela melhoria da classe mais pobre”.  
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3.1 A ORGANIZAÇÃO TEÓRICA DO SISTEMA INDUSTRIAL.  

 

Saint-Simon adentrava os anos de 1815, e, a partir desse ponto, é importante nos 

situarmos, contextualizando aquele período pós-Waterloo.  

A queda de Napoleão era resultado de uma série de fatores combinados: uma 

coalizão estrangeira barrou o expansionismo napoleônico. No plano de classes, uma parte 

da elite burguesa, e outra de antigos aristocratas, os Bourbons, almejavam retomar o 

controle das coisas. No plano filosófico e, em especial, na interpretação saint-simoniana, 

Napoleão promovera uma redução das ideias proclamadas pela Revolução de 1789 e 1793. 

Henri de Saint-Simon percebera que toda aquela euforia promovida no período que 

antecedeu a Revolução Francesa, exaltando o espírito enciclopedista e a razão como tocha 

condutora da moral, da economia e da política, nesse momento “napoleônico” da 

Restauração, era desprezada. A economia política tentava, sob o risco de penas, tomar a 

“raiz” da crise: continuava-se às discussões políticas sobre a forma do governo.  

O embrião do socialismo ainda não havia começado a fazer voltar os olhares para a 

divisão da sociedade entre proprietários e não-proprietários. Numa palavra, o feudalismo 

imperial pudera, sem muitas dificuldades, substituir feudalismo do antigo regime. Uma 

ideia continuava a retumbar na cabeça de Henri: uma grande reforma social ainda estava 

por vir; a Revolução Francesa havia sido apenas um prelúdio da mudança que ainda 

ganhariam luz. Essa e outras “previsões” garantiriam desdenhosamente a Saint-Simon, 

ainda em vida, o título de “profeta”. 

Era o instante propício para Saint-Simon falar de sua ciência moral e social. Ele 

entendia que a História era composta de fases, que iam de um estágio a outro, alternando 

crise e organicidade. Para ele, a Europa, continente que “conduzia” a humanidade, não 

percebera o estágio de agonia das feudalidades. Segundo ele, as mentes europeias não 

tinham ainda a sensibilidade de entender, por meio de uma teoria, que uma crise havia se 

instaurado na antiga ordem das coisas desde que Martinho Lutero, no século XVI, deu 

origem à Reforma Protestante. 

Sobre isso, Proudhon reproduz um trecho d’A Indústria, de Saint-Simon: 
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“A espécie humana, escrevia Saint-Simon desde 1818, foi chamada a viver 
primeiramente sob o regime governamental e feudal; ela foi destinada a passar do 
regime governamental ou militar ao regime administrativo ou industrial, após 
fazer suficiente progresso nas ciências positivas e na indústria; enfim, ela foi 
obrigada por sua organização a suportar uma longa e violenta crise, por ocasião 
de sua passagem do sistema militar ao sistema pacífico; a época atual é uma 
época de transição; a crise de transição foi iniciada pela pregação de Lutero: 
desde esta época a direção dos espíritos foi essencialmente crítica e 
revolucionária”.367  
 
 

Estava evidente para Saint-Simon que a teologia cristã medieval, por via 

institucional católica, havia fornecido a força ativa (os princípios) à economia, à política, à 

cultura e ao conhecimento durante o período que se conveniou chamar de Idade Média, 

pois constituía o pouvoir spirituel daquele momento. Com a desestrutura daquele à priori, 

uma nova força ativa deveria restabelecer a ordem, isso é, a superação das contradições 

instauradas após a Reforma e, para Saint-Simon, a ciência positiva, por meio dos savants, 

constituiria o novo poder espiritual. 

Nesse período conturbado de restauração do antigo regime, Saint-Simon se 

encontrava no distrito parisiense de Charonne, na casa de repouso do Dr. Belhomme, 

tentando se curar de seu estado de saúde delicado. Na ocasião, o filósofo colocava, nas 

mãos desse doutor, a última cópia que tinha de sua Memória sobre a Ciência do Homem, 

dissertação essa que foi o último trabalho em que ele tratava especificamente da filosofia da 

ciência.  

Os acontecimentos políticos levaram-no a trabalhar ativamente em um escrito sobre 

a reorganização europeia, reorganização ampla da qual ele já havia anunciado nos trabalhos 

anteriores, cujo plano ele já havia traçado. Saint-Simon percebera que o catolicismo, na 

constituição “orgânica” medieval, havia criado um elo federativo que, durante toda a Idade 

Média, possibilitou uma interconexão entre os reinos europeus. Esse elo era o poder 

espiritual, poder esse que dava consistência ao poder temporal. Tal elosofreu uma ruptura 

completa como a cisma que Lutero, cujo desenvolvimento temporal proporciou uma fase de 

crise (fase ulterina), o que culminou com a Revolução de 1789.  

 

 

                                                 
367 PROUDHON, Pierre Joseph. A propriedade é um roubo: e outros textos anarquistas. [trad. Suely Bastos]. 
Porto Alegre: L&PM, 2001. p.87. 
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3.1.1 A parceria com Thierry, o primeiro secretário de Saint-Simon. 

 

Henri deixou a casa de Charonne para se estabelecer perto da Escola Normal 

Superiora, onde passou novamente a frequentar o meio acadêmico por meio dos cursos 

públicos ali disponíveis. Logo, estabeleceu relações com os alunos e jovens espíritos 

daquela instituição. E um entre esses ficou vislumbrado com as ideias de reforma social que 

Saint-Simon prospectava: era Augustin Thierry (1795-1856). 

Augustin Thierry era um “prodígio”; em outubro de 1811, aos dezesseis anos de 

idade, foi matriculado na Escola Normal. Em apenas dois anos ele obteve dois 

bacharelados, em letra e em ciências, conseguindo também a licenciatura em letras. Em 

1813, foi enviado para a cidade de Compiègne, onde atuou como professor. Ali ficou pouco 

tempo, e logo voltou para Paris. Influenciado pelos escritos do Visconde de Chateaubriand, 

Thierry passou a estudar a Revolução Francesa. No final de 1814, após uma conferência na 

Escola Normal, o Thierry e Saint-Simon se encontraram pela primeira vez.  Vislumbrado 

com as ideias de Saint-Simon, Thierry se convidou para servir-lhe de secretário, o que de 

fato aconteceu.  

Nesta época, Saint-Simon estava organizando um novo trabalho que ganharia luz 

em uma nova publicação. Nela, Saint-Simon enunciava suas propostas de reorganização 

imediata da sociedade europeia. A conclusão do trabalho se acelerou com a parceria de 

Augustin Thierry. 

Um dos focos da nova fase de reflexão se Saint-Simon, segundo Henri Louvangour, 

era as condições materiais de igualdade entre os indivíduos que contituiam a classe nobre e 

a “classe deserdade”; tinham os mesmos direitos assegurados pelos princípios da 

Revolução de 1789, entretanto, as condições temporais ainda não favoreciam aquela última 

classe, o que se revelava, por si somente, um antagonismo: 

 
“O Revolução de 1790 tivera bem por objetivo fazer cessar esse antagonismo 
(entre a classe primitiva e a classe admitida ultimamente) e de melhorar o destino 
da classe deserdada, voltando-lhe todos os seus direitos, isto é, direitos iguais a 
uma e a outra classe; a Constituição o havia decretado em princípio; mas o 
realizou? Certamente não, ou pelo menos não pôde consolidar sua obra já que em 
definitivo ainda existiam categorias, já que uns eram eleitores e elegíveis, e 
outros não o eram; já que uns podiam obter justiça e fazer julgar os seus 
diferentes, enquanto os outros, demasiadamente pobres para suportar as despesas 
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de processo, eram forçados a abandonar a luta antes da sentença definitiva; dado 
que no caso de competição de emprego, e em mérito de igualdade entre os 
concorrentes, os mais ricos e mais protegidos se empregavam quase sempre”.368 

 

3.1.1.1 Da Reorganização da Sociedade Europeia. 

 

E eis que em outubro de 1814 Saint-Simon publicava o seu primeiro trabalho de 

economia política, Da Reorganização da Sociedade Europeia, escrito em parceria com 

Thierry. O próprio Augustin Thierry se dizia fils adoptif, isto é, “filho adotivo” de Saint-

Simon, assinando desta forma todos os escritos que desenvolveu com o seu mestre. Depois 

de seu desligamento profissional com Saint-Simon, em 1817, Thierry traçaria uma carreira 

de fama, vindo a se tornar um dos fundadores da chamada ciência histórica. 

Na obra Reorganização da Sociedade Europeia, Saint-Simon queria demonstrar 

que: 1º) o Congresso de Viena369 se mostrava incapaz em seu espírito reorganizador; 2º) o 

povo não tinha nenhuma representação e que os interesses das massas seriam 

negligenciados pelos interesses dos governantes; esses governantes, aristocratas 

“moribundos” protegidos pelo pacto daquele Congresso, jamais poderiam restabelecer um 

elo geral tal qual a reorganização geral necessitava, a não ser pela antiga unidade católica; 

3º) o clero, instrumento ativo da unidade feudal, emperraria quaisquer avanços. Sobre isso, 

Hubbard lembra que 

 
somente uma nova representação laica propiciaria o novo elo, representação essa 
organizada mais ou menos no mesmo molde que ele já tinha proposto nas suas 
Cartas de Genebra; tal representação suprema, colocada acima das 
representações de cada país, deveria ter o direito de julgar os litígios que 
ascendessem entre as diversas nacionalidades.370  
 
 

A obra Da Reorganização da Sociedade Europeia também se enovelara em 

considerações sobre as vantagens do constitucionalismo inglês; queria um governo 

                                                 
368 LOUVANGOUR, Henri. De Henri de Saint-Simon à Charles Fourier: Étude sur le socialisme romantique 
français de 1830. Chartres: Durand, 1913. p.17. 
369 O Congresso de Viena foi uma conferência entre embaixadores das grandes potências europeias que teve 
lugar na capital austríaca, entre 1814 e 1815, cuja intenção era redesenhar o mapa político do continente 
europeu após a derrota napoleônica, iniciar a recolonização (como visto na Revolução Liberal do Porto, no 
caso do Brasil) e restaurar os respectivos tronos às famílias reais derrotadas pelas tropas de Napoleão 
Bonaparte (como a restauração dos Bourbons).  
370 HUBBARD. Op.cit., p.72-73. 
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parlamentar, pois ainda tinha como referência a constituição inglesa como melhor modelo 

de organização político-social. Essa nova obra terminava com a frase tão frequentemente 

citada pelos saint-simonianos:  

 
“A idade do ouro do gênero humano não está atrás de nós, mas à nossa frente; na 
perfeição da ordem social: nossos pais não a viram, mas nossas crianças hão de 
alcançá-la um dia; mas cabe a nós traçarmos esta estrada”.371 
 
 

A tese desse trabalho consistia em afirmar que a representação suprema projetada 

por Saint-Simon devia ser operacionada num parlamento composto por um monarca e duas 

câmaras. Ele propôs que em cada país o seu respectivo parlamento fosse posto em diálogo 

direto com os parlamentos dos outros países. Com isso, todas as nações europeias estariam 

subordinadas, ao mesmo tempo, ao regime constitucional e ao diálogo aberto promovido 

por um parlamento geral. A missão de tal parlement général seria impedir qualquer espécie 

de conflito e derramamento de sangue entre os países.  

Encontram-se, certas opiniões do autor que até certo ponto recorda traços de 

Maquiavel, na medida em que entendia a política enquanto ciência constituída por leis 

gerais. Saint-Simon insistia em afirmar que as ciências morais e políticas deviam aceitar o 

método das ciências de observações e tornarem-se assim positivas, cessando de serem 

ciências conjecturais: “... Que um mesmo código de moral tanto geral como nacional e 

individual seja redigido para ser ensinado em toda a Europa. (...) Que este código seja 

desimpedido de qualquer crença religiosa”.372  

A aplicação lógica das ciências dos corpos brutos e organizados às intermediações 

sociais, parte fundamental das fomentações de seus trabalhos anteriores, é retomada nessa 

obra pelo filósofo. A Ciência Geral se preocuparia em dirigir os princípios comuns a todas 

as áreas da ciência. Fornecer-se-ia o a priori das ciências, cuja ação seria experimentada, a 

posteriori, isto é, depois da experiência. Esse exame a posteriori induziria aos princípios. 

Segundo Saint-Simon, sees método lógico deveria ser empregado na política, em que cada 

ação pública deveria se coadunar tanto com o interesse geral quanto com os interesses 

particulares. Assim, Saint-Simon propõe uma política positiva:  

                                                 
371 SAINT-SIMON, Henri de. THIERRY, Augustin. De la Réorganisation de la Sociétté Européenne. Paris : 
Adrien Égron, 1814. p.112. 
372 SAINT-SIMON; THIERRY. Op.cit., p.61. 
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“Toda medida legislativa entendida com respeito ao interesse geral, será 
examinada no âmbito do interesse particular, e vice e versa; ou, rebuscando os 
termos lógicos, toda medida legislativa concebida à priori será examinada a 
posteriori, e vice e versa. (...) nenhuma medida pública será tomada antes que 
seja demonstrado, com todo o rigor dos métodos lógicos, que ela é boa e 
sábia”.373 
 
 

Os diversos pontos de vista da filosofia saint-simonista, que a toda mostra já se 

esboçava e que se desenvolveria agora com Augustin Thierry, em muito ampliavam as 

proposições sociológica, históricas e teóricas de Condorcet, do conde de Volney, 

D’Alembert e outros iluministas no que concerne à filosofia da História, à criação de uma 

ciência da sociedade e à lei do progresso humano. Porém, outro aspecto de Saint-Simon 

nessa obra era inserir a reformulação do conceito de propriedade privada e propriedade 

coletiva na pauta da reforma social, bem como a divisão da sociedade em classes 

antagônicas. Uma perspectiva, que lembra a parábola dos taletos evocada por Cristo, está 

disposta na ideia saint-simonista, scomo nessa citação de Saint-Simon:  

 
“Não há mudança na ordem social sem uma mudança na propriedade. – 
verdadeiramente é a propriedade que proporciona a estabilidade do governo, mas 
é somente quando a propriedade não está separada das luzes que o governo pode 
descansar firmemente sobre ela. Convém consequentemente que o governo 
chame ao seu seio e faça participar na propriedade os não-proprietários cujo 
mérito incontestável se distingue, para que o talento e a propriedade não sejam 
separados; porque o talento, que é a maior força e a força ativa, logo invadirá a 
propriedade que não se tenha unido a ela”.374 
 
 

A propriedade deveria abster-se dos ociosos, e se associar aos trabalhadores, por 

suas respectivas capacidades. Tal junção constituiria uma força produtiva mais positiva, já 

que para Saint-Simon, a concepção de positivo também estava relacionada à ideia de 

benefício coletivo, geral, útil. 

Da Reorganização da Sociedade Europeia fora o livro escrito por Saint-Simon que, 

até aquele momento, havia atingido maior repercussão pública, mas não devido às ideias 

que ali formavam as premissas políticas, econômicas e morais que futuramente fundaria 

uma escola filosófica; a natureza de sua atenção pública se dava pelo fato de que a obra 

colocava em dúvida os fins do Congresso de Viena, bem como a de propor uma aliança 

                                                 
373 SAINT-SIMON; THIERRY. Op.cit., p.37. 
374 SAINT-SIMON; THIERRY. Op.cit., p.74. 
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entre a França e a Inglaterra, países que, naquele momento, estavam com relações 

diplomáticas muito delicadas historicamente e acentuadas com as guerras napoleônicas. 

Além do mais, um sentimento xenófobo que imantava no espírito do povo francês contra os 

ingleses, levava cada cidadão da França a tomar um inglês qualquer como o seu inimigo 

pessoal. Saint-Simon interpretava a marcha dos acontecimentos por meio de uma teoria 

cujos diversos aspectos estavam harmonicamente concatenados. Ele entendia que a partir 

de 1814, a tranquilidade da Europa e o progresso da civilização europeia somente poderiam 

ser assegurados por meio de uma união entre França e Inglaterra.  

No ano seguinte, em maio de 1815, certo da “precisão” das suas ideias, deu 

continuidade ao pensamento numa pequena brochura de 47 páginas que publicou ainda em 

colaboração com o Sr. Augustin Thierry: Opinião sobre as medidas a serem tomadas 

contra a coalizão de 1815. Após a publicação dessas duas obras, Saint-Simon voltava seus 

olhos para um aspecto que ainda não havia trabalhado com profundidade em sua teoria: o 

conceito saint-simoniano de Indústria.  

 

3.1.1.2 A Indústria. 

 

Em dezembro de 1816, Saint-Simon publicou uma primeira compilação da obra A 

Indústria, compilação essa intitulada A Indústria Literária e Científica ligada à Indústria 

Comercial e Manufatureira. Saint-Simon promovia um debate sobre a cisão entre economia 

política e política governamental, isto é, a economia, independentemente, se desenvolveria 

e deveria estabelecer os imperativos sobre os modelos políticos. Tais refexões de Saint-

Simon arrancaram, anos depois, elogios do pensador alemão Engels, em Do Socialismo 

Utópico ao Socialismo Científico. Eis uma citação d’A Indústria em que se emite a 

economia política como imperativo:  

 
“Antes de Adam Smith, a economia política, ainda em sua infância, se 
apresentava habilmente como auxiliar dos governantes, e confundida com a 
política; tornado mais forte pelo poder da verdade, e pela autoridade do senso 
comum, ela enfim tomou uma característica mais franca e mais decidida; ela se 
declara independente da política. Ainda um pouco mais de coragem, de filosofia, 
e em breve a economia política será colocada em seu verdadeiro lugar; 
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começando, ela se apoiará na política, e a política se apoiará nela, ou de 
preferência ela será ela somente toda política. Esse momento não está longe”.375 
 
 

Para efetuar a reorganização política na Europa, onde o feudalismo agonizava, um 

princípio da física social deveria ganhar luz a posteriori: a luta por interesses comuns, no 

qual cada homem se aperceberia enquanto membro de um corpo, isto é, de uma associação 

de trabalhadores. Essa associação geraria um impulso da inteligência positiva em benefício 

da coletividade humana: 

 
“Que a espécie humana tenha um objetivo e interesses comuns, e cada homem 
unicamente se considere, nas relações sociais, engajado em uma companhia de 
trabalhadores. (...) Um princípio é um ponto de partida. Se este ponto de partida 
que acabamos de reconhecer, e no qual conduzimo-nos pelos fatos; se este ponto, 
eu digo, é real e bem marcado, a política, portanto, não está mais no vazio das 
conjecturas; ela não está mais entregue ao capricho das circunstâncias; o seu 
destino não está mais atado a um poder, a uma forma, a um prejuízo; o seu 
terreno é conhecido; a sua maneira é apreciada; e a ciência das sociedades tem 
doravante um princípio; torna-se enfim uma ciência positiva”.376 
 
 

Em fevereiro de 1817, a parceria Saint-Simon & Thierry publicava A Indústria, ou 

discussões políticas, morais e filosóficas, que na realidade, era uma segunda parte da obra 

publicada três meses antes. Ela trazia a seguinte epígrafe: “Tudo pela Indústria; tudo por 

ela”. Essa é talvez, segundo Hubbard, “a obra mais complexa da filosofia saint-simoniana, 

por sua vastidão de proposições, tanto analíticas quanto prospectivas”.  377 

Segundo Hubbard, a palavra Indústria tinha na língua francesa  

 
dois significados que efetivamente é necessário distinguir: no primeiro, 
compreendemos neste termo qualquer espécie de trabalho que tem um objetivo de 
produção útil, ou mesmo apenas agradável; no outro, é restringido 
exclusivamente aos trabalhos transformadores; ora, a palavra indústria, tomada 
neste sentido, continua em oposição com a agricultura e o comércio. Alguns 
autores sedimentam a produção em três ramos: a agricultura, o comércio, e a 
indústria; de outro, arranjam estes três ramos sob o nome de indústria e dizem 
indústria agrícola, indústria comercial e indústria transformadora.378 
 
 

                                                 
375 SAINT-SIMON, Henri de. THIERRY, Augustin. De L’Industrie. 1816. In HUBBARD. Op.cit., p.155-156. 
376 SAINT-SIMON, Henri de. THIERRY, Augustin. De L’Industrie. 1816. In HUBBARD. Op.cit., p.156-157. 
377 HUBBARD. Op.cit., p.75. 
378 HUBBARD. Op.cit., p.76-77. 
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É no sentido mais vasto que Saint-Simon empregou a palavra indústria, como a 

atividade humana que, por meio do trabalho, transforma matéria natural em matéria 

humanizada. Segundo Hubbard  

 
... seria absurdo imaginar-se que criando o sistema industrial, Saint-Simon 
quisesse estabelecer uma superioridade hierárquica da classe que se ocupa de 
trabalhos transformadores sobre a que se ocupa de trabalhos agrícolas. Esse não 
era o seu objetivo. Quando Saint-Simon diz que tudo pode se relacionar à 
indústria, ele entende que a sociedade tem apenas um verdadeiro objetivo, a 
saber, a produção.379 
 
 

Saint-Simon propõem uma nova forma de entender a sociedade ideal. Essa 

sociedade deveria compor-se de duas grandes classes de homens: uma de sábios das 

ciências, que se ocupam em conhecer as leis da natureza, compondo a indústria ciêntífica, e 

a outra de industriais, isto é, todos os trabalhadores, que aplicam os conhecimentos 

científicos fornecidos por essa indústria supramaterial em prol produção das coisas úteis à 

coletividade, uma indústria, na consepção saint-simonista. Assim, a INDÚSTRIA resulta do 

concurso dessas duas classes, a primeira constituindo a indústria teórica, e a segunda a 

indústria prática. O engajamento de Saint-Simon no aspecto econômico de sua teoria se 

apropria dos elementos conceituais que haviam sido objeto das suas primeiras meditações, 

sempre mantendo os “cientistas” e os artistas no status que legitimamente lhes caberiam, 

segundo ele, na escala social.  

É importante frisar que Saint-Simon sempre se referiu aos que hoje chamamos de 

cientistas como savants des sciences, aliás, definindo-os bem já nas Cartas de uma 

habitante de Genebra: “Um sábio, meus amigos, é um homem que prevê. É pela razão que 

a ciência dá o meio de predizer o que é útil, e que os sábios são superiores a todos os 

outros homens”.380 Assim, incorrer-se-ia em um anacronismo se se utilizasse, ao longo da 

tradução dos textos de Saint-Simon, o termo “cientista” ao invés de “sábios da ciência”, 

                                                 
379 HUBBARD. Op.cit., p.76-77. Ver-se-á que essa produção industrial, no entendimento de Saint-Simon, é 
que pode, ento fruto do trabalho da classe trabalhadora, propiciar o bem viver, uma vez que todo o capital da 
Industria deva ser compartilhado segundo a capacidade de cada pessoa, de cada trabalhador. 
380 SAINT-SIMON, Henri de. Lettres d'un habitant de Genéve a ses contemporains. [sans lieu ni date, et sans 
nom d'auteur], 1802.p.33-39. In OEuvres de Saint-Simon, précédés de fragmens de l'histoire de sa vie écritr 
par lui-même. [Organisés par Olinde Rodrigues]. Paris: Capelle, 1841.  p.434-440. 
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pois o termo tão recorrente hoje sequer existia no início do século XIX, como nos lembra 

Creath e Maienschein na obra Biology and epistemology:  

 
“... Eu posso usar o termo ‘cientista’ sem receio de abuso porque Willian 
Whewell inventou o termo em um artigo que apresentou na reunião de 1833 da 
British Association for the Advancement of Science e o usou outra vez numa 
revisão do livro de física escrito por Mary Somerville (...) [o livro era The 
Connexion of the Sciences381]. Entretanto, Whewell não inventou o termo 
‘cientista’ senão para rejeitá-lo como sendo intragável”.382 
 
 

O primeiro volume d’A Indústria não continha nenhum escrito que provém da 

pluma de Saint-Simon. Ali fora inserido um longo trabalho de Saint-Aubin, antigo membro 

do tribunal de finanças da França, e também uma sessão sobre política, assinada por 

Augustin Thierry. O fato de Thierry ser um historiador foi aproveitado por Saint-Simon 

para desenvolver seus pressupostos filosóficos, que, em suas obras anteriores, já buscava 

apoio justamente em uma análise da trajetória humana ao longo do tempo. 

Segundo Hubbard, “apesar da qualidade filosófica atingida no primeiro volume 

d’A Indústria, Thierry cessou de querer subordinar os seus trabalhos históricos ao 

desenvolvimento de um sistema filosófico”.383 Privado desse colaborador, Saint-Simon 

publicou no segundo volume d’A Indústria uma série de Cartas a um Americano, nas quais, 

se apoiando no exemplo dos Estados Unidos, demonstrava que o trabalho industrial era 

naquele momento a condição da potência e riqueza de uma sociedade.  

Em A Indústria, no que concerne ao sistema político, Saint-Simon propôs um 

regime parlamentar e representativo, não se considerando tal regime senão enquanto um 

estágio provisório, um governo de transição entre a sociedade feudal e a nova ordem das 

coisas que deveriam impulsionar a Indústria.  

Na última parte, demonstrou-se uma observação na comparação da propriedade 

natural com a propriedade imobiliária, apontando ainda uma reflexão sobre a organização 

jurídica e a influência legista. Sobre esse aspecto econômico-político organizado por Saint-

Simon, um professor de História das Legislações do Collége de France, o saint-simoniano 

                                                 
381 HUFF, Toby E. The rise of early modern science: Islam, China and the West. Dartmouth: University of 
Massachusetts. 2003. p.21.  
382 CREATH, Richard. MAIENSCHEIN, Jane. Biology and epistemology. Cambridge Studies in Philosophy 
and Biology. 2000. p.50.  
383 HUBBARD. Op.cit., p.79. 
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Lerminier, salientou que “lá, Saint-Simon, sobre o mesmo terreno de Bentham, o deixou 

muito para trás”.384 

 

3.1.1.3  Monsieur Ternaux e Jacques Laffitte. 

 

Datam dessa época do secretariado de Thierry as relações de Saint-Simon com 

alguns dos principais representantes do partido liberal francês (parti libéral français), como 

o banqueiro Jacques Laffitte385 e o industrial Guillaume Ternaux,386 os quais Saint-Simon 

apoiava na resistência às tendências teológicas e feudais da Restauração.  

Mas como esses dois liberais ajudaram Saint-Simon?  Era-lhe impossível, com seus 

únicos recursos, agir eficazmente sobre a opinião pública por publicações reiteradas. Assim 

os dois lhe forneciam o capital necessário, por meio de subscrições. Eis porque Saint-

Simon se dirigia frequentemente àqueles dois homens, bem como a outros gerentes de casas 

financeiras e a outros fabricantes, solicitando-os que arcassem com os adiantamentos 

necessários para a impressão dos seus escritos. Jacques Laffitte compreendia efetivamente a 

importância do trabalho e da produção industrial, embora não entrasse completamente na 

via que Saint-Simon lhe traçasse, quando o filósofo esforçava-se em lhe persuadir, dizendo 

 
... que os banqueiros ainda não haviam se apercebido que tinha mais a ganhar 
com os povos do que com os reis, e que lhes seria mais vantajoso emprestar o seu 
apoio para elevar os povos e forçar os reis a permanecer no interesse nacional, 
que apoiar os interesses dos reis, que são, infelizmente...! Bem, observa-se 
frequentemente que são contrários aos interesses nacionais.387  
 
 

Quanto ao segundo, Sr. Ternaux, tinha com Saint-Simon relações muito estreitas, e 

“dos políticos da época, é certamente o que sentiu melhor o futuro reservado à política 

industrial”.388 

                                                 
384 LERMINIER, Eugène. Philosophie du Droi. Bruxelas: Librairie de Jurisprudence de H. Tarlier. 1836. 
p.200. 
385 Jacques LAFFITTE (1767- 1844) foi um político francês. Ocupou o cargo de primeiro-ministro da França, 
entre 2 de Novembro de 1830 a 13 de Março de 1831.  
386 Guillaume TERNAUX (1765-1833) era um fabricante francês. Aperfeiçoou o manejo da lã. Introduziu na 
França cabras do Tibet que lhe permitiram fabricar caxemira (o Ternaux). Em 1811, foi eleito deputado por 
Paris. Ele criou a primeira integração industrial francesa. 
387 HUBBARD. Op.cit., p.80. 
388 HUBBARD. Op.cit., p.80-81. 
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Uma represália sobre os textos de Saint-Simon não tardou a ocorrer. Pela primeira 

vez Saint-Simon havia chamado a atenção das autoridades política e policiais: 

 
“Ora, como ele fora conduzido a demonstrar nos cadernos que compõem o 
terceiro volume d’A Indústria a utilidade de uma reforma moral que tende a 
sentar as ideias morais sobre interesses positivos, a provar que o regime 
parlamentar era realmente apenas um regime de transição, e que a Revolução 
Francesa, vinda após a Revolução Inglesa, não podia satisfazer-se com qualquer 
resultado, somente com o resultado adquirido pela primeira, essas diversas 
opiniões levantaram contra ele a cólera dos seus subscritores. Vários banqueiros e 
fabricantes se viram obrigados a escrever ao ministro da polícia para negar 
qualquer participação numa obra da qual extremamente eram contrários, jamais 
compactuando com seus princípios ali dispostos. Longe de se assemelharem a 
Saint-Simon na comunhão de ideias, era por puro liberalismo e por respeito que 
estes esses dois senhores [Laffitte e Ternaux] tivessem consentido em subscrever 
suas publicações”.389  

 
Laffitte, Ternaux e outros recusaram a seguir a mesma medida tomada por aqueles 

que haviam reprovado Saint-Simon.390 

 

3.1.2 A parceria com Auguste Comte, o segundo secretário de Saint-Simon. 

 

O terceiro volume d’A Indústria, publicado com o nome Saint-Simon, não tinha 

sido redigido por ele, mas por um novo secretário, preenchendo a lacuna deixada por 

Thierry, que doravante traçaria um caminho independente na área da história. Esse novo 

colaborador era um aluno de destaque na Escola Politécnica de Paris, e que, assim com 

Thierry, era um prodígio; seu nome era Auguste Comte (1798-1857). 

Isidore Auguste Marie François Xavier Comte, nasceu em Montpellier, sul da 

França. Aos dezesseis anos, ingressou na Escola Politécnica. Nos primeiros meses como 

acadêmico, Jean N. P. Hachette (1769-1834), professor adjunto da faculdade de ciências, na 

cadeira de geometria descritiva, o incumbiu da tradução e elaboração de nota explicativas 

                                                 
389 HUBBARD. Op.cit.p.79-80. 
390 Os escritores Ch. Coquelin e G.-U. Guillaumin fornece-nos uma lista com alguns dos banqueiros que 
agiram de modo típico à ocasião: “... Saint-Simon tornou público os nomes de alguns banqueiros que ele 
apresenta como subscritores; mas, esses banqueiros, dentre os quais figuram os Srs. Collier, Vassal, 
Hentsch, Blanc, Hottinguer, Gros-Davillier, Delessert, Périer, Guérin de Foncin, declararam que 
consentindo, eles entendiam ter feito um ato de esmola e não de simpatia pelas ideias do autor”. 
(COQUELIN, Charles. GUILLAUMIN, Gilbert-Urbain. Dictionnaire de l'économie politique. 2ª.ed. Tomo II, 
Paris: L.Hachette & Cie, 1854. p.569, 1ª coluna). 
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do livro Geometrical Analysis (1811), do matemático escocês Sir John Leslie (1766-

1832).391 Em 1816, alguns acadêmicos e professores, entre os quais Hachette e Comte, 

foram afastados da Escola Politécnica, quando houve a chamada “reorganização política” 

na instituição, que se tratava na realidade de uma retalhação a todos que demonstrassem 

predileções republicanas, um reflexo da política de repressão adotada pelos representantes 

da Restauração contra seus opositores. 

Em junho de 1817, Comte, por meio de seus conhecidos, se encontrava pela 

primeira vez com Saint-Simon. Logo trabalhando como seu secretário, Comte tinha apenas 

dezenove anos. O tomo I e II do segundo volume d’A Indústria havia sido escrito por Saint-

Simon (se referindo às Cartas a um americano) e publicado em abril de 1817. O tomo III 

deveria compor-se de quatro cadernos cujo projeto de publicação estava previsto para 

outubro aquele ano; em agosto, Comte passava a ser oficialmente secretário de Saint-

Simon, redigindo, assim, todo o tomo III d’A Indústria.  

Naquele instante, a preocupação de Saint-Simon era indicar os meios pelos quais as 

classes dos industriais e dos savant poderiam procurar as vantagens políticas que, segundo 

Saint-Simon, seriam de direito reclamar. A exposição desses meios formou o assunto da 

obra publicada em 1818, o quarto volume d’A Indústria.392  

 

3.1.2.1 A proposta de mudanças nas leis de propriedade. 

 

É importante ter-se uma ideia do contexto daquele momento, para apreender o 

alcance daqueles meios: nessa época, o direito eleitoral era censitário, baseando-se na 

propriedade. Além disso, em caso de arrendamento, o pagamento do imposto da terra era 

cobrado do proprietário, mas esse repassava esse custo ao locatário. O locatário, aquele que 

de fato produzia sobre a terra, não teria o direito a voto, já que era o pagamento do imposto 

que dava direito a participação eleitoral. Parte daí a conseguinte concepção de Saint-Simon 

contra essa “feudalidade”, expresso na análise de Hubbard: 

 
                                                 
391ARBOUSSE-BASTIDE, Paul, La Doutrine de l’Éducation Universelle dans la Philosophie d’Auguste 
Comte. Primeiro Tomo. Paris: Presses Universitaire de France, 1957. p.6-7. 
392 Essa quarta parte d’A Indústria, desde a edição de 1832, ficou conhecida sob o título de Vues sur la 
Propriété et la Législation. (HUBBARD. Op.cit., p.81). 
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“sendo a lei que constitui a propriedade a mais importante de todas, e devendo a 
propriedade ser constituída de uma maneira tal que o produtor seja estimulado a 
torná-la o mais produtiva possível, Saint-Simon propõe que o agricultor seja 
encarregado especialmente de pagar o imposto ao qual está sujeitada a terra que 
ele viria a fazer valer. Ele fez observar que nas indústrias comercial e 
transformadora, os capitais estavam inteiramente à disposição do gerente, e não à 
disposição do mutuante de fundos, enquanto na indústria agrícola, o agricultor 
não era senão um subalterno, senão um empregado que chama o proprietário de 
seu mestre, senão um locatário obrigado a apresentar a outrem as suas menores 
ideias de melhoria”.393  
 
 

Eis a prospectiva saint-simoniana proposta ali: 

 
“– se a legislação, aceitando a lei que propunha, atribuía sua proteção específica 
aos arrendamentos a longo prazo; – se, ao mesmo tempo, tivesse cuidado de fazer 
sempre estipular nos contratos entre os proprietários de terra e os agricultores que 
a terra seria considerada no início e na expiração do arrendamento, e que o 
proprietário compartilharia com o agricultor os benefícios em casos de melhoria, 
as perdas no caso de deterioração; – se o agricultor pudesse requerer ao 
proprietário de emprestar às somas que lhe seriam úteis para melhorar a 
propriedade, árbitros sendo encarregados de decidir o último impulso da utilidade 
do empréstimo; – se as propriedades territoriais se tornassem uma mobilização 
fácil também quanto todas as outras espécies de capitais; – se apressássemos em 
instituir bancos territoriais a exemplo das que existem nos vários outros países da  
Europa, particularmente na Prússia; a indústria agrícola tomaria em pouco tempo 
um desenvolvimento imenso, e a riqueza da França seria facilmente duplicada; 
porque na França os produtos do comércio e da fabricação reunidos não 
ultrapassam a sétima ou mesmo a oitava parte dos produtos agrícolas, e que 
consequentemente qualquer progresso geral na indústria agrícola forneceria um 
crescimento de riquezas sete à oito vezes mais considerável que um progresso 
análogo em todos os outros ramos da indústria”.394 
 
  

Saint-Simon desenvolvia a tese de que a mudança da constituição da propriedade 

soergueria transformações na superestrutura.395 A economia teria uma primazia sobre a 

                                                 
393 HUBBARD. Op.cit., p.81-82. 
394 Ler SAINT-SIMON, Henri de. COMTE, Auguste. Vues sur la Propriété et la Législation. 1818. Capítulo 
I, §.II. – Différence entre les droits des industriels agricoles et les droits des industriels fabricants e 
commerçants, à l’égard de leurs bailleurs de fonds respectifs ; e  Capítulo II, Moyens d’exécution. In  
HUBBARD. Op.cit.p., 162-163. 
395 O termo superestrutura não era usado por Saint-Simon em seus textos. Segundo a filosofia marxista, 
sempre em um dado momento histórico as formas ou modos de produção determinam as relações de produção 
que formam a base (ou estrutura) econômica de toda a sociedade. Essa estrutura econômica por sua vez gera 
novas estruturas que se sobrepõem a ela, constituindo a superestrutura. Para Marx e Engels, a política, o 
direito, a religião, a arte, a educação e a cultura de modo geral são fenômenos de superestrutura determinados 
em última análise pela estrutura econômica. É através dessa deterinação que a própria consciência individual 
do homem na condição de ser social é formada. Essa relação entre estrutura e superestrutura não deve ser 
vista de forma determinística mecânica, mas como uma interação dinâmica, já que a superestrutura pode gerar 
alterações na estrutura que, por sua vez, levam a modificações na superestrutura, e assim por diante. 
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constituição do poder temporal Para Saint-Simon, a política econômica não seria 

meramente uma categoria, mas a própria política, regulando as relações sociais e as forças 

produtivas dinamicamente, tornando o Estado em algo sucundário. A classe trabalhadora, o 

que em termos saint-simonistas se expressa nos industriais, os que convertem a riqueza 

natural em riqueza humana e social, é quem estariam destinados ao controle político da 

futura reorganização social. Como afirma Engels, “em 1816, Saint-Simon declara que a 

política é a ciência da produção e prediz já a total absorção da política pela economia”.396 

A propriedade só seria de fato produtiva quando eminentemente os seus fins se tornarem 

comuns, nas mãos dos trabalhadores.   

Se essa mudança fosse realizada na constituição da propriedade, segundo Saint-

Simon, deveria imediatamente ser seguida por uma mudança análoga na legislação, isso 

significaria que, para as contestações relativas às propriedades móveis, a organização atual 

dos tribunais civis seria alterada de modo que as formas comuns e o modo de proceder dos 

tribunais do comércio pudessem lhes ser adaptados facilmente. A arbitragem e o júri, 

generalizados em todos os negócios, diminuiria a importância dos legistas, senhores esses 

que puderam prestar grandes serviços ao país na luta do direito contra a feudalidade, em 

nome da unidade nacional, mas que naquele preciso momento, no entendimento de Saint-

Simon, constituía uma verdadeira calamidade pública, porque eles teriam, segundo o 

filósofo, a tendência a sempre impedir o desenvolvimento da atividade dos industriais, 

esforçando-se em tornar a condição do mutuante de fundos melhor que a do gerente, e a 

condição dos proprietários melhor que a do agricultor.397 

 

3.1.2.2 A relação “professor & aluno” entre Saint-Simon e Comte. 

 

O convívio de Saint-Simon com Comte, até aquele momento era amigável. A 

relação entre eles havia começado pelas predileções que Comte tinha com os temas que 

faziam parte do estudo de Saint-Simon. Comte, desde seus estudos ginasiais, havia 

                                                                                                                                                     
(JAPIASSU, Hilton. Introdução ao pensamento epistemológico. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves 
Editora, 1979. p.261). 
396 ENGELS, Friedrich. Do socialismo utópico ao socialismo científico. [Trad. Roberto Goldkorn]. São 
Paulo : Global, 1973. p.37. 
397 Ler SAINT-SIMON; COMTE (col.) Vues sur la .... 1818. Capítulo III, §.II. – Comparaison des tribunaux 
civils e des tribunaux de commerce. In HUBBARD. Op.cit., p.176-178. 
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mostrado aptidões em ciências exatas, literatura, história e política. Essa íntima ligação 

intelectual com Saint-Simon foi proveitosa para Comte, pois acelerou seu processo de 

desenvolvimento, fazendo com que ele, a partir de 1824, se tornasse independente, como se 

verá nas páginas que se seguem.  

Nessa associação com Comte, a produção da teoria saint-simoniana passou a ganhar 

mais consistência pela qualidade da pena do aluno, muito embora Saint-Simon já mostrasse 

em seus trabalhos anteriores uma sistematização rigorosa de seus estudos. Os laços de 

respeito e ao mesmo tempo de resignação do aluno diante do mestre é perceptível em uma 

carta de 1818, na qual Comte expressara a importância de suas relações com Saint-Simon:  

 
“Pela cooperação e amizade com um desses homens que veem longe nos 
domínios da filosofia política, aprendi uma multidão de coisas, que em vão 
procuraria nos livros; e no meio ano durante o qual estive associado a ele meu 
espírito fez maiores progressos do que faria em três anos, se eu estivesse sozinho; 
o trabalho desses seis meses desenvolveu minha concepção das ciências políticas 
e, indiretamente, tornou mais sólidas minhas ideias sobre as demais 
ciências...”.398 
 
 

Embora Saint-Simon, como lembra Georges Dumas, tenha “a sua produção 

desordenada, os seus livros incompletos, as suas teorias incompletas”,399 Dumas também 

ressaltou que “sem Saint-Simon, Auguste Comte teria, sem dúvida, escrito e pensado, mas 

certamente não fundaria nem a filosofia positiva nem a religião da humanidade”.400 Aliás, 

a suposta influência do mestre sobre o aluno foi foco de diversas discussões entre alguns 

pesquisadores. 

De janeiro a maio de 1819, Saint-Simon publicou um novo trabalho, na verdade um 

periódico, intitulado O Político, por uma sociedade de literatos. Essa publicação estava 

destinada a ser dividido em quatro partes, cada uma contendo sua paginação particular, 

seguido os respectivos temas: política pura, política literária, política científica, e a mescla 

dessas “políticas”; seriam 36 cadernos que formariam três volumes. Porém, somente a 

última parte foi publicada.401 Entre os colaboradores, além de Auguste Comte, estavam os 

                                                 
398 COMTE, Auguste. Coleção Os Pensadores. 2ª ed. São Paulo: Abril Cultural, 1983. p.5. 
399 DUMAS, Georges. Psychologie de deux messies positivistes: Saint-Simon et Auguste Comte. Paris: Félix 
Alcan, 1905, p.09. 
400 Ibidem. 
401 COQUELIN; GUILLAUMIN . Op.cit., 1ª coluna, p.569. 
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senhores ex-consul Lachevardière e J. M. Quérard.402 Os trabalhos redigidos por Comte 

(sobre Orçamento e Liberdade de Imprensa) levaram como assinatura a letra “C.” ou “B.” 

(inicial de sua mãe, Madame Boyer).403 

Tudo o que Saint-Simon exprimira nas suas Vistas sobre a Propriedade e a 

Legislação, no que concerne aos legistas, foi reencontrado nesse trabalho sob uma nova 

forma. Porém, agora ele intensificava seu discurso contra os militares, mostrando, por uma 

série de pensamentos, que eles não tinham nenhum direito à direção da sociedade, fazendo 

uma comparação entre as principais armadas da Europa:  

 
“Os soldados não devem formar um corpo à parte: qualquer cidadão é soldado; a 
sociedade não existe mais sob a égide da conquista, o tempo da guerra ofensiva 
passou, basta se organizar para a guerra defensiva”.404  
 
 

Saint-Simon reafirmava o papel dos industriais na transformação social: 

 
 “A classe industrial é a única verdadeiramente liberal por sua natureza, isto é, 
por sua posição e por seus interesses, pois os industriais são os únicos que 
estariam direta e constantemente interessados na liberdade, na paz, na economia; 
os únicos que jamais poderiam se aproveitar da arbitragem, da guerra e do 
desperdício; os únicos enfim que suportariam sempre aquelas três calamidades, 
enquanto durarem, e sem rejeitar ninguém”.405  
 
  

3.2 “AS ABELHAS CONTRA OS ZANGÕES”: O ANTAGONISMO DE CLASSES E A 
PROPOSTA DE FORMAÇÃO DE UM PARTIDO DOS TRABALHADORES 
SEGUNDO A FILOSOFIA SAINT-SIMONISTA. 

 

Na primeira quinzena de maio de 1819, Saint-Simon organizou o 12º artigo d’O 

Político, contendo dois textos, cujos títulos eram O Partido nacional ou industrial 

comparado ao Partido antinacional e Sobre a Querela das Abelhas e dos Zangões, os quais 

foram publicados alguns dias depois, em abril. 

                                                 
402 Auguste-Louis LACHEVARDIÈRE (1770-1828) foi um político francês. Foi membro do clube dos 
jacobinos e cônsul francês em Hamburgo durante o reinado de Napoleão; Joseph Marie QUÉRARD (1797-
1865) foi um bibliógrafo francês. 
403ARBOUSSE-BASTIDE. Op.cit., p.16. 
404 SAINT-SIMON, Henri de. COMTE, Auguste (Colaborador). Le Politique. 1819. In HUBBARD. Op.cit., 
p.215. 
405 SAINT-SIMON; COMTE. Le Politique. In HUBBARD. Op.cit., p.220. 
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Em Partido nacional ou industrial comparado ao Partido antinacional, o filósofo 

propõe algo desafiador para aquele momento, que era a formação de um partido dos 

trabalhadores independentemente do Estado. Saint-Simon indicou as características dos 

trabalhadores e da classe que social e politicamente contrária aos seus interesses: 

 
“O partido nacional se compõe: 1º Daqueles que executam os trabalhos de uma 
utilidade direta à sociedade; 2º Daqueles que conduzem esses ou cujos capitais 
estão compromissados nesses empreendimentos industriais; 3º Daqueles que 
concorrem na produção pelos trabalhos úteis aos produtores. O partido 
antinacional é composto: 1º Daqueles que consomem e que não produzem nada; 
2º Daqueles cujos trabalhos não são úteis à sociedade e de maneira alguma 
servem aos produtores; 3º De todos aqueles que professam princípios políticos 
cujas aplicações prejudicam a produção e tendem a despojar os industriais do 
primeiro degrau de consideração social”.406  
 
 

O partido dos trabalhadores já existia na teoria e precisava em sua exteriorização 

ganhar potencialidade através da forma mais legitima de força, que era a organização. 

Porém, é preciso fazer ressalvas. Sobre essa concepção de trabalhadores esboçada por 

Saint-Simon, Engels frisoou que “no conceito de ‘trabalhadores’ não entravam somente os 

operários assalariados, mas também os fabricantes, os comerciantes e os banqueiros”.407  

Um dos focos da filosofia saint-simonista era a discussão sobre a constituição do 

presente em relação com o passado, o que se liga à questão dos privilégios de determinados 

grupos sociais por meio de condicionantes históricos. No entendimento de Lemonnier, essa 

preocupação marcou a segunda e a terceira fase do pensamento de Saint-Simon.408 

 

3.2.1 Traços da dialética idealista em Saint-Simon. 

 

Vejamos de maneira sucinta o conceito de período orgânico em Saint-Simon. Ele 

usa essa ideia para definir o período histórico em que a superestrutura e a base (pouvoir 

                                                 
406 SAINT-SIMON, Henri de; COMTE, Auguste (colaborador). Le Politique. 1919. douzième article; Le Parti 
National ou Industriel comparé au Parti Anti-National. § I. Composition des deux partis. Paris: Cosson. avril 
1919. In Œuvres de Saint-Simon & d’Enfantin. Deuxième Volume. Paris: E. Dentu, 1868. p.195-196. 
407 ENGELS. Friedrich. Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico. [trad. Roberto Goldkorn]. São 
Paulo: Global, 1973. p.36. 
408 O pensamento de Saint-Simon se divide em três períodos de desenvolvimento: fase científica (1802-1813); 
fase política (1814-1821) e fase moral e religiosa (1821-1825), muito embora essas três dimensões se 
entrelacem em cada fase (LEMONNIER, Charles. Un essai sur sa doctrine. 1858. In Œuvres Choisies de 
Saint-Simon, C.-H. Bruxelas : Van Meenen et Compagnie. 1859). 
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temporel) e a constituição moral e cultural, isto é, o supramaterial (pouvoir spirituel) 

constituem “harmonicamente” a sociedade, formando uma teia com conexões de relações 

concatenadas, tanto pela divisão do trabalho quanto pelos princípios que os possibilita 

existir; são essas duas vias, esses dois poderes, que possibilitariam a própria existência da 

sociedade. A interpretação de Saint-Simon parte da primazia do poder espiritual sobre o 

temporal: parte sempre do primeiro as determinações de constituição do período orgânico, 

embora tal poder entre em processo de relação mútua com o segundo.409 As relações entre 

os dois poderes lentamente apresentam mudanças, antagonismos, porém, sempre partindo 

daquele à priori; o poder espiritual é quem condiciona, primeiramente, o poder temporal, 

que nada mais é do que a exteriorização do Esprit humain conduzido pela lei da evolução 

do poder que o constitui. Todavia, a busca por interesses particulares nas relações de 

objetivo comum entra em contradição com os princípios da dimensão espiritual dos 

interesses gerais e comuns, o que fomenta uma desarmonia, um desequilíbrio na balança 

dos poderes que constituem os grandes períodos históricos e as sociedades nelas inseridas; 

a ação é reconduzida como ideia às aspirações do Espírito Humano, possibilitando um 

movimento de reorganização do poder espiritual. Na proposta teórica saint-simoniana, a lei 

do progresso impede que tal crise dure, pois esse estado das coisas possibilita um novo 

direcionamento do poder espiritual, que inicia um novo movimento sobre o mundo humano 

por meio do poder temporal. A relação entre os dois fica a tal ponto distante, que uma 

mudança da superestrutura se torna eminente. 

Esse princípio exerceu forte influência sobre Joseph Proudhon:  

 
“Mas uma ideias não pode morrer: ela renasce sempre de sua contraditória. (...) 
Desta plenitude da evolução política surgirá, finalmente, a hipótese oposta; o 
governo, destruindo-se sozinho, produzirá, como seu postulado histórico, o 
socialismo. (...) O que quis dizer Saint-Simon? Desde o momento em que, de um 
lado, a filosofia sucede a fé e substitui a antiga noção de governo pela de 
contrato; em que, de outro lado em consequência de uma revolução que aboliu o 
sistema feudal, a sociedade exige se desenvolver, harmonizar suas potências 
econômicas; desde esse momento torna-se inevitável que o governo, negado em 
teoria, se destrua progressivamente, na prática. E quando Saint-Simon, para 

                                                 
409 Usar-se-á aqui a expressão processo de relação mútua para denotar o movimento mutuo entre o poder 
espiritual e o poder temporal. Não se usará o termo dialética para que não se incorra em equívocos 
relacionados ao idealismo hegeliano e com o materialismo histórico – embora as aproximações sejam lícitas; 
“É lícito aproximar Saint-Simon de Hegel: mesma apreensão do trabalho como dando sentido às coisas”  
(RUSS. Jacqueline. O Socialismo Utópico. [Trad. Paulo Neves] São Paulo: Marins Fontes. 1991. p.94). 
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designar esta nova ordem de coisas, conformando-se ao velho estilo, emprega a 
palavra governo ligada ao qualificativo administrativo ou industrial, é evidente 
que esta palavra adquiri sob a sua pena uma significação metafórica, ou melhor, 
analógica, que não podia iludir senão os profanos” 410 
 
 

Entre os elementos que constituem o poder temporal estariam a Igreja, o Direito, os 

Exércitos, os partidos, a Escola, a Família e o Estado e as instituições que retem a 

constituição dos conhecimentos, como academias e a Universidade. Saint-Simon entendia 

que para superar os condicionastes históricos, seria necessária uma mudança no mundo 

material que se alicerçasse no poder racional, em princípios, dinamizando assim os 

condicionantes históricos que instauram a presente crise. A transformação gradual do poder 

espiritual inevitavelmente compeliria a mudaça da ordem temporal:  

 
“Uma coisa muito importante de se frisar é que, depois que os cidadãos se 
tornaram iguais aos olhos da lei, não é pelo acaso da nascença que eles se 
encontraram filiados num ou noutro daqueles dois partidos, mas são unicamente 
suas ocupações e suas opiniões que determinam a qual do dois cada qual 
pertencerá”.411  
 
 

3.2.2 O que é moral? Os primeiros tijolos do Novo Cristianismo. 

 

Ainda naquele artigo, Saint-Simon lançava uma concepção que permearia toda a sua 

obra dali por diante; um princípio único e universal que perpasse a política, a economia, a 

ciência e a religião. Isso levou, seis anos depois, à publicação do incompleto Novo 

Cristianismo, em que o filósofo se aproximara das delineações kantianas do imperativo 

categórico, isto é, “deve-se proceder sempre de maneira que eu possa querer também que a 

máxima de cada um se torne uma lei universal”. Eis uma citação em que Saint-Simon 

buscava no princípio de Cristo o elo da unidade temporal da nova ordem das coisas, que 

deveria reger a moral política dos industriais: 

 
“O que é moral? O que é imoral? É uma questão que deve ser resolvida antes de 
comparar a moral dos industriais àquela dos antiindustriais. Em política, como na 
religião, as pessoas honestas que são devotas e as que não o são reconhecem que 

                                                 
410 PROUDHON, Pierre Joseph. A propriedade é um roubo: e outros textos anarquistas. [trad. Suely Bastos]. 
Porto Alegre: L&PM, 2001. p.86-88. 
411 SAINT-SIMON. Le Parti National ou Industriel ...Op.cit., p. 196. 
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toda a moral deriva do grande princípio que foi proclamado por Jesus Cristo: 
«Amai vosso próximo como a vós mesmos; fazei pelos outros aquilo o que 
desejais que os outros façam por vós».”412  
 
 

Para Saint-Simon, somente o partido dos trabalhadores, dentro da nova fase de 

organização da humanidade, tinha a capacidade de tomar as rédias da sociedade:  

 
“Essencialmente hoje, a ciência política consiste, pois, em fazer um bom 
orçamento. Ora, a capacidade necessária para fazer um bom orçamento é a 
capacidade administrativa, na qual resulta que a capacidade administrativa é a 
primeira capacidade em política. (...) É evidente que a capacidade administrativa 
é uma capacidade sem a qual os industriais não podem nem se enriquecer e nem 
mesmo conservar sua fortuna”.413 
 
 

O povo seria instruído para administrar da melhor forma possível a propriedade, ao 

invés de “governar”, esxpressão que remete a ação coerciva de uma classe sobre outra. Isso 

tornaria a propriedade verdadeiramente produtiva, e o produtor por sua vez, ganharia 

gradativamente o direito de voz e as benesses da forma industrial de política. Porém, essa 

política dos trabalhadores industriais, correspondendo à massa que abrangeria dos simples 

camoneses aos mais ricos comerciantes e administradores fabris, teria uma hierarquia, na 

qual os mais capazes, os que lideram a produção, representariam o proletariando. 

Como lembrava Engels, Saint-Simon declarava que a política é a ciência da 

produção e predizia já a total absorção da política pela economia. Na nova ordem, o 

Sistema Industrial, os políticos eriam os industriais, aqules que saberiam visualizar a 

grande produção, administrando os fundos sociais em prol do melhor aproveittamento de 

todos, harminizando aspectos de interesse geral ao particular.  

Há uma posição crítica de Engels a cerca da proposta política exposta n’O Político; 

Elgels lembrava que Saint-Simon afirmou que  

 
os ociosos haviam perdido a capacidade para dirigir espiritualmente e governar 
politicamente era um fato indisfarçável, selado em definitivo pela Revolução. E, 
para Saint-Simon, as experiências da época do terror havia demonstrado, por sua 
vez, que os descamisados também não possuíam essa capacidade. Então, quem 
haveria de dirigir a sociedade? Segundo Sant-Simon, a ciência e a indústria, 

                                                 
412 SAINT-SIMON; COMTE (colaborador). Le Politique. 1919. douzième article; Le Parti National ou 
Industriel.... § II. De la moralité d'un de ces partis. – De l'imoralité du parti opposé. Paris: Cosson. avril 
1919. In Œuvres de Saint-Simon & d’Enfantin. Op.cit., p.195-196. 
413 Le Parti National ou Industriel ... Op.cit., p. 201. 
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unidas por um laço religioso, um ‘novo cristianismo’, (...), chamado a restaurar a 
unidade das ideias religiosas, destruídas desde a reforma. Mas a ciência eram os 
sábios acadêmicos; e a industria eram, em primeiro lugar, os burgueses ativos, os 
fabricantes, os comerciantes, os banqueiros.414 
 
 

3.2.3 O Político: Sobre a Querela das Abelhas e dos Zangões. 

 

A ideia de direção da sociedade pelos industrialmente mais capazes ganhou 

sequência no último artigo d’O Político, que trazia o título Sobre a Querela das Abelhas e 

dos Zangões ou A situação respectiva dos produtores e dos consumidores não-produtores. 

A noção de luta de classes antagônicas retornava a pauta. Na realidade, os escritos de Saint-

Simon começavam a ganhar notoriedade pública pela ousadia contra o modelo político da 

época. A concepção de luta de classes sociais antagônicas que Saint-Simon já havia exposto 

em seu primeiro trabalho, e que receberia, anos depois, elogios de Engels.415 Mostrando sua 

militância humanística, Saint-Simon escreveria após esse artigo em outro texto intitulado 

Cartas aos Filantropos:  

 
“Eu escrevo pelos industriais contra os cortesãos e os nobres, isto é, escrevo pelas 
abelhas contra os zangões, e me incomoda muito saber que cortesãos, nobres, 
bem como outros zangões leem os meus escritos, pois desejo infinitamente que 
sejam lidos pelos industriais”.416 
 
 

Constituindo uma espécie de antítese à ideia de egoísmo ontológico auto-regulador 

da sociedade pregado na Fábula das Abelhas (1723) por Bernard Mandeville (1670-1733), 

a Querela das Abelhas e dos Zangões escrita por Saint-Simon carregava um debate sobre a 

luta histórica das classes sociais que ganhava cores mais quentes e traços mais agressivos 

para o contexto da época em que estava sendo escrito: 

 
 “Antes de ir mais longe, eu creio dever responder a uma objeção que produziu, 
até hoje, o efeito atribuído à cabeça da Medusa sobre todos aqueles a que ela se 
apresenta. Dirão-me: o parlamento é investido do direito de fazer a lei, e é 
composto, na parte essencial, de nobres, de proprietários que vivem nobremente, 

                                                 
414 ENGELS. Friedrich. Op.cit.. p.36-37. 
415 “Mas conceber a Revolução Francesa com uma luta de classes, e não só entre a nobreza e a burguesia, mas 
entre a nobreza, a burguesia e os despossuídos, era, em 1802, uma descoberta verdadeiramente genial” 
(ENGELS. Friedrich. Op.cit., p. 37). 
416SAINT-SIMON, Henri de. Lettres aux Philantropiques. 1821. In: HUBBARD. Op.cit., p.74. 
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de funcionários públicos, etc., em uma palavra, de pessoas que não estão, de 
modo algum, ligados à indústria, que têm os interesses distintos dos seus, oposto 
aos seus, e que querem agora a supremacia política que exerceram sobre os 
produtores até agora. (...) a isso eu respondo: Existe em todos os paises uma força 
superiora a dos governantes, que é a opinião pública. (...) Pois o que se encontra é 
que a principal dificuldade não consiste na composição viciosa do parlamento, 
mas provem essencialmente da pouca energia política dos produtores, dos seus 
desajustes de conjunto e da falta de clareza de suas ideias”.417  
 
 

Mesmo sendo partidário de transformações gradativas das forças de produção e da 

superestrutura, Saint-Simon endurecia o discurso contra os ociosos, os “não-produtores”, 

intensificando metáforas, tachando os ociosos de “sanguessugas da nação”, “partidários 

parasitas” e “zangões”. Sem ainda se dar conta, começava ali a condenação judicial de 

Saint-Simon, que logo não tardaria a repreendê-lo:  

 
“Para fornecer a subsistência dessas duas classes de zangões [os não-produtores e 
os militares], o ministério pediu às câmaras e obtém delas, pela influência que ele 
exerce sobre a câmara das comunas [distritos], impostos enormes, que, lhe 
retirando os capitais, paralisam a indústria. (...) No plano de conduta que (...) 
venho esboçar, a arte de governar se tornou em suas mãos a coisa mais simples e 
mais fácil do mundo. Diminui-se em dar a mais considerável porção de mel 
tomada das abelhas para as duas grandes classes de zangões que serve as vistas 
do governo com mais zelo e devoção.418 (...) Se todos os industriais da França 
tivessem assinado um petição no instante da primeira reentrada do Rei [no 
momento da Restauração] conteriam apenas em poucas palavras: Senhor, nós 
somos as abelhas, desembaraçai-vos dos zangões ”.419  
 
 

No final daquele polêmico artigo, Saint-Simon prometera engajar-se na elaborar um 

trabalho de reflexão filosófica, cujo objetivo era buscar “por qual expediente os produtores 

de todas as classes podem se unir”.420  Segundo Hubbard, essa concepção de divisão de 

classes sociais antagônicas e que se manifesta numa luta histórica... 

  
 

                                                 
417 SAINT-SIMON; COMTE (colaborador). Le Politique. 1919. douzième article; Sur le Querelle des Abeilles 
et des Frelons ou Sur la situation respective des producteur et des consomateur non producteur. § I. 
Conclusion de ce que j’ai dit dans l’article précédent. Paris: Cosson. avril 1919. In Œuvres de Saint-Simon & 
d’Enfantin. Op.cit..p.212-213. 
418 SAINT-SIMON. Sur le Querelle des Abeilles et des Frelons.... § IV.Ce qui est arrivé aux industriais 
depuis la Restauration. Paris: Cosson. avril 1919. In Œuvres de Saint-Simon & d’Enfantin. Op.cit., p.224-
225. 
419 SAINT-SIMON, Sur le Querelle des Abeilles et des Frelons.... § IV. Ce qui est arrivé aux industriais ... In 
Op.cit., p.227. 
420 SAINT-SIMON, Sur le Querelle des Abeilles et des Frelons.... § VI. Considérations  Générales. Paris: 
Cosson. avril 1919. In Op.cit.,p.234. 
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“... somente apareceu verdadeiramente na primeira tiragem do Le Organisateur, 
no qual se encontra a famosa Parábola que valeu ao seu autor um processo junto 
ao tribunal da corte, e onde se encontrava claramente estabelecida a divisão 
nova da sociedade”.421   

 

Como a teoria de Saint-Simon expressava essa divisão de classes? De um lado os 

trabalhadores, e de outro os ociosos; os segundos são agrupados igualmente entre os que 

vivem legalmente do trabalho de outrem e os que, dominados pela mandria ou forçados por 

enfermidades, sabem apenas viver de recursos do furto ou da caridade privada ou pública.  

A divisão de classes sociais que lutam historicamente por serem antagônicas em 

seus interesses, é um dos aspectos mais importantes da filosofia saint-simoniana justamente 

por sua originalidade, como é lembrado por M. Buber:  

 
“Saint-Simon – de quem Lorenz Von Stein, o fundador da ciência da Sociologia, 
com razão afirma ter sido ‘o primeiro a entender em parte, e em parte adivinhar o 
poder, os elementos e as contradições da sociedade (isto é, da sociedade como tal, 
em sua diferença do Estado) – traz a primeira contribuição que também foi a mais 
importante de sua época”.422 
 
 

Na medida em que a ciência social adotasse o mesmo método de investigação das 

ciências de observação, ela atingiria um estado de cientificidade positiva. Na ação do 

estudioso na science sociale, na perspectiva do autor da ideia aqui explorada, ele, o 

observador social, se coloca “espiritualmente” de fora da sociedade para perceber no 

movimento social aquilo que constitui padrões e tendências, o que geram um esboço fértil 

para a enunciação de fatos sociais. Em Memórias sobre a Ciência do Homem, Saint-Simon 

afirmava que “em todas as partes de meu trabalho, me preocuparei em estabelecer séries 

de fatos, convencido de que é a única parte sólida de nossos conhecimentos”.423  

Os aspectos científicos passam a constituir um elemento de mudança da sociedade, 

de inferência sobre o mundo material, uma vez que os efeitos, os fatos sociais, moveriam a 

busca pelo entendimento das causas, consrituido os fenômenos sociais. Há uma citação no 

Le Organisateur em que Saint-simon, ao afirmar que a organização social deve ser vista 

cientificamente, nos fornece os passos que a ciência social deveria seguir, e nisto se 

                                                 
421 HUBBARD. Op.cit., p.84. 
422 BUBER, Martin. O Socialismo Utópico. São Paulo: Perspectiva, 1971. p.28. 
423 SAINT-SIMON, Henri de. Mémoire sur la Science de l’Homme. 1813. In ENFANTIN, Prosper. Science 
de l’Homme : Physiologie Religieuse. Paris : Victor Masson, 1858. p.253. 
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entende a menção de Proudhon ao afirmar que Saint-Simon havia “regenerado” a noção de 

contrato social: 

 
“A questão da organização social deve ser tratada absolutamente da mesma 
maneira que todas as outras questões científicas. É necessário primeiramente 
escolher os fatos que devem servir de base à ciência política. É necessário em 
seguida coordenar esses fatos, e os ligar por uma concepção geral. É necessário 
enfim deduzir do exame desses fatos um projeto de contrato social, no qual os 
interesses das diferentes classes úteis da sociedade se encontrem bem 
combinadas”.424 
 
 

3.2.4 Le Organisateur: A Parábola Política. 

 

Em novembro de 1819, Saint-Simon, aos 59 anos, e ainda assessorado pelo jovem 

Comte, publicavam um novo trabalho, o Le Organisateur, periódico que dava sequência as 

ideias políticas e econômicas suscitadas no então extinto O Político. 

O Le Organisateur teve como primeiro artigo a Parábola, um texto que se tornaria 

um dos textos mais célebres da história do socialismo; o impacto que causou em sua época 

tornou Saint-Simon reconhecido, a partir daquele momento, em boa parte da Europa; 

Joseph Proudhon, filósofo contemporâneo a Saint-Simon, comentou sobre esse texto do Le 

Organisateur, dizendo que “sua famosa Parabole, caiu, em 1819, como um machado sobre 

o mundo oficial. (...) A extensão deste fragmento, aliás, bastante conhecido, nem nos 

permite citá-lo”.425 Porém, por não encontrar referenciais escritos traduzidos para a língua 

portuguesa que seja relativo a esse escrito, achou-se por bem, nesse momento da 

dissertação, expor uma tradução de tal artigo: 

 

 A Parábola (texto integral) 426 

  

« Suponhamos que a França repentinamente perdesse cinquenta de seus melhores 
físicos, seus cinquenta melhores químicos, seus cinquenta melhores fisiologistas, 

                                                 
424 SAINT-SIMON, Henri de. COMTE, Auguste (colaborador). L’Organisateur. Deuxième extrait, Lettre 
douzième. 1819-1820. In  Œuvres Choisies de Saint-Simon, C.-H.: op.cit., p.389-390. 
425 PROUDHON, Pierre Joseph. A propriedade é um roubo: e outros textos anarquistas. [trad. Suely Bastos]. 
Porto Alegre: L&PM, 2001. p.89. 
426 SAINT-SIMON, Henri de. COMTE, Auguste (colaborador). Parabole. novembre 1819. p.71-80. 
In. :OEuvres de Saint-Simon, précédés de fragmens de l'histoire de sa vie écritr par lui-même. organisés par 
Olinde Rodrigues. Paris: Capelle, 1841, p.473-482. 
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... matemáticos, ... poetas, ... pintores, ... escultores, ... músicos, seus cinquenta 
melhores literatos». 
« Seus cinquenta melhores mecânicos, seus cinquenta melhores engenheiros civis 
e militares, seus cinquenta melhores artilheiros, ... arquitetos, ... médicos, ... 
cirurgiões , ... farmacêuticos, ... marinheiros, seus cinquenta melhores 
relojoeiros». 
« Seus cinquenta melhores banqueiros, seus duzentos melhores negociantes, seus 
seiscentos melhores cultivadores, seus cinquenta melhores mestres de forja, seus 
cinquenta melhores fabricantes [de toda espécie industrial]... armadores, ... suas 
cinquenta primeiras editoras, seus cinquenta primeiros gravadores, ... editores, 
seus cinquenta melhores ourives e outros trabalhadores em metal». 
« Seus cinquenta melhores maçons, seus cinquenta melhores carpinteiros, ... 
marceneiros, ... ferreiros, ... serralheiros, ..., cuteleiros, seus cinquenta melhores 
fundidores, e as centenas de outras pessoas de diversos estados não designados, 
os mais capazes dentro das ciências, das belas-artes e dos trabalhos brutos, 
somando ao todo os três mil melhores sábios, artistas e artesão da França427». 
« Como esses homens são os franceses os mais essencialmente produtores, os que 
dão os produtos mais importantes, os que dirigem os trabalhos mais úteis à nação, 
e que a tornam produtiva nas ciências, nas belas-artes e no trabalho bruto, eles 
são realmente a flor da sociedade francesa; eles são de todos os franceses os mais 
úteis ao seu país, os que lhe procuram mais glória, que aceleram sua civilização 
bem como sua prosperidade: a nação se tornaria um corpo sem alma no instante 
em que os perdessem; a nação cairia imediatamente num estado de inferioridade 
frente às nações das quais ela hoje está a rivalizar, (...) seria necessário, no 
mínimo, uma geração para que a França reparasse essa perda; pois os homens que 
se distinguem nos trabalhos de uma utilidade positiva são verdadeiras anomalias, 
e a natureza não é generosa com anomalias, sobretudo daqueles dessa espécie». 
 « Passemos a uma outra suposição.  Admitamos que a França preserve todos os 
gênios que ela possui nas ciências, nas belas-artes e na arte bruta, mas  que tenha 
a infelicidade de perder, no mesmo dia, o Monsieur irmão do Rei, o monsenhor 
duque de Angouléme, o monsenhor duque de Berry, o monsenhor duque 
d’Orléans, a duquesa de Bourbon, a Mademoiselle de Condé; ....». 
« Que ela perdesse ao mesmo tempo todos os oficiais da Coroa, todos os 
ministros de Estado, com ou sem departamento, ...os conselheiros de Estado, 
todos os expedidores, ... seus marechais, ... seus cardeais, ... arcebispos, bispos, 
vigários e cônegos, ... prefeitos e vice prefeitos, todos os empregados nos 
ministérios, ...os juizes, e, adicionalmente, dez mil dos mais ricos proprietários 
que vivem ao estilo dos nobres». 
« Essa desgraça certamente afligiria a França, por ser um país com pessoas de 
bom coração, que não poderia olha com indiferença ao súbito desaparecimento de 
tão grande número de seus compatriotas. Mas, essa perda de trinta mil indivíduos, 
considerados os mais importantes do Estado, somente os atingiria por razões 
puramente sentimentais e não resultaria em nenhum prejuízo político para o 
Estado». 
« Em primeiro lugar, seria muito fácil preencher as vagas que seriam deixadas: 
existem muitos franceses que poderiam ocupar a função de irmão do Rei tão bem 
quanto o próprio; muitos são capazes de ocupar os lugares dos príncipes tão 
convenientemente quanto o monsenhor duque de Angouléme, o monsenhor 
duque d’Orléans, a duque de Bourbon; muitas francesas seriam tão boas princesas 
quanto a duquesa de Angouléme, a senhora duquesa de Berry, as senhoras 
d’Orléans, de Bourbon e de Condé». 

                                                 
427 Nota de Saint-Simon: “Não designamos ordinariamente por artesão senão os simples operários. Para evitar 
circunlóquio, entendemos por essa expressão todos aqueles que se ocupam do produto material, a saber: os 
cultivadores, os fabricantes, os comerciantes, os banqueiros e todos os agregado ou operários que eles 
empregam” (SAINT-SIMON. Parabole. novembre 1819. p.73. In. :Op. cit., p.475). 
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« Os cômodos do palácio estão repletos de cortesãos prontos para ocupar os 
lugares dos grandes oficiais da corte; a armada possui uma grande quantidade de 
militares tão bons capitães quanto os nossos marechais atuais. Quantos 
empregados valem nossos atuais ministros do Estado! Quantos administradores 
em melhor estado de efetivamente gerir os negócios dos departamentos do que os 
prefeitos e vice-prefeitos presentemente em atividade! Quantos advogados tão 
bons jurisconsultos quanto nossos juizes! Quantos párocos tão capazes quanto 
nossos cardeais, nossos vicários e nos cônegos! Quanto aos dez mil proprietários 
que vivem ao estilo dos nobres, seus herdeiros não precisariam de aprendizado 
para fazer as honras de sua casa tão bem quanto eles próprios ». 
« A prosperidade da França somente pode existir mediante os efeitos do 
progresso nas ciências, nas artes e nas profissões. Os príncipes, os grandes 
oficiais reais, os bispos, marechais da França, prefeitos e os proprietários ociosos 
não contribuem em nada, de forma direta, ao progresso das ciências, das artes e 
das profissões; longe de contribuir com isso, eles apenas atrapalham, uma vez que 
lutam para prolongar a supremacia existente de ideias conjecturais nas ciências 
positivas. Inevitavelmente, prejudicam a prosperidade da nação, privando, como 
o fazem, os sábios, os artistas e os artesãos da elevada estima que realmente 
mereçam; são prejudiciais, pois gastam sua riqueza de forma que não servem 
diretamente às ciências, às artes e às profissões; são nocivas, porque são um 
encargo na tributação nacional, uma soma de trezentos a quatrocentos milhões 
sob o título de ordenados, pensões, gratificações, indenizações, etc., para o 
pagamento de seus trabalhos, que são inúteis à nação». 
« Essas suposições põem em evidência o fato mais importante da política atual; 
elas estabelecem a um ponto de vista em que descobrimos esse fato em toda sua 
extensão de uma só vez. Elas provam claramente, ainda que de maneira indireta, 
que a organização social está pouco aperfeiçoada; que os homens ainda se deixam 
explorar pela violência e pela trapaça; e que a espécie humana, politicamente 
falando, ainda está mergulhada na imoralidade: 
« Uma vez que os sábios, os artistas e os artesãos, que são os únicos homens 
cujos trabalhos de dispesas simples são de uma utilidade positiva à sociedade, 
estão subalternizados pelos príncipes e os outros governantes, que não são senão 
rotineiros mais ou menos incapazes ». 
« Uma vez que os distribuidores da consideração e outras recompensas nacionais 
não devem, em geral, a preponderância da qual gozam senão ao acaso da 
nascença, senão pela adulação, senão pela intriga, ou outras ações pouco 
estimáveis ». 
« Uma vez que os que são encarregados de administrar os negócios públicos 
partilham entre si, todos os anos, a metade dos impostos, e que não empregam um 
terço das contribuições, das quais não se apoderam pessoalmente, de uma 
maneira que seja útil aos administrados ». 
« Essas suposições fazem ver que a sociedade atual é verdadeiramente um mundo 
ao avesso: 
« Uma vez que a nação admitiu um princípio fundamental de que os pobres 
deviam ser generosos com os ricos, e que consequentemente, se torna mais fácil 
de privarem-se diariamente de suas próprias necessidades a fim de aumentar o 
supérfluo dos gordos proprietários ». 
« Uma vez que os maiores culpados, os ladrões gerais, os que pressionam a 
totalidade dos cidadãos, e que lhes retiram de trezentos a quatrocentos milhões 
por ano, encontram-se encarregados de fazer punir os pequenos delitos contra a 
sociedade ». 
« Uma vez que a ignorância, a superstição, a preguiça e o gosto dos prazeres 
caros formam o privilégio dos chefes supremos da sociedade, e que as pessoas 
mais capazes econômica e laboriosamente são empregadas apenas como 
subalternos e como instrumentos ». 
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« Uma vez que, numa palavra, em todos os tipos de ocupação, são homens 
incapazes que se encontram encarregados do cuidado de dirigir as pessoas 
capazes; que são, com relação à moralidade, os homens imorais que são 
chamados de formar os cidadãos à virtude, e que, com relação à justiça 
distributiva, são os grandes culpados que são nomeados para punir as faltas dos 
pequenos delinquentes ». 

 

Esse texto de novembro de 1819 resume a teoria de Saint-Simon denuncia o 

antagonismo de classes mostrando uma distinção bipolar; eleva a importância social dos 

trabalhadores; enuncia a prosperidade social por meio do progrsso das ciências e das artes; 

ataca a Santa Aliança; eleva os savants, os artistas e os industriais na ordem social; 

prospecta uma regeneração moral; e ataca os corrutos nos setores políticos. 

A Parábola de Saint-Simon se tornaria um dos textos clássicos do socialismo, entre 

os quais circulam A conspiração dos iguais (1796) de Graccus Babeuf (1760-1797) e o 

manifesto Comunista (1848) de Marx e Engels. 

 

3.2.5 O julgamento de Saint-Simon no Supremo Tribunal de Justiça. 

 

A ousadia das palavras redigidas nas páginas do texto da Parábola logo ecoou 

agudamente entre os “zangões”. O procurador do rei entregou uma intimação a Saint-

Simon, em Março de 1820, solicitando sua presença no supremo tribunal de justiça, sob a 

acusação de cumplicidade moral no assassinato do duque de Berry.428 A outra acusação era 

a falta de respeito com os príncipes da família real.  

Segundo Hubbard, o acusado, não se deixando deter pela acusação, aproveitou a 

ocasião para dar uma nova força à sua demonstração. Numa sequência de cartas que dirigia 

ao júri encarregado de decidir sobre o seu caso, explicava que tivesse falado da família real 

apenas de uma maneira “muito acidental”. Aproveitou para reiterar seus posicionamentos 

com relação à filosofia da História, sobre os progressos feitos pela ciência e pela própria 

sociedade. Na terceira carta ao júri, ele fez um retrospecto de sua carreira política. Na 

quarta carta ele expôs uma série de considerações sobre Hugues Capet (940-996 d.C), 

                                                 
428 Charles Ferdinand de Bourbon, o duque de BERRY (1778-1820), era o príncipe francês do período inicial 
da Restauração; era o segundo filho de Carlos X e herdeiro do trono. Foi assassinado em 13 de fevereiro de 
1820 por um operário fabricante de selas radical chamado Louis-Pierre Louvel, cujo fim era “exterminar” a 
dinastia Bourbon. Louvel foi condenado à guilhotina em junho naquele ano. Tal fato inspirou os primeiros 
poemas de Vitor Hugo.   
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fundador da dinastia dos Bourbon, que, segundo Saint-Simon, teria subido ao trono graças 

ao poder espiritual de sua época que lhe permitiu tal ação. Porém, o acusado alertava ali: os 

tempos mudaram, e logo o poder espiritual tenderia a compelir a sociedade como um todo a 

se reorganizar e a converter o poder temporal em combinação com princípios reordenados. 

Essas quatro cartas escritas por Saint-Simon foram editadas em 34 páginas na edição das 

Œuvres de 1859, por Charles Lemonnier.429 Segundo Hubbard Saint-Simon alertava que 

 
a sua intenção havia sido, sobretudo, comparar os chefes do antigo regime com os 
do novo regime como ele havia concebido; (...) não era com a família real que ele 
havia faltado com o respeito, mas com o antigo sistema. (...) Como nunca havia 
pensado em excitar ódios políticos, a acusação lançada contra ele não podia 
inspirar-lhe nem temor e nem desejo de vingança. (...) Permaneceu o que sempre 
havia sido, um filósofo ardente e apaixonado pelo bem público, mas calmo e frio 
na expressão das ideias que julgava puras em realizá-los. (...) Aliás, tinha 
conservado na velhice o enérgico caráter que o distinguia na sua juventude; uma 
vez a sua convicção estava assentada, não havia influência, nem privada, nem 
pública, capaz de lhe fazer mudar uma só de suas opiniões, nem mesmo a que 
parecia ter a menor importância.430 
 
 

Absolvido pelo júri, nunca seu nome havia ficado tão em evidência, devido à 

acusação como autor indireto da morte do sucessor ao trono da França. Aquela situação  

 
... contribuiu para vincular mais diretamente o inovador [Saint-Simon] com os 
políticos daquele período. Saint-Simon estabelecera estreitas relações com 
corajosos escritores que publicavam o jornal O Censor europeu, cuja divisa era: 
paz e liberdade. Aproximou-se igualmente dos jovens e ardentes democratas que 
redigiam L'Aristarque, que entre os qual figurava Bazard.431 
 
 

4.2.6 O ciclo de amizades de Saint-Simon na época da Parábola. 

 

Já foi citado que entre os homens com os quais Saint-Simon estava frequentemente 

em contato, os senhores Laffitte e Ternaux, Pierre Béranger,432 Paul-Louis Courier,433 e o 

                                                 
429 SAINT-SIMON, Henri de. Lettres de Henri de Saint-Simon a Messieurs les Jurés. (organizadas por 
Charles Lemonnier. 1858. In. : Œuvres Choisies de Saint-Simon, C.-H. Tomo II. Bruxelas : Van Meenen et 
Compagnie. 1859. p.393-427). 
430 HUBBARD. Op.cit., p.86-87. 
431 Œuvres de Saint-Simon & d’Enfantin. 2ª ed. Primeiro tomo. Paris: E. Dentu, 1865. p.92. 
432 Pierre Jean de BÉRANGER (1780-1857) foi um cancioneiro francês. Suas canções, muito populares, 
idealizavam a época napoleônica e celebravam as pessoas do povo. 
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próprio filósofo Benjamin Constant, tiveram a oportunizade de conhecê-lo e estabelecer 

uma interlocução:  

 
“Benjamin Constante, embora não quisesse confessá-lo em público, não hesitava 
a reconhecer com os seus amigos que dos homens que se ocupavam então de 
ciências morais e políticas, Saint-Simon era o único que escreveu ideias 
novas”. 434  
 
 

Quanto a Courier, frequentemente recebeu de Saint-Simon o conselho de penetrar 

ainda mais na sua crítica da aristocracia moderna, e “de enfiar o aguilhão de sua sátira na 

nobre carne de todos os que vivem do trabalho de outrem”.435   

O autor da Marseillaise, Rouget de Lisle,436 viveu muito tempo com Saint-Simon 

numa íntima familiaridade, e compôs a pedido um canto aos trabalhadores que Saint-Simon 

inseriu no seu Sistema Industrial, seguido de uma carta aos operários, no qual eles se 

engajariam à nova ordem social, se separando de qualquer partido político e se apercebendo 

eles mesmos como os membros do partido industrial ao qual o futuro estava reservado.437  

A Primeira Canção dos Industrias de Lisle, que Saint-Simon distribuía gratuitamente em 

sua casa, está disposta na tradução a seguir: 

 

“PREMIER CHANT DES INDUSTRIELS”, de Rouget de Lisle.438 
 

« Os dias que nossos pais prepararam,  
« Esses dias enfim chegaram;  
« Todos os obstáculos foram tirados,  
« Nossos dias prósperos podemos tocar.  
« Já se inclinam à frente de nós, 
« A força e o erro destronados;  
« Alguns esforços, alguns dias,  

                                                                                                                                                     
433 Paul-Louis COURIER (1778-1825) era um helenista, ex-militar e escritor político francês; por meio de 
panfletos com notas de cujo revolucionário, ele atacou a Aliança que dera formalizava a Restauração. Foi 
assassinado em abril de 1825, a poucos metros de sua casa. 
434 HUBBARD. Op.cit., p.88. 
435 HUBBARD. Op.cit., p.88. 
436 Claude-Joseph Rouget de LISLE (1760-1836) foi oficial do exército e compositor francês. Era um 
republicano moderado, o que quase o levou à guilhotina durante o período da Revolução Francesa conhecido 
como Terror.Rouget de Lisle é o autor da letra e da música do Chant de guerre pour l'armée du Rhin, 
composto em Estrasburgo nas últimas noites do mês abril de 1792, e que se tornou o hino nacional francês 
sob o nome de La Marseillaise (“A Marselhesa”). O sucesso de sua composição acabou salvando-o. 
437 FOURNEL, Henri. Bibliografie Saint-Simonienne : de 1802 au 31 décembre 1832. Paris : Alexandre 
Johanneau, 1833. p.29. 
438 SAMAMA,Claude-Raphaël. Développement mondial et culturalités: essai d'archéologie et de prospective 
éco-culturales.  Paris : Maisonneuve & Larose, 2001. p.366-368. 
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« E ambos tombaram aos nossos pés.  
 

« Honra a nós, crianças da indústria!  
« Honra, honra a nossos felizes trabalhos!  
« Em todas as artes vencedoras dos nossos rivais,  
« Sejam a esperança e o orgulho da pátria.  
 

« Estendendo as suas asas douradas,  
« A indústria aos cem mil braços,  
« Feliz, percorre os nossos climas,  
« E fertiliza as nossas regiões.  
« O deserto povoa-se à sua voz,  
« O solo árido fecunda-se. 
« E, para as delícias do Mundo,  
« Ao Mundo ela dá leis. 

 
Refrão. 
 

« Por quem se vê cicatrizada, 
« O sinal de nossos trabalhos diversos?  
« Sob o peso de tantos reversos,  
« Que sustenta a França esgotada?  
« “Enfim”, bradava o estrangeiro,  
« “Enfim a França é a minha vítima!”  
« Quais mãos preenchem a citação,439 
« No qual seu ódio lá a mergulha?  

 
Refrão. 
 

« Deixemos, em sua fraqueza,  
« O sibarita vegetar;  
« Deixem o nobre se vangloriar,  
« Que evoque a sua nobreza.  
« Ternaux! o verdadeiro nobre é você.  
« É o sábio na vida ativa  
« Quem inventou os bens que cultiva  
« Para espalhá-lo ao seu redor. 

 
« Honra a ti, alicerce da Indústria!  
« Honra, honra a teus nobres trabalhos!  
« Na carreira inflama os teus rivais  
« E viva longamente para eles, para a pátria.  
 

Saint-Simon também foi tema de sua inspiração do compositor e poeta Pierre 

Béranger, outro amigo do filósofo. Pode-se julgar pela estrofe que inseriu em sua canção 

Les Fous (“Os Loucos”) aquilo que sempre pensou sobre a perseverança e a extensão do 

gênio de Saint-Simon. O compositor Béranger citou na canção Les Fous (traduzido abaixo) 

não somente Saint-Simon, mas também Charles Fourier e o saint-simoniano Prosper 

Enfantin: 

                                                 
439 Liste utilizou a palavra abyme, que se diz de uma obra citada e enquadrada no interior de uma outra. 
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« LES FOUS».440 
 
Ária: Este magistrado irrepreensível.  
 
« Velhos soldados de chumbo que somos,  
Em cordel nós todos nos alinhamos,  
Se filas saem alguns homens,  
Todos nós gritamos: abaixo aos loucos!  
Os Perseguimos, os matamos,  
Exceto, após um lento exame,  
A eles elaborar uma estátua  
Para glória do gênero humano. » 
 
« Quanto tempo uma ideia,  
Virgem escura, espera por seu cônjuge!  
Os tolos a tratam como insensata;  
O sábio diz-lhe: Escondei-vos.  
Mas, a encontrando distante do mundo,  
Um louco que acredita no amanhã  
Desposa-a: ela se torna fecunda 
Para a felicidade do gênero humano. » 
 
« Vi Saint-Simon, o profeta, 
Rico primeiramente, endividado depois, 
Cujos fundamentos até ao auge 
Refazia a sociedade.   
Pleno de sua obra começada, 
Velho, por ela esticava a mão, 
Certo que abraçava a ideia 
Que deve salvar o gênero humano. » 
 
« Fourier diz-nos: Saia da lama, 
Povo em prosa às decepções.  
Trabalha, agrupado por falanstérios, 
Num círculo de atrações.  
A terra, após tantos desastres, 
Forma com o céu um casamento, 
E a lei que rege os astros 
Dá a paz ao gênero humano.  
Para a felicidade do gênero humano. » 
 
« Enfantin liberta a mulher, 
A conclama a compartilhar de nossos direitos.  
Ui! Vós dizeis; sob o epigrama 
Todos esses três loucos sonhadores tombam.  
Senhores, quando em vão nossa esfera 
Da felicidade procura o caminho, 
Honras ao louco que tentou fazer 
Um sonho feliz para o gênero humano.» 
 
« Quem descobriu um novo mundo?  
Um louco que escarnecemos em toda parte.  
Sobre a cruz, que o seu sangue inunda, 

                                                 
440 BÉRANGER, Pierre Jean de. Chansons de Béranger. Tome Second. Paris : Perrotin, 1959. p.300-302. 
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Um louco que morre nos lega um Deus. 
Se amanhã, esquecendo de desabrochar, 
O dia faltava, pois bem, amanhã, 
Algum louco encontraria ainda  
Uma luz para o gênero humano. » 
 
 
Essa canção, escrita anos depois da morte de Saint-Simon, nos fornesse uma 

amostra sobre o imaginário pejorativo contra todos aqueles que apresentam uma proposta 

de mundo diferente para o futuro, mundo que possa vencer a miséria social e espiritual. 

Essa canção também permite antever a importância da utopia como força propulsora das 

mudanças mais amplas, pois ao mirar para uma concretude futura, se imperativo se inferir 

sobre o presente.  

É justamente nessa época do Le Organisateur que Saint-Simon elabora prospectos 

que esculpiria sua estátua junto ao panteão dos socialistas utópicos do século XIX.  

 

3.3 SAINT-SIMON, UM “UTÓPICO” NO LIMBO ELGESIANO/MARXISTA. 

 

 Em uma menção do prefácio de A propriedade é um roubo, Proudhon ressalta a 

relevância de utópicos como Saint-Simon na concretização da Utopia humana de encontrar 

um sistema de igualdade absoluta, no qual as próprias instituições sociais, ao invés de 

fomentarem as contradições sociais, possam constituir os meios de promoção da liberdade e 

de justiça para todos os seres humanos. Assim, Saint-Simon integrava uma escala de 

utópico que remonta à Antiguidade, ao lado de Pitágoras e Platão: 

 

“Encontrar um sistema de igualdade absoluta, no qual todas as instituições atuais, 
(...), não somente possam encontrar lugar, mas sejam elas mesmas meios de 
igualdade: liberdade individual, divisão dos poderes, ministério público, júri, 
organização administrativa e judicial, unidade e integralidade no ensino, no 
casamento, família, herança em linha direta e colateral, direito de venda e de 
troca, direito de testar e mesmo direito de primogenitura; – um sistema que, 
melhor que a propriedade, assegure a formação dos capitais e mantenha o ardor 
de todos; que de uma análise superior venha a explicar, corrigir e completar as 
teorias de associação propostas até agora, desde Platão e Pitágoras a Babeuf, 
Saint-Simon e Fourier; – um sistema enfim que, se servindo enquanto meio de 
transição, seja imediatamente aplicável”.441 

 

                                                 
441 PROUDHON, Joseph-Pierre. Qu'est-ce que la propriété? ou, Recherches sur le principe du droit et du 
gouvernement. Premier Mémoire. Paris: Garnier Frères, 1848. p.XXIII. 
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Qual a importância da Utopia? do que seria do futuro de nossa sociedade sem 

sonhos? Como nos diz Newton von Zuben, a utopia visa conceber um futurível “e 

estabelecer modos de ação e de reflexão no presente com a finalidade de realizá-lo em um 

‘outro-lugar-ainda-não-realizado’. Sua mola mestra é a esperança e a transformação”. 442 

Ora, para que Utopias, se elas não passam de, como insiste o senso comum, devaneios e 

quimeras? Segundo Souza Santos, ... 

 
“... a utopia é a exploração de novas possibilidades e vontades humanas, por via 
da oposição da imaginação à necessidade do que existe, só porque existe, em 
nome de algo radicalmente melhor que a humanidade tem de desejar e porque 
merece a pena lutar”.443 
 
 

O título de “socialismo utópico” atribuído à filosofia social de Saint-Simon se 

apresenta graças, em grande parte, ao trabalho intelectual de Karl Marx e Friedrich Engels 

após a estruturação do que eles denominaram socialismo científico. Na mesma esteira 

foram enquadrados Owen,444 Cabet445 e Charles Fourier. As críticas de Marx e Engels sobre 

Saint-Simon estão dispostas, sobretudo, nos Manuscritos de 1844, do jovem Marx, no 

Manifesto do Partido Comunista, fruto da parceria entre Marx e Engels, e no Anti-Düring 

(Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico) de Engels.   

Vejamos a crítica marxista à filosofia saint-simonista. Essa crítica repousa sobre a 

ideia de propriedade. No socialismo, segundo Marx, a propriedade privada se extingue 

principalmente por ser a expressão da auto-alienação fetichista do homem. Para Saint-

Simon, na nova organização social, a propriedade privada continua existindo; ela continua 

a ser dirigida pelos detentores do meio de produção industrial como um estímulo simpático 

                                                 
442 ZUBEN, Newton. Escavando os silêncios. Apud GALLO, Silvio. Educação Anarquista. Um Paradigma 
para o Hoje. Piracicaba: Ed.Unimep, 1995. p.09. 
443 SOUZA SANTOS, B. Pela Mão de Alice. In GALLO. Op.cit., p.09. 
444 Robert OWEN (1771-1858) foi um socialista pré-marxista britânico, apontado como o precursor do 
movimento cooperativista. Propôs transformações humanistas na relação entre trabalhador e indústria, o que 
foi experimentado em sua fábrica, e New Lanark, tais como a redução da carga horária de trabalho, domicílio 
mais adequados aos operários e o primeiro jardim-de-infância para os filhos dos empregados. Na década de 
1820, criou uma grande cooperativa em Indiana, nos Estados Unidos, chamada New Harmony, que veio a 
fracassar dois anos depois.  
445 Etienne CABET (1788-1856) foi um advogado, político, jornalista e filósofo francês. Dissidente saint-
simoniano, autor da obra Histoire Populaire de la Révolution Française de 1789 a 1830 (1834); elaborou, 
inspirado em Thomas Morus, um projeto de comunidade socialista cooperativa, proposta sistematizada na 
obra Voyage em Icare (1839). Em 1849, fundou em Illinois, no Estados Unidos, uma comunidade icariana 
(Navoo), mas que fracassou pouco tempo depois. 
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por sua capacidade, todavia, o fruto da produção da administração industrial deve estar à 

mercê da coletividade, de todos os trabalhadores. Isso fica mais evidente em uma passagem 

dos Manuscritos de 1844. Marx iniciava a fala fazendo considerações sobre a eliminação da 

auto-alienação com algo processual, tendo como lócus empírico a propriedade privada: 

 
“A eliminação da auto-alienação segue o mesmo caminho que a auto-alienação. 
Primeiramente, considera-se a propriedade privada só no aspecto objetivo, 
concebendo-se, no entanto, o trabalho como a sua essência. (...) Ou então, a 
forma especifica do trabalho como trabalho nivelado, subdividido e, deste modo, 
não-livre olha-se como a fonte da nocividade da propriedade privada e da sua 
existência alienada em relação ao homem”. 446  
 
 

Marx expõe sua vista sobre a filosofia do Sistema Industrial de Saint-Simon, na qual 

o trabalho industrial enquanto essência do trabalho, mantém a propriedade:  

 
“Saint-Simon assegura que o trabalho industrial constitui, como tal, a essência do 
trabalho e, por seguinte, anseia pelo domínio exclusivo dos industriais e pela 
melhoria da condição dos trabalhadores”.447 
 
 

Em seguida, Marx salienta que o comunismo científico se expressaria pela 

eliminação da propriedade privada, e por isso, o socialismo utópico se revela incompleto, 

pois, com o fim da propriedade privada, retornaria para si:  

 
“Finalmente, o comunismo é a expressão positiva da eliminação da propriedade 
privada e, antes de tudo, a propriedade privada universal. (...) O comunismo é a 
eliminação positiva da propriedade privada como auto-alienação humana e, desta 
forma, a real apropriação da essência humana pelo e para homem. É, deste modo, 
o retorno do homem a si mesmo como ser social, ou melhor, verdadeiramente 
humano, retorno esse integral, consciente, que assimila toda a riqueza do 
desenvolvimento anterior. O comunismo como naturalismo inteiramente evoluído 
= humanismo, como humanismo inteiramente desenvolvido = naturalismo, 
estabelece a resolução autêntica do antagonismo entre homem e natureza, entre o 
homem e o homem. É a verdadeira solução do conflito entre a existência e a 
essência, entre a objetivação e a auto-afirmação, entre a liberdade e a 
necessidade, entre o individualismo e a espécie”. 448 
 
 

                                                 
446 MARX, Karl. Manuscritos Econômico-Filosóficos. São Paulo: Martim Claret, 2006. p.137. 
447 Ibidem. 
448 MARX. Op.cit., p.137-138. 
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Esse retorno a si mesmo, esse movimento completo da História, essa desalienação 

seria, na concepção de Marx a “essencialidade” da história. Porém, os modelos 

emancipatórios de Fourier e Saint-Simon teriam formas diferentes de entender os 

movimentos históricos:   

 
“É o decifrar do enigma da História e está consciente de ele próprio ser essa 
solução. De tal modo, o movimento completo da história, tanto a origem real do 
comunismo – o nascimento da sua existência empírica – como também a sua 
consciência pensante, é o movimento apreendido e consciente do seu devir, ao 
passo que o outro comunismo ainda incompleto procura em determinadas formas 
históricas, oposta à propriedade privada, uma justificação baseada no que já 
existe; com esse fim, arranca do contexto momentos individuais deste 
desenvolvimento”. 449 
 
 

Outra crítica de Marx, não apenas a Saint-Simon, mas aos que ele chamou de 

“utópicos”, está no fato de que o conde defendia a fusão de classes sociais sem atacar a 

classe dominante, a fomentadora da desigualdade histórica entre os homens. Como vimos 

na Parábola, Saint-Simon coloca no mesmo filão, operários e industriais, banqueiros e 

artesão. Para Marx, um passo importante no processo da desalienação da cultura humana 

através da evolução das forças naturais se daria pelo enfrentamento organizado dos 

trabalhos proletariados, através da consciência de classe, contra os detentores dos meios de 

produção. Necessariamente, para que o proletariado possa exercer o governo popular, a 

força das massas seria fundamental, já que os burgueses não adeririam à causa trabalhadora 

– bem pelo contrário.  

A posição de desconfiança na capacidade das massas, não de se organizar, mas de 

dirigir a sociedade, ou mesmo de participar ativamente do goverso, já era exposta por Saint-

Simon em 1802, nas Cartas de um Habitante de Genebra:  

 
“Um fato constatado por uma série de observações, é que cada homem sente em 
um grau mais ou menos vivo o desejo de dominar todos os outros homens. Uma 
coisa evidente pela razão, é que todo o homem que não está isolado se encontra 
ativo e passivo em dominar nas relações com os outros, e eu vos engajo a fazer 
uso da pequena porção de dominação que vós tendes sobre os ricos... Mas antes 
de ir mais longe, é necessário que eu examine convosco uma coisa que muito vos 
entristece: vós dizeis, nós somos dez vezes, vinte, cem vezes mais numerosos que 
os proprietários, e, entretanto, os proprietários exercem sobre nós uma 

                                                 
449 MARX, Op.cit., p.138. 
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dominação bem maior que a que nós exercemos sobre eles. Eu entendo, meus 
amigos, que vós sois demasiadamente contrariados; mas observeis que os 
proprietários, dos quais são inferiores em número, possuem mais luzes que vós, e 
que, para o bem geral, a dominação deve ser repartida na porção de suas luzes. 
Olheis o que acontece na França durante o tempo que vossos camaradas ali 
dominaram: Eles fizeram nascer a fome”.450  
 
 

Parte dessa citação das Cartas de Genebra foi referenciada por Engels em Do 

Socialismo Utópico ao Socialismo Científico.451 Outra demonstração de que as propostas 

de reforma social, que movimentariam uma escola enovelante sobre uma doutrina 

militante, já estavam presentes no no escrito de Saint-Simon em 1802: 

 
“A supressão dos privilégios de nascença exigiu esforços que quebraram as 
relações da organização antiga, e não foi um obstáculo à reorganização social; 
mas a chamada que fora feita a todos os membros da sociedade, de preencher 
frequentemente as funções que deliberam, fracassou. Independentemente das 
tremendas atrocidades que esta aplicação do princípio de igualdade fez cometer 
por um efeito bem natural tal como ela produziu, a de pôr o poder nas mãos dos 
ignorantes, terminou por engendrar uma forma de governo absolutamente 
impraticável, pela razão de que os governantes, muito remunerados 
pecuniariamente enfim para admitir os não-proprietários, era multiplicada a tal 
ponto que o trabalho dos governados mal podia ser suficiente para alimentá-los, o 
que efectuava a um resultado absolutamente oposto ao desejo o mais constante de 
não-proprietários, o de pagar poucos impostos”.452 
 
 

Marx e Engels expõem de maneira condensada sua crítica ao socialismo saint-

simoniano, fourierista e owenista em seu Manifesto Comunista, no capítulo terceiro (O 

Socialismo e o Comunismo Crítico-Utópico), apontando os prós e o contra do socialismo 

utópico: “do lado do proletariado eles não percebem nenhuma iniciativa histórica, nenhum 

movimento político que lhe seja próprio” .453 Marx afirmara nesse capítulo que...  

 
“... como o desenvolvimento dos antagonismos de classes marcha ao lado do 
desenvolvimento da indústria, não distinguem tampouco as condições materiais 

                                                 
450 SAINT-SIMON, Henri de.Lettres d'un habitant de Genéve a ses contemporains. [sans lieu ni date, et sans 
nom d'auteur]. 1802.p.39-40. In. :OEuvres de Saint-Simon, précédés de fragmens de l'histoire de sa vie écritr 
par lui-même. organisés par Olinde Rodrigues. Paris: Capelle, 1841. p.441-442. 
451 ENGELS. Friedrich. Do socialismo utópico ao socialismo científico. [Trad. Roberto Goldkorn]. São 
Paulo : Global, 1973. p.37. 
452 SAINT-SIMON. Lettres d'un habitant de Genéve ..., p.46-47. In Oeuvres.RODRIGUES (org). Op.cit. 
453 MARX, Karl. ENGELS, Friedrich. Manifesto do Partido Comunista. [Trad. Antonio Carlos Braga. São 
Paulo: Escala, 2006. p.84. 
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da emancipação do proletariado e põem-se à procura de uma ciência social, de 
leis sociais, que permitam criar essas condições”.454  
 
 

Entretanto, ali mesmo os dois alemães reconhecem que os utópicos contribuíram 

para a denúncia das contradições da civilização, anunciando a superação das lutas de 

classes. Os maiores problemas em suas propostas estariam nas antecipações de estágios 

futuros, não levando em conta o desenvolvimento histórico das forças produtivas: 

 
 “Os escritos socialistas e comunistas utópicos encerra também elementos 
críticos. Atacam a sociedade existente em suas próprias bases. Por isso, 
fornecem, em sua época, valioso material para esclarecimento dos operários. Suas 
proposições positivas referentes à sociedade futura – como supressão do 
antagonismo entre cidade e campo, abolição da família, do lucro privado e do 
trabalho assalariado, proclamação da harmonia social e transformação do Estado 
numa simples administração da produção – todas essas proposições nada mais 
fazem do que anunciar o desaparecimento do antagonismo das classes, 
antagonismo que começa somente a se desenhar e que os inventores de sistemas 
só conhecem suas primeiras formas indistintas e confusas. Por isso essas 
proposições têm ainda somente um sentido puramente utópico. A importância do 
socialismo crítico-utópico está na razão inversa do desenvolvimento histórico”.455 
 
 

O que diferencia Saint-Simon dos prospectos de Fourier (Falanstério), Cabet 

(Içaria) e Owen (New Harmony) é que esses três propunham uma mudança social sem 

inferência direta sobre o Estado e sobre a economia, a partir do exemplo de pequenas 

comunidades auto-suficientes, que transformariam o mundo pelo exemplo, e “pois, na 

verdade, basta compreender seu sistema para reconhecer que é o melhor dentre todos os 

planos possíveis para a melhoria das sociedades possíveis”.456 Todavia, Henri de Saint-

Simon, diferentemente dos três utópicos, propõe uma mudança política do Estado, 

acompanhando o progresso das ciências e da economia, bem como a organização dos 

trabalhadores. Ou seja, enquanto aqueles propõem mudanças de baixo para cima, sem 

proposições sobre o Estado, Saint-Simon propões o inverso, pois as transformações no 

plano espiritual e temporal já estariam se consolidando no século XVIII (século 

revolucionário) e se efetivariam no XIX, (século reorganizador). Entendendo que o passo 

para a concretização de uma nova época orgânica seria uma reorganização do corpo 

                                                 
454 MARX. ENGELS. Op.cit., p.84. 
455 MARX. ENGELS. Op.cit., p.85-86. 
456 MARX. ENGELS. Op.cit., p.85-86. 
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ciêntífico e artístico, o novo poder espiritual, que dirigiria o novo poder temporal, o dos 

industriais. Esse novo estado do Estado, o Industrial, não se governaria, mas, 

administraria.457 

O pensador Paul Janet, em sua obra Saint-Simon e o Saint-Simonismo, fez uma 

consideração sobre a importância filosófica de Saint-Simon para os movimentos socialistas 

que emanaram na Europa do século XVIII, inclusive para o marxismo: 

 
“‘A filosofia do século XVIII fora revolucionária; a do século XIX deve ser 
organizadora’ . Essa antítese perpétua entre o espírito crítico do último século 
[XVIII] e o espírito organizador que deve ser o século presente, eis a vista 
predominante de Saint-Simon. É ele quem popularizou e espalhou nas escolas 
socialistas o termo ‘organização’, se tornou depois o símbolo característico de 
todas as escolas”.458  
 
 

3.3.1 O prospecto científico-industrial do Parlamento dos Industriais. 

 

A alcunha de utópico sobre Saint-Simon não somente pela elaboração de uma 

ciência social como atividade de manejo que pudesse “curar” a sociedade, e nem mesmo a 

espera do dia em que os ricos e os proprietários industriais lutem pela melhoria dos mais 

pobres; talvez a expressão pejorativa sobre Saint-Simon seja proveniente, também, do 

modelo político que ele propôs nos texto do Le Organisateur. Ali continha, além de um 

trabalho histórico sobre a decadência, durante os onze últimos séculos do antigo sistema 

teológico e feudal, e a origem e os desenvolvimentos do novo sistema científico e 

industrial, cuja redação deve-se ao punho de Comte, um projeto de composição nova da 

câmara das comunas (distritos provinciais na França), cuja importância não podia ser bem 

compreendida senão depois dos últimos acontecimentos políticos.  

Saint-Simon constituía um Parlamento dividido em três ramos, do quais uma 

inventaria, o outro examinaria e o terceiro ordenaria a execução das leis. Mas não é aí que 

está o caráter essencial do projeto; o essencial reside na ideia inovadora de compor cada um 

destas câmaras de trabalhadores especiais, acompanhando os avanços espirituais nas artes, 

                                                 
457 E importante não se confundir o termo « administração » empregado por Saint-Simon, com omesmo termo 
tal como o é empregado hoje. Trasportar o termo « administração » da filosofia saint-simonista para para a 
atual perspectiva neoliberal da gestão pode acarretar num incoerência não somente pelo anacronismo, mas 
pela proposta filosófica. 
458 JANET, Paul.  Saint-Simon et le Saint-Simonisme. Paris: Germer Baillière et Cie. 1878. p.20. 
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nas ciências, e nas diversas áreas industriais, que teriam assim representantes no 

Parlamento. Porém, cada uma dessas câmaras devia ter o seu objeto especial. Assim a 

primeira devia ocupar-se exclusivamente das obras públicas, de maneira a aumentar a 

riqueza. O segundo, composto de savants (cientistas) e artistas, procuraria melhorar o 

destino dos habitantes sob todos as relações de utilidade e de aprovação, supervisionaria a 

educação pública e incentivaria especialmente os progressos da ciência; o terceiro, 

composto pela deposição de credibilidade nos cientistas, artistas e industriais, tendo como 

único direito o de tornar as leis executáveis, teria por missão imediata reconstituir a 

propriedade para fundá-la sobre bases mais favoráveis à produção, e reorganizar nesse 

objetivo todo o código civil e todo o código criminal.  

Segundo Lemonnier, esse parlamentarismo saint-simoniano, que seria sistematizado 

com mais afinco na obra Opiniões Literárias, Filosóficas e Industriais, de 1825, se 

constitui como a base da prospectiva política da nova ordem das coisas:  

 
“Eis aqui um resumo desta teoria: Divisão do poder social em dois braços: Poder 
Espiritual; Poder Temporal; O poder temporal composto de um elemento único, 
a saber: Um conselho de industriais encarregados principalmente de fazer o 
orçamento anual e de dar ou de recusar os meios de execução aos projetos 
elaborados pelo poder espiritual; O poder espiritual, composto de dois elementos 
iguais entre eles: uma academia dos raciocínios; uma academia dos sentimentos; 
Essas duas academias, estão encarregadas de: uma, regrar o código dos interesses; 
o outro, de formular o código dos sentimentos; Abaixo desses três corpos: 
Conselho Industrial; Academia dos raciocínios; academia dos sentimentos, do 
qual cada um representa especialmente, como vimos, um dos três aspectos: 
Indústria, Ciência, Moral, criação de um CONSELHO INICIAL  SUPREMO nomeado 
pelos corpos secundários que se enumeraram, e composto, por conseguinte, de 
Moralistas, Sábios e Industriais.459 
 
 

O artigo Concepção de um parlamento industrial, além de nos fornecer de maneira 

detalhada a constituição política mais adequada à melhoria da sociedade idealizada por 

Saint-Simon, também nos faz refletir sobre o papel desempenhado pela estética na filosofia 

saint-simoniana, que se espera entre as “abelhas e zangões” e a “religião científica”, entre 

“as cartas do baralho da nova ordem positiva” e a “parábola”; ele propõe, por exemplo, que 

a câmara de invenção viesse a instituir dias sociais, cuja comemoração teria forte impacto 

sobre os trabalhadores industriais, isto é, a nação:  

                                                 
459 LEMONNIER, Charles. Un essai sur sa doctrine. In Œuvres Choisies de Saint-Simon, Tomo I. Op.cit., 
p.lxix-lxx. 
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“Esta câmara apresentará outro trabalho que consista num projeto de festas 
públicas. Essas festas serão de duas espécies; as festas de esperança e as festas de 
lembrança. Essas festas serão celebradas sucessivamente na capital, na sede do 
distrito e na sede local, para que os oradores capazes (que jamais serão muito 
numerosos) possam espalhar os benefícios da sua eloquência. Nas festas de 
esperança, os oradores vão expor ao povo os projetos de trabalhos que terão sido 
decretados pelo parlamento, e estimularão os cidadãos a trabalhar com ardor 
fazendo-lhes sentir o quanto o seu destino encontrar-se-á melhorado quando 
executarem estes projetos. Nas festas consagradas às lembranças, os oradores 
unir-se-ão a indicar ao povo quanto a sua posição é preferível àquela na qual se 
encontravam os seus antepassados. (...) O terceiro trabalho do qual esta câmara 
deverá se ocupar será um projeto de festas públicas da seguinte espécie: Festas 
dos homens, festas das mulheres, festas dos rapazes, festas das moças, festas dos 
pais e de mães, festas das crianças, festas dos chefes de ateliers, festas dos 
operários... Em cada um destas festas, oradores nomeados pela câmara de exame 
farão um discurso sobre os deveres sociais daqueles cuja honra na festa seja 
celebrada”.460 
 
 

Saint-Simon, ao propor a construção de amplos portos marítimos, canais vastos e 

pontes gigantescas, tem como meta acelerar os mecanismos de produção para propiciar 

conforto e fartura a todos os homens trabalhadores; ao propor albergues populares aos 

viajantes e artistas e museus de artes espalhados por toda parte, especula como a ação 

transformadora da arte pode inspirar o coração dos homens mais parvos. Saint-Simon 

retoma o filão empirista: Todo homem é fruto do meio. Se os ricos são dotados de beleza, 

instrução, erudição, delicadeza, entre outros atrativos, tudo aquilo que os trabalhadores não 

têm, é porque isso lhe foi historicamente negado: 

 
“Por muito tempo o luxo se concentrou no palácio dos reis, as habitações dos 
príncipes, os hotéis e os castelos de alguns homens poderosos. Esta concentração 
é muito prejudicial aos interesses gerais da sociedade, porque tende a estabelecer 
dois graus de civilização distintos, duas classes de homens diferentes, a das 
pessoas cuja inteligência é desenvolvida pela vista habitual das produções das 
belas-artes, e a dos homens cujas faculdades da imaginação não recebe nenhum 
desenvolvimento; os trabalhos materiais, nos quais estão ocupados, não 
estimulam, de modo algum, a sua inteligência”.461 
 
 

Nem é necessário considerar que, como um prospecto, este plano de uma 

composição nova da representação nacional, como projeto, mereceria, contudo, ser 

                                                 
460 SAINT-SIMON, Henri de. COMTE, Auguste (colaborador). L’Organisateur. 1819-1820. 2º. Extrait. 
Conception d’un parlement industriel. In HUBBARD, Nicolas Gustave. Saint-Simon, sa vie et ses travaux. 
Paris : Guillaumin et Compagnie. 1857. p.227-229. 
461 Conception d’un parlement industriel. Op.cit., p.227. 
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examinado cuidadosamente. Saint-Simon mostra até onde se estendem às aplicações da 

política industrial: 

 
“Vemos como o trabalho, libertado de qualquer espécie de relações, se organizará 
por si próprio, e como o resultado desta organização será um novo progresso da 
humanidade para o crescimento do bem-estar e das luzes. Certamente, esse 
projeto é verdadeiro enquanto tendência progressiva”.462 
 
 

O Le Organisateur, cujas últimas tiragens foram publicadas em 1820, foi seguido 

durante dois anos, isto é, de 1821 e 1822, da publicação de várias cartas dirigidas por Saint-

Simon, às vezes ao rei, às vezes aos agricultores, às vezes aos eleitores de Paris, e em geral, 

aos que ele teoricamente entendia como industriais. A coleção destas cartas constitui uma 

obra que ficou conhecida sob o nome de Sistema industrial, no qual a questão social é ainda 

mais estudada profundamente do que nos outros escritos que já se citou.  

 

4.3.2 O Sistema Industrial. 

 

No ano de 1821, em um manifesto intitulado Carta aos senhores operários, Saint-

Simon se dirigia justamente aos trabalhadores, explicando que o dever dos operários é de 

engajar os chefes industriais a tomar o governo. Saint-Simon salientava que em um 

primeiro momento, os trabalhadores seriam conduzidos pelos savants e pelos grandes 

industriais. O passo seguinte viria por meio da instrução pública, enciclopédica, que 

possibilitaria aos proletários uma mudança de consciência, levando-os, por si mesmo, a 

buscar meios de superar sua condição de miséria. Assim, na Carta aos senhores operários, 

Saint-Simon afirmava que os operários deveriam dizer a seus patrões: 

 
“Vocês são ricos e nós somos pobres. Vocês Trabalham com a cabeça e nós com 
os braços. Resulta dessas duas diferenças fundamentais que nós somos e devemos 
ser subordinados”. Entretanto, é a nós é que devemos “tomar a iniciativa para 
indicar o meio pelo qual colocaremos um termo a nossa miséria, que 
evidentemente cessarão no instante em que os negócios públicos forem 
convenientemente administrados”.463 

                                                 
462 HUBBARD. Op.cit., p.90. 
463 DROZ, Jacques. Histoire générale du socialisme. Paris: Presses Universitaires de France, 1972. Tomo I. p. 
345. 
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No Sistema industrial, de 1821, Saint-Simon expôs que, uma vez a impulsão dada, 

todos os povos da Europa Ocidental seriam dirigidos, ao mesmo tempo, a entrar no sistema 

industrial; que o clero e a nobreza perderam qualquer espécie de força e que não seria mais 

de nenhuma utilidade às nações; mas não era mais somente aos chefes da indústria que a 

palavra é dirigida, Saint-Simon lançava também a sua atenção para as classes da sociedade 

tidas como menos importante:  

 
“Põe em princípio que o primeiro artigo do orçamento de investimentos, tal como 
os industriais terão a fazê-lo, deve ter por objeto assegurar a existência proletária 
procurando trabalho aos válidos e socorros aos inválidos; e não contente de ter 
posto o princípio, que não é outra coisa senão o que podemos entender por direito 
ao trabalho, ele indica como o meio para assegurar por muito mais tempo 
trabalho aos homens válidos o manejo das terras incultas, drenagem das terras 
pantanosas, abertura de novas estradas, a melhoria das que já existissem, a 
criação de edifícios destinados à utilidade e à aprovação públicas, a construção 
dos portos que são necessários para abreviar os transportes e dos canais que 
podem ser úteis à navegação, bem como as irrigações”.464  
 
 

Percebemos como, de 1814 ao início da década de 1820, o discurso de Saint-Simon 

foi adotando gradativamente uma postura de enfrentamento contra a ordem “moribunda” 

que agonizava em toda a Europa. Uma militância humanística, asseverando as palavras de 

seus escritos, exigindo mudanças profundas na política, economia e, consequentemente, na 

ordem social: 

 
“Senhor [rei], numa nação composta de vinte e nove milhões e metade 
constituída de produtores, contra quinhentos mil não-produtores, é fácil decidir 
em qual destas duas classes devem ser escolhidas as administrações municipais, 
porque é fácil determinar onde estão os verdadeiros notáveis. Os aristocratas, os 
funcionários públicos, os legistas e os proprietários ociosos, apesar de toda a 
importância que se creditam e que geralmente se supõe, não são, de modo algum, 
notáveis sob qualquer relação que os consideremos hoje. Estas classes não 
possuem nenhuma superioridade social verdadeira, nem a da força física, nem 
mesmo a das riquezas, nem a da inteligência e a das luzes; eles não têm nenhuma 
ação sobre o povo, que vê neles, pelo seu instinto natural, um bando de zangões 
coligados contra as abelhas. Sob qual relação seriam, consequentemente, 
notáveis? Hoje, Não há na França, outros notáveis, a exceção dos sábios e dos 
artistas, chefes dos trabalhos* de cultura, de fabricação e de comércio. É neles 

                                                 
464 HUBBARD. Op.cit., p.90-91. 
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que se encontra exclusivamente a poder de interagir com o povo, pois é neles que 
habitualmente o povo se subordina nas relações cotidianas”.465 
 
 

Antes da publicação das últimas cartas que formam a terceira parte do Sistema 

Industrial, Saint-Simon se dirigia às autoridades imperiais publicando, em janeiro de 1822, 

uma pequena brochura intitulada Bourbons e Stuarts. A polícia estava convicta de que se 

deveria apreender tal manuscrito: partindo da analogia real que existe entre a Revolução 

inglesa de 1648 e a Revolução francesa de 1789, Saint-Simon tinha posto face a face os 

cinco termos seguintes, que se encontram nas duas revoluções: 1°) todas as classes da 

sociedade se mostravam dispostas a recorrer a uma organização social nova; 2°) os 

privilegiados não querem sacrificar os seus privilégios, e são deteriorados nas mãos dos 

não-privilegiados que chegam ao poder; 3°) os não-privilegiados que não puderam conduzir 

à uma reorganização completa cairam na anarquia; 4°) um chefe ardil, seja Cromwell ou 

Bonaparte, que apoiou-se sobre a força militar abate a anarquia, e restabelece a ordem ao 

seu proveito; 5°) este chefe por último veio ao chão; os não-privilegiados que fazem um 

compromisso evocam o antigo chefe dos privilegiados que promete entrar em acordo 

referente às concessões mais desejadas.466 Chegado a esses termos, Saint-Simon se ateve, 

mas fazia entrever que o sexto termo da Revolução inglesa fora a expulsão da dinastia do 

Stuarts, que tinha assim punido aqueles, não deixando espaços a preencher 

conscienciosamente as condições do compromisso; e predizia, seguindo a analogia, uma 

catástrofe semelhante à dinastia Bourbons, se ela continuasse procurando sempre tomar 

apoio em seus cortesãos, nobres e padres. 

Seguidamente a brochura Bourbons e Stuarts, Saint-Simon anunciava a publicação 

de uma obra na qual a política enfim seria fundada sobre bases positivas, fornecidas por 

séries de fatos históricos. Mas havia o risco de que essa obra não pudesse ser impressa, 

porque o “zelo” dos subscritores começava a dificultar os fundos de publicação. Sabemos 

que desde 1814, Saint-Simon não tinha senão a seu dispor uma pensão suficiente apenas 

para satisfazer as primeiras necessidades:  

 
                                                 
465 SAINT-SIMON, Henri de. COMTE, Auguste (Colaborador). Le Systeme Industriel. Deuxième partie. 
Paris: Chez l’Auteur. 1821.p.84-85. *  “Eu entendo aqui por chefe de diferentes trabalhos, todos os industriais 
que não são puramente operários, isso quer dizer, executores, e que tomam uma parte relativamente grande na 
direção dos trabalhos”. Op.cit., p.85.  
466 SAINT-SIMON, Henri de. Des Bourbons et des Stuartes. Paris: Correard. 1822. p.9-11. 
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“O seu ardente desejo de espalhar as suas ideias e publicar o fruto de sua 
insônia e dos seus assíduos trabalhos, não teve medo de empenhar a pensão por 
várias vezes para apoiar as despesas das suas diversas publicações”.467  
 
 

Naquele momento, o dinheiro lhe faltaria totalmente, ao mesmo tempo em que 

começava a ser circulado por admiradores. Por último, numa conversa com o Sr. Ternaux, 

adquirindo a certeza que não obteria nenhum apoio até à conclusão da obra da qual a 

redação tinha sido confiado a Auguste Comte, e sabendo ele mesmo que esse trabalho não 

seria executado sem um adiantamento, escreveu a seguinte carta ao Sr. Ternaux: 

 
« Monsieur, após ter refletido bem, continuei a estar convencido de que tinha 
razão ao me dizer que será necessário mais tempos quão eu não tinha pensado, 
de modo que o interesse público dirija-se ao trabalho do qual há muito tempo 
tomo como minha exclusiva ocupação. Por consequente, tomei o partido dizer-
vos adeus. Meus últimos sentimentos são os de profunda consideração para com 
vossa pessoa e de um enaltecimento exaltado por vosso caráter nobre e 
filantrópico. Permite oferecer-vos o meu coração pela última vez. Eu carrego 
uma grande tristeza, é a mesma comoção de deixar a mulher que estava comigo 
numa posição terrível. Esta mulher me deu as maiores provas de devoção e 
descobiça. Eu vos suplico com toda a instância possível de atribuir-lhe a vossa 
proteção. Não é uma doméstica, é uma operária que tem muita inteligência e 
uma delicadeza que a torna susceptível de ocupar qualquer emprego de 
confiança. Termino desejando que vós vivais muito tempo para a felicidade de 
todos os que têm relações convosco. Saint-Simon. 9 de março de 1823».468 
 
 

A mulher citada nessa carta era Mademoiselle Julie Juliand, mulher que nessa época 

tinha trinta e oito anos e cuidava de Saint-Simon a pedido de Caroline, filha do filósofo e 

amiga de Julie. Ela o admirava, mesmo recebendo quase nada por ser sua secretária e por se 

encarregar dos afazeres domésticos; a estima dela pelo mestre foi expressa na carta a 

Caroline de Saint-Simon, um dia após a morte de seu pai Henri:  

 
“Se ele pudesse vos falar agora, ele vos recomendaria coragem. Era um das suas 
virtudes, que vós se conformeis aos seus sentimentos, e estejam por essa virtude 
digna de ser a filha de um grande homem”.469 

 

 

                                                 
467 HUBBARD. Op.cit., p.92. 
468 HUBBARD. Op.cit., p.93-94. 
469 Œuvres de Saint-Simon & d’Enfantin. Op.cit., p.128. 
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3.3.3 A tentativa de suicídio de Saint-Simon. 

 

O descendente de Carlos Magno se encontra numa situação de miséria que ao ponto 

de não querer sair de casa devido às péssimas condições de suas roupas. Na carta a 

Ternaux, ele usa um tom quase que de despedida da mulher, como se daquele momento em 

diante ele não precisasse mais dos serviços dela. Não havia condições de manter Auguste 

Comte como seu secretário, que por sinal, àquela altura, já apresentava certa independência 

intelectual de seu mentor. Talvez as palavras de Lerminier possam expressar as condições 

emocionais de Saint-Simon naquele momento em que Ternaux lhe negou fundos:  

 
“O desdém, a zombaria, o esquecimento e a pobreza eram o preço dos seus 
trabalhos. Gostava tão ardentemente da glória e da humanidade: a humanidade 
não lhe dava ouvidos, a glória demorava de vir e não apareceria senão sobre o seu 
túmulo! Oh! Qual é o sorriso terrível que deve transfigurar os lábios do homem 
de gênio quando carrega no seu coração a ingratidão do seu século!”. 470 
 
 

A trágica cena daquelas que seriam as últimas horas terrenas de Saint-Simon foi 

descrita por Hubbard, em sua obra Saint-Simon, sua vida e seus trabalhos.471 

Dias depois de ter escrito aquela carta ao sr. Ternaux, após ter afastado Julie Juliand 

por uma razão qualquer, ele carregou uma pistola com sete esferas de chumbo (chevrotines) 

e a deixou sobre a mesa em que tinha o hábito de trabalhar. Em seguida, pondo o seu 

relógio sobre essa mesa, e querendo conservar até o fim o exercício das suas faculdades 

intelectuais, teria continuado a combinar as suas ideias sobre a organização social, até o 

instante em que, se aproximando do segundo fatídico, ele engatilhou a pistola. Então 

apertou o gatilho; o golpe partiu próximo ao ouvido, atingindo gravemente a região da 

apófise, um olho foi perdido, mas a bucha e as esferas de chumbo não penetraram em seu 

no cérebro.  

Mas, a parca Átropos, diante daquele cadafalso, por ora, não cortaria o fio na qual 

se tecera a vida daquele Fausto gaulês.  

Sobrevivendo aos efeitos do disparo, Saint-Simon juntou forças para pedir socorro 

ao seu vizinho, o Dr. Sarlardière, que residia no mesmo andar que ele; não encontrando 
                                                 
470 LERMINIER, Eugène. Philosophie du Droi. Bruxelas: Librairie de Jurisprudence de H. Tarlier, 1836. 
p.201. 
471 HUBBARD. Op.cit., p.94. 
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ninguém, ele retornou à sua pensão muito ensanguentado, e se assentou em sua cama, 

deixando esvair o seu sangue numa bacia. É nesta posição que o encontraram o Dr. 

Sarlardière e Comte. Quando os apercebendo, indagou alto: “explique-me, o meu caro 

Sarlardière, como um homem que tem sete balas de chumbo na cabeça pode ainda viver e 

pensar”.472 

Contudo, sem querer naquele momento entrar numa discussão fisiológica, o Dr. 

Sarlardière acelerou-se para procurar em sua cabeça as balas de chumbo, não podendo 

localizar a sétima, e, portanto, permitindo a certeza do fim inevitável. A pedido de Saint-

Simon, o médico não ousou esconder-lhe o diagnóstico e lhe confessou que com a 

progressão da inflamação, e se deveria esperar o seu falecimento à noite, em meio a uma 

violenta hemorragia.  

A noite veio, e com ela dores atrozes, a ponto de Saint-Simon solicitar aos que o 

cercavam para abreviar seu suplício, abrir-lhe a jugular. Naturalmente ninguém consentiu 

com similar ato, nem o doutor, nem o aluno, nem a amiga que por ele zelava, embora não 

duvidassem da sua morte iminente e próxima. Enfim, na manhã do dia seguinte, a sétima 

chumbada foi encontrada em meio ao pó do lar, e Saint-Simon, radicalmente curado ao 

final de quinze dias, teve como maior sequela a privação de um olho. 

Foi em maio de 1823, dois meses depois do “cadafalso”, que Saint-Simon veio a 

conhecer Olinde Rodrigues: encontrou-o na casa do Sr. Ardoin, banqueiro, um dos que com 

o Sr. Ternaux e Basterrèche mais ajudaram a propagar as suas ideias.  

Desde então, menos atormentado pelo embaraço financeiro, livre do uso de 

constrangedores estratagemas que a realização das subscrições necessitava, Saint-Simon 

retomava o movimento da pesquisa e da vida Em Novembro de 1823, escrevia à sua filha, 

Caroline, que residia então em Beaumont, em Gâtinais:  

 
« O céu me atribuiu a mais suave de todas as recompensas dando-me minha 
Caroline. Minha maior satisfação, após os meus longos trabalhos, será apertá-la 
em meus braços. Meus afazeres estão indo muito bem. Espero poder dar-lhe 
antes de um mês boas notícias, notícias positivas. Eu lhe abraço de todo meu 
coração minha Caroline, os meus netos e o seu marido, se ele a torna feliz. Passo 
a pluma e o tinteiro a minha secretária Julie. [Assinado] H. de Saint-Simon ».473 
 

                                                 
472 HUBBARD. Op.cit., p.94-95. 
473 Œuvres de Saint-Simon & d’Enfantin. Op.cit., p.108. 
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3.3.4 Catecismo Político dos Industriais. 

 

Saint-Simon pôs-se a compor seu Catecismo Político dos Industriais, cujos dois 

primeiros cadernos foram publicados no fim de 1823 e no início de 1824. Dos quatro 

cadernos que iriam compor o Catecismo, o primeiro (dezembro de 1823), o segundo (março 

de 1824) e o quarto (junho de 1824) foram escritos por Saint-Simon. O terceiro caderno, 

redigido por Comte, foi publicado separadamente sob o título de Sistema de política 

positiva, em abril de 1824. 

É no primeiro caderno do Catecismo, já nas primeiras páginas, que encontramos a 

definição saint-simoniana mais precisa de industrial: 

 
“Um industrial é um homem que trabalha para produzir ou colocar ao alcance 
diferentes membros da sociedade, um ou vários meios materiais para satisfazer as 
suas necessidades ou os seus gostos físicos; assim, um cultivador, que vendia 
trigo, que criam aves de galinheiro, das bestas, é um industrial; um marceneiro, 
um ferreiro e um carpinteiro são industriais; um fabricante de sapatos, chapéus, 
telas, de panos, de casimiras, é igualmente um industrial; um negociante, um 
transportador, um marinheiro empregado sobre embarcações comerciais, são 
industriais. Todos os industriais reunidos trabalham para produzir e colocar ao 
alcance dos membros da sociedade, todos os meios materiais para satisfazer as 
suas necessidades ou seus gostos físicos, e formam três grandes classes que 
chamaremos de os agricultores, os fabricantes e os negociantes”.474 
 
 

Saint-Simon estabelecia que essa classe possuía uma supremacia e uma capacidade 

suficiente para tomar as rédeas da sociedade, e que se os membros que a compõe se 

unissem, lhes seria fácil, sem emprego da violência, libertar-se dos nobres, dos militares, 

dos acionistas, dos legistas e dos metafísicos, isto é, os ociosos. Seguindo atentamente o 

desenvolvimento das classes industriais na história da França, havia ali a exposição de 

indícios que conduziam à ideia de que somente eles adquiriram importância nesse processo 

contínuo, ao passo que os outros, os não-industriais, sempre a perderam; que a sociedade 

culminaria necessariamente por estabelecer uma ordem social na qual a classe ocupada dos 

trabalhos mais úteis desempenharia o primeiro papel. Os interesses políticos da Europa que 

se discutiam na França, e o conjunto dos interesses sociais dos franceses que se discutia em 

Paris, dizia Saint-Simon, pedia, para assegurar de maneira definitiva o estabelecimento do 

                                                 
474 SAINT-SIMON, Henri de. Catéchisme des Industriels, première cahier. Paris: Sétier, 1823. p.01-02. 
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seu sistema, a organização dos industriais parisienses num partido político.475 O campo das 

suas investigações limita-se quando se olha a constituição inglesa e as obras de 

Montesquieu como o nec plus ultra476 da ciência política:  

 
“A sociedade deve ser considerada como um indivíduo: até que tenha chegado à 
idade adulta, é chamada de viver sob o regime governamental; seguidamente, 
quando fez progressos suficientes na ciência e a indústria, não é mais necessidade 
de governo; um regime amplamente administrativo e industrial é suficiente”.477 
 
 

Saint-Simon, nesses dois cadernos, não tocava senão no lado temporal do sistema 

de organização social que ele havia concebido: a classe dos industriais era o único foco das 

suas aplicações filosóficas. Hubbard salientou que para Saint-Simon, 

 
contudo, a sociedade, (...), tal como o indivíduo, também é conhecimento e 
sentimento. Ao lado dos industriais se situaria os savants e os artistas; jamais 
Saint-Simon propôs negligenciar esses dois elementos tão importantes da ordem 
social.478 
 
 

São eles, os artistas e os savants, que deveriam ser o assunto da segunda parte do 

Catecismo dos Industriais. Saint-Simon havia confiado a redação do terceiro caderno a seu 

Comte, referente à política industrial. Mas Comte o publicou separadamente do Catecismo, 

intitulando-o de Sistema de Política Positiva, não tratando ali senão da parte científica do 

sistema geral do seu mestre, que em grande parte já havia sido pestudada em Introdução 

aos trabalhos científicos do Séc. XIX, Memória da Ciência do Homem e Trabalho sobre a 

Gravitação Universal. Foi necessário que o próprio Saint-Simon expusesse a parte 

sentimental e religiosa do sistema, o que gerou o quarto caderno, publicado com atraso, 

numa pequena tiragem de exemplares, ficando suas vistas sobre relevante assunto 

inacabadas tanto no Catecismo quanto na obra seguinte, o Novo Cristianismo. A função das 

belas-artes e da estética religiosa foi desenvolvimdo de forma mais detalha, prática e 

teóricamente, pelos saint-simonianos.  

                                                 
475 SAINT-SIMON. Catéchisme des Industriels, première cahier, Op.cit., p.52 
476 “Não ultrapasse” em latim. 
477 HUBBARD. Op.cit,. p.97. Obs.: Tal analogia podia ser encontrada também no prefácio Du Système 
Industriel. Paris: Antoine-Augustin Renouard, 1821. p.XVI-XVII.  
478 HUBBARD. Op.cit., p.97. 
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3.3.5 O fim do relacionamento de Saint-Simon e Comte. 

 

Portanto, é na época da publicação do Sistema de política positiva que Comte 

separou-se do seu mestre. Nessa obra, Comte apresentou a seguinte Advertência: 

 
“A fim de caracterizar com toda a precisão conveniente o espírito desta obra, 
embora sendo, gosto de declarar isso, o aluno de Saint-Simon, fui levado a adotar 
um título geral distinto daqueles trabalhos do meu mestre. Mas esta distinção não 
influencia em nada sobre o idêntico objetivo, estas duas espécies de escritos, que 
devem ser encaradas como não formando senão um só corpo doutrinário, 
tendendo, por duas vias diferentes, a estabelecer o mesmo sistema político”. 
“Adotei completamente esta ideia filosófica emitida por Saint-Simon, que a 
reorganização atual da sociedade deve dar lugar a duas ordens de trabalhos 
espirituais, de caráter oposto, mas de igual importância. Um dos lados desses 
trabalhos, que exigem o emprego da capacidade científica, tem por objeto a 
refundição das doutrinas gerais; o outro lado dos trabalhos, que põe em jogo a 
capacidade literária e a belas-artes, consistem na renovação dos sentimentos 
sociais”. “A carreira de Saint-Simon foi dedicada a descobrir as principais 
concepções necessárias para permitir cultivar eficazmente esses dois ramos da 
grande operação filosófica reservada ao século XIX. Havendo meditado por 
muito tempo as ideias-mães de Saint-Simon, me fixei exclusivamente a 
sistematizar, desenvolver e aperfeiçoar a parte dos resumos deste filósofo que se 
refere à direção científica. Este trabalho teve por resultado a formação de um 
sistema de política positiva que começo hoje a apresentar ao julgamento dos 
pensadores”. “Eu acredito dever tornar pública a declaração esse precedente, para 
que se os meus trabalhos parecerem merecer alguma aprovação, ela remonta ao 
fundador da Escola filosófico do qual me honro de fazer parte479”. 480 
 
 

De sua parte, Saint-Simon tinha prevenido os leitores, em duas páginas escritas da 

sua mão inclusas em algumas dos exemplares, que era necessário ver neste escrito do seu 

discípulo senão como a parte científica do seu próprio sistema. Eis estas duas páginas, 

citadas por Émile Littré:  

 
« Este terceiro caderno é do nosso aluno Auguste Comte. Nós lhe havíamos 
confiado, assim como o havíamos anunciado na nossa primeira impressão da 
obra, o cuidado de expor as generalidades do nosso sistema; é o início do seu 
trabalho que vamos colocar aos olhos do leitor ». « Certamente, este trabalho é 

                                                 
479 Referência a Saint-Simon. Segundo uma nota de Hubbard (Op.cit., 98-99), “ao número das ideias-mães, do 
qual fala Auguste Comte, é necessário, sobretudo, mencionar a lei do desenvolvimento de todas as 
concepções principais, passando sucessivamente pelos três estados, teológico ou fictícios, metafísicos ou 
abstrato, científicos ou positivos”.  
480 SAINT-SIMON, Henri de. Avertissement. In COMTE, Auguste. Système de Politique Positive. 1824. 
Apud LITTRÉ, Emile. Auguste Comte et la philosophie positive. Deuxième édition. Paris: L. Hachette et Cie, 
1864. p.21.  
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muito, considerado do ponto de vista em que o seu autor se colocou; mas não 
atinge exatamente o objetivo que nós havíamos nos proposto; não expõe senão as 
generalidades do nosso sistema, isto é, expõe apenas uma parte, e faz 
desempenhar o papel preponderante a generalidades que consideramos somente 
como secundários». « No sistema que concebemos, a capacidade industrial deve 
encontrar-se em primeira linha; ela é a que deve julgar o valor de todas as outras 
capacidades, e os fazer com que todos trabalhem para sua maior vantagem. As 
capacidades científicas, na direção de Platão e Aristóteles, devem ser 
consideradas pelos industriais como lhes sendo de igual utilidade, e devem, 
consequentemente, atribuir-lhes uma consideração igual, e lhes repartir 
igualmente os meios para se ativar ». « Aí está nossa concepção mais geral: ela 
difere essencialmente daquelas do nosso aluno que se colocou do ponto de vista 
explorado hoje em dia pela Academia das Ciências físicas e matemáticas. 
Considerou, consequentemente, a capacidade aristoteliciana como aquela que 
deve deprimir o espiritualismo, bem como a capacidade industrial e a capacidade 
filosófica ». « Do que acabamos de dizer, resulta que o nosso aluno tratou apenas 
a parte científica do nosso sistema; ele não expôs, de maneira alguma, a parte 
sentimental e religiosa. Aí estão os aspectos dos quais devemos prevenir os 
nossos leitores ». « Finalmente, apesar das imperfeições que encontramos no 
trabalho do sr. Comte, pela razão de ter ele abarcado apenas metade das nossas 
vistas, declaramos formalmente que nos parece esta obra o melhor escrito que 
fora publicado sobre a política geral ».481 
 
 

O fato é que a publicação do Sistema de Política Positiva de Comte, mesmo sendo 

essa a publicação constituindo aquilo que seria o terceiro caderno do Catecismo dos 

Industriais, fez com que a amizade entre os dois se abalasse; a relação 

 
terminou, contudo, de maneira tempestuosa, como acontecia com quase todas as 
relações pessoais de Comte. Ele e Saint-Simon eram de temperamentos muito 
diversos para que pudessem trabalhar juntos durante muito tempo: o rompimento 
ocorreu quando o discípulo começou a sentir-se independente do mestre, 
discordando de suas ideias sobre as relações entre a ciência e a reorganização da 
sociedade. Comte não aceitava o fato de Saint-Simon, nesse período, deixar de 
lado seus planos de reforma teórica do conhecimento e dedicar-se a tarefas 
práticas no sentido de formar uma nova elite industrial e científica, que teria 
como alvo a reforma da ordem social. O conflito culminou com a publicação do 
Plano de Trabalhos Científicos Necessários à Reorganização da Sociedade [abril 
de 1824], escrito por Comte e do qual Saint-Simon discordou. A separação entre 
os dois ocorreu em 1824.482 
  
 

Desfeita essa parceria, Comte jamais sequer fez a menor menção, em sua vasta obra 

sobre o Positivismo, de qualquer citação dos vários livros publicados por Sant-Simon. Após 

o rompimento, Comte descreveria assim sua relação como Saint-Simon:  

                                                 
481 LITTRÉ. Op.cit., p.18-19.  
482 Coleção Os Pensadores: Auguste Comte. 2ªed. São Paulo: Abril Cultural, 1983. p.5. 
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“A veneração pode, entretanto, persistir no meio dos maiores extravios 
revolucionários, contra os quais ela ministra espontaneamente o melhor corretivo. 
Disso eu mesmo tive a prova outrora durante a fase profundamente negativa que 
devia preceder meu desenvolvimento sistemático. Nessa época eu só fui 
preservado de uma desmoralização sofística pelo entusiasmo, conquanto este me 
expusesse especialmente às seduções passageiras de um charlatão superficial e 
depravado”.483 
 
 

O que gerou a divergência entre professor e discípulo no campo teórico do sistema 

filosófico e de reforma social que estava se desenvolvendo, foi o fato de Comte priorizar a 

reorganização metodológica das ciências positivas, acreditando ele, pois, que isso seria 

fundamental para a reorganização política da Europa. Comte não fez considerações sobre 

aspectos econômicos em seu Sistema Positivo. Para Saint-Simon, entretanto, tais mudanças 

metodológicas na ciência já estavam “bem encaminhadas”, tanto pelo estado das coisas na 

dimensão espiritual do conhecimento quanto pela sistematização do método das ciências, 

que na concepção de Saint-Simon, tinham toda a força ativa necessária tanto na obra dos 

empiristas e racionalistas quanto, sobretudo, na de Saint-Simon mesmo.  

O mestre entendera que o momento era de reorganização econômica e política 

europeia, cabendo às ciências apenas serem “rebocadas” por elas, e não a ciência soerguer a 

indústria. O redirecionamento do homem deveria se dar sobre a economia e o 

melhoramento das condições reais das massas de trabalhadores pobres, e não sobre as já 

“bem” constituída ciências positivas. Os sábios das ciências, filosofia e belas-artes 

formariam uma nova religião que, por meio desse poderoso agente social, possibilitaria a 

edificação de um elo inter-humano, espiritualmente. É no plano temporal, real, que os 

industriais, isto é, todos os trabalhadores que humanizam a natureza e lhe dão significado 

por meio do trabalho humano, deveriam concentra seus esforços para a melhoria da classe 

mais numerosa e miserável. Como nos lembra Jonatas Ferreira,  

 
“A clareza marxista está (...), em grande medida determinada por uma possibilidade 
histórica já aberta a pensadores como Saint-Simon, ou seja, poder se colocar 
teoricamente do lado do mundo da produção, da capacidade de transformação, da 
técnica. A partir de níveis distintos de sensibilidade para com essa nova conjuntura 
histórica, tanto Marx quando Saint-Simon acreditam que a ciência deixa de ser 

                                                 
483 Os Pensadores: Auguste Comte. Op.cit., p.128. 
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senhora absoluta do mundo da produção e do trabalho para compartilhar com a 
técnica a responsabilidade e o direito de transformar a natureza”.484 

 
 

A filosofia comteana, como lembra Georges Dumas, deve muito à filosofia saint-

simonista, embora suas ideias de um e de outro dirvijam sob vários aspectos. 

 
“Na história das ideias, Saint-Simon, com a sua produção desordenada, os seus 
livros incompletos, as suas teorias incompletas, aparecerá sempre como um 
primeiro esboço de Comte, esboça vaga por lugares, apressadamente desenhada, 
além disso, nunca parada bem nas suas linhas, potentes e geniais, portanto”.485 

 
3.3.6 A parceria com Rodrigues, o último secretário de Saint-Simon. 

  

O distanciamento definitivo de Comte não deixou o mestre sem colaborador. A 

partir daquele momento, o banqueiro de origem luso-judaica, Olinde Rodrigues, que por 

uma assídua frequência de um ano à residênia de Saint-Simon, se colocara a par das ideias 

de seu projeto filosófico, passando a ocupar a tarefa de sistematizar por escrito as ideias do 

conde. Pela primeira vez, Saint-Simon conseguia reunir em seu entorno um secto de 

homens dispostos a contribuir com a filosofia saint-simonista, com os objetivos de discutir, 

desenvolver e divulgar o pensamento de Saint-Simon. Eles formaram o primeiro núcleo de 

simpáticos ao pensamento sainti-simonista, ou melhor, os primeiros saint-simonianos. 

Eram eles: o poeta e historiador Léon Halevy,486 Dr. E.-M. Bailly de Blois,487 J.-B. 

Duvergier,488 além de Olinde Rodrigues. 

Saint-Simon se colocou a trabalhar, contando com o engajamento intelectual e 

financeiro daqueles quatro homens.  E assim, no início do ano de 1825, um novo volume 

destinado a propagar as suas tendências foi publicado, intitulado Opiniões Literárias, 

Filosóficas e Industriais, trazendo como epígrafe o pensamento que já havíamos visto 

                                                 
484 FERREIRA, Jonatas. Técnicas e Liberdade. In Lua Nova: Revista de cultura de política. São Paulo: 
Cedec. nº.51,  2000. p.132-133.  
485 DUMAS, Op.cit., p.09. 
486 Léon HALEVY (1802-1883), foi jornalista, poeta, tradutor e historiador frances. Atuou como professor de 
literatura francesa da Escola Politécnica de 1831 a 1834. 
487 Etienne-Marin BAILLY (1796-1837), mais conhecido como “dr. Bailly de Blois”, era um conceituado 
médico francês. 
488 Jean-Baptiste DUVERGIER (1792-1877), foi advogado, renomado jurisconsulto e homem político francês. 
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formulados no final da obra Reorganização da sociedade europeia: « A idade de ouro, que 

até aqui uma cega tradição colocou no passado, está diante de nós».  

Saint-Simon e seus quatro discípulos organizaram a obra, em sessões que 

disponham diversas dúvidas, questionamentos e opiniões referentes à filosofia e fragmentos 

históricos.489 Rodrigues, Duvergier e Bailly tinham tratado das perguntas que retornavam 

melhor nas suas diversas especialidades: o primeiro, de como se apresentava a situação da 

indústria e das casas financeiras; o segundo, da Legislação; o terceiro, da fisiologia, da 

situação dos médicos e o papel que deve pertencer-lhes na sociedade industrial. Por último 

Halevy, na sua qualidade de artista e literato, procurou interessar o público expondo, numa 

Introdução, as vantagens gerais que deviam resultar da adoção das novas ideias, e 

mostrando que não haveria força real na sociedade senão na dimensão dada pelos savants, 

pelos artistas e pelos industriais; que o futuro, numa palavra, não é reservado ao salão 

nobre, mas ao atelier. 

 

3.3.7 Opiniões Literárias, Filosóficas e Industriais.  

 

Em Opiniões Literárias, Filosóficas e Industriais, ao mesmo tempo em que Saint-

Simon demonstrava pela conduta dos camponeses e operários durante a Revolução 

francesa, que essas duas classes haviam atingido um nível de luz bastante considerável para 

participar na direção da sociedade, e que deviam doravante ser admitidas como sócios na 

organização social. Saint-Simon se dispôs também a estabelecer por considerações 

históricas a superioridade da organização social da Idade Média sobre a Antiguidade.490  

A publicação do volume das suas opiniões precedeu em apenas um espaço de tempo 

muito curto a do Novo Cristianismo, a última escrita por Saint-Simon, o que ofuscaria a 

importâncias das Opiniões Literárias. É ali que se estabelecera uma  

 
admirável fórmula, que eleva o estandarte do socialismo acima das lutas dos 
partidos políticos, e no qual se encontra completamente resumido a missão do 
século XIX: «Todas as instituições sociais devem ter por objeto a melhoria física 
e moral da classe mais numerosa e mais pobre ».491 
 

                                                 
489 FOURNEL. Op.cit., p.33. 
490 HUBBARD. Op.cit., p.101. 
491 HUBBARD. Op.cit., p.102. 
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3.3.8 Novo Cristianismo: A mais influente obra de Saint-Simon. 

 

Os manuscritos dessa que seria a última obra de Saint-Simon foram concluídos em 

março de 1825. Saint-Simon adotou ali um pseudônimo, o Inovador, não somente por se 

pensar enquanto um “Newton da nova ciência do homem” ou um “revelador da nova 

ordem”, mas tembém por temer retaliações diante das ideias ali dispostas, fosse das 

autoridades, fosse do meio acadêmico. O Novo Cristianismo se compõe de um diálogo, 

semelhante ao adotado no Catecismo dos Industriais; esse diálogo se compõe de dois 

personagens: o Inovador, que propõe uma mudança radical na doutrina cristã; e o 

Conservador, que resiste a mudança, mas que vai sendo “convertido” ao longo do texto.  

Nessa época, um jovem aluno da Escola Politécnica, chamado Prosper Barthélemy 

Enfantin, que havia subscrito o Catecismo dos Industriais, e assistiu a uma leitura feita do 

Novo Cristianismo por Olinde Rodrigues na residência e na presença do conde.492 A 

ocasião marcou o único encontro entre Saint-Simon e aquele que viria a ser o mais 

importante propagandista do Saint-Simonismo. 

O Novo Cristianismo traz uma série de considerações históricas, demonstrando que 

o clero católico e o luteranismo se afastaram dos princípios prescritos pelo Cristo e que 

foram praticados pelos primeiros cristãos; amar aos próximo como a um irmão; retribuição 

segundo as necessidades e as capacidades; luta pela melhoria física e moral da classe 

pobre, que constitui a classe mais numerosa:  

 
“Ora, segundo esse princípio que Deus deu aos homens para regular sua conduta, 
eles devem organizar sua sociedade da maneira que possa ser a mais vantajosa à 
maioria; eles devem propor por fim em todos seus trabalhos, em todas as suas 
ações, melhorar o mais prontamente e o mais completamente possível à 
existência moral e física da classe mais numerosa. Eu disse sobre esse princípio 
que é nela, e nela somente, que consiste a parte divina da religião cristã”.493 
 
 

Estabelecendo esse princípio imutável temporal e espiritualmente, um imperativo, 

Saint-Simon buscava relaciorar a nova organização social com a revelação divina. Como se 

percebe, Saint-Simon se aproxima, por meio dos princípios estabelecidos por Jesus Cristo, 

                                                 
492 FOURNEL. Op.cit., p.33. 
493 SAINT-SIMON, Henri de. Nouveau Christianisme: Dialogues entre un Conservateur et un Novateur. 
Premier Dialogue. Paris : Bossange Père. 1825. p.03. 
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do(s) Imperativo(s), fruto das formulações de filósofo alemão do século XVIII, Immanuel 

Kant.494 Eis uma parte do diálogos entre o Inovador e o Conservador: 

 
“O INOVADOR. Deus disse: Os homens devem comportar-se como irmãos em 
relação uns com os outros; esse princípio sublime contém em si tudo o que há de 
divino na religião cristã. 
O CONSERVADOR. O que? Vós reduzistes a um único princípio o que há de divino 
no cristianismo?... 
O INOVADOR. Deus tem necessariamente tudo relacionado a um só princípio; Ele 
tem necessariamente tudo deduzido do mesmo princípio; sem o qual sua vontade 
com relação aos homens jamais teria sido sistemática. Seria uma blasfêmia 
pretender que o Todo-Poderoso tenha fundado sua religião sobre vários 
princípios”.495 
 
 

Entendendo por religião a religação do ser com a entidade criadora do Universo por 

meio de uma sistematização institucional na qual comunga um determinado grupo, Saint-

Simon partia da ideia de que a história da religião ocidental revelava o grau de 

sistematização do conhecimento da sociedade sobre o Universo: do politeísmo, como 

inúmeros deuses, antagônicos entre si, ao monoteísmo, enunciado pelo revelador Moises, 

no qual uma única divindade, Deus, condença todos os conceitos; dentro do monoteísmo 

ocidental, um passo foi dedo no aspecto moral, na enunciação de um princípio universal, o 

“amai-vos uns aos outros” na revelação de Cristo; o distanciamento entre o princípio 

cristão e ação da Igreja Católica foi denunciado por Lutero, instaurando uma nova crise 

espiritual na Europa. A ciência também passou por um processo similar, no qual o 

revelador Newton, sistematizando pensadores anteriores a ele, enunciou o princípio da 

Gravitação Universal; os avanços na indústria e na ciência exigiriam a reorganização 

espiritual e temporal da sociedade. Para Saint-Simon, se deveria espírito e temporalmente 

edificar uma nova religião, unindo a ciência e o cristianismo. 

A época em que se havia chegado, tempos de Restauração pós-Revolução 

Francesa, tinha a maior analogia com aquela em que se efetuou ruína do politeísmo; e da 

mesma maneira que, no que concerne a moral, o cristianismo não fez senão desenvolver as 
                                                 
494 “ Imperativo Categórico: Age somente, segundo uma máxima tal, que possas querer ao mesmo tempo em 
que se torne lei universal. Imperativo Universal: Age como se a máxima de tua ação devesse tornar-se, por 
tua vontade, lei universal da natureza. Imperativo Prático: Age de tal modo que possas usar a humanidade, 
tanto em tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre como um fim ao mesmo tempo e nunca apenas 
como um meio”. 
 KANT, Immanuel. Fundamentos da metafísica dos costumes. Rio de Janeiro: Ediouro, sd: 70-71,79. 
495 SAINT-SIMON. Nouveau Christianisme. Op.cit., p.02-03. 
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ideias da sabedoria antiga, ao passo que converteu o dogma e o culto de todas as religiões 

pagãs, do mesmo modo no início do século, a humanidade respeita e quer conservar as 

bases da moral cristã, da qual cada um se propõe de bem deduzir as consequências e as 

aplicações sociais. Mas ela não se submete mais a um dogma e um culto que cessou de se 

acordar com os progressos das luzes e com as necessidades de uma comunhão realmente 

fraternal. Há indiferença em matéria de dogma e de culto, e não em matéria de moral. 

Todos os ataques dirigidos contra a religião não provam que ela deve desaparecer, mas 

somente de que tem necessidade de uma transformação: 

 
“Atacando o sistema religioso da Idade Média, realmente não provamos senão 
uma coisa, que esse sistema não estava mais em harmonia com as ciências 
positivas; Entretanto se procedeu mal ao se concluir que o sistema religioso 
devia desaparecer inteiramente; ele deve somente se colocar de acordo com o 
progresso das ciências...”496 

 

O elo religioso constitui todos os homens numa mesma fraternidade que comunga 

dos mesmos presceitos morais e de entendimento do Universo. E tal como em outros 

períodos orgânicos, os pincípios religiosos dirigirão as intituições sociais. É assim que 

Saint-Simon estabeleceu, no Novo Cristianismo, sua crença num futuro religioso destinado 

a humanidade, em que parecia-lhe que o dogma e o culto não deveriam ser considerados 

senão como acessórios: 

 
“Certamente Lutero tinha razão ao dizer que a corte de Roma havia abandonado a 
direção dada por Jesus aos seus apóstolos; certamente ele tinha razão ao 
proclamar que o culto e o dogma estabelecidos pelos papas não eram apropriados 
a fixar a atenção dos fiéis na moral cristã, e, pelo contrário, que eram de natureza 
a não o fazer considerar senão como um acessório da religião”.497 
 
 

Saint-Simon apontara Lutero como um grande revolucionário, em seu aspecto 

político, uma vez que ele desencadeou o processo de reforma do poder temporal da Europa. 

Porém, via nele um péssimo reformador: 

                                                 
496 Palavras de Saint-Simon, já em seu leito de morte, inclusas em uma nota do prefácio de autoria de Olinde 
Rodrigues, no ano de 1841, à edição especial do Nouveau Christianisme, In Œuvre de Saint-Simon. Paris: 
Capelle. 1841. 
497 SAINT-SIMON. Nouveau Christianisme. Op.cit,. p.38. 



 215 

 
“Lutero prescreveu aos protestantes o estudo do cristianismo nos livros que foram 
escritos na época da sua fundação, e particularmente na Bíblia. Declarou não 
reconhecer outros dogmas senão aqueles que estão expostos nas santas escrituras. 
Foi absurda de sua parte tal declaração, assim como o seria se os matemáticos, os 
físicos, os químicos e todos os outros sábios declarassem desejar que suas 
respectivas ciências devessem ser estudadas junto às primeiras obras que sobre 
elas foram tratadas”.498 
 
 

O dogma deve sempre andar de acordo com as descobertas das ciências positivas, e 

o culto cercar-se de todas as pompas das belas-artes capazes de inflamar os corações para 

todas as ideias do bem: 

 
“Lutero não tinha o direito de concluir que a moral devia ser ensinada aos fiéis de 
seu tempo da mesma maneira que ela houvera sido pelos Padres da igreja a seus 
contemporâneos; ele não tinha mais o direito de dizer que se devia desnudar o 
culto de todos os encantos potencialmente enriquecedores das belas-artes, e que 
isso não teria consequências sérias”.499 (...) “Para atingirmos a direção mais forte 
e mais útil, é preciso combinar todos os meios, todos os recursos que as belas-
artes podem oferecer. O pregador chamado a empregar, pela natureza das coisas, 
a eloquência, que é a primeira das belas-artes, deve fazer tremer seu auditório 
pelo quadro da posição repugnante na qual se encontra o homem que, nesta vida, 
mereceu a antipatia pública”.500 
 
 

Publicando o Novo Cristianismo, Saint-Simon temia não ser compreendido por 

aqueles mesmo que seguiam com perseverança os desenvolvimentos de sua doutrina; como 

foi citado a pouco, ele exprimiu esse temor alguns momentos antes de morrer, Segundo 

Hubbard, 

 
ele compôs essa obra com a principal intenção de converter as ordens cristãs, 
sobretudo o clero católico, e de arrebatar-lhes para as suas vistas de melhoria 
social; pensava que com esta alavanca, o impulso do prolétario não poderia mais 
por muito tempo não ser comprimido, e que pela propaganda eloquente de 
homens austeros e convictos, passaria a ser fácil chegar rapidamente ao reino do 
trabalho, e de realizar sérias melhorias no destino da classe mais numerosa e mais 
pobre.501  
 
 

                                                 
498 SAINT-SIMON. Nouveau Christianisme. Op.cit., p.65-66. 
499 SAINT-SIMON. Nouveau Christianisme. Op.cit., p.38. 
500 SAINT-SIMON.  Nouveau Christianisme. Op.cit., p.57-58. 
501 HUBBARD. Op.cit., p.101. 
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O Novo Cristianismo, em Abril de 1825, seria o primeiro de três diálogos. Em que 

se sistematizaria a crítica, a organização e as vantagens sociais de cristianismo reformado: 

 
“É, pois, bastante desejável que os trabalhos que têm por fim o aperfeiçoamento 
de nossos conhecimentos relativos aos fatos gerais, aos princípios gerais e aos 
interesses gerais, sejam prontamente repostos em atividade, e sejam de hoje em 
diante protegidos pela sociedade, do mesmo modo que os que têm por objetivo o 
estudo dos fatos particulares, dos princípios secundários e dos interesses 
privados. Tal é o resumo das ideias que serão desenvolvidas em nossa secunda 
conversa, cujo foco será expor o cristianismo sob o ponto de vista teórico e 
científico, estabelecendo a superioridade da teoria cristã sobre todas as filosofias 
especiais, tanto religiosas quanto científicas. Enfim, em meu terceiro diálogo, 
tratarei diretamente do novo cristianismo ou do cristianismo definitivo. Eu vou 
expor sua moral, seu culto e seu dogma; vou propor uma profissão de fé para os 
novos cristãos”.502 
 
 

Saint-Simon tinha chegado à idade de sessenta e cinco anos, com a saúde 

extremamente debilitada, não podendo dar sequência aos dois diálogos propostos. Já estava 

atingido pela doença que o conduziria ao túmulo; mas podia, ao final de uma vida tomada 

pela ingratidão, se congratular: vigorosos homens começavam a se assentar ao seu redor e 

hauriam apreensões em seu manancial teórico. Por quatro meses Saint-Simon recebeu 

intelectuais em sua residência, até o dia de sua morte. As suas ideias não tombaram sobre 

um terreno estéreo, e no instante em que Saint-Simon não mais pisou sobre a terra, novas 

vozes tomaram o filão de seus pensamentos. Comte continuaria o desenvolvimento suas 

ideias científicas, enquanto que Olinde Rodrigues encarregar-se-ia mais particularmente das 

questões econômicas, religiosas e morais, e organizaria o Partido dos Trabalhadores 

Industriais, objetivando atingir a concretização do futuro prescrito pelo mestre Inovador. 

 

3.3.8.1 Algumas diferenciações entre o Novo Cristianismo de Saint-Simon e a Religião 
da Humanidade de Auguste Comte. 
 

O Novo Cristianismo de Saint-Simon possue pontos fundamentais: expôs uma 

crítica tanto ao catolicismo quanto ao protestantismo, na medida em que elas se afastaram 

do princípio social enunciado de Cristo; propôs uma religião que se harmonizasse com as 

ciências da observação, bem como uma retomada ao imperativo moral do “amai-vos uns 

                                                 
502 SAINT-SIMON.  Nouveau Christianisme. Op.cit., p.84-85. 
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aos outros”; e a de que todas as instituições sociais, tanto da base quanto da superestrutura 

fossem regidas por esse princípio cristão. Também foi exposta a importância da estética 

enquanto elemento didático da nova fé por meio simpático, bem como a elaboração de 

dogmas como os constituintes a priori as relações sociais.  

Alguns anos depois da publicação do Novo Cristianismo, Comte também elaborou 

uma “religião científica”, a Religião da Humanidade, que teve militância, sobretudo, no 

Brasil da segunda metade do século XIX. Essa religião sistematizada por Comte converge, 

em alguns pontos, com a religião saint-simoniana fundada em 1831 por Enfantin, Bazard e 

Olinde Rodrigues. Entretanto, uma análise mais atenta aponta diferenças significativas. 

Para apontar essas diferenças, em um âmbito teórico, recorre-se ao trabalho do 

médico e psicólogo francês Georges-Alphonse Dumas (1866-1946). Ele editou uma obra 

intitulada Psicologia de dois messias positivistas: Saint-Simon e Auguste Comte (1905), na 

qual Dumas faz uma série de paralelos entre ambos. 

Segundo Dumas, o legado de Saint-Simon para a construção da obra comteana é 

percetível, ao lebrar que “ao lermos os Opúsculos de filosofia social, o Curso de filosofia 

positiva, o Sistema de política positiva e as outras obras de Comte, não se pode deixar de 

evocar incessantemente a lembrança de Saint-Simon”.503 Na concepção de Georges Dumas 

Comte dilapidou as ideias de Saint-Simon, lembrando ainda que há um cisma entre os dois: 

 
“A cada momento, sente-se que ele deu o plano de chefe de obra que não foi 
capaz de por si somente sistematizar e que o seu pensamento, apesar das suas 
lacunas e os seus erros, foi, pelas suas intuições de gênio, a levedura do grande 
pensamento que o sucedeu em seu tempo. Há, entretanto, entre esses dois 
espíritos uma diferença profunda que se acentuou particularmente nas últimas 
obras de Comte”.504 
 
 

Ou seja, é na última parte da obra de Comte, dedicada à religião positivista, que há 

diferenciações entre os dois “messias”. Dumas frisa que tanto um quanto o outro tem uma 

prospectiva social, de um ideal de sociedade; que ambos partem de uma mesma matriz 

“concorcetiana”; que a razão conduziria a humanidade a tempos de felicidade; de que a 

                                                 
503 DUMAS, Georges. Psychologie de deux messies positivistes: Saint-Simon et Auguste Comte. Paris: Félix 
Alcan, 1905, p.09. 
504 Ibidem. 
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ciência substituirá a teologia; e que Santo Saint-Simon quanto Comte fomentam a 

convicção num Deus que difere da concepão ocidental de então: 

 
“Ambos crêem, com Condorcet e contra Jean-Jacques [Rousseau], na bondade 
soberana da civilização; esperam, antes de Renan,505 que a humanidade, 
iluminada pela ciência, poderia desempenhar um dia, no que diz respeito ao 
indivíduo, o papel de um Deus poderoso e bom; eles encaram com confiança o 
que Comte chamava o futuro humano”.506 
 
 

Por meio de fatores como concepção de Deus, Providência, infabilidade da Igreja e 

moral. Georges Dumas estabelecendo relações entre o Catolicismo e o Novo Cristianismo, 

isto é, o Sistema Industrial, como uma substituição simétrica do Catolicismo. Isso 

demonstra a predileção de Saint-Simon pelo modelo orgânico católico, sobretudo, no 

período medieval: 

 
“Deus é a lei da gravitação; a Providência são os sábios que governam o mundo; 
a infalibilidade da Igreja é a infalibilidade da ciência e da razão, a subordinação 
de todos os interesses privados na prosperidade da indústria e da classe dos 
industriais, é o amor ao próximo; o sistema industrial é um novo cristianismo; ele 
mesmo não é senão o herdeiro dos papas”.507 
 
 

Conforme Dumas, apesar da admiração que Saint-Simon professava pelo 

Catolicismo, ele não tinha sobre a natureza humana a filosofia pessimista de um cristão. 

Saint-Simon era Rousseano em relação ao indivíduo, mas não em relação à sociedade. 

Saint-Simon tinha a convicção que por meio de um “regenerado” conjunto de condutas 

religiosas reguladoras da moral, alicerçada em “leis sociais científicas”, venveria-se o 

egoísmo em favor de uma associação humana, impulsionando a Indústria, cujo fruto 

deslocaria o Éden do passado para o futuro. Assim, razão e sentimento se combinariam: 

 
 “Com os seus mestres enciclopedistas ele acreditava na bondade nativa do 
homem; ele não duvidava nem do instinto nem da paixão, nem mesmo da carne; 
estava persuadido a dizer que os homens guiados pela sua razão ou compelidos 

                                                 
505 Joseph Ernest RENAN (1823-1892) foi um filósofo, filólogo e historiador francês. Escreveu a obra L' 
Avenir de la science (1890), no qual rejeita todo o sobrenatural, afirma a certeza de um determinismo 
universal e apresenta um culto quase místico da ciência positiva. 
506 Ibidem. 
507 DUMAS. Op.cit., p.113. 
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por essa força sentimento “que já tem feito tantos miracles” iriam sacrificar pelo 
entusiasmo o seu egoísmo cego e enganoso em prol de uma sociedade benfazeja; 
ele os vê vindo de si mesmos, por meio da moral do amor rumando naturalmente 
para a luz”.508 

 

Mas, em relação ao Novo Cristianismo, a Religião da Humanidade fundada por 

Comte, apresentaria algumas diferenciações, e mesmo algumas “distâncias”. Segundo 

Dumas, embora tenha a mesma confiança no triunfo do positivismo, Auguste Comte não 

acreditava que a razão e o sentimento fossem suficientes para iluminar ou vencer o egoísmo 

e conduzir os homens ao culto do novo Deus: 

 
“Para disciplinar os homens rumo ao altruísmo, quer encerrá-los na rede de seus 
rites e de suas fórmulas, ordenar por impulso todos os atos da sua vida como 
todos os sentimentos do seu coração e todos os pensamentos de sua mente. É 
persuadido a afirmar que se algo, no curso da existência humana, está entregue ao 
arbitrário, haverá a ocasião de seduzir-nos por meio da razão, porque ela luta sem 
descanso contra os instintos individuais asfixiandos sob um regulamento”.509 
 
 

Na Religião da Humanidade, na adoração do Grand Être, Comte traçou as grandes 

linhas de uma moral sentimental e racional, consequentemente natural, em que o homem 

ruma para o bem sob as inspirações do seu coração favorecidas pelos conselhos da sua 

razão, isto é, o sentimento está sob a jurisdição da razão.  Segundo Dumas, aqui a também 

uma aproximação da religião positivista com o catolicismo, masis precisamente com a 

moral judaica, uma vez que Comte ainda “desconfiava” da bondade inata na natureza do 

homem: 

 
“... Ao lado dessa moral que não tem necessidade de comando porque tem 
raciocínio, admite implicitamente a moral do Sinai, aquela que exige e que 
ordena, aquela que conduz os homens ao bem pelas ameaças ou pelas promessas. 
É que se descofia da natureza humana, dos seus instintos, desse conjunto de 
tendências egoístas ainda vivazes no meio dos homens civilizados e que 
representa a vida animal sempre ameaçando a vida social”.510 
 
 

Ainda nessa esteira analógica entre o positivismo religioso e o legado ocidental da 

tradição judaico-cristã, Georges Dumas frisou que “se repetiu, depois de Huxley, que o 

                                                 
508 DUMAS. Op.cit., p.10. 
509 Ibidem. 
510 DUMAS. Op.cit., p.11. 
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positivismo de Comte era o catolicismo sem o cristianismo”.511 Todavia, Dumas fez uma 

ressalva, afirmando que tal entendimento não levava em consideração o fato de que a 

Religião da Humanidade, ao contrário daquela tradição ocidental, era otimista: 

 

 “Talvez conviesse trazer algumas restrições a essa definição famosa, dado que 
Auguste Comte pregou uma moral do amor e que, apesar da sua confiança na 
virtude social positivismo e na sua fé no progresso, guardou a respeito da 
natureza humano algo do pessimismo judaico-cristão”.512 

 
3.3.9 A morte do “Fausto francês”. 

 

Saint-Simon morreu em 19 de maio de 1825, depois de seis semanas de agonia. 

Nicolas Hubbard, em Saint-Simon, sua vida e seus trabalhos, nos oferece uma descrição 

das últimas horas agonizantes do moribundo Inovador, na pensão onde residia, num prédio 

da rua Richelieu, Paris. 

Nos últimos dias de vida, Henri de Saint-Simon se ocupava com a elaboração de um 

novo jornal, chamado “LE PRODUTEUR”,  que seus companheiros queriam colocar “nas ruas”. 

Ele lhes dizia: “Eu apenas serei vosso conselheiro; tornarei-me filósofo consulto”.513  

Seu ex-secretário, Augustin Thierry, havia acabado de enviar-lhe a sua obra 

História da conquista da Inglaterra pelos Normandos. Saint-Simon o leu durante o último 

período da sua doença, e frequentemente expressou aos primeiros saint-simonianos o seu 

pensamento que encontrava no íntimo da obra do seu antigo aluno. Todavia, lamentou por 

não poder aprovar o ponto de vista filosófico da obra, definindo Thierry como o “autor que 

se mostra principalmente como o historiador das raças vencidas, e que não conseguiu 

perseber o progresso social no advento dos Normandos”.514 

Na manhã do dia 19 de maio, quando Olinde Rodrigues chegou a residência de 

Saint-Simon, soubera que o conde havia tido uma violenta febre e alguns momentos de 

delírio durante toda a noite, mas o seu pulso ao acordar estava bom, estando consciente e 

alegre.  

                                                 
511 Ibidem. Obs.: Dumas se refere a Thomas Henri Huxley (1825-1895), biólogo inglês adepto das ideias de 
Charles Darwin. 
512 DUMAS. Op.cit., p.11. 
513 HUBBARD. Op.cit., p.105. 
514 HUBBARD. Op.cit., p.106. 
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Sait-Simon autorizou a presença de Gall e Broussais, não vendo nisso qualquer 

inconveniente: Gall, fundador da frenologia, chegou primeiro, por volta de meio-dia e 

meia. Diz-lhe Saint-Simon quando ele entrou: “Bom-dia, doutor, estou contente em vê-

lo”.515 Gall examinou o peito, o fez respirar, diagnosticou o pulmão obstruído e não lhe deu 

senão mais três dias de vida. Às três horas da tarde chegaram os srs. Broussais, Burdin e 

outros médicos que se apressavam em dar uma assistência ao dr. Bailly, coautor de Saint-

Simon e aluno de Gall.516 

Após essa visita de Gall, o estado da doença se agravou prodigiosamente durante 

duas horas. Saint-Simon recebeu a visita de M. Ardoin. Sua língua começava a se contrair. 

Dentre eles pode-se ouvir um dizer: “A consulta será rápida; o paciente está expirando”.517 

Aproximaram-se da cama e, após outra vez ter examinado o peito e a língua, fizeram-lhe 

várias perguntas. Saint-Simon respondeu com clareza a qualquer coisa que pediam, e em 

seguida acrescentou:  

 
“Senhores, estou feliz de vos oferecer um foco novo de observações: vós vedes 
um homem que prova uma crise terrível na qual nenhum homem poderia resistir, 
e quem ao espírito de tal modo ocupado dos trabalhos de toda sua vida, que não 
pode se entreter com vocês sobre sua doença. Vejam, fatos que vós acreditais ser 
conveniente, eu estou inteiramente confiante e disposto a vos secundar”.518 
 
 

A consulta predizia mais dez horas de vida. Dizia Broussais, afastando-se dele: 

“Que cabeça, que vigor de espírito!”. 519  

Ambiciosos por conhecer e concretizar os seus desejos mais íntimos, os que 

cercavam Saint-Simon quiseram saber quais formalidades deviam se cumprir em seus 

últimos momentos. Assim, pediu a presenta de qualquer membro da sua família, sobreudo a 

do sobrinho, o general Saint-Simon, por quem tinha uma afeição especial em virtude da 

educação proferida pelo conde. Exprimiu a sua vontade de se consagrar os seus últimos 

momentos à elaboração das ideias que o preocupavam. Segundo uma passagem das Œuvres 

de Saint-Simon & d’Enfantin, o moribundo mostrava sanidade diante do sofrimento:  

                                                 
515 HUBBARD. Op.cit., p.106. 
516 PICKERING, Mary. Auguste Comte. An Intellectual Biography, Londres: Cambridge University Press, 
1993. Vol.I, p.303. 
517 HUBBARD. Op.cit., p.106. 
518 HUBBARD. Op.cit., p.107. 
519 HUBBARD. Op.cit., p.107. 
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A morte aproximava-se rapidamente... 
Às seis horas, o dr. Bailly perguntou a Saint-Simon:  
– « Estais sofrendo? »  
– « Não», respondeu. Mas, o doutor ainda retomou: 
– « Em nenhuma parte? »  
– « Haveria exagero em dizer que não sofro», logo disse Saint-Simon; «mas que importa, causemos 
outra coisa».520 
 
 
O enfermo se recolheu por alguns momentos, e solicitou aos que o cercavam para 

que viessem se sentar junto a ele. Os que se encontravam em seu quarto, Olinde Rodrigues, 

Bailly e Halevy, se aceleraram em obedecer a seu pedido. Então, com dificuldades, Saint-

Simon se expressou pela última vez: 

 
« Há doze dias, Senhores, me ocupo em vos apresentar os meios para tornar o 
melhor possível a combinação dos vossos esforços para a vossa empresa (a do 
LE PRODUTEUR), e há três horas, procuro vos fazer o resumo dos meus 
pensamentos a esse respeito. Neste momento, tudo o que posso dizer, é que vós 
chegais a uma época em que esforços bem combinados devem proporcionar um 
maior sucesso. A pêra está madura (com força) e deveis colhê-la. A última parte 
dos nossos trabalhos será talvez mal compreendida. Atacando o sistema religioso 
da Idade Média, provou-se realmente apenas uma coisa; é que ele não estava 
mais em harmonia com o progresso das ciências positivas, mas se tinha razão ao 
se concluir que o sistema religioso tendia a se anular: ele deve apenas pôr-se de 
acordo com os progressos das ciências, vos repito, a pêra está madura, deveis 
colhê-la. Quarenta e oito horas após a nossa segunda publicação, nós 
constituiremos um partido ».521  
 
 

Alguns minutos antes, Saint-Simon tinha dito ao Olinde Rodrigues:  

 
«Recordai-vos que para fazer algo grandioso, é necessário paixão. O resumo dos 
trabalhos de toda minha vida foi dar a todos os membros da sociedade a maior 
latitude para o desenvolvimento das suas faculdades ».522 
 
 

Um dos hábitos peculiares de Saint-Simon era o de escrever apenas à noite. Quando 

o visitavam pela manhã, ele dizia rindo: «Abram a gaveta e leiam o trabalho da noite, está 

ainda muito quente; saído do forno».523 Mas, a noite do dia 19 de maio deu lugar senão ao 

esmorecimento do conde. Segundo Hubbard, seu último gesto foi erguer sua mão direita até 

                                                 
520 Œuvres de Saint-Simon & d’Enfantin. Op.cit., p.120. 
521 HUBBARD. Op.cit., p.108. 
522 HUBBARD. Op.cit., p.109. 
523 HUBBARD. Op.cit., p.109. 
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sua cabeça com uma espécie de esforço, recaindo logo ao lado dele sem movimento; seu 

único olho fechou-se... E ele morreu, às dez horas da noite. Segundo algumas fontes, Saint-

Simon morreu de gastronterite.524  

O frenólogo Frantz Gall, pioneiro na tese de que cada parte do cérebro era 

responsável por uma função fisiológica do ser, realizou a autópsia do crânio o mestre 

falecido:  

 
“Ele encontrou um cérebro com uma superfície considerável pelas circunvoluções 
numerosas que o constituíam. Ele acreditou ter encontrado as provas de uma 
ausência completa de prudência ao lado de uma infatigável perseverança. Tais 
são, com efeito, os dois principais julgamentos que cada um deve levar sobre 
Saint-Simon, após os acontecimentos da sua vida”.525 
 
 
 

A manhã posterior à autópsia dava lugar às cerimônias fúnebre; Augustin Thierry e 

Auguste Comte estavam entre os presentes; as cerimônias foram modestas. Saint-Simon foi 

sepultado cemitério de Père Lachaise no dia 22 de maio de 1825, em um túmulo simples à 

beira do caminho Camille Jordan; nenhum membro de sua família Saint-Simon se fazia 

presente no local. 

O jornal parisiense Le Constitutionnel, que nessa época era uma espécie de “corifeu 

do liberalismo”, dedicou uma nota falando sobre a cerimônia; ali, os redatores o chamaram 

de neto do “inimigo desdenhoso da burguesia”. Eis como a cerimônia foi relatada:  

 
“Hoje, ao meio-dia, um cortejo fúnebre bastante numeroso dirigiu-se do subúrbio 
de Montmartre em direção ao cemitério de Père-Lachaise. O funcionário que zela 
pelas sepulturas apresenta-se para receber o comboio, e pergunta: Onde estão os 
parentes do morto? Ninguém responde... Onde estão os amigos? Todos querem 

                                                 
524 L'Ami de la religion et du roi. Journal Ecclésiastique, Polítique et Littéraire. Paris: Librairie 
Ecclésiastique D'Adrien Le Clere Et Cia, 1830. p.274. 
525 HUBBARD. Op.cit., p.109-110. Hubbard fez outra uma consideração apaixonada sobre as duas 
características de Saint-Simon apontadas por Gall : “ Sim, certamente, a falta dessa prudência e desse tato 
que, na nossa sociedade, dão e conservam a riqueza e o poder; mas se ele estava privado das qualidades que 
não lhe tinham servido senão à ele mesmo, testemunhou-se, em todas as ocasiões da sua vida, que ele possuía 
as virtudes que são necessárias para que um homem sirva verdadeiramente a causa do progresso e da 
humanidade; não soube gozar da vida para si, mas ele a investiu com os seus semelhantes, pela perseverança 
que ele desdobrou em emitir novas verdades que penetram cada dia mais em todos os graus da escala social, 
e cujo triunfo doravante assegurado promete a todos os trabalhadores uma nova era de bem-estar e de 
luzes”. (Ibidem). 
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responder. Procurou-se uma cova, porque não tinha sido preparada para ele. Logo 
os curiosos que se aglomeravam devido ao espetáculo singular souberam que o 
defunto era o Sr. Henri de Saint-Simon, um dos mais ardentes filantropos da 
nossa época. Se há alguma opinião que se possa ter das ideias corajosas e 
frequentemente inovadoras que ele espalhou por todos os seus escritos, não se 
pode negar ao ardente Saint-Simon o mérito de ter levantado um grande número 
de perguntas que tocam os mais altos interesses da sociedade. Ele teve outro 
mérito, que não é comum na nossa vaidosa França: somente pessoas que o 
conheciam por muito tempo sabiam, apenas por azar, que ele se chamava conde 
de Saint-Simon, grão da Espanha, descendente do famoso autor das Memórias, e 
aliado da famosa família de Lorraine. Que teria dito o precursor de Boulainville e 
de Montlosier, o inimigo desdenhoso da burguesia e da influência das missivas, 
se ele tivesse ouvido seu neto expor suas ideias sobre os savants, os artistas e os 
industriais?”.526 
 
 

Dois discursos foram pronunciados sobre o seu túmulo, um pelo sr. Léon Halevy, o 

outro pelo Dr. Bailly de Blois. Algumas passagens desse último saint-simoniano citdo 

fizeram compreender qual impressão o conde produzia sobre os que geralmente o cercavam 

e em que grau ele lhes parecia estar elevado: 

  
« Consequentemente se concretizou o destino desse homem genial do qual toda a 
existência foi empregada à descoberta de verdades que jamais se publicariam 
como sendo o produto de só uma inteligência humana… Senhores, vós que 
compartilháreis  comigo a honra de assistir a essas entrevistas, nas quais ele nos 
comunicava o fruto das suas investigações e as suas meditações, de que 
assombro vocês não eram tomados, a cada vez que abordando as mais elevadas 
perguntas da filosofia geral, vós o vistes reunir nele somente todos os meios de 
raciocínio e todos os documentos próprios às capacidades intelectuais mais 
variadas, e as menos susceptíveis de se encontrar associados na mesma cabeça. 
Entendemo-lo, Senhores, falando a cada um de nós a linguagem dos nossos 
estudos específicos, o entenderam ao passar sucessivamente em revista a mais 
elevada generalidade dos diferentes ramos dos nossos conhecimentos, para 
ascender a considerações inovadoras cuja precisão e profundidade nos tomou 
tantas vezes de admiração. Todos os que contribuíram aos progressos da 
civilização devem os seus sucessos ao aperfeiçoamento de um determinado ramo 
dos nossos conhecimentos; colocado acima de todos os cimos, Saint-Simon soube 
fazer servir o conjunto na fundação de uma filosofia cuja criação exigia uma 
vista tão elevada quanto aquela às quais o seu gênio o levou. Se cada um de vós, 
Senhores, se juntasse a mim neste momento para restituir ao nosso mestre 
comum o que vocês obtiveram dele, se cada um de vocês, provocado pelo 
sentimento de convicção que me domina, o proclamaria, em cada uma das 
direções que vocês segue, como o autor das ideias mais esplendidas e mais 
férteis que nunca foram criados, faria um ato de justiça sem dúvida, mas nunca 
chegaria a fazer adotar uma opinião que parecesse ser ditada pelo entusiasmo e 
pelo exagero».527 
 
 

                                                 
526 Œuvres de Saint-Simon & d’Enfantin. Op.cit., p.126. 
527 Œuvres de Saint-Simon & d’Enfantin. Op.cit., p.124-125. 
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O Dr. Bailly terminou seu discurso movido pela esperança de ver continuar os 

trabalhos iniciados por aquele que se acabava de lamentar a perda. Para fomentar essa 

esperança, Olinde Rodrigues, logo após os rituais funerais em Père Lachaise, rapidamente 

conclamou uma reunião aos principais amigos que acompanharam o comboio fúnebre. O 

economista Prosper Enfantin, que se encontrava ausente de Paris, juntou-se a ele no dia 

seguinte, e começaram os trabalhos preliminares que deviam conduzir à fundação da 

doutrina Saint-Simoniana. 

 

3.3.10  O legado teórico a filosofia saint-simonista aos saint-simonianos. 

 

Mas, que legado o descendente de Carlos Magno deixaria para aquele pequeno 

grupo de seguidores? É necessário fazer um quadro sintético que possa condensar as ideias 

abordadas por Saint-Simon, bem como a sua construção em fases, o que nos é fornecido 

pelo psicólogo Georges Dumas, em sua obra Psicologia de dois messias positivistas, 

publicada em 1905. 

Georges Dumas expõe esse resumo do pensamento de Saint-Simon em fases. Na 

primeira fase, de 1802 a 1814, Dumas lembra a carta intitulada Isso é um sonho?, inclusa 

nas Cartas de um habitante de Genebra, na qual ele discorreu sobre a sua prospectiva de 

reorganização social, obscura então, e que foi desenvonvida ao longo de doze anos, com 

traço mais nítidos: 

 
“Que belo sonho ele faz então: uma ciência do homem e do mundo fundada, 
inteiramente, sobre uma única verdade e com os savants dirigindo a vida social 
pela aplicação racional da fórmula unitária! A política será mais que humana, será 
natural, terrestre, cósmica, e a lei da gravitação, causa original do movimento, da 
vida e do pensamento, surgirá como a tradução fisicista da ideia de Deus”.528 
 
 

Entretanto, o final da era napoleônico, marcado pela Restauração canonizada pela 

Santa Aliança, levou Saint-Simon a repensar a praticidade de suas propostas políticas e 

religiosas, de modo que em 1814 assinalava uma nova etapa de seu pensamento, mais 

                                                 
528 DUMAS, George. Psychologie de deux messies positivistes: Saint-Simon et Auguste Comte. Paris: Félix 
Alcan, 1905, p.108. 
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voltado para a superrestrutura, em que a nação francesa deveria se deixar guiar pelos 

homens que se dedicam às ciências positivas:  

 
“Mas esse sonho nunca passa à realidade, e, por volta de 1814, ele apercebe-se 
um pouco tarde que os savants, que devem conduzir o mundo, nunca terão o 
evangelho científico que ele lhes prometeu. O que ele fará? Vai desesperar-se 
com a ciência? Um pouco, realmente, já que renuncia a uma síntese unitária dos 
conhecimentos humanos, à política cósmica e a lei da gravitação, mas sempre 
deposita sua fé nos cientistas e é ainda eles que ele coloca às rédeas do governo 
com os mais inteligente negociantes, magistrados e administradores”.529 
 
 

Em seguida, Saint-Simon percebeu que apenas os princípios não eram capazes de 

coordenar a vida social, uma vez que a humanidade, em sua totalidade, deveria se 

emprenham num esforço tamanho para compreendê-los. Assim sendo, um trabalho 

preliminar desencadearia a nova ordem, que consistiria em uma tomada política pelos 

savants, impulsionada pelos representantes dos trabalhadores, os grandes industriais: 

 
“Se a sociedade não pode ser dirigida por um conjunto científico de princípios, 
ela o será pelo menos para todos os que provaram a generalidade das suas vistas 
no conhecimento dos homens e das coisas, como na prática da vida. Na falta da 
ciência e da filosofia, são ainda os cientistas, filósofos e pensadores que 
governam o mundo”.530 
 
 

Como ressalta Dumas, em 1817, após estabelecer um projeto de reorganização da 

superestrutura, Saint-Simon assume o papel de economista, proposto uma reorganização da 

infraestrutura, ou seja, da base econômica. Todavia, Saint-Simon entrelaçou a 

superestrutura, infraestrutura e “tendências históricas”, afirmando que a base economia 

absorveria a primeira. Definiu, nessa fase, o conceito de Indústria enquanto a produção 

humana em grande escala em prol da sociedade. Definiu também o que seriam os 

industriais, isto é, os trabalhadores no seu sentima mais amplo. Assim, fez uma série de 

considerações sobre um novo modelo político, intitulado Sistema Industrial, na qual o 

savants, os artistas e os industriais regiriam definitivamente os poderes espiritual e 

temporal: 

 
                                                 
529 Ibidem. 
530 Ibidem. 
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“Três anos depois, Saint-Simon se fez economista, descobriu o poder temporal do 
futuro, a indústria, e é em proveito da classe industrial [trabahadora], mais 
numerosa e mais ativa, que Saint-Simon quer reorganizar a sociedade; mas confia 
sempre às inteligências da elite a direção dos homens e na Câmara de invenção, 
bem como na Câmara de exame, não admitindo senão representantes do espírito 
criador ou crítico. Enfim, propriamente naquele momento em que colocou a 
força-sentimento no governo do país, ascendendo o poder espiritual ainda mais 
alto, a um conselho supremo, composto de savants, artistas, legistas, políticos, 
isto é, aquela mesma forma que o detinhano projeto de 1814”.531  
 
 

Na última parte de sua obra, Saint-Simon elaborou um plano de regeneração moral 

da sociedade; regeneração, pois, Saint-Simon percebia uma eficácia no evangelho de 

Cristo, como sendo a religião que propriciaria uma reorganização política, econômica e 

social, apregoando como o fim de toda instituição social, de toda ação social, lutar pela 

melhoria física e moral da classe mais pobre e numerosa, em consonância com o princípio 

cristão do “amai-vos uns aos outros como irmãos”. Mas, Saint-Simon ressalta que os 

trabalhadores, imersos em um estado de miséria, foram compelidos a um estado tão bruto, 

que eles deveriam ser conduzidos por classes mais bem preparadas: 

 
“Por conseguinte, não se tem o direito de dizer, como se fez em algumas críticas, 
que Saint-Simon, muito desejosos de organizar o poder espiritual, nunca soube 
exatamente a quem confiá-lo. Com efeito, em sua política assim como em sua 
moral e em toda a sua filosofia, seguiu simplesmente duas direções diferentes e 
sucessivas, uma direção fisicista e uma direção exclusivamente social; como ele 
esperou fundar a política sobre a lei de Newton, ele acreditou mais na ciência 
quanto nos savants para conduzir o mundo; pois, é aos savants e a todos os que 
adquiriram as ideias gerais na prática dos homens; mas, apesar dessa diferença 
essencial, a ideia soberana não varia, e sempre aos savants que retorna o poder 
espiritual”.532 
 
 

Era com essas ideias, que juntas se concatenavam e formavam uma teoria 

incompleta, é que se emanava um legado para os primeiros saint-simonianos. Assim, da 

tumba de Saint-Simon em Père Lachaise, nascia o Saint-Simonismo. 
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“O meu maior professor e companheiro, me levou na boléia dum caminhão”.  
(Autor: Gleison Vieira, Tom: E) 

 

“Todo o homem, por natureza, é bom,... 
...Não importa a classe de sua vez”. 
Defendia o filósofo francês,  
O profeta, conde de Saint-Simon. 
Se engajar, não se trata de um “dom”,    
( Na...) ...melhoria da vida de um irmão 
É a divina e mais nobre obrigação! 
Essa lei vos revela o cancioneiro. 
O meu maior professor e companheiro,  
Me levou na boléia dum caminhão. 
 
Foi nos olhos de um trabalhador, 
Jeito humilde e andar desaprumado, 
Sem estudo, porém, é diplomado,  
Sua fala revela-me um doutor. 
Nas conversas relata sua dor, 
Na sua luta diária pelo pão. 
Agonia acalmada na canção, 
Se emoldura na mão do violeiro 
O meu maior professor e companheiro,  
Me levou na boléia dum caminhão. 
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Que abrigava o imperativo de Kant,     
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E ele doa sua alma por inteiro 
O meu maior professor e companheiro,  
Me levou na boléia dum caminhão. 
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As estações humanas.* 
(POEMA ESCRITO POR SAINT-SIMON ENQUANTO SEGUIA PARA A CIDADE DE PARIS, EM 
1814). 

 
 
 

« Uma geração é como um ano para a vegetação. Na primavera da natureza verdejante, os 
campos, os pomares são cobertos de flores. Apresentam o aspecto mais que agradável; na 
primavera da idade, as crianças apresentam um espetáculo encantador.» 
 
 
« O verão chega; quantas flores foram abortadas! Quantas crianças morreram! A 
natureza, contudo, mostra-se em toda sua riqueza; as colheitas cobrem a terra, os pomares 
carregados de frutos; cada geração em sua força etária mostra o homem em toda a sua 
beleza; vemos em sua maturidade todos os talentos nas belas-artes e nas direções 
científicas específicas.» 
 
 
« Chega o outono, e essa estação tem efetivamente o seu mérito, pois dá também frutos; ele 
dá os melhores frutos, aqueles que se conservam por muito mais tempo. Os filósofos são 
frutos de outono, sendo quase frutos de inverno».1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                             

                                                 
* O título foi dado pelo autor da dissertação. 
1 HUBBARD, Nicolas Gustave. Saint-Simon, sa vie et ses travaux. Paris : Guillaumin et Compagnie, 1857. 
p.67. 
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“... Para fazer algo grandioso, é 
preciso paixão.” 

 
(Saint-Simon, em seu leito de 

morte). 
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RESUMO 

Esta pesquisa, realizada no grupo de pesquisa Educação e Filosofia EDUCOGITANS do 
Programa de Pós-Graduação em Educação/PPGE da Universidade Regional de 
Blumenau/FURB, partiu de um estudo sobre a filosofia do francês Henri de Saint-Simon 
(1760-1825) e da Escola Saint-Simoniana, que juntos formaram o Saint-Simonismo. A 
importância deste estudo se revela no fato de que o Saint-Simonismo viabilizou um legado 
notável para o positivismo comteano e o marxismo, duas correntes filosóficas relevantes na 
história da filosofia contemporânea e na história da filosofia no Brasil. O objetivo do 
presente estudo foi compreender de que forma os referenciais filosóficos de educação do 
Saint-Simonismo apresentam potenciais capazes de mobilizar a sociedade para a 
organização de posturas e procedimentos que desafiem os meios que promovem 
desumanização e marginalização. A investigação se concentrou nas principais obras (fac 
símile) ligadas ao Saint-Simonismo, sistematizando suas reflexões pedagógicas, 
prospecções de ensino e suas perspectivas referentes à Educação. A pesquisa evidencia que, 
embora Saint-Simon e os saint-simonianos não tenham editado uma obra consagrada 
exclusivamente ao tema Educação, há uma concepção e um projeto de Educação 
intimamente presente nessa corrente filosófica. Em razão da lacuna deixada pelas raras 
pesquisas brasileiras sobre esta filosofia, e em função de seu grau de subjetividade, optou-
se pela abordagem fenomenológico-hermenêutica. Com efeito, os primeiros capítulos 
abordam a vida e a obra de Saint-Simon e dos homens que deram continuidade ao seu 
pensamento, contextualizando-se com o ambiente revolucionário pelo qual a França 
atravessava na primeira metade do século XIX. Esses capítulos dão sustentação teórica aos 
capítulos cinto e sexto, nos quais se sistematizou as reflexões pedagógicas, prospecções de 
ensino e as perspectivas referentes à Educação segundo o Saint-Simonismo. Essa 
sistematização, por sua vez, possibilitou o referencial necessário para a elaboração de uma 
proposta filosófica de Educação, disposta no capítulo sétimo. Essa proposta filosófica, 
referendada no Saint-Simonismo, recebeu do autor desta pesquisa, a denominação de 
MPSS, isto é, Mediação do Potencial Sinérgico Social, que consiste na ação de 
desenvolvimento das capacidades e vocações de cada ser humano por meio da educação, 
com o objetivo de uma melhor organização social, que possibilite uma vida com dignidade 
a todos por meio da repartição da produção material e difusão da produção intelectual 
humana. 
  
Palavras-chave: Saint-Simon. Educação. Socialismo Utópico. Mediação do Potencial 
Sinérgico Social. 
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ABSTRACT 

This survey, carried out at the Self-Knowledge Research Group (Grupo de Pesquisa 
Educação e Filosofia EDUCOGITANS) part of the post-graduate program in Education 
(PPGE) at the Regional Blumenau University (FURB). It left of a study on the philosophy 
of the Frenchman Henri de Saint-Simon (1760-1825) and of the saint-simonian school, who 
together had formed the Saint-Simonism. The importance of this study if discloses in the 
fact of that the Saint-Simonism made possible a legacy notable for the comtean positivism 
and the marxism, two excellent philosophical chains in the history of the philosophy 
contemporary and in the history of the philosophy in Brazil. The objective of the present 
study was to understand of that it forms the philosophical referential of education of the 
Saint-Simonism present potentials capable to mobilize the society for the organization of 
positions and procedures that defy the ways that promote dehumanization and 
marginalization. The inquiry if concentrated in the main workmanships (fac símile) on to 
the Saint-Simonism, systemize its pedagogical reflections, referring prospections of 
education and its perspectives to the Education. The research evidences that, Saint-Simon 
and the saint-simonians have even so not edited a workmanship consecrated exclusively to 
the subject Education, have a conception and a project of closely present Education in this 
philosophical chain. In reason of the gap left for the rare Brazilian research on this 
philosophy, and in function of its degree of subjectivity, phenomenological-hermeneutics 
was opted to the boarding. With effect, the first chapters approach the life and the 
workmanship of Saint-Simon and the men who had given continuity to its thought, 
contextualized themselves with the revolutionary environment for which France crossed in 
the first half of century XIX. These chapters give to theoretical sustentation to the chapters 
belt and sixth, in which if it systemize the pedagogical reflections, the referring 
prospections of education and perspectives to the Education according to Saint-Simonism. 
This systematization, in turn, made possible the necessary referential for the elaboration of 
a proposal philosophical of Education, made use in the chapter seventh. This proposal 
philosophical, authenticated in the Saint-Simonism, received from the author of this 
research, the denomination of MPSS, that is, Mediation of the Social Synergic Potential, 
that consists of the action of development of the capacities and vocations of each human 
being by means of the education, with the objective of one better social organization, that 
makes possible a life with dignity to all by means of the distribution of the material 
production and diffusion of the intellectual production human being. 
 
Key-Words: Saint-Simon. Education. Utopian Socialism. Mediation of the Social Synergic 
Potential. 
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4- O MOVIMENTO SAINT-SIMONIANO: AMPLIAÇÕES E IDIOSSINCRASIAS DA 
FILOSOFIA DE SAINT-SIMON.   

 

Após os capítulos segundo e terceiro, que tiveram como meta fazer uma abordagem 

geral da vida, obra e pensamento de Saint-Simon, este quarto capítulo fará uma exposição 

sobre o movimento saint-simoniano, movimento que se definiu como a continuidade do 

pensamento de Saint-Simon por meio de um grupo de intelectuais que se organizou com 

três pretensões principais: 1º) enquanto escola filosófica, na medida em que se propuseram 

a dar continuidade à analise sociológica de Saint-Simon; 2º) enquanto movimento de 

militância humanística, na medida em que se propuseram a desencadear os movimentos de 

transformação social, na moral, economia e política, transformações estas que, segundo 

Saint-Simon, possibilitariam a mudança social no futuro; 3º) a organização de uma nova 

religião que consolidaria essas transformações em prol da Associação Universal dos 

homens. 

A respeito dessa multiplicidade de temas elencados pela filosofia saint-simoniana, 

que, concatenadas, buscaram a organização de um sistema filosófico, George Weill, no 

final do século XIX, escrevia:  

 
“A escola saint-simoniana morreu: há ainda fourieristas, comtistas, mas não há 
mais saint-simonianos; entretanto, a sua influência ainda persiste. Primeiramente 
ela quis fundar um sistema, em seguida, realizar obras práticas; (...). O sistema é 
uma vasta síntese que contém um método: o positivismo; uma metafísica: o 
panteísmo,2 e uma organização social: o coletivismo; o todo reunido constitui a 
religião terrestre que deve substituir a religião cristã”.3 

 

Essa escola trilhou caminhos plurais: na filosofia, nas artes, na teologia, na política 

e na economia. De modo geral, poderíamos dividir o movimento em dois: os que seguiram 

as perspectivas saint-simonianas de Saint-Armand Bazard, mais comprometidas com a 

filosofia social e com a militância política e econômica; e os que seguiram as perspectivas 

saint-simonianas de Prosper Enfantin, mais comprometidas com a religião e com a 

constituição moral da sociedade. Isso possibilitou uma idiossincrasia, ampliando as 

concepções elaboradas por Saint-Simon. Segundo Weill, “o saint-simonismo é, para assim 

                                                 
2 Panteísmo: Crença de que Deus está em tudo, isto é, o Universo é o próprio Deus. 
3 WEILL, Georges Jacques. L’École Saint-Simonienne: son histoire, son influence jusqu’à nos jours. Paris : 
Alcan, 1896. p.290. 
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dizer, um quadro vasto e complexo, um prospecto prematuro da filosofia francesa do 

século XIX”.4 

Faz-se neste capítulo uma abordagem geral do saint-simonismo uma vez que esse 

movimento elaborou concepções de educação a partir das ideias de Saint-Simon, tais como 

educação geral e educação especial, formação docente e o desenvolvimento das vocações 

das crianças. 

Portanto, antes de se seguir ao capítulo sexto, que trata mais especificamente da 

dimensão de educação dentro das concepções da filosofia e da doutrina saint-simoniana, 

far-se-á uma apresentação histórica do movimento saint-simoniano, que se organizou dias 

após a morte de Saint-Simon. 

 

4.1 LE PRODUCTEUR E A FUNDAÇÃO DO MOVIMENTO SAINT-SIMONIANO. 
 

Os discípulos deixados por Saint-Simon não eram numerosos e nem ricos o 

suficiente para poder bancar uma redação e uma organização de proporções internacionais. 

Porém, eles reuniram esforços para que se tornasse operacional o desejo pronunciado por 

Saint-Simon em seu leito de morte: publicar um jornal que pudesse difundir as ideias saint-

simonistas predicadas pelo conde entre 1802 e 1825. Primeiramente, os saint-simonianos 

chamavam a si mesmos de “os produtores”.5 

Doze dias após a morte de Saint-Simon, em 1º de Junho de 1825, institui-se um 

sociedade em nome coletivo, chamada Enfantin, Rodrigues e Cia, cujas subscrições 

constituíam ações capitais. Constitui-se assim o círculo introdutório do saint-simonismo, 

com os seus acionistas majoritários: Jacques Laffitte e o banqueiro Monsieur Ardoin, e os 

outros associados, como o doutor Bailly, Cerclet, Duvergier, Léon Halévy, René Holstein, 

Ternaux, entre outros.  

Em outubro de 1825, o desejo de Saint-Simon estava se concretizando; entrava em 

circulação, por intermédio de seus discípulos, LE PRODUCTEUR, Journal Philosophique de 

                                                 
4 WEILL, Op.cit., p. 156. 
5 CHACON, Vamireh. História das ideias socialistas no Brasil. Rio de Janeiro: 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1981. p. 160 
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l’Industrie, la Sciencies e les Beaux-Arts, em que trazia a seguinte epígrafe: « L’âge d’or 

qu’une aveugle tradition a placé jusqu’ici dans le passé, est devant nous ».6 

A empreitada do LE PRODUCTEUR contou com a colaboração de Antoine Cerclet 

como editor geral, além de redatores como Enfantin, o médico Phillipe Bûchez,7 Adolphe 

Blanqui8 e mesmo Comte.9 A maior intenção desse grupo era mesmo fundar uma escola:  

 

“Uma sociedade comandita se formava para a fundação de uma folha destinada, 
em grande parte, a artigos que comentariam sobre tecnologia e estatística 
industrial (...); mas o maior número dos artigos se limitava a exprimir 
sentimentos individuais e opiniões isoladas”.10 
  
 

Em outras palavras, o LE PRODUCTEUR abrigaria um espaço em que se discutiriam 

os mais variados assuntos: da metafísica à organização das ciências; das belas-artes aos 

movimentos políticos e revolucionários pelo globo; da história à fisiologia; da religião e 

teologia ao direito... enfim, temáticas que a obra de Saint-Simon tentou abarcar. 

Legatário mais especial do pensamento do mestre, Olinde Rodrigues procurou se 

associar a alguns dos espíritos mais simpáticos à nova doutrina, embora muitos não 

viessem a aderir totalmente às preposições saint-simonistas, como, por exemplo, o 

economista Jean-Baptiste Say.11 Esse último, tido como o “Adam Smith francês”, foi uma 

das referências de Marx em sua crítica econômico-política ao desenvolvimento do 

capitalismo. Exemplo de que Say foi influenciado por Saint-Simon está nessa passagem 

que Marx citou em seus manuscritos de 1844: “... mesmo que o capital não se reduza ao 

roubo ou à fraude, necessita, entretanto, do auxílio da legislação para abençoar a 

herança...”.12 

                                                 
6 « A idade do ouro, que até aqui uma tradição cega situou no passado, está a nossa frente ». 
7 Philippe-Joseph-Benjamin BÛCHEZ (1876-1866), foi um dos mais ativos integrantes do movimento Saint-
Simoniano. Juntamente com Bazard, fundaram, em 1821, a Charbonnerie française. 
8 Jérôme-Adolphe BLANQUI (1798-1854), foi um economista francês, irmão de Louis Blanqui (1805-1881), 
famoso revolucionário francês.  
9 TAYLOR, Keith (org). Henri de Saint-Simon; Selected Writings on Science, Industry and Social 
Organisation. New York: Holmes and Meier. 1975. p.49. 
10 Revue des Deux Mondes. Tome septième, quartième série. Paris : Bureau de la Revue des Deux Mondes 
1836. p.304-305. 
11 Le PRODUCTOR. Cinquième numéro. Paris: David. 1825. Jean-Baptiste Say (1767-1832), foi um economista 
francês, formulador da chamada Lei de Say. Apesar de publicar mais de um artigo no LE PRODUCTEUR, Say 
não aderiu abertamente a doutrina saint-simoniana. 
12 SAY, Jean-Baptiste. Traité d’économie politique, T.I-II, 3ª edição, Paris, 1817, I, p.95, nota 1 Apud 
MARX, Primeiro Manuscrito, sessão “Lucro do Capital” in MARX, Karx. Manuscritos Econômico-
Filosóficos. [trad. Alex Martins] São Paulo: Martin Claret. 2006. p.80. 
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Entre os redatores do LE PRODUCTEUR estava o político Saint-Amand Bazard 

(1791-1832), que já havia se interessado pelas ideias de Saint-Simon alguns anos antes ao 

ler Da Reorganização da Sociedade Europeia. Ele já tinha um histórico político. Por volta 

de 1820, reuniu alguns dos seus camaradas numa sociedade chamada Amigos da Verdade, 

ligada a maçonaria.13 Ali, era fundada, juntamente com Phillipe Bûchez, a Charbonnerie 

française, uma organização secreta militante que conspirava objetivando a queda da 

monarquia dos Bourbons, cujos princípios foram difundidos na Itália. Bazard estava à 

frente do corpo central e mesmo sendo o líder geral, e contribuiu para o jornal carbonário, 

L'Aristarque. Tal sociedade ruiu, e os seus líderes viram-se compelidos a viverem na 

clandestinidade. Após permanecer algum tempo na obscuridade em Paris, Bazard chegou à 

conclusão de que os fins daqueles que queriam o bem do povo seriam mais facilmente 

atingidos, não pela agitação política, mas efetivando uma mudança radical na sua condição 

social. Isso o aproximou das ideias de Saint-Simon. 

Pouco tempo após as primeiras publicações, entretanto, uma mudança ocorrida no 

formato e no modo de publicidade conduziu o LE PRODUCTEUR à sua unidade originária, 

isto é, de jornal hebdomadário passou a mensal; dentre os artigos que se destacaram 

menciona-se alguns, como Exame crítico do discurso de M. M’Culloch, sobre a economia 

política, de J.-B. Say;14 Considerações filosóficas sobre as Ciências e sobre os sábios (em 

três artigos), de Auguste Comte15 e Mescla, uma carta de Robert Owen.16 Aliás, um 

exemplo de que o saint-simonismo se consolidava no meio militante foi o estabelecimento 

de correspondências entre owenistas britânicos e os redatores do órgão saint-simnoiano, 

divulgando no LE PRODUCTEUR o sistema cooperativo de Robert Owen, aquele a quem 

Engels chamou de “o primeiro comunista”. Em 1826, eram publicadas as duas Cartas ao 

                                                 
13 “Bazard Saint-Armand (...). Rivoluzionario frances; avverso alla Restaurazione, fondò una loggia 
massonica, gli Amis de la verité”. (GALLETTO Pietro, Mazzini nella vita e nella storia: nel secondo 
centenario della nascita (1805-2005). San. Zenone degli Ezzelini : G. Battagin. 2005. p.231). 
14 Le PRODUCTEUR. Tomo I, op.cit.  Cinquième numéro (sine data). 1825. 
15 Le PRODUCTEUR. Tomo I, op.cit. (1º article) Septième numéro, (2º article) Huitième numéro. (3º article) 
Dixième numéro (sine data). 1825. Obs. : em uma carta de Comte ao sr.Valat, em 18 de janeiro de 1826, ele 
escrevia o seguinte sobre sua participação no jornal LE PRODUCTEUR: « Eu te confesso que se esse jornal não 
viesse a me oportunizar um expediente, eu não saberia o que fazer ». (COMTE, Auguste. Lettres d’Auguste 
Comte à M. Valat. Paris: Dunod, 1870. p.190-191. Apud ARBOUSSE-BASTIDE. Op.cit., p.46). Foi nesses 
artigos publicados no LE PRODUCTEUR que Comte fez algumas considerações sobre “educação social ”. 
16 Le PRODUCTEUR. Tomo II. Op.cit.Vingt-quatrième numéro (sine data). 1826. 
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redator do LE PRODUCTEUR sobre o sistema da cooperação mutua, e a comunhão de bens, 

segundo o plano de Mr. Owen, por Rey de Grenoble.17 

 

4.1.1 As ideias desenvolvidas no LE PRODUCTEUR. 

 

Situados em sua contemporaneidade entre dois campos politicamente obstinados (a 

dos reacionários, defensores da restauração; e a dos revolucionários, defendendo um novo 

regime, fosse burguês ou não), os discípulos de Saint-Simon não teriam uma boa recepção 

se eles se fizessem entender pelo emprego de palavras muito pacíficas. Então, ensinar o 

dogma do mestre, pregar a ordem na autoridade em uma época em que se abusava da 

autoridade, falar de um novo cristianismo para as multidões que se aglomeravam em torno 

dos padres, empunhar a bandeira de uma ideia oposta a susceptibilidades ortodoxas daquele 

momento, eis um campo repleto de escolhos, mas fecundo para a militância a qual os saint-

simonianos se propunham. Todavia, em “tempos de guerra”, era um grande esforço se 

declarar neutro. Se posicionar entre dois exércitos que se golpeavam mutuamente, correndo 

o risco de ser ferido por um e outro e com a certeza, também, da impotência de qualquer 

tentativa de pacificação. O LE PRODUCTEUR foi uma espécie de prólogo ao apostolado 

saint-simoniano.  

Em maio de 1826, Saint-Amand Bazard publicava um artigo intitulado Do Espírito 

Crítico, no qual abordara historicamente a liberdade de consciência, relacionando tal 

condição às épocas em que se imprimira mais robustamente a ação coerciva dos poderes 

temporais. Vejamos um trecho que pode talvez melhor espelhar o que foi dito: 

 
“Examinando qual foi até aqui a marcha seguida pelas sociedades em suas 
diversas transformações, as vemos afetadas pelos defeitos do estado de coisas que 
cessou de estar em harmonia com as suas necessidades, muito tempo antes que 
elas concebessem, claramente, o que lhes conviriam; daí nós vemos também 
resultar para elas, em qualquer mudança de situação, duas tarefas essencialmente 
distintas: a destruição e a reorganização; a crítica e a ciência”.18  
 
 

                                                 
17 Primeira correspondência (Le PRODUCTEUR. Tome IV. – Troisième Cahier. Paris: Bossange Père. 
septembre 1826. p.525-544); segunda correspondência (Le PRODUCTEUR. Tome V – tomo incompleto – 
numéro d’octobre 1826). 
18 BAZARD, Saint-Armand. De l’Esprit Critique. In : LE PRODUCTEUR. Tome troisième. Paris : Sautelet et 
Cie. 1826. p.112. 
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Em agosto de 1826, Philippe Bûchez retomava o filão epistemológico da 

organização dos princípios da Ciência iniciado por Saint-Simon e que estava sendo 

desenvolvida por Auguste Comte, escrevendo um artigo intitulado Subordinação das 

ciências. Bûchez mostrou traços comuns ao entendimento epistemológico comteano, tais 

como a árvore de galhos desnivelados das ciências positivas e a concepção de causalidade 

(presente em toda a tradição positivista). Podem-se perceber esses aspectos sem muita 

procura na citação subsequente do artigo de Bûchez: 

 
“Quando da descoberta da gravitação e as leis da gravidade, se desejou apresentá-
los tudo submeter ao seu império, se desejou empregar em toda a parte a análise 
matemática; mas a experiência não demorou a demonstrar que, eram inaplicáveis. 
As palavras Causa e Lei designam duas operações do espírito bem diferentes. Na 
Causa, se quer saber porque os fenômenos existem, porque e se mostram de tal 
maneira antes quanto de tal outra; na Lei, investiga-se apenas como os fenômenos 
existem, estudando-se a maneira em que conectam-se os uns aos outro, isto é, as 
suas relações recíprocas. As causas sempre são hipotéticas, sempre conjecturais: 
as leis podem, pelo contrário, tornar-se completamente positivas. Com efeito, que 
há de certo para nós? Nada, senão os fenômenos”.19  
 
 

Enfim, todo o conjunto de ideias lançadas por Saint-Simon agora contava com uma 

equipe de pesquisa empenhada no afã de sistematizar e ampliar a dimensão teorico-prática 

da nova doutrina, buscando ao mesmo tempo a ampliação da filosofia do mestre, dando 

consistência aos enunciados do Inovador, mas sem se distanciar muito da árvore! 

Entretanto, uma idiossincrasia parecia inevitável. 

Uma dívida anual de 5.000 francos comprometeu a continuação do projeto do LE 

PRODUCTEUR,20  e assim, em outubro de 1826, esse veículo de divulgação das ideias saint-

simonianas se extinguia: “Uma circular na data de 12 de dezembro de 1826, redigida por 

Bazard,  anuncia a suspensão do LE PRODUCTEUR”.21 Em seu tempo de circulação chegou 

ao fim impedido não só por questões pecuniárias, mas também por temores de apreensões 

judiciais, havia lançado uma miríade de questões intempestivas, opostas aos governos mais 

desconfiados. Havia-se falado da “libertação da indústria”.  

                                                 
19 BUCHEZ, Philippe. Subordination des sciences. In : LE PRODUCTEUR. Tome quatrième – premier cahier. 
Paris : Bossange Père, juillet 1826. p.267-268. 
20 FOURNEL, Henri. Bibliografie Saint-Simonienne : de 1802 au 31 décembre 1832. Paris : Alexandre 
Johanneau, 1833. p.58. Obs.: Nesta obra, Fournel enumerou todos os títulos dos artigos publicados no Le 
PRODUCTOR. 
21 FOURNEL.Op.cit., p.58. 
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O LE PRODUCTEUR havia feito ainda mais: em seus quatro volumes, pregou a união 

e esqueceu à opinião dominante, enunciando palavras de reforma social, precoces e 

audaciosas para aquele momento histórico. Quando esse jornal “morreu”, acreditou-se que 

ao mesmo tempo a doutrina saint-simoniana seria enterrada com ele. Todavia, as ideias de 

Saint-Simon não eram mais algo que meramente ganharia poeira numa estante de livraria; 

naquele momento ela era emitida por uma equipe que se empenhou justamente em 

disseminar as palavras do mestre pelo mundo: “é da palavra espalhada no mundo, como 

essas sementes que o vento faz passear de uma zona a outra, que atravessam os mares no 

bico do pássaro, e vai germinar distante da árvore que vive a amadurecer”.22  

A publicidade do LE PRODUCTEUR tivera uma radiação limitada, mas seletiva: um 

pequeno número de leitores aderiu filosoficamente à corrente doutrinária, e sentira sua 

unissonância. Foram dois anos de efervescência até que a irmandade saint-simoniana, 

liderada por Olinde Rodrigues, Enfantin e Bazard, voltasse à franca publicidade.  

 

4.1.1.1 Repercussões do LE PRODUCTEUR. 

 

Em 1829, subscrições de apoio ao grupo foram abertas, e logo se mostraram 

numerosas. Embora o “apostolado” tivesse sido forçado a abandonar, por ora, expedientes 

de divulgação pela imprensa (finalizados por razões expostas a pouco) as novas subscrições 

proporcionadas pelo LE PRODUCTEUR possibilitaram a divulgação das suas ideias em 

brochuras.23 Estas obras, sendo boa parte delas conhecidas apenas por citações de época, 

não constituíam um curso completo da filosofia de Saint-Simon, e sim, uma série de temas 

industriais ou científicos, desenvolvidos segundo o criterium da doutrina, mas que 

reverberavam a idiossincrasia; é por isso que deve haver um cuidado em discernir os saint-

                                                 
22 Revue des Deux Mondes. Op.cit., p.305. 
23 A preferência por jornais ao invés de livros e brochuras no que concerne a divulgação de ideias nos é 
explicada por Proudhon, contemporâneo ao movimento saint-simoniano: “Disseram-me todos os dias: faça 
livros, isto é preferível aos jornais. Eu admito isso: mas os livros não são lidos; e, enquanto o autor da 
Filosofia Positiva, Auguste Comte, reuniu em seus cursos apenas duzentos fiéis, o Fauborien, o Père 
Duchêne e a Vraie Republique conduzem o país. Vós consumis dez anos de vossa vida a fazer vosso in-octavo 
, cinquenta curiosos o compram, em seguida vem o jornalista que vos joga em sua caixa, e tudo está dito. Os 
livros não servem mais senão ao aprendizado do jornalista: o mais alto gênero em literatura, em nosso século, 
é o editorial, é o folhetim”. (Proudhon, P.-Joseph. La Révolution Sociale Démontrée par le Coup d’État du 2 
Decembre, 1852 In : Proudhon : A propriedade é um roubo ; e outros textos anarquistas. [trad. Suely 
Bastos]. Porto Alegre: L&PM Pocket. 2001. p.59-60. 
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simonianos em relação Saint-Simon, bem como os teólogos cristãos em relação a Jesus 

Cristo, os kantianos em relação a Kant, os marxistas em relação a Marx, etc.  

Um outro expediente para conseguir adeptos à doutrina saint-simoniana foi abrir 

salas que proporcionasse uma conferência longa e sequenciada, fazendo uma exposição 

ampla da fé saint-simoniana: a crença da chegada à Idade de Ouro da felicidade uma por 

meio da reorganização social. Novas mentes se iniciavam na doutrina, aumentando o 

número de camaradas a cada dia. Recrutavam-se, sobretudo, alunos da Escola Politécnica, 

um reduto de cientistas e filósofos. Foi nesse instante que se inscreveram, Michel 

Chevalier,24 Henri Fournel,25 Émile Barrault,26 Charles Duveyrier,27 Paulin Talabot,28 

Gustave D’Eichthal29 entre outros.  

Os saint-simonianos Bazard, Enfantin e Olinde Rodrigues, primeiro “triunvirato 

saint-simoniano”, compuseram o núcleo de filósofos que se converteria em núcleo 

sacerdotal a partir do momento em que a Doutrina Saint-Simoniana se transmutasse para a 

Religião Saint-Simoniana. Essa intenção, que entendo a religião como o elo mais poderoso 

de unidade social, atingindo os homens pela simpatia espiritual ou pela razão, já se 

demonstra no LE PRODUCTEUR, num artigo de 27 de novembro de 1825 escrito por Armand 

Bazard, intitulado Partidários do passado e partidários da liberdade de consciência, 

aparece pela primeira vez a expressão LE PÈRE (“o Pai”) para indicar o líder da facção, o 

qual Prosper Enfantin empregou para si.30  

Naquele instante de formação do movimento saint-simoniano, Enfantin estava 

voltado para a economia política, de modo “personalista”, “à la Emmanuel Mounier”: 

 
                                                 
24 Michel CHEVALIER (1806-1879) foi um economista, professor e político francês.. 
25 Henri Marie Jérôme FOURNEL (1799-1876), foi um engenheiro e jornalista francês, formado pela Escola 
politécnica. 
26 Pierre-Ange-Casimir-Émile BARRAULT (1799-1869), professor francês de retórica, foi um dos mais 
ativos saint-simonianos. Desenvolveu o conceito de estética e arte segundo o saint-simonismo, escrevendo o 
livro Aos artistas (Aux Artistes, março de 1830). Em 1832, participa da editoração do Lê Globe, e no ano 
seguinte, funda na cidade de Lyon, “Compagnons de la Femme”, que partiu para o oriente islâmico na 
tentativa de difundir o saint-simonismo. 
27 Charles DUVEYRIER (1803 - 1866), literato e jornalista francês, foi editor do jornal L'Organisateur, e um 
dos principais publicitários do movimento saint-simoniano  entre 1829 e 1831. 
28 Paulino François TALABOT (1799-1885) era um engenheiro formando pela Escola Politécnica, que 
contribuiu para o desenvolvimento do sistema ferroviário na França e em outros paises. Enquanto banqueiro, 
participou na fundação do Crédito lionês (1863), que financiava grupos de trabalhadores e de 
empreendedores, impulsionando a Indústria. Também ocupou cargos político como deputado. 
29 Gustave Séligmann d'EICHTHAL (1804-1886) foi um escritor e estudioso da cultura grega e Oriental.. 
30 FOURNEL, Op.cit., p.40. 
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“O futuro papa do saint-simonismo não fala ainda enquanto moralista ou teólogo, 
mas apenas como economista. A escola de Adam Smith é para ele a inimiga; 
pode-se louvá-la por ter destruído o prejuízo da balança comercial, mas aquela 
escola se retroage ao repetir o ‘laissez-faizer, laissez-passer’, e por ela os 
produtos têm mais importância que os homens”.31 
 
 

 A Igreja da Religião Saint-Simoniana se efetivou. Por um lado, se mostrou uma 

religião “cientificista”, politicamente engajada e filosoficamente militando por reformas 

sociais e mudanças na vida humana; por outro, com concepções enigmáticas, turvas, 

contraditórias, complexas e repleta de lacunas, numa tentativa de empregar as 

potencialidades da estética religiosa do evangelho na construção de imagens conceituais32 

que pudesses imprimir sobre o espírito dos homens os ideais de mudança social anunciadas 

pelo guru Saint-Simon.33 O “culto” giraria em torno dos imperativos enunciados no 

evangelho de Cristo segundo a interpretação de Saint-Simon, além de textos que prosariam 

sobre filosofia, ciência, economia, belas-artes, estética, política, literatura, metafísica, etc. 

Segundo Adolph Franck, “o que distingue particularmente o saint-simonismo, é que ele era 

ao mesmo tempo uma religião e uma instituição, uma Igreja e uma sociedade temporal 

intimamente e conscientemente confundidas”.34 

A primeira “pregações” da “religião social” ocorreu na casa de Enfantin. Da 

segunda reunião em diante, os encontros ocorreram no estabelecimento nº12 da rua 

Taranne, o que foi um passo crucial na divulgação da doutrina. Segundo uma citação de 

1836 na Revista dos Dois Mundos, as reflexões obtidas desse encontro eram assimiladas e 

organizadas conjuntamente entre Bazard e Enfantin, reciprocamente: “o último sempre 

pressionando o outro, despertando questões uma a uma em Bazard, e entregando-as em 

seguida à dedução nervosa, à sagacidade didática do seu colega”.35  

                                                 
31 WEILL, Georges. L’École Saint-Simonienne: son histoire, son influence jusqu’à nos jours., Paris : Alcan, 
1896. p.8. 
32 A concepção de que a imagem conceitual é a representação interna do conceito ou o reflexo o conceito na 
mente: “A força criadora das imagens conceituais é a mesma relativa às verdades profundas. O homem, a 
transpor os limites entre a consciência mítica e a lógica-racional, pode manter a energia da primeira enquanto 
força criadora”. (PASSERINI, Sueli Pecci, O fio de Ariadne: Um caminho para a narração de histórias. 
2ª.ed. São Paulo: Antroposófica. 1998. p.28).  
33 A expressão “guru” para denominar Saint-Simon foi utilizada pelo historiados britânico James Burke, em 
seu documentário Connections (Episode 03, “Drop the Apple”, KCSM-TV, 1997). 
34 FRANCK, Adolph. Dictionnaire des sciences philosophiques : Par une société de professeurs et de 
Savants. Paris : L. Hacchette et Cie. 1852. p.681. 
35 Revue des Deux Mondes. Op.cit., p.306. 
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Em janeiro daquele ano, publicava-se A Educação do Gênero Humano, do 

humanista alemão Gotthold Lessing (1729-1871). Pela primeira vez aquela obra havia sido 

traduzida para o francês. O jovem tradutor e irmão de Olinde Rodrigues, Eugène Rodrigues 

(1804-1830), trabalho sobre uma edição de Die Erziehung des Menschengeschlechtes 

editada em Berlin no ano de 1785. Há algumas passagens de A Educação do Gênero 

Humano que se reportam a concepção de re-ligare proposta por Saint-Simon em o Novo 

Cristianismo: “O Gênero Humano é um ser coletivo, animado de uma vida própria, e o 

qual Deus faz a educação”.36 “A revelação é para o Gênero Humano o que a Educação é 

para o indivíduo” 37 

Essa obra de Lessing foi publicada pelo saint-simonianos devido à influência que 

ela exerceu nos últimos anos de Saint-Simon no que se refere à estética e a religiosa; 

segundo Eugène Rodrigues: 

 
“Desde [a década de 1770] que Lessing anunciou uma regeneração religiosa. (...) 
Alguns anos depois, Kant deixou antever a mesma ideia em sua Théorie de la 
pure religion morale”. Tanto isso é verídico que em 1832, uma edição do Novo 
Cristianismo acresceu a tradução de Lessing. Eis ai que há vinte anos madame de 
Staël acolhia com entusiasmo a esperança de uma nova era religiosa”.38 
 
 

Em março de 1830, o professor Émile Barrault publicava o primeiro livro da escola 

saint-simoniano: Aos artistas: do passado e do futuro das Belas-Artes (Doutrina de Saint-

Simon). Na introdução, Barrault já se esforçava em definir o conceito saint-simoniano de 

artista, aquele que teria a sensibilidade de atingir a dimensão imanente dos homens por 

meio das potencialidades estéticas, bem como os filósofos teriam a as mesmas propriedades 

em relação à razão:  

 
 “A palavra Artista não deve se entendida somente como sendo o pintor, o 
músico, o escultor, etc., aos quais parece afetado, acrescenta-se o poeta e orador, 
de acordo com a acepção mais larga que precisamente lhes atribuiu Saint-Simon, 

                                                 
36 RODRIGUES, Eugène. Avis du traducteur. In LESSING, Gotthold Ephraim. L’Éducation du Genre 
Humain. [trad para o francês por Eugène Rodrigues). SAINT-SIMON. Nouveau Christianisme;  ENFANTIN, 
Prosper. La Religion et la Politique. Paris : Bureau du Globe. 1832. p.300. 
37 LESSING, Gotthold Ephraim. L’Éducation du Genre Humain. [trad para o francês por Eugène Rodrigues). 
SAINT-SIMON. Nouveau Christianisme;  ENFANTIN, Prosper. La Religion et la Politique. Paris : Bureau 
du Globe. 1832. p.309. 
38 RODRIGUES, Eugène. Op.cit., p.302. 
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dado que a poesia e a eloquência não são menos artes que a pintura e a música. 
Para além dessa primeira explicação, devemos esclarecer ao leitor duas outras 
expressões, época Orgânica, época Crítica, que se encontrará frequentemente 
neste trabalho”. 39 

 

Retoma-se a concepção de Saint-Simon sobre períodos orgânicos, ou religioso, e 

período de crise, ou irreligioso. No primeiro, a ordem é estabelecida, estabilizando 

antagonismo e associação, por meio de elo social que estabelece correlações concatenadas 

entre o poder espiritual e o poder tempo. Esse elo seria a religião. Mas, historicamente, a 

religião teria atravessado por dois períodos de crises, conjuntamente com a política, a 

economia e as ciências: do fetichismo ao politeísmo, e desse ao monoteísmo metafísico. 

Lutero foi o estopim de uma crise estabelecida desde a baixa Idade Média. 

Em Aos artistas, Barrault retoma as predicados religiosos de Saint-Simon e Lessing, 

possibilitando-nos uma interlocução entre Schiller e Kant a respeito da estética: 

 
“Chegou o dia no qual devemos, em meio a esses pareceres tão diversos, enunciar 
também o nosso. Não viemos prescrever um código literário, ou aconselhar a 
violação das regras estabelecidas; não tentaremos defender, nem combater, nem 
conciliar Aristóteles, Boileau e Schlegel; não é em nome dos que têm o cetro da 
crítica ou que aspiram fundar a ciência da estética, que tomamos a palavra. A 
nossa missão vem de um nível mais elevado; e, se a realizarmos na sua augusta 
simplicidade, diríamos aos artistas, repetindo as palavras Saint-Simon, o nosso 
mestre: “Amai a Deus e a humanidade; ame-os como agora eles querem ser 
amados, e este santo amor, aquecendo o vosso coração, fecundará o vosso 
gênio!”Aí está a poética divino que ofereceríamos à nossa volta”.40 
 
 

A doutrina passava a adquirir propriedades de sistema filosófico. É já nesse 

momento que Prosper Enfantin toma para si o título de “LE PÈRE”, enviando 

correspondências nas quais já usava esse codinome. 

Ainda naquele ano de 1830, a mais influente obra literária da escola saint-simoniana 

seria publicada: Doutrina de Saint-Simon, primeiro ano da Exposição (1828-1829). Ela era 

resultado da transcrição das conferências organizadas pelo “triunvirato”, mas, na realidade, 

fruto de um colegiado.  

 

 
                                                 
39 BARRAULT, Émile. Aux Artistes. Du passé et de l’avenir des Beaux-Art (doctrine de Saint-Simon). Paris : 
Alexandre Mesnier. 1830. p.06. 
40 BARRAULT, Op.cit., p.09-10. 
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4.2 DOUTRINA DE SAINT-SIMON: EXPOSIÇÃO (1828-1839). 

 

A Doutrina de Saint-Simon (ou simplesmente Exposição), publicada em agosto de 

1830, constituía um volume de pouco mais de trezentas páginas; meses depois, um segundo 

volume foi publicado.  

Mas, que seria o autor da Exposição? Segundo Henri Fournel, numa de suas 

conversas com Bazard a respeito disso, o líder declarou: «Ora, meu Deus! Tu fizeste o que 

nós todos fizemos».41 Prosper Enfantin foi mais enfático:  

 
“Nenhum dentre nós [saint-simonianos] pode pretender ser o autor dos dois 
volumes da Exposição da Doutrina (...), pois, quando os homens estão associados 
para trabalhar em comum, que recebem ao mesmo tempo em que dão, que trocam 
e modificam ideias, completando-os, atingindo o que é fixo; logo, que um dele, 
EM NOME DE TODOS, expõe o resultado dessa elaboração; onde está o autor? É 
todos e ninguém. Assim foram feitos esse dois volumes; por isso, eles não levam 
outro NOME senão o de SAINT-SIMON”. 42 
 
 

Conforme dizia a introdução da Exposição escrita por Enfantin,43 O LE 

PRODUCTEUR fomentou teoricamente a crítica social do movimento a partir das premissas 

de Saint-Simon; porém, caberia a nova publicação promover a construção prospectiva para 

a sociedade do futuro, propondo mudanças em seu tempo histórico tanto da base 

(economia), quanto na superestrutura (política e instituições sociais): 

 
“Nós já dissemos, os quatro primeiros volumes d’ LE PRODUCTEUR foram quase 
exclusivamente consagrados ao desenvolvimento das séries relativas aos fatos 
INDUSTRIAIS e CIENTÍFICOS, das quais competem considerações sobre a 
organização política dos savants e sobre as combinações favoráveis aos maiores 
esforços da indústria. Nós estamos longe de consumir uma fonte tão fecunda de 
observação; poucas ideias ainda foram emitidas sobre os trabalhos científicos, 
sobre o elo enciclopédico das ciências, sobre as instituições políticas que devem 
unir as ciências à indústria, ou fazer servir ao desenvolvimento dos sentimentos 
sociais”. 44 
 
 

                                                 
41 FOURNEL, Op.cit., p.69. 
42 FOURNEL, Op.cit,. p.69. 
43 FOURNEL, Op.cit., p.70. 
44 Doctrine de Saint-Simon : Exposition. Première Année (1828-1829). Troisième Edition. Paris : Bureau de 
l’ Organizateur,  1831. p.XV. 
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O primeiro volume da Exposição passou por três edições, imprimindo seis mil 

exemplares. Os temas abordados na Exposição constituíam uma amostra das amplas 

abordagens da doutrina, trabalhadas em conjunto nas dezessete conferências entre o final de 

1829 e agosto de 1829, formando, assim, cada qual das dezessete sessões da obra.45 Esse 

primeiro volume se comprometeu a desenvolver os princípios teóricos da fisiologia social 

(Sociologia) proposta por Saint-Simon: a história do antagonismo de classes no que se 

refere ao trabalho, o desenvolvimento histórico das Ciências, o novo cristianismo, etc; e 

surge o termo Associação Universal para designar a política econômica destinada aos 

homens no futuro. 

O segundo volume, Doutrina de Saint-Simon: Exposição. Segundo ano (1829-

1830), reuni o resultado de treze conferências cursadas entre o final de 1829 a meados de 

1830. Esse segundo volume, ao contrário do primeiro, é mais dedicado aos predicados do 

saint-simonismo enquanto religião.  

No primeiro volume, Bazard estamparia o que seria o maior jargão saint-simoniano: 

o fim da exploração histórica do homem pelo homem.46 Vejamos uma citação que 

possibilita estabelecer aproximações entre o entendimento saint-simoniano de antagonismo 

de classes e as concepções elaboradas por Marx e Engels: 

 
“Não pretendemos dizer, indubitavelmente, que a marcha da humanidade esteja 
sujeito à ação de duas leis gerais, o antagonismo e a associação: o 
desenvolvimento sucessivo da espécie humana não reconhece senão uma lei, e, 
essa lei, é o PROGRESSO ininterrupto da associação. Mas, é somente pela 
associação que houve progresso, sob essa última relação é evidente que, dentro da 

                                                 
45 1ª sessão: A necessidade uma nova doutrina social (17/12/1828); 2ª sessão: Lei do desenvolvimento da 
humanidade. – verificação dessa lei pela história (31/12/1828); 3ª sessão: Concepção. – Método. – 
Classificação histórica (14/01/1829); 4ª sessão: Antagonismo. – Associação universal. – Decréscimo de um; 
progressos sucessivos do outro (28/01/1829); 5ª sessão: Digressão sobre o desenvolvimento geral da espécie 
humana (11/02/1829); 6ª sessão: a transformação sucessiva da exploração do homem pelo homem, e do 
direito de propriedade: mestre e escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, ocioso e trabalhador (25/02/1829); 
7ª sessão: Constituição da propriedade. – organização dos bancos (11/03/1829); 8ª sessão: Teoria moderna 
sobre a propriedade (25/03/1829); 9ª sessão: Educação. – Educação geral ou moral. – Educação especial ou 
profissional (22/04/1829); 10ª sequência da educação geral ou moral (06/05/1829); 11ª sessão: sequência da 
educação especial ou profissional (20/05/1829); 12ª sessão: Legislação; (03/06/1829); 13ª sessão: Introdução 
à questão religiosa (17/06/1829); 14ª sessão: Objetivos tirados da pretensão das ciências positivas à irreligião 
(01/07/1829); 15ª sessão: Digressão sobre a obra intitulada: Terceiro caderno do Catecismo dos Industriais, 
por Auguste Comte, aluno de Saint-Simon (15/07/1829); 16ª sessão: Carta sobre as dificuldades que se opõe 
atualmente à adoção de um novo sistema de crença religiosa (29/07/1829); 17ª sessão: Desenvolvimento 
religioso da humanidade. – Fetichismo, Politeísmo, Monoteísmo Judaico e Cristão (12/08/1829). (FOURNEL, 
Op.cit., p.70). 
46 Doctrine de Saint-Simon.  Op.cit., p.24. 
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duração desse progresso, necessariamente apresentaram-se fatos mais ou menos 
fora da associação. É este estado de coisas que chamamos antagonismo; estado de 
coisas que, não exprime rigorosamente senão uma negação, e, entretanto, deve ser 
estudado à parte, se quisermos apreciar claramente as diferenças que existem 
entre o primeiro e o último termo do desenvolvimento social.  47  
 
 

Não à toa, Alceu Amoroso Lima afirmara de que era “... Karl Marx, discípulo 

indireto de Saint-Simon, através de Bazard”.48 Na mesma citação, Bazard acrescenta: 

 
“... (...) É evidente, aliás, que o princípio de associação sempre teve mais força 
que o de antagonismo; que prevaleceu cada vez mais, e que os impulsos mesmos 
desse último princípio serviram apenas para assegurar completamente o seu 
triunfo. (...) O império da força física e a exploração do homem pelo homem são 
dois fatos contemporâneos e correspondentes entre si; o último é a consequência 
do primeiro; o império da força física e a exploração do homem pelo homem são 
a causa e o efeito do estado de antagonismo. O antagonismo, tendo por causa o 
império da força física, e por consequência a exploração do homem pelo homem, 
eis o fato mais saliente de todo o passado; é também o que excita o mais 
vivamente possível a simpatia que experimentamos para o desenvolvimento da 
humanidade, dado que, sob este ponto de vista, esse desenvolvimento pode ser 
expresso pelo crescimento constante do reino do amor, da harmonia, e da paz”.49 
 
 

 Em seu segundo momento, a Exposição desenha o ponto de vista dos saint-

simonianos referente às sociedades modernas, “convidando” a humanidade a uma outra 

natureza de relações: a associação universal; ela... 

 
“...indica aos mortais que estão divididos em laços de afeição, de doutrina e de 
atividade, que deve agora uni-los, fazendo-os andar em paz, em ordem, com 
amor, rumo a um destino comum, e dando à sociedade, ao globo mesmo, ao 
mundo inteiro, um caráter de união, de sabedoria e de beleza”.50 
 
 

Para chegar a essa demonstração utópica, a Exposição se enveredou pelo método 

histórico:  

 
“ela [a Exposição] abre o livro das tradições e faz ver como a humanidade andou 
até Saint-Simon pelos períodos de egoísmo e de ateísmo; ela formula e funde o 

                                                 
47 Doctrine de Saint-Simon.  Op.cit., p.146-151. 
48 ATHAYDE, Tristão de. LIMA, Alceu Amoroso. Preparação à Sociologia. 2ª ed. Rio de Janeiro: Getulio 
Costa, 1931. p.76. 
49 Doctrine de Saint-Simon.  Op.cit., p.146-151. 
50 Revue des Deux Mondes. Op.cit., p.307. 
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seu sistema analista sobre a ciência da espécie humana [sociologia]; há a 
justificação de uma tendência irresistível para a associação universal, 
seguidamente procura adivinhar quem será o pai dessa raça futura, filha da 
associação, qual será a cidade iniciadora do gênero humano, a cidade do 
progresso moderno, como o foram, nos tempos antigos, Jerusalém, a Roma 
imperial e a Roma cristã”;51 
 
 

Tal método de análise da histórica, entendendo a história como ciência, é o que 

constitui a essência da interpretação saint-simoniana do advir. Vejamos uma passagem na 

introdução da Exposição da Doutrina de Saint-Simon:  

 
“Para nós, a história, a ciência social, e a filosofia têm outra importância; o 
objetivo que elas devem se propor não é recriar, considerar de alguns historiettes, 
um público irritado, ou interessá-lo a acontecimentos políticos que terão apenas 
um momento de duração, ou ainda distraí-lo por discussões áridas, incompletas, 
adiadas, sobre os métodos, sobre o mecanismo das faculdades intelectuais; é 
necessário que revelem com certeza à humanidade o seu futuro. Que o justificam 
pelo seu degrau passado, que lhe mostram os progressos já realizados, e as que 
lhe permanecem fazer, por último que o apaixonem por este nobre objetivo dos 
seus trabalhos, para esta grande recompensa dos seus esforços, para esta suave 
compensação dos seus longos sofrimentos”.52 
 
 

Passando a outros pontos, o primeiro volume da Exposição se enovela sobre o fato 

de que o homem, em todos os lugares e até aquele momento, sempre foi explorado pelo 

homem; a escola saint-simoniana, a “primeira escola socialista”, segundo Phoudhon,53 

proclama o novo direito: “A cada um segundo a sua capacidade; a cada capacidade de 

acordo com as suas obras”;54 direito que é chamado a destronar os privilégios da nobreza 

militar e da nobreza de nascença. Segundo os Saint-Simoniano, deflagrado o novo estágio 

da Humanidade, ninguém empregaria o recurso da força, porque a força é útil apenas para 

impor um abuso. Onde seguia a antiga organização, militar e ociosa, se daria lugar à 

organização ativa e pacífica dos trabalhadores.  

Exemplo de desenvolvimento desses princípios entre os saint-simonianos é o de 

Michel-Marie Derrion (1803-1850), lionês saint-simoniano, fundador da primeira 

                                                 
51 Revue des Deux Mondes. Op.cit., p.307. 
52 Doctrine de Saint-Simon.  Op.cit., p.31. 
53 PROUDHON, Pierre-Joseph.  Œuvres complètes de Proudhon : Les Confessions d’un révolutionnaire, 
pour servir a l’histoire de la révolution de février.  Paris : A. Lacroix, Verboeckhoven & Cie. 1868. 
54 Doctrine de Saint-Simon.  Op.cit., p.146-151. 
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cooperativa de consumo da França. Em seu livro de 1834, intitulado Constituição da 

Indústria e Organização Pacífica do Comércio e do Trabalho ..., ele dizia: 

 
“O que novembro55 produziu para o trabalhador? Nada, senão uma confiança 
presunçosa e uma vitória embaraçosa que produz um abril para o poder; ou então 
uma falsa segurança seguida muito cedo talvez de novas desordens, de novos 
desapontamentos. (...) Assim, como sempre será, o emprego da força é cega, 
qualquer que seja a mão que se sirva de sua pesada canga. Nós dissemos mil 
vezes que a guerra mata, jamais cura. A sociedade está doente, entretanto, ela não 
pode ser morta porque ela é imortal, portanto, demos preferência à tentativa de 
curá-la, evoquemo-nos sempre que a vingança clame por vingança, que a 
violência se nutra dela mesma, perpetuando-se de suas próprias forças, 
derramando sobre os homens que são todos irmãos, a aversão, o ressentimento, o 
ódio, verdadeiros venenos sociais”.56 
 
 

O movimento saint-simoniano, amplificando os dogmas de Saint-Simon, fez um 

apelo aos trabalhadores, convidando-os a um novo direito. A Exposição chega ao exame da 

lei constitutiva da propriedade em um de seus capítulos. Mira-se para uma discussão sobre 

o direito de herança: sugere-se que os bens de uma família tornem ao Estado.57 

Por mais que o movimento saint-simoniano tenha produzido uma grande de obras, 

Exposição ficou sendo mesmo a obra mais influente enquanto difusor da doutrina. Segundo 

Louis Reybaud, a Exposição pode ser dividida da seguinte forma:  

 
“Vistas da legislação bastante estranhas, críticas gerais ou meticulosas sobre o 
estado atual das ciências humanas, completam a primeira parte da Exposição. A 
segunda parte é mais séria, mais trabalhada, mais vasta: aborda, embora sempre 
sob termos misteriosos e enfáticos, os problemas da organização futura. É lá que 
o Sr. Bazard escreveu apenas os prolegómenos da doutrina que passaria ao estado 
de religião. O dogma, a moral, o culto, encontram-se ali não formulados 
claramente”.58 
 
 

                                                 
55 Derrion se refere à Revolta dos Canut, ocorrida entre novembro e dezembro de 1831, foi uma insurreição 
dos tecelões de seda de Lyon (canuts) a fim de fazer respeitar a tarifa mínima que eles vinham adquirindo. 
Uma armada conduzida pelo marechal Soult aniquilou este movimento Ela foi relevante à história da 
consciência da classe proletariada, sendo digna de uma citação de Engels: “Em 1831, estoura em Lyon a 
primeira insurreição operária...” (ENGELS, Friedrich. Do socialismo Utópico ao Socialismo Científico. Trad. 
Roberto Goldkorn. São Paulo: Global. 1973. p.52). 
56 DERRION, Michel-Marie. Constitution de L’industrie et Organisation Pacifique du Commerce et du 
Travail, ou Tentative d’un Fabricant de Lyon Pour Terminer d’une  Manière  Definitive la  Tourmente  
Sociale. Lyon : Mme Durval. 1834. p.04-05. 
57 Revue des Deux Mondes. Op.cit., p.308. 
58 Revue des Deux Mondes. Op.cit., p.308. 
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Ver-se-á que o saint-simonismo se dividiu em duas vertentes: a Bazardiana59 (que 

deu ênfase aos preceitos político-econômicos de Saint-Simon, bem como a crítica histórica 

da organização social por meio da concepção de antagonismos de classe) e a Enfantiniana 

(que deu ênfase os preceitos epistemológicos da fisiologia social – o que Comte nomeou 

por Sociologia – e, sobretudo, a concepção de religião “positiva”). 

 

4.2.1 A Religião Saint-Simoniana e a consolidação da escola filosófica. 

 

Os saint-simonianos passaram a contar com o auxilio de dois jornais de grande 

circulação para divulgar suas obras e sua ideias: O Globe, do qual Enfantin era um dos 

redatores; e o Le Organisateur.  

O grupo produzir uma quantidade de material notável:  

 
“O saint-simonismo (...) chegou ao seu apogeu entre 1830 e 1832. Vários sábios, 
financistas ou industriais aderiram ao movimento saint-simonista, e entre eles 
encontra-se Lesseps, que já amadurecia o projeto de rasgar o istmo de Suez. 
Durante esses dois anos centenas de milhares de páginas impressas difundiram as 
ideias da Escola; o que faz pensar que o movimento saint-simonista era 
largamente financiado”.60 
 
 

Entretanto, veremos que algumas cismas geravam problemas dentro do grupo dos 

asseclas saint-simonianos. Isso se daria, sobretudo, pelas tendências religioso-sentimentais 

que estavam se sobre saindo pelas tendências científico-positivistas, mesmo tentando-se, de 

certa medida, concatenas as duas tendências.  

Olinde Rodrigues, logo após a morte se seu irmão, também saint-simoniano, Eugène 

Rodrigues, passou o cetro a Bazard e Enfantin.  “Uma série de lutas internas não só em 

torno de questões doutrinárias, mas também, e especialmente, relativas às formas de 

institucionalizar a Escola, ao papel que devia desempenhar a mulher., conduzia ao 

rompimento de Enfantin com Bazard”.61 

 
  

                                                 
59 O termo Bazardiano é de cunho do autor da dissertação. 
60 BOUTHOUL, G. MOSCA, G. História das doutrinas políticas. [trad. Marco Aurélio de Moura Matos]. 
Rio de Janeiro: Zahar. 1958. p.229. 
61 MORA, José Ferrater. Dicionário de Filosofia. Tomo IV. São Paulo: Loyola, 2000. p.2580. 
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A visão de Saint-Simon ganhava força enquanto “Zaratustra dos tempos Industriais” 

ou mesmo antes “Jesus Moderno” – e eles, os saint-simonianos, se viam como “apóstolos” 

da futura reorganização social, “Saint-Simon seria o chefe da religião, o papa”.62 A escola 

saint-simoniana se tornara uma família: passou a adquirir hierarquias, tal como “Pai”, 

“Filho”, etc. Assim, “um dos mais ardentes saint-simonianos da primeira hora, Bûchez, 

opôs-se muito cedo aos demais, acusando-os de excessiva religiosidade e 

“sentimentalismo”.63 

A fundação da hierarquia remonta também à mesma época. Na ordem das datas, o 

Olinde Rodrigues, o discípulo direto Saint-Simon, teria devido ser primeiro pontífice da 

religião. Entretanto, “a lei hierárquica não admitia nem direita herança, nem prioridade de 

advento; não cumprimentava, não reconhecia, aclamava apenas a capacidade. Enfantin e 

Bazard estavam posicionados em seguida, na qualidade de mais simpáticos e mais capazes, 

como os chefes da doutrina. Foram aceitos como tais. Com efeito, ninguém tinha qualidade 

para regatear a sua coroa”.64 As reuniões da família passaram a ocorrer na rua Monsigny. 

O retorno a uma propaganda franca e aberta se deu através da fundação de um órgão 

especial do saint-simonismo. O Le Organisateur foi publicado com uma periodicidade 

semanal, e esta vez nenhum assunto alheio aos interesses da escola teria acesso nessa folha.  

A volta do saint-simonismo às notas de jornal acontecia à véspera da Revolução de 

julho de 1830.65 No momento uterino da Revolução, o rei Carlos X, o “último Bourbon”, 

asseverava sua aça ditatorial contra a imprensa da época. Nas eleições legislativas de 1827, 

a oposição, formada predominantemente por constitucionalistas, venceu, e a nova Câmara 

dos Deputados, dominada por liberais, entrou em conflito com o rei. Em 1830, o rei 

dissolveu a Câmara e convocou novas eleições; mas também foi vencida pela oposição. 

Carlos X reagiu em 25 de Julho de 1830, com a publicação das Ordenanças ou Ordenações 

de Julho, suprimia a liberdade de imprensa, impondo a censura total. 

                                                 
62 REYBAUD, Louis. Etudes sur les réformateurs ou socialistes modernes : Saint-Simon, Ch. Fourier et 
Owen. Bruxelas : Wouters et Compagnie. 1843. p.108. 
63 MORA. Op.cit., p.2580. 
64 REYBAUD, Op.cit. 1840. p.85.  
65 Nos dias 27, 28 e 29 de julho de 1830, conhecidos como os três dias gloriosos, o povo de Paris e as 
sociedades secretas republicanas, liderados pela burguesia liberal, fizeram uma série de levantes contra Carlos 
X. Levantou-se barricadas na capital francesa e generalizou-se da luta civil. Em agosto, Carlos X se exila. 
Jacques Lafitte, banqueiro que chegou a patrocinar livros de Saint-Simon e LE PRODUCTEUR, ajudou nas 
manobras para colocar Luís Filipe de Orleans, o “rei burguês”, no trono da França, instaurando a monarquia 
constitucional. 
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Após a “emancipação da imprensa”, em agosto daquele ano, os santo-simonianos 

aproveitaram para divulgar suas ideias. Um cartaz colado em um muro público, assinado 

“Bazard-Enfantin”, não foi levado a sério pelo povo; entretanto, as autoridades políticas, 

em meio aquela onda revolucionária, perceberam que não se tratava de um “mero pôster”; 

representantes do tribunal superior de Paris acusavam o grupo sectário de “se tratar de uma 

seita que pregava a ‘comunhão dos bens e comunhão das mulheres’, imputações às quais o 

Bazard e Enfantin acreditavam poder responder em 1º de Outubro de 1830”.66  

Eis uma parte do “jogo de cintura” de Bazard e Enfantin em nome dos inovadores, 

na carta à câmara de deputados e ao tribunal superior de Paris: 

 
« Sim, sem dúvida, os saint-simonianos professam sobre o futuro da propriedade 
e sobre o futuro das mulheres, das ideias que lhes são específicas, e que estão 
unidas também a vistas bastante específicas, bem como a todas as novidades 
sobre a religião, poder, liberdade, e por último, sobre todos os grandes problemas 
de que se trata hoje em toda a Europa de maneira tão violenta e tão desordenada... 
» 
« O sistema de comunhão dos bens entende-se universalmente da divisão igual 
entre todos os membros da sociedade, seja do próprio fundo da produção, seja 
dos frutos do trabalho de todos ». 
« Os saint-simonianos repelem essa divisão igual da propriedade, que aos seus 
olhos constituiria uma grande violência, uma injustiça tão revoltante quanto à 
divisão desigual que se tem efetuado originalmente pela força das armas, pela 
conquista ». 
« Pois creem na desigualdade natural dos homens, e olham esta desigualdade 
como a própria base da associação, como a condição indispensável da ordem 
social ». 
« Eles repelem o sistema de comunhão dos bens, porque esta comunhão seria 
uma violação manifesta da primeira de todas as leis morais que receberam missão 
de ensinar, e que deseja que no futuro cada um seja colocada de acordo com a 
sua capacidade e retribuída de acordo com as suas obras ». 
« Mas, em virtude dessa mesma lei, pedem a abolição dos privilégios de 
nascença, sem exceção, e consequentemente a destruição da herança, o maior 
desses privilégios (...), e cujo efeito é deixar aleatoriamente a distribuição dos 
privilégios sociais, entre o pequeno número dos que ali querem e pretendem, e de 
condenar a classe mais numerosa à depravação, à ignorância, à miséria ». 
« Eles pedem que todos os instrumentos do trabalho, as terras e os capitais que 
formam hoje o fundo parcelado das propriedades específicas, sejam explorados 
por associação e de modo hierárquico, de modo que a tarefa de cada um seja a 
expressão da sua capacidade, e a sua riqueza a medida das suas obras ». 
« O cristianismo tirou as mulheres da servidão, mas as condenou, no entanto, à 
subalternidade, e por toda a parte, na Europa cristã, nós as vemos ainda serem 
golpeadas por proibição religiosa, política e civil ». 
« Os saint-simonianos vêm anunciar a sua libertação definitiva, a sua completa 
emancipação, mas sem estar pretender para aquilo abolir a santa a lei do 

                                                 
66 Revue des Deux Mondes. Tome septième, quartième série. Paris : Bureau de la Revue des Deux Mondes 
1836. p.315. 
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casamento, proclamada pelo cristianismo; vêm, pelo contrário, para realizar esta 
lei, para dar-lhe uma nova sanção, para acrescentar à potência e inviolabilidade 
da união que consagra ». 
« Eles pedem, assim como os cristãos, que um só homem seja unido a só uma 
mulher, mas eles também ensinam que a esposa deve tornar-se a igual do esposo; 
e que, de acordo com a graça particular que Deus atribuiu ao seu sexo, deve lhe 
ser associada no exercício da tripla função do templo, do estado e da família: de 
modo que o indivíduo social que, até agora, foi o homem apenas, seja doravante o 
homem e a mulher ». 
« A religião de Saint-Simon apenas vem pôr fim a esse tráfego vergonhoso, esta 
prostituição legal, que, sob o nome de casamento, frequentemente hoje consagra 
assim a união monstruosa da devoção e o egoísmo, das luzes e a ignorância, da 
juventude e a decrepitude ».67 

 

Embora tal discurso possa nos parecer, hoje, até certo ponto, “moralista”, temos que 

mirar nossos olhos para aquele instante histórico com os “óculos do passado”. Naquele 

momento, as mulheres ainda davam os seus primeiros passos na luta por seus direitos.68 A 

escritora Flora Tristan (1803-1844), uma das maiores feministas francesas, amiga de Owen 

e Fourier, simpatizou com as ideias saint-simonianas lendo textos publicados pelo corpo 

sectário de Saint-Simon, em 1830. Tristan era uma das muitas mulheres que assimilaram as 

perspectivas feministas saint-simonianas daquele momento, e que se destacariam no 

período revolucionário de 1848, quase duas décadas depois: “as mulheres que se tornaram 

ilustres durante esse período [1848], Eugénie Niboyet, Suzanne Voilquin, Elisa Lemonnier, 

Désirée Gay, Jeanne Deroin, eram todas antigas discípulas do saint-simonismo”.69  

 

4.3 LE ORGANISATEUR E O LE GLOBE: O PROSELITISMO SAINT-SIMONIANO . 

 

Apesar dos receios das autoridades, a igreja estava constituída, e mesmo prosperava. 

Abria-se espaço para dízimos e horários regulares de pregação. Entretanto, o grupo de 

asseclas percebeu a necessidade de materializar suas ideias prospectivas, uma na tentativa 

                                                 
67 Œuvres de Saint-Simon & d’Enfantin. 2ªed. Quartième tomo. Paris: E. Dentu. 1865. p.115-117. 
68 Sobre o cenário de preconceito cultural no qual estavam imersas as mulheres na Europa do século XIX, o 
livro de Leandro Konder, intitulado Flora Tristan: Uma vida de mulher, uma paixão socialista (Rio de 
Janeiro: Relume Dumará. 1994), consegue espelhar isso por meio não somente de textos de época, mas 
também por caricaturas publicadas em jornais daquele instante.  
69 CZYBA, Lucette. Écrire au xixe siècle. Recueil d'articles offert par ses amis collègues et disciples / 
préface de Jean-Yves Debreuille. Besançon: Annales littéraires de l'Université de Besançon. 1998. p.144. 
Obs. : destacam também duas das primeiras saint-simonianas: Claire Démar (1799-1833) autora do livro 
Appel d’une femme au peuple sur l’affranchissement de la femme (1833) e a operária Jeanne Deroin (1805-
1895), uma das primeiras saint-simonianas, candidatou à câmara legislativa de 1848. 
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de formar um “laboratório social”, demonstrando que a comunhão e associação seriam os 

mais capazes de propiciar a felicidade à Humanidade: “Os membros da escola que estavam 

dando o exemplo, começavam a praticar a divisão dos bens em comum depois de tê-la 

professado”.  

Após a queda de Carlos X, e com ela a censura à imprensa, percebeu-se que era o 

momento mais “tranquilo” para divulgar as doutrinas saint-simonianas; o LE GLOBE, jornal 

parisiense fundando em 1824, se ofereceu por intermediário de um dos seus fundadores e 

proprietários, o filósofo e político francês Pierre Leroux.70  

Em janeiro de 1831, o LE GLOBE era publicado com o subtítulo “Jornal da Doutrina 

Saint-Simon”, no qual, na primeira página, era resumida, por meio de um esquema (ver 

figura 4.171), a Doutrina de Saint-Simon:  

 

Figura 4.1 

 

Além dessa triangulação das palavras Religião, Ciência, Indústria e Associação 

Universal, O LE GLOBE também traziam quatro frases de efeito que em si condensavam as 

principais ideias defendidas pela irmandade saint-simoniana: 

                                                 
70 Pierre LEROUX (1796-1871), é classificado geralmente entre os socialistas utópicos, embora se junte a 
Proudhon no que concerne ao respeito dado por Marx. Leroux fundou o jornal Le Globe em 1824 que se 
converteu no órgão do saint-simonismo. Posteriormente lançou a Encyclopédie Nouvelle (1836-1843) e a 
Revue Indépendente (1841-1848), na qual expôs sua teoria de um deísmo nacional para substituir as religiões 
cristãs. Defensor da classe operária e partidário de um socialismo místico e do feminismo, foi deputado na 
assembléia constituinte e na assembléia legislativa (1849). 
71 Revue des Deux Mondes. Op.cit., p.308. 
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« Todas as instituições sociais devem ter por objetivo a melhoria moral, 
intelectual e física da classe mais numerosa e ele mais pobre ». 
« Todos os privilégios de nascença, sem exceção, serão abolidos ». 
« A cada segundo a sua capacidade, a cada capacidade segundo suas obras ». 
« Dar fim a exploração do homem pelo homem e a exploração ainda mais brutal 
da mulher pelo homem ».72 
 
 

O proselitismo saint-simoniano, por meio do LE GLOBE, conseguia recrutar mais 

integrantes, tais com poetas, filósofos, artistas e industrias, tais com Raynaud Hoart, os dois 

irmãos investidores franco-lusitanos Émile Pereire (1800-1875) e Isaac Pereire (1806-

1880), as senhoras Bazard e Saint-Hilaire, juntamente com Christophe Stéphane Flachat-

Mony (1800-1884), autor do livro Tratado Elementar de Mecânica Industrial. Como o 

número de novos integrantes era elevado, estabelece-se, como uma espécie de noviciado, 

estabelecendo hierarquias dentro da igreja.  

O centros da organização tinha sido organizada pelos cuidados do sr. Henri Fournel 

em doze distritos de Paris. Por último, seis igrejas departamentais, nas cidades de Toulouse, 

Montpellier, Lyon, Metz, Dijon, já eram postas em relação com o estabelecimento 

metropolitano. 

Entre os movimentos fomentados pelo LE GLOBE, cita-se a difusão de uma economia 

política por Enfantin, abordando combinações judiciosas e práticas. O chefe saint-

simoniano propôs mesmo, na organização econômica, algumas reformas transitórias. Ali, 

ele começa expondo o princípio militante da escola filosófica: 

 
“A sociedade compõe-se apenas de ociosos e trabalhadores; a política deve ter 
por fim a melhoria moral, física e intelectual do destino dos trabalhadores, e a 
degradação progressiva dos ociosos. Quanto aos ociosos, o meio é a destruição 
dos privilégios do nascimento, e, quanto aos trabalhadores, a classificação de 
acordo com as capacidades e a remuneração de acordo com as obras”. 73 
 
 

Assim, Enfantin não exigia um golpe para a realização completa dessa teoria, 

admitindo métodos de transição; desenvolvê-los era o objetivo. 

Entre as reformas propostas pelo líder saint-simoniano, a mais decisiva era a 

abolição das sucessões colaterais, prolegómenos evidente da abolição da herança. A 
                                                 
72 Revue des Deux Mondes. Op.cit., p.308. 
73 ENFANTIN, Prosper. Économie politique e politique : articles extraits du Globe.Paris : Le Globe, 1832. 
p.70. 
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sucessão colateral,74 com os seus fracionamentos múltiplos, com seu “cortejo” de 

processos, ainda mais ruinosos para a sociedade que para os indivíduos, a sucessão 

colateral a doze graus sobretudo, era uma lei civil de um mérito extremamente contestável. 

Enfantin entendia que o ministério da fazenda reformar o direito de herança. A herança 

deveria se restringir apenas aos parentes de primeiro grau. Os outros graus não teriam 

direito à herança, pois esses, além de não terem uma relação sentimental próxima com o 

finado, também estavam desvinculados da fortuna. Também se propôs uma taxação sobre a 

herança. A continuação daquele status da lei de herança seria a própria premiação da 

ociosidade.  

O que fazer com a fortuna? Enfantin indicou empregos “frutuosos” para ela: 

 
“Graças à abolição das sucessões colaterais e o aumento dos direitos de sucessão 
em linha direta, podia-se suprimir, segundo ele, o imposto sobre o sal, a lotaria e 
as contribuições indiretas, ou ainda empregar o fundo comum que proviria desta 
medida a destinos produtivos, como o estabelecimento de escolas públicas, a 
melhoria das vias de transporte, o embelezamento das cidades, a propagação dos 
bons métodos agrícolas, etc”.75 
 
  

Nessa esteira, a economia política do LE GLOBE voltou serviços essenciais para a 

causa da emancipação industrial, superando a anarquia econômica da Indústria em prol da 

classe industrial, isto é, da classe dos trabalhadores da grande produção mundial, 

expurgando os ociosos. A emancipação industrial significaria a superioridade sobre o poder 

político, fazendo com que a classe industrial possa reger a sociedade. Segundo Reybaud: 

 
“Os debates da amortização, do empréstimo, da dívida pública, do imposto, nas 
quais a imprensa e as câmaras então compreendiam, encontraram belos e duros 
contendores na folha saint-simoniana. Se todas as soluções que ela apresentava 
não eram aceitáveis e práticas, todas as críticas eram profundas e justas, armadas 
de chifras favoráveis e provas”.76 
 
 

                                                 
74 Dentro do complexo direito sucessório, os colaterais são herdeiros facultativos e constituem a quarta classe 
da ordem de vocação hereditária. A única hipótese de direito de representação na classe dos colaterais é 
quando concorre à sucessão de irmãos do de cujus com sobrinhos, filhos do irmão pré-morto. Na França, ela 
se constituía até o 12º grau de parentesco.  
75 REYBAUD, Louis. Etudes sur les réformateurs ou socialistes modernes : Saint-Simon, Ch. Fourier et 
Owen. Bruxelas : Wouters et Compagnie. 1843. p.112. 
76 REYBAUD, Op.cit., p.112-113. 
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No LE GLOBE, se defendia a inalienável condição da propriedade privada, porém, a 

mobilização gradativa da propriedade gerada pela indústria em propriedade coletiva.  

Também se defendia a instituição dos bancos. É ali que podemos encontrar a definição 

saint-simoniana, ou antes, enfantinista, de banco enquanto instituição ligada à produção: 

 
“Um banco, para Enfantin, não era uma caixa de desconto que escolhe e 
classificando o seu papel; era uma sociedade comanditária da indústria, 
encarregada de distribuir os instrumentos do trabalho, da maneira mais favorável 
aos produtores e a produção”.77 
 
 

Ao lado do líder da doutrina, outros polemistas supervisionavam as outras teses 

políticas e industriais. Segundo a Revista Dois Mundos, Christophe Mony, por exemplo, 

“ levava a indústria à vias novas e progressivas. Dotado de uma paciência admirável de 

investigação, da lucidez untuosa e impulsiva, ele iluminava muito à maneira Franklin, 

ascendendo da investigação dos fatos às combinações teóricas”.78 Já o saint-simoniano, 

Émile Pereire, “abusava” da interpretações estatísticas, se apoiando numa perspectiva 

quantitativa tal como Christophe Mony, como lembra Reybaud: “Emile Pereire preludiava 

também à esta reputação que o jornal LE NATIONAL deu continuidade: primeiramente, 

vingava a estatística, tanto vezes profanada; refazia a língua, lhe reabilitava o emprego, 

tornava-lhe a sua consciência de números e a sua lealdade de deduções.79 Outras cabeças 

elaboravam a poesia, a eloquência e a filosofia saint-simoniana, como Émile Barrault, que 

“evocava o orientalismo com as suas formas pomposas e seus vestes drapejados” .80 

Segundo Raynaud:  

 
“Michel Chevalier trovejava sobre o mundo em períodos tão sonoros e tão 
bonitos; predizia-lhe uma era tão cheia de glórias e magnificências; dava-lhe um 
sol tão belo, colheitas tão douradas, frutos tão saborosos, povos desabrochados 
assim, tantos canais e caminhos de ferro, tantas riquezas e trocas, tais grandezas, 
tais voluptuosidades, tais harmonias, que mais indiferente deixavam-se embalar 
por estes contos fantásticos, que se disse destacar tais como os mil contos de 
Xerazad”.81 
 

                                                 
77 Revue des Deux Mondes. Op.cit., p.321. 
78 Ibidem. 
79 Ibidem. 
80 Ibidem. 
81 REYBAUD, Op.cit., p.113-114. 
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Uma obra organizada por Enfantin, reunindo quinze artigos publicados no LE 

GLOBE, foi publicada naquele ano, intitulada Economia Política e Política. Esse período de 

harmonia e de união marcou, segundo Reybaud, o “apogeu do saint-simonismo”, que, 

entretanto, assinalava as primeiras rupturas entre os asseclas. 

 

4.3.1 Separações de seguimentos da Escola Saint-Simoniana. 

 

O movimento saint-simoniano, que intimamente estava sob a liderança de Bazard e 

Enfantin, um defendendo uma escola, e o outro defendendo uma igreja, respectivamente. O 

primeiro consentiu, num primeiro momento, de se passar do estado de escola ao de igreja, 

enquanto progressão da doutrina. A divergência entre os dois saint-simonianos encontra 

uma justificativa em uma citação de Reybaud: 

 
“Bazard queria que as teorias penetrassem nos espíritos antes de arriscar a 
prática: desejava convencer ao invés de entusiasmar; dirigia-se aos homens que 
promoveriam a discussão e o exame. Enfantin, porém, não se demitia a esta 
preparação paulatina e afortunada. De todas as maneiras pelas quais se age sobre 
as organizações humanas, ele entendia que mais rápida, mais decisiva, mais 
triunfante, é a admiração. Contava mais com o coração do que com a razão, sobre 
o sentimento mais que sobre a razão; ele almejava apaixonar os artistas e 
poetas”.82 
 
 

O passo seguinte na perspectiva bazardiana seria a fundação de um partido dos 

trabalhadores, tal como desejava Saint-Simon n’O POLÍTICO. O próximo passo na 

perspectiva enfantinista, o próximo passo seria a fundação da primeira constituição da 

Igreja da religião da Associação Universal, o que Saint-Simon chamava de Novo 

Cristianismo. Porém, parecia que não havia lugar para essas duas dimensões, isto é, a 

concretização de uma dependia do rechaço da outra. 

Duas questões capitais fomentaram a ruptura: a libertação proletária e a libertação 

da mulher. A libertação proletária apresentava um empecilho, que era o artigo 291 do 

Código Penal,83 o que gerava a pressão das classes populares contra o governo e a 

                                                 
82 REYBAUD, Op.cit., p.130. 
83 O artigo. 291 do Código Penal francês de 1810 rezava que nenhuma associação com mais de vinte pessoas, 
cujo objetivo de reunir-se todos os dias ou certos dias, poderia ser fundada, fosse para ocupar-se objetos 
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burguesia. Exemplo dessa pressão fora o movimento dos mutualistas, de Lyon.84 Artigos 

do LE GLOBE incitavam o público. Mas, após uma série de derrotas tanto no âmbito jurídico 

quanto no campo da militância, Bazard apresentou retrações, recuos, o que alimentou 

críticas de Enfantin, justificada pela perda de credibilidade que o público conferia ao órgão 

saint-simoniano. Quanto à libertação da mulher, não apenas apresentava perigos ainda 

maiores aos saint-simonianos em relação à opinião pública da época, mas, além disso, tal 

ideia chocava Bazard. Tanto pela rivalidade quanto pelo escândalo que tal posição poderia 

acarretar, Bazard percebia a deserção de companheiros das fileiras da militância político-

trabalhista saint-simoniana. Segundo a Revista Dois Mundos: 

 
“Após vivas discussões, que tomaram um caráter recriminatório, Bazard retirou-
se, profundamente ferido da luta, indisposto nas suas afeições, triste, machucado 
no coração, falecendo poucos meses depois disso”.85 
 
 

Então, uma cisão teve lugar. A família da rua Monsigny separou-se em dois 

campos: enfantinistas e bazardianos. Entre 19 a 21 de Novembro de 1831 ocorreram duas 

reuniões gerais da família. Durante as falas de Enfantin, Bazard recusava-se em tomar parte 

entre os ouvintes, na primeira reunião a cisão se mostrava inevitável. Na primeira sessão, 

Enfantin falou primeiramente. Desenvolveu a teoria que o dividia de Bazard, isto é, o apelo 

à mulher, no qual ela era convidada ao sacerdócio ao mesmo tempo em que o homem, e a 

título de igual; declarou de uma maneira solene que se o saint-simonismo tivesse 

combatido energicamente e raiado do seu Evangelho a exploração do homem pelo homem, 

não se poderia admitir e nem tolerar mais a exploração da mulher pelo homem. Para 

Enfantin, o cristianismo havia emancipado a mulher, porém, tornando subalterna: o saint-

simonismo devia livrar a mulher, e coloca-la de igual em relação ao homem. Eis uma das 

falas de Enfantin nessas reuniões: 

                                                                                                                                                     
religiosos, literários ou políticos. A formação de uma associação somente se daria com a com a aprovação do 
Governo, e sob as condições que fossem convenientes às autoridades públicas. O veto à associação só foi 
revogado em 1848, no período revolucionário das massas de trabalhadores franceses. 
84 O movimento dos Mutualistas era caracterizado como uma associação de trabalhadores independentes, que 
trabalhavam sem prestar contas a nenhum patrão lionês, numa espécie de modelo cooperativo. Sobre isso ler 
BAYON, Denis. Le Commerce Véridique et Social, de Michel-Marie Derrion. Lyon, 1835-1838; Petites 
visites chez les utopies coopératives de nos grand-parents. Lyon; Atelier de Creation Libertaire, 2002. p.14. 
85 Revue des Deux Mondes. Op.cit., p.323. 
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“O homem e a mulher, aí está o indivíduo social, (...); a nova ordem moral chama 
a mulher a uma vida nova: é necessário que a mulher nos revele tudo o que sente, 
tudo o que deseja, tudo o que quer para o futuro. Qualquer homem que pretenda 
impor uma lei à mulher não é saint-simoniano, e a única posição do saint-
simoniano com relação à mulher, é declarar a sua incompetência ao julgá-la”.86 
 
 

Na reunião do dia 19 de novembro, o discursos feminista de Enfantin, no que 

concerne a natureza homem-mulher do ser social, se aproximava das perspectivas 

fourieristas:  

 
“A missão do sacerdote é sentir igualmente as duas naturezas, regularizar e 
desenvolver os apetites sensuais e os apetites carnais, bem como a sua missão 
ainda é a de facilitar a união dos seres às afeições profundas os garantindo da 
violência dos seres a afeições vivas, e de facilitar igualmente a união e a vida dos 
seres a afeições vives os garantindo do despeito dos seres a afeições profundas”.87 

 

Os ânimos dos saint-simonianos, durante a reunião, estavam exaltados. È nesse 

momento que se retratam os dissidentes que acompanhavam Bazard, como Leroux, 

Raynaud, Cazeaux, Pereire entre outros. A sessão deu lugar a uma discussão fervorosa na 

qual a índole de muitos companheiros foi atingida 

Na sessão de 21 de novembro, o engenheiro da Escola Politécnica de Paris, Pierre 

Cazeaux, anunciava a dissidência de Bazar, já no início do encontro:  

 
“LE PÈRE ENFANTIN: Cazeaux, tu havias me prevenido que tinhas qualquer 
coisa a dizer. 
CAZEAUX: Venho declarar aqui, em nome todos os dos meus irmãos que 
acompanham Le Père Bazard, Dugied, Carnot, Fournel, Leroux, e das minhas 
irmãs Glaire Bazard e Cécile Fournel, que não podem assistir a esta sessão, 
porque cessando de estar em comunhão com Le Père Enfantin, a sua posição aqui 
não é conveniente para expor o seu sentimento. No mais, toda sua vida, todos os 
esforços serão consagrados a expor-vos esses sentimentos, e vós o encontrarão 
sempre pregando a lhes responder”.88 
 
 

                                                 
86 Revue des Deux Mondes. Op.cit., p.324. 
87 Ibidem. 
88 ENFANTIN, Prosper. Religion Saint-Simonienne. Moral; Réunion général de la famille; Ensegnemens du 
Père Suprème. Paris : Librairie Saint-Simonienne, 1832. v.2, p.47. 
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Na segunda sessão, Enfantin não sofreu mais o debate. Após ter deserdado os 

protestantes de uma maneira ríspida, dirigiu-se aos que lhe permaneciam fiéis, e mostrou-

lhes a poltrona de Bazard, continuado a estar vazia ao seu lado, como um símbolo do apelo 

à mulher.  

Segundo Louis Reybaud:  

 
“Naquele dia, a hierarquia alterou-se ainda mais uma vez: Enfantin foi declarado, 
por Olinde Rodrigues (...) o verdadeiro sucessor de Saint-Simon, o chefe supremo 
da religião saint-simoniana; em seguida, com a mesma seriedade, Olinde 
Rodrigues pôs-se ele mesmo como o pai da indústria e o chefe do culto saint-
simoniano”.89 
 
 

4.3.2 Bailes e luxo, a procura da LA MÈRE. 

 

Assim, dava-se um passo a mais para se fundar definitivamente a Religião Saint-

Simoniana, que “passava da especulação à realização”,90 contando com a possibilidade de 

um sacerdócio de mulheres, elas que, segundo Saint-Simon, nas Cartas de Genebra de 

1802, tinham seu lugar garantido no Conselho de Newton. Aliás, esperava-se, assim como o 

LE PÈRE, também a LA MÉRE, isto é, A MÃE:  

 
“Essa vinda da mulher, esta espera de um Messias do outro sexo, foi o longo 
sonho do último período saint-simoniano. Não se podia andar sem ela; 
invocavam-na a cada dia; viam-na por toda a parte. Era a mulher que falta, pois o 
casal sacerdotal permanecia incompleto; a religião progredia disforme. Também, 
para decidir a nova revelação, empregaram-se todos os meios na ajuda que 
pudessem agir sobre a imaginação e sobre os sentidos. O inverno de 1832 foi uma 
longa festa na rua Monsigny”.91 
 
 

Assim, festas eram marcadas, abertas a toda comunidade de Paris, a procura de uma 

mulher que fosse digna de receber o título de LA MÉRE, porém 

 
a essas reuniões apareceram algumas mulheres elegantes, jovens, graciosas, 
delicadas, bonitas, que dançavam para dançar, riam para rir, de uma maneira 
muito mundana, sem se darem conta do lado profundamente religioso dessas 

                                                 
89 REYBAUD, Op.cit., p.119. 
90 REYBAUD, Op.cit., p.119-120. 
91 REYBAUD, Op.cit., p.120.  
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danças e estes risos. Empregou-se assim esse último expediente, sem que a 
mulher respondesse ao seu apelo.92 
 
 

Para apoiar todo o luxo e saldar esses bailes, e transplantar a religião saint-

simoniana a um patamar que, para eles, elevaria os projetos a um status digno de suas 

pretensões, era necessário muito dinheiro. O LE GLOBE, distribuído gratuitamente, absorvia 

uma soma anual extremamente importante, e os contribuintes tinham diminuído desde a 

ruptura com Bazard. As contas da família passavam a apresentar déficits. Iniciava-se uma 

campanha de circunscrição, com o fim de contrair capitais que pudessem garantir a 

continuidade dos trabalhos, porém, sem surtir muito efeito. 

Mas, além dela ser a segunda metade do indivíduo social, sentada ao lado do LE 

PÈRE, há outros fatores que se agregam a justificava dessa busca saint-simoniana pela LE 

MÈRE. Segundo Picard: 

 
“Os saint-simonianos queriam instituir um reino de justiça, de paz e de amor, e 
‘quem – pergunta Barrault (Prédications pour les femmes, t.1, p.124) – através 
dos tempos de barbárie, tingido de sangue e lágrima, conquistou para o homem a 
paz e o amor, senão é a mulher?” 93 
 
 

No mesmo instante em que se procurava LA MÈRE, as rendas do movimento saint-

simoniano passavam a ser administradas por Stéphane Flachat. Nesse momento, por meio 

da campanha religiosa, “quatro mil operários se filiaram”.94 De fato, isso ia de encontro ao 

artigo 291 do Código Penal francês. 

 

4.3.3 Os primeiros rechaços policiais contra os saint-simonianos e a dissidência de 
Olinde Rodrigues. 

 

Ao mesmo tempo em que o saint-simonismo atraia a simpatia de intelectuais e 

proletários, da mesma forma despertava rechaço. Entre os exemplos de execração por parte 

da crítica em relação às ideias saint-simonianas, cita-se a peça “Louis-Bronze et le Saint-

Simonien” , paródia a Luís XI, escrita por Ferdinand Langlé (1798-1868) e Louis 

                                                 
92 Ibidem.  
93 PICARD, Roger. El romantismo social. [trad. Para o espanhol, Blanca Chacel], 3ª.ed. Cidad del México : 
FCE, 2005. p.312.  
94 Revue des Deux Mondes. Op.cit., p.327. 
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Vanderburch (1794-1870), interpretado no teatro do Palácio Real, em Paris, na noite de 27 

de fevereiro de 1832. Nessa comédia, satirizando a personagem do monge Vincent de Paul, 

do poeta Casimir Delavigne (1793-1843), havia um “PÈRE BOUFANTIN” , sarcasmo que não 

é difícil de interpretar. Eis um trecho de como essa personagem expôs sua doutrina: 

 

“(...) Irmãos, não duvidem!  

Sim, quando o mundo inteiro, de Paris até a China,  

O divino Saint-Simon, será em tua doutrina,  

A idade do ouro deve reaparecer com todo seu esplendor,  

Os rios fluirão de chá, de chocolate; 

Os carneiros, todos na forma de carne assada, saltarão pela planície,  

E os peixes solhas em nuvem branca nadarão no rio Sena;  

Os espinafres virão ao mundo cozidos,  

Com cascas fritas e bem trituradas em volta;  

As árvores produzirão maçãs em compotas,  

E colheremos carricks95 e botas; 

Nevará vinho, choverá frangos,  

E do céu os patos cairão aos montes…  

Retornarei às vezes para saber, sem mistério, 

Quem quer levar os seus passos à base desse santuário.  

Mas primeiramente, vos devo faze um aviso importante:  

É que uma vez adentrado, não se torna mais ao dinheiro”.  96  

 

 
Mesmo assim, a massa dos saint-simonianos tinha aumentado; o apelo aos 

proletários tinha atraído alguns homens sem capital algum. Mas para aumentar o número, 

foi necessário que a prometida melhoria social se realizasse de algum modo, pois se temia 

uma debandada dos proletários.  

Nessa mesma época, uma brusca medida da polícia reprimiu o movimento, 

sobretudo, sobre os que constituíam as lideranças da igreja saint-simoniana. Nessa ação, “a 

apreensão dos papéis da família formou a base de vários interrogatórios e da instrução 

criminal”.97 Mesmo assim, devido a ação financeira de Olinde Rodrigues, a família saint-

simoniana conseguia manter publicações, como a primeira edição reunindo mais de uma 

                                                 
95 Termo inglês para os casacos de gola alta típicos do Europa do século XIX. 
96 MURET, Théodore César. L'histoire par le théâtre, 1789-1851: sér. La restauration. Paris: Amyot, 1865. 
p.191. 
97 Revue des Deux Mondes. Op.cit., p.328. 
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obra de Saint-Simon em um único volume, em março de 1832, trazendo As cartas de 

Genebra (1802), a Parábola Política (1819) e o Novo Cristianismo (1825). 

Além disso, dissensões haviam ocorrido entre Enfantin e Olinde Rodrigues a 

respeito da questão moral. O segundo acusa o primeiro de promiscuidade religiosa, isto é, a 

de que o supremo sacerdote saint-simoniano tão somente necessitaria contrair matrimônios, 

mas além, mantendo relações bigâmicas. Rodrigues, que passou depois disso a se declarar 

com o verdadeiro herdeiro espiritual de Saint-Simon, achava tal ato “fourierista” um ultraje 

à ordem saint-simoniana, e redigiu um manifesto aos saint-simonianos. Esse desacordo com 

Enfantin, tal como com Bazard, se enovelava sobre a questão do apelo à mulher: 

 
“O apelo às Mulheres tal como concebeu Enfantin, bem como as teorias morais 
que ali se atam, fez com que nascesse entre ele e EU um desacordo formal que foi 
em parte conhecido por vós todos. Esse dissentimento acaba de produzir o 
resultado que não podia ser evitado senão pela conversão de Enfantin às bases da 
lei moral que propus no seio do colégio da religião saint-simoniana. (...) pois, ele 
admitiu casos de promiscuidade religiosa, enquanto eu apenas admiti a sanção do 
divórcio e santificação do segundo casamento, como a única combinação que 
pudesse ao mesmo tempo satisfazer todas as legítimas inclinações do homem e a 
mulher no que concerne à sua associação, assim como com relação à sanção 
reservada aos sentimentos familiares. Conclamei a mulher a nos revelar, segundo 
essas bases, a lei das conveniências”.98 

 

Em seu Manifesto aos Saint-Simonianos, publicado no LE GLOBE, Rodrigues se 

dirigia aos leitores se referindo a si mesmo na terceira pessoa do singular. Olinde Rodrigues 

se aproximava das ideias do “PÈRE” Bazard: 

 
“Para mim, esse ato inexplicável [as bases equivocadas de Enfantin] é o sinal de 
um novo progresso, a INDÚSTRIA é conclamada na minha pessoa para constituir 
definitivamente a RELIGIÃO NOVA. Saint-simonianos, a vossa hierarquia prova, na 
sua cobertura, uma mudança capital. O herdeiro direto de Saint-Simon [Olinde 
Rodrigues] assume enfim nele toda a tarefa que lhe foi confiada por seu mestre; 
conclamo a todos, homens e mulheres, fundar com ele a união dos trabalhadores 
pacíficos, em nome do Novo Cristianismo, última palavra, o testamento de 
SAINT-SIMON”.99 
 
 

A ruptura abrupta, inoportuna à véspera das perseguições judiciais, fez com que sua 

saída não causasse repercussão. Com Rodrigues, se foram os últimos grandes recursos. Sem 

                                                 
98 Œuvre de Saint-Simon et d'Enfantin: publiées par les membres du conseil intitué par Enfantin, précédées 
de deux notices historiques. Paris : E. Dentu, 1866. vol.5, p.242. 
99 Œuvre de Saint-Simon et d'Enfantin. Op.cit., p.242-243. 
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o capital de Rodrigues, então banqueiro francês de renome, qualquer tentativa de 

empréstimo se esvaia. Não somente isso: Rodrigues era o acionista majoritário do grupo, e 

sua saída lhe proporcionou um reembolso de 82,000 francos. A falta de fundos suficientes 

fez com que o LE GLOBE fosse dissolvido, o mesmo ocorrendo com os salões nos quais os 

companheiros saint-simonianos exerciam suas atividades junto ao público. 

 

4.4 LE PÈRE E OS 40 SAINT-SIMONIANOS NA COMUNIDADE  DE 
MÉNILMONTANT.  

 

A saída de Olinde Rodrigues marcava o epílogo da fase de maior publicidade do 

movimento filosófico que chamamos de saint-simoniana, momento em que o grupo esteve 

coeso em torno dos princípios enunciados pela filosofia de Saint-Simon, por mais que 

ampliações e afastamentos teóricos se mostrassem iminentes. Em meados de 1832, quando 

da dissidência do PÈRE Rodrigues, houve também a morte de PÈRE Bazard, aos 41 anos, 

vitimado por uma crise de apoplexia.  

Ao mesmo tempo, em abril de 1832, inaugurava-se a fase mais “messiânica” da 

escola filosófica de Saint-Simon. No alto da colina de Ménilmontant,100 Enfantin tinha uma 

propriedade patrimonial, uma vasta casa com um jardim de um acre. Resolveu fazer o ali o 

asilo da família saint-simoniana. Lá se podia inspirar a lembrança e a reforma, esperar a 

vinda da Mulher-Messias, que até então “relutava” em responder, além de um afastamento 

da execração da sociedade francesa. Ali se colocaria em praticar, em escala fractal menor, a 

Associação, até a chegada da hora de fazer com quer ela tome o mundo, e convertê-la, 

assim, em Universal. Segundo Reybaud: 

 
“Embora fosse estranho, depois de uma sequência de predicações contra os 
ociosos, dedicar-se assim à vida estéril de anacoreta,101 pois desse novo estado e 
meramente transitório havia também o seu aspecto saint-simoniano. Tratava-se 
então de abolir a criadagem, tornando possível participar os mais elevados e mais 
orgulhosos na tarefa do proletariado; tratava-se de formar quarenta jovens 
monges numa disciplina de fato e numa vida que começava justamente em quem 
a vida transbordava”.102 
 

                                                 
100 Ménilmontant: vila da região do Seine, a noroeste de Paris, que antigamente integrava o distrito (comuna) 
parisiense de Belleville, até que em 1860 ela foi integrada à Paris. 
101 Anacoreta : religiosos ou penitente que vive em solidão, que vive afastado do convívio social. 
102 REYBAUD, Op.cit., p.124.  
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Em Ménilmontant, organizou-se um ensaio sobre uma organização social ideal, com 

os quarenta saint-simonianos, dos quais se encontravam Michel Chevalier, Émile Barrault, 

Charles Duveyrier, Henri Fournel, Charles Pellarin, Félicien David, Léon Simon, Edmond 

Talabot entre outros.103 O fato de serem economistas, poetas, literatos e médicos, não os 

impedia da incumbência de realizar as mais variadas atividades de trabalho pesado: 

 
“Quarenta novos morávios se enclausuraram nesse jardim, agitaram-no em todos 
os sentidos, cortaram as árvores, cavaram e colocaram saibro, nivelaram e 
irrigaram, podaram, se livraram das lagartas, indistintamente, em cada repartição, 
eles desempenharam os papeis de chefes de ofício, cozinheiros, despenseiros, 
copeiros. Organizou-se o trabalho por categorias; fizeram-se grupos de pelleteurs 
[os que manejavam pás], de brouetteurs [os que manejavam carrinhos de mão], 
de remblayeurs [os que faziam terraplenagem], e, ainda, de maneira que o 
trabalho fosse menos duro, as atividades eram acompanhadas de hinos compostos 
por um membro da comunidade”.104 

 

Além das atividades relativas à cultura da terra e de caráter doméstico, outros 

fatores davam ao retiro de Ménilmontant um ar de “mosteiro saint-simoniano”. Os hinos 

entoados pelos companheiros é um exemplo disso. Essas canções aliviavam o trabalho e 

também eram entoados nos momentos de culto. Elas abarcavam as diversas dimensões de 

abordagem da filosofia saint-simoniana, como, o futuro glorioso reservado a humanidade 

no momento da implantação da Associação Universal, a idade do ouro. Um exemplo é o 

hino composto pelo músico saint-simoniano Félicien David, intitulado Canção dos Saint-

Simonianos, composição destinada a ser cantada nas manifestações do culto em 

Ménilmontant: 

 

Cantiga dos Saint-Simonianos (“Ronde des Saint-Simoniens”) 
(música e letra de Félicien David, 1830/1833) 
 

Refrão 

“Companheiros de todos os ofícios; amai-vos como irmãos.  
Para abater a miséria, unam vossas mãos e vossos corações.  

 
“A união quebrou o jugo, quem tinha a liberdade?  
A união dará o impulso; Aos nossos sonhos fraternais.  

                                                 
103 Há uma relação completa dos quarenta saint-simonianos de Ménilmontant em Œuvres de Saint-Simon & 
d’Enfantin : précédées de deux notices historiques. Paris: E. Dentu, 1865. vol.7, p.198. 
104 Revue des Deux Mondes. Op.cit., p.329. 
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“Num mundo onde cada um se isola, onde se diz que tudo vai bem  
Assim, quem toma a preocupação, de pensar nos que não tem nada?  
 
“Povos irmãos de todos os países; ouçam os nossos cantos de esperança,  
Com sabedoria, com rival felicidade; sempre estaremos unidos. 
 
“Em tempos de lutas e de guerras, em que vivemos cada um por si,  
Tanto mal nos fazem sofrer, que deveríamos, por bem, terminar.  

 
“Companheiros de todos os ofícios, amai-vos como irmãos  
Para abater a miséria, unam vossas mãos e vossos corações.  
Uni-vos, uni-vos, (bis) E todos os males, e todos os males,  
E todos os males serão terminados, Uni-vos, Unidos”.105 
 
 
Esse hino é uma amostra do quanto os saint-simonianos se aproximavam das 

perspectivas socialistas, o que foi notado por Durkheim e Proudhon. Tal caráter é ainda 

mais visível na atividade diária dos quarenta saint-simonianos. Um dos chefes da ordem 

religiosa de Ménilmontant era o economista da Escola Politécnica, Michel Chevalier (1806-

1879). Em uma carta, ele faz um relato de como era a atividade cotidiana dos saint-

simonianos de Ménilmont, na qual se eliminava qualquer possibilidade de emprego de um 

corpo de criados, já que todos tinham que cumprir atividades domésticas e agrícolas: 

 
“Entre nós, não há criado algum, nenhum. Simon é cozinheiro, Pouyat, seu 
ajudante; Alex Petit passou a ser chefe de ofício. Bruneau e Terson lavam as 
pantalonas; Toché, Désessarts, Mercier, servem a mesa; Auguste, meu irmão, faz 
o serviço do Père; Fournel, Olliver, Ribes, Rousseau, são jardineiros, eu dirijo o 
serviço de mesa, assistido por Rigaud e Holstein; Duveyrier é o maestro de 
música; d’Eichthal trabalha como um “endemoniado” encerando, esfregando, 
cavando, aterrando; Duguet, auxiliado pelo padre Justus, lava a louça; Talabot é 
chefe do vestuário; Desloges é copeiro; Rigaud é mecânico; Lambert encera e 
esfrega até hoje. Às três horas da manhã, Olliver e Pennekère vão comprar 
legumes na feira e os trazem nas costas. Atualmente, Retouret está no trabalho de 
desentulho. A direção da ordem está confiada a Barrault, a Fournel e a mim”.106 
 
 

Segundo Edmund Wilson, essa atitude dos saint-simonianos em Ménilmontant era 

justificada por uma frase que era entoada recorrentemente pelos asseclas. Eis a frase: 

“Quando os proletários nos apertarem as mãos, sentirão que elas estão tão calejadas 

                                                 
105 Cahiers de Clio. Centre de la pédagogie de l'histoire et des sciences de l'homme. edition 5. Bruxellas: 
Université de Liège, 1965. p.113. 
106 RÉGNIER, Philippe (ed.): Le livre nouveau des Saint-Simoniens. Manuscrits d’Émile Barrault, Michel 
Chevalier, Charles Duveyrier, Prosper Enfantin, Charles Lambert, Léon Simon et Thomas-Ismayl Urbain 
(1832–1833). Charente: Éditions du Lérot, 1991. p.55. 



 277 

quanto as deles. Estamos nos inoculando com a natureza proletária”.107 Se agregando às 

canções, aos ritos e aos trabalhos, os saint-simonianos também instituíram o uso de um 

uniforme, o mesmo modelo tanto para os homens quanto para as mulheres, constituindo 

mais um elemento semiótico da religião saint-simoniana. Segundo a Revista dois mundos:  

 
“O uniforme era simples e elegante: casacão azul a curtos bascos, cinta de couro 
envernizado, boné vermelho, calças brancas de cotim, cordão dourado ao volta do 
pescoço, cabelos inspirado, rejeitados e alisados para trás, bigodes e barba à 
l’orientale”.  108 
 
 

O movimento saint-simoniano entrava mesmo na sua etapa mais exótica, tomando 

tons que aproximava seus asseclas de uma seita obscura aos olhos do público, sobretudo, 

pela estética assumida pelo grupo. Eles constituíam um grupo que exemplificava como 

deveriam ser os novos monges, em relação aos monges católicos, passando, num 

movimento que se assemelharia aos primeiros cristãos, entretanto, novos cristãos do Novo 

Cristianismo. Seria uma versão positiva dos monges medievais, uma vez que os beneditinos 

e dominicanos estavam imbuídos da teologia feudal, e os saint-simonianos estavam 

comprometidos com a ciência e com a indústria, vislumbrando a fundação futura do 

Conselho de Newton. Vejamos, por exemplo, o funeral saint-simoniano de julho de 1832, 

relatado por L’Abbé Migne em sua Nova enciclopédia teológica, de 1863: 

 
“Em 17 de Julho de 1832, (...), o corpo, em traje apostólico e com grande 
preparação, foi exposto num leito mortuário, num apartamento da casa de 
Ménilmontant, onde o público era admitido para visitá-lo. Um coro de saint-
simonianos, colocado numa peça vizinha, separado apenas por cortinas de gaze, 
de momento em momento fazia ouvir cantos e orações; acordes tristes e graves 
preenchiam os intervalos do canto. Na manhã do dia 18, o corpo foi colocado 
próximo às portas externas, recoberto com faixas que levavam o nome do defunto 
e guardado por dois saint-simonianos trajados. À uma hora as portas do jardim se 
abriram para o público. Às quatro horas, a família saint-simoniana veio retirar o 
corpo e transportá-lo sobre a carruagem fúnebre em direção ao cemitério. Sobre o 
caixão era colocados o colete simbólico do defunto e o pavilhão saint-simoniano 
com essas palavras: Talabot, apóstolo”.109 
 
 

                                                 
107 WILSON, Edmund. Rumo à Estação Finlândia. [trad. Paulo Henrique Britto]. São Paulo : Companhia das 
Letras, 1986. p.108. 
108 Revue des Deux Mondes. Op.cit., p.49. 
109 MIGNE, L’Abbé. Nouvelle Encyclopédie théologique : dictionnaire des anecdotes chrétiennes. Paris : J.-
P. Migne, 1863. Tomo X, p.529-530. 
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Tratava-se do funeral do jovem engenheiro Edmund Talabot, (1804-1832). O 

médico e irmão saint-simoniano Charles Pellarin, na noite de 16 daquele mês, havia 

examinado Talabot, que apresentava fortes cólicas estomacais e intestinais, falecendo 

poucos minutos depois. O cortejo foi acompanhado pela polícia, da casa de Ménilmontant 

até o cemitério de Père-Lachaise: 

 
“O cortejo, precedido pelo comissário de polícia Belleville, três oficiais de paz e 
vinte sargentos de cidade enviados extraordinariamente do distrito policial, 
avançou silencioso em meio a uma multidão imensa, seguindo a calçada de 
Ménilmontant e a alameda externa, até chegar ao cemitério do Père-Lachaise”.110 
 
 

Não tardaria para que a polícia levasse os líderes da ordem aos tribunais, já que as 

ideias, suas atitudes, seus hábitos e seus discursos passavam a preocupar as autoridades 

políticas e eclesiásticas, ao contrário da opinião pública, sobretudo a de Paris. Os 

parisienses tratavam desdenhosamente os saint-simonianos como asseclas fanáticos de uma 

religião herética, que condena a Santa Igreja Católica, pregando que Deus seria andrógeno, 

e não apenas masculino. 

 

4.4.1 Predileções de alguns saint-simonianos pela filosofia de Fourier. 

 

Nessa mesma época em que a irmandade se concentrava em Ménilmontant, um dos 

saint-simonianos mais importantes da irmandade, Jules Lechevallier, revelava aquilo que 

muitos saint-simonianos, como o próprio Enfantin, sentiam: uma “queda” pelo fourierismo. 

Naqueles dias, Charles Fourier, autor do prospecto da Associação Doméstica-Agrícola 

Universal, ou Le Phalanstère, e que chegou mesmo a comparecer a uma reunião dos saint-

simonianos, discordou das ideias desenvolvidas pelos asseclas de Enfantin, como lembra 

Leandro Konder: 

 
“Depois de algumas conversas com saint-simonianos (...), leu uns poucos textos 
publicados por eles, compareceu a uma assembleia da ‘seita’ e escreveu o 

                                                 
110 Œuvres de Saint-Simon & d’Enfantin : précédées de deux notices historiques. Paris: E. Dentu, 1865. v.7, 
p.173 
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panfleto Armadilhas e charlatanismo das seitas de Saint-Simon e Owen, 
publicado em 1831”.111 
 
 

Entre os saint-simonianos que simpatizavam com aquela tendência associacionista, 

e que passava a ganhar adesão, estavam Abel Trason, Pierre Cazeaux, e Charles Pellarin, 

chegando ao ponto mesmo de Pierre Leroux e Michel Chevalier demonstrarem encantos 

pelos prospectos fourieristas. A carta de junho de 1832 do bazardiano Cazeaux a 

Lechevallier, por exemplo, é uma amostra das expectativas de alguns saint-simoniamos em 

ver no movimento fourierista uma continuidade com relação às ideias defendidas por Saint-

Simon. Ali, são lembradas as ideias compartilhadas pelos saint-simonianos, tais como uma 

concepção de Deus enquanto espírito e material, em que todas as individualidades se 

dissolvem, a unidade da família, a extinção dos privilégios de nascimento, uma hierarquia 

baseada na vocação, no talento e no sentimento, recompensa segundo as obras, crescimento 

moral, intelectual e físico dos pobres; e tudo isto parece aproximar as duas filosofias. Pierre 

Cazeaux traçava todos esses paralelos com satisfação: 

 
“Eis porque eu estou encantado em ver, pelo prospecto do jornal Le Phalanstère, 
que você e Transon são os principais redatores deste jornal destinado a fazer valer 
a teoria do Sr. Charles Fourier, e a provocar a fundação de uma falange agrícola e 
manufatureira. Como este objeto é perfeitamente saint-simoniano, eu apresso-me 
de vos anunciar que eu quero me interessar pela sociedade de propagação, e em 
consequência eu venho pedir que me inscrevam com três ações de cem 
francos”.112 
 
 

O economista e principal enfantinista, Michel Chevalier, fez publicar, na Revista 

dos Dois Mundos, por volta de 1848, uma série de artigos intitulada “A questão dos 

trabalhadores”. O saint-simonismo da sua juventude transparecia ainda por meio da 

consideração de uma base de ideias como a de fazer face aos inconvenientes mais notórios 

da concorrência pela aplicação inteligente de um princípio que celebram precisamente com 

entusiasmo, talvez de todas as escolas socialistas, o princípio de associação. Chevalier 

                                                 
111 Œuvres de Saint-Simon & d’Enfantin : précédées de deux notices historiques. Paris: E. Dentu, 1865. v.7, 
p.173 
112 Carta de Cazeaux enviada à Jules Lechevallier, de Bordeaux, 14 de junho de 1832, fonds fourierristes, 14 
as 37, ANF Apud GALLO, Ivone Cecília d’Ávila. A Aurora do socialismo: fourierismo e o falastério do Saí 
(1839-1850). Tese de doutorado apresentado ao Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas da Universidade Estadual de Campinas, 2002. p.80-81.  
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declarava não recusar a priori qualquer experimentação socialista, indo mesmo até a 

escrever:  

 
“Não tenho muito mais fé em fouriérismo [do que no blanquismo]. Honro e 
admiro Fourier, mas vejo nos seus escritos apenas novelas próprias a fazer valer a 
associação que é a moral, e eu os estimo apenas pela moral que eles fazem adorar. 
No entanto, na circunstância atual, um subsídio de cinco, seis ou dez milhões, 
para fundar uma associação de acordo com as ideias do Sr. Louis Blanqui, assim 
como um falanstério, me pareceria ao gosto do dia. Seria um estudo do qual sairia 
dos ensinos. Seria também um ganho da boa vontade do governo em prol dos 
inovadores honestos, um meio para acalmar os impacientes que nos 
ultrapassam”.113  
 
  

Ver-se-á que os processos judiciais contra os líderes da irmandade saint-simoniana 

entre 1832 e 1834 fizeram com que muitos adeptos e, principalmente, simpatizantes, 

passassem a ter o fourierismo como referencial de luta pela vontade de transformar a 

sociedade, ao invés do saint-simonismo. 

Um exemplo da predileção de alguns saint-simonianos pelo fourierismo foi o 

médico Pellarin, que habitou em Ménilmontant. 

Charles Pellarin (1804-1883), médico de Brest, e cunhado de Émile Littré, 

discípulo direto de Auguste Comte. Pellarin se tornou saint-simoniano sob a influência das 

predicações de Adolphe Rigaud, Paulin Talabot e Louis Rousseau, na Inglaterra, no final de 

1830. Ele então teve contato com Prosper Enfantin, e, a pedido desse último, passou a 

escrever alguns artigos no o LE GLOBE, falando sobre a situação dos trabalhadores rurais 

ingleses. Em maio de 1832, Enfantin o convidou para participar da experiência social de 

Ménilmontant. Apesar da oposição de sua família, Pellarin se demitiu do Conselho de 

saúde, vendeu uma parte de seus bens e se dirigiu para a casa de Enfantin. Os trabalhos de 

faxina nos corredores da Casa de Ménilmontant geraram em Pellarin crises de asma, 

passando a ficar responsável pela iluminação da residência. Mas, logo passou a criticar a 

disciplina colegial que, nas refeições, impunha aos apóstolos esperarem que Enfantin 

sentassem antes que eles mesmos se sentassem e comessem. Pellarin também ficou 

estarrecido por ter que deixar para a comunidade, sob a pressão de Talabot, o seu relógio, 

uma lembrança de família. Além disso, Charles Pellarin não via como as cerimônias, os 

                                                 
113 CHEVALIER, Michel. Question des travailleurs. In Revue des Deux Mondes. Tome vingt-unième, dix-
huitième. Paris : Bureau de la Revue des Deux Mondes, 1848. p.1078. 
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cantos, os trabalhos de jardinagem, poderiam contribuir para a “melhoria do destino das 

classes mais numerosas e mais pobres”. Ele escreveria mais tarde:  

 
“Agora me apercebi claramente da inexatidão do caminho seguido pelo saint-
simonismo, que dá as costas para a associação pretendendo aí nos conduzir, que 
sufoca todos os sentimentos naturais sob uma hierarquia sacerdotal monstruosa e 
absorveu a humanidade em um homem e em uma linha”.114 
 
  

Em 22 de maio de 1832, Pellarin abandonava Ménilmontant com Rigaud, Simon e 

Jallat. Ele não tomou parte na expedição ao Egito, pois sua situação tornou-se crítica, pois, 

tendo dado sua carta demissão da marinha, ele se via, em Paris, sem emprego, com 

pequenas somas de dinheiro e sem moradia. Chegou a pensar em suicídio. Enfim, retomou 

seus estudos de medicina e seguiu os cursos de obstetrícia. Depois de ter rompido com o 

saint-simonismo, ele aderiu ao fourierismo, influenciado pelo livro de Fourier, Tratado de 

associação doméstica agrícola, o qual Pellarin havia encontrado e lido em Ménilmontant. 

Tornou-se um dos primeiros propagandistas do fourierismo, autor de uma biografia 

de Fourier publicada em 1843, intitulada Charles Fourier, sua vida e sua teoria, 

reorganizada e reeditada em 1871. Foi editor chefe do panfleto Le Impartial e juntamente 

com Victor Considerant (1808-1893), difundiu o fourierismo e outras vertentes que 

reivindicavam os direitos dos trabalhadores por meio do jornal La Démocratie Pacifique, 

jornal esse difundido no Brasil entre as décadas de 1840 e 1850, por meio de militantes 

como Derrion, um ex-saint-simoniano de Lyon. Também publicou outros trabalhos: Sobre 

o direito de Propriedade (1840), Teoria Societária (1849), Considerações sobre o 

progresso e a classificação social (1872) e A questão do trabalho (1876). Em Ensaio 

crítico sobre a Filosofia Positiva: Carta a Littré, de 1864, Pellarin criticou a Filosofia 

Positivista proposta por Comte, inclusive a educação sob a ótica positivista. 

 

4.4.2 O Livro Novo do Saint-Simonismo. 

 

Nesse momento em Ménilmontant, as publicações dos Saint-Simonianos, em função 

da saída de Olinde Rodrigues, se restringiam a pequenas tiras de jornal, se limitando a 

                                                 
114 (http://liretest.ish-lyon.cnrs.fr/ESS/medecins.html, acesso em 19 ago 2008). 
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textos referentes à religião saint-simoniana e a convites públicos para as palestras em 

Ménilmontant. Entretanto, é nesse momento que se fez um esforço para esboçar 

particularidades específicas do movimento saint-simoniano, que não estariam presentes no 

trabalho de Saint-Simon senão intrinsecamente. Isso engendrou um novo trabalho, que 

ficou expresso em um manuscrito: 

 
“Nesta existência [em Ménilmontant], não revelou nenhum documento público; 
mas nos foi dado na sequência pela comunicação de um manuscrito em que se 
depositaram as ideias desabrochadas na reforma. Toda a metafísica do saint-
simonismo, seu catecismo e a sua Gênese, encontram-se nesse escrito, um resumo 
de várias conferências da família, intitulado O LIVRO NOVO”.115 
 
 

O Livro Novo foi redigido durante o mês de julho de 1832, e curiosamente, jamais 

foi concluído. Apesar do falecimento de Talabot, vitimado pela cólera, e dos processos em 

andamento, Enfantin reuniu sete de seus principais discípulos com os quais ele discutiu 

durante quatro noites. Tentaram esclarecer certo número de teorias e teses que formariam o 

núcleo do que Enfantin chamou de “testamento religioso”. Segundo Ralph P. Locke, “o 

Livro Novo tentou reexaminar, segundo o ponto de vista da doutrina saint-simoniana, a 

natureza essencial do mundo físico e da cultura humana”.116 

Um dos pontos discutidos no começo desse manuscrito é o emprego da linguagem 

elaborada na construção dos textos litúrgicos do sacerdote do cristianismo renovado em 

Saint-Simon, que teria além do verbo, a precisão matemática, por meio da métrica poética.  

Enfantin também faz menção à relevância da estética no ensino: “o traçado geométrico, o 

plano, o desenho, a imagem animada e colorida, móvel, é que devem golpear o homem nos 

sentidos...”.117 A linguagem teria uma dimensão matemática, e que a época infinitésimal 

defendida por Leibniz, em que a álgebra teria um lugar na vida moral, estaria por começar, 

por meio de um esforço dos novos sábios das ciências, apoiados por um clero renovado: 

 
“O Deus que os matemáticos revolucionários caçaram em vão em seu santuário, e 
que, sempre, portanto, permaneceu aí descoberto ou escondido sob o nome de 
infinito, ou sob a vela enganosa dos limites; Deus aí reaparecerá mais 

                                                 
115 REYBAUD, Op.cit., p.126.  
116 LOCKE, Ralph P.; HAINE, Malou. Les saint-simoniens et la musique. Liège: Mardaga, 1992. p.102.  
117 Revue des Deux Mondes. Tome septième, quartième série. Paris : Bureau de la Revue des Deux Mondes 
1836. p.335. 
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incontestável que nunca para animar todas as concepções. Então o verbo 
supremo, o verbo infinitesimal resolver-se-á na arte em palavras e símbolos; o 
cientista traduzi-lo-á em fórmulas, e o industrial em formas limitadas; verbo de 
poesia e de amor, manifestar-se-á pela música e pela arquitetura; inspirador 
divino, gerará o algoritmo e a estética; palavra do sacerdote, criará a ciência e a 
indústria, o dogma e o culto”.118 
 
 

O Livro Novo entra no exame da língua do futuro, e se concluiu que a língua 

francesa é a que forneceria o maior conjunto de elementos a esse novo idioma de caráter 

universal. Segue um longo curso de filologia e de literatura, no qual dialetos antigos e 

modernos são examinados e apreciados do ponto de vista eufônico, comparados entre si, 

“dissecados”. Lembramos que, entre os saint-simonianos encontravam-se filólogos 

renomados com Gustave d’Eichthal, por exemplo. 

Uma parte do Livro Novo fala sobre o Gênese do saint-simonismo, que retoma 

alguns pontos de Saint-Simon sobre a ciência política enquanto prática das leis enunciadas 

pela Fisiologia Social, acrescentando aspetos relacionados à harmonia entre carne e 

espírito, o que possibilitaria o progresso de ambos, e assim da sociedade com um todo. 

Enfantin passava a reinterpretar partes da Bíblia relacionadas à “missão divina” do homem 

na Terra em gerar riqueza em prol da coletividade, tal como Saint-Simon havia esboçado 

no Prospecto de uma Nova Enciclopédia, de 1808. 

O Livro Novo foi uma tentativa de Enfantin de superar a obra Doutrina de Saint-

Simon: Exposição, redigida e organizada sob a chefia de Bazard, em 1829, e que se 

constituía até então com a mais importante obra do movimento saint-simoniano. No Livro 

Novo se abordava elementos que constituíam os dogmas da religião saint-simoniana: a 

imanência nas relações sociais de Deus, divindade andrógena; a figura do Diabo como 

alegoria das condições que negam os ideias morais; a trindade das várias dimensões 

analógicas do dogma saint-simoniano (Sólido-superfície-linha ou Sacerdotes-teóricos-

práticos,119 Vida-tempo-espaço, Finito-unidade-multiplicidade, Amor-sábio-potência, 

Religião-dogma-culto, Belas-artes-ciência-indústria, Bom-verdade-útil120); etc. 

                                                 
118 REGNIER, Philippe (ed.): Le livre nouveau des Saint-Simoniens. Manuscrits d’Émile Barrault, Michel 
Chevalier, Charles Duveyrier, Prosper Enfantin, Charles Lambert, Léon Simon et Thomas-Ismayl Urbain 
(1832–1833). Charente: Éditions du Lérot, 1991. p.79.  
119 Le livre nouveau. Op.cit., p.75-76. 
120 BÉNICHO, Paul. Le Temps des prophètes, p.290. Apud. REGNIER, Philippe. Etudes saint-simoniennes. 
Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 2002. p.43. 
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Por mais que a filosofia de Saint-Simon e a doutrina saint-simoniana estivesse em 

um contexto de negação da metafísica e de não tentativa que investigação da essencialidade 

ontológica do homem, encontram-se nelas concepções de ontologia e metafísica. Segundo 

George Weill, em sua obra de 1896, A escola saint-simoniana, esse aspecto filosófico da 

doutrinas estabelece paralelos com o idealismo de Hegel: 

 
“A metafísica saint-simoniana concilia todas as coisas na harmonia universal e 
retorna a todas as vidas específicas na vida universal. Assim como Hegel une a 
tese e a antítese na síntese, a escola encontra por toda a parte dois termos 
antagônicos e um terceiro que associe. De outra parte, na vida futura do indivíduo 
ela substitui a vida eterna da espécie: ‘O túmulo do morto é o vivo’, ela diz. Isso 
pode ser entendido de duas maneiras. O homem continua a viver nos seus 
sucessores pelas ideias que ensinou, pelos atos que inspirou, pelos monumentos 
que deixa de pé; Os saint-simonianos puseram em destaque, sobretudo, essa 
herança moral, e mostraram admiravelmente que as gerações humanas são 
solidárias, que a mais bela recompensa dos homens de bem está em atos virtuosos 
realizados em seu exemplo. Mas eles creem também que a vida como tal circula 
através dos seres, e esta teoria que parecia então tão esquisita encontra hoje uma 
expressão nova e precisa no darwinismo; se nós trazemos, ao nascermos, as 
qualidades e os defeitos morais e físicos dos nossos antepassados, se 
transmitimos os nossos aos nossos descendentes, cada um de nós não tem uma 
vida eterna, anterior ao berço e posterior ao túmulo?121 
 
 

Existiriam algumas relações entre a doutrina religiosa saint-simoniana com o 

hermetismo, doutrina elaborada antes da era cristã e com ligações posteriores com o 

gnosticismo, se constituía como uma forma de “ler o mundo”, interpretando-o. Essa 

doutrina espiritual surgiu na antiguidade por meio dos rituais ao deus grego Hermes e tinha 

sua cosmovisão apoiada em sete princípios, ou leis, que reaparecem no Livro Novo do 

saint-simonismo, tais como: a imanência; a interconexão dos fenômenos; um princípio 

universal do Universo, ligando as dimensões da matéria; a relação fractal entre homem e 

Universo, sociedade e cosmos; a tensão entre dois pólos antagônicos possibilitando um 

terceiro, a síntese; e a concepção de deus andrógeno.122 Para o hermetismo, apoiado na 

                                                 
121 WEILL, Georges. L’École Saint-Simonienne: son histoire, son influence jusqu’à nos jours., Paris : Alcan, 
1896. p.291-292. 
122 Utilizando analogias simbólicas para descrever a realidade, tal como era de uso da época, Hermes define 
como o primeiro de seus princípios: ‘O Todo é Mente; o Universo é Mental’. (...) O segundo princípio é 
bastante conhecido: ‘O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está 
em cima’. (...) O terceiro princípio fala de uma conhecida lei da física moderna: ‘Nada está parado; tudo se 
move, tudo vibra’. (...) O quarto princípio se refere à lei da polaridade: ‘Tudo é duplo; tudo tem pólos; tudo 
tem o seu oposto; os extremos se tocam e todas as verdades são meias verdades’. (...) O quinto princípio fala 
do ritmo: ‘Tudo tem um fluxo e um refluxo. Tudo se manifesta por oscilações compensadas’. (...) O sexto 
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antiga concepção de hermenêutica, o Universo seria revelado espiritualmente pela 

interpretação, já que o deus incorporado falava por meio da linguagem dos deuses, repleta 

de ambiguidades. Hermes, quando incorporado nas sacerdotisas de Píton, definia seu 

primeiro princípio: “O Todo é Mente; o Universo é Mental”. Segundo Mani Álvares, essa 

perspectiva foi retomada no século XX por Teilhard de Chardin (1881-1955): 

 
“Esta mesma afirmação [“O Todo é Mente, o Universo é Mental”] foi repetida 
por vários filósofos e teólogos, entre eles Teilhard de Chardin, deu origem è eco-
espiritualidade e hoje começa a ser ampliada pela hipótese Gaia, que vê a Terra 
como um corpo vivo e inteligênte”.123 

 

O sociólogo francês Patrick Tacussel levantou a hipótese de que o saint-simonismo 

se utilizou de fontes relacionadas ao hermetismo: 

 
“Saint-Simon e sua escola construíram uma doutrina progressista, sob a bandeira 
do industrialismo conquistador habilitando uma palingenesia social, e uma 
hermética política, cuja coerência íntima empresta todas as forças à tradição do 
hermetismo (...). Nossa hipótese da doutrina saint-simoniana a partir da 
reapropriação (sincrética) do hermetismo é uma hipótese válida que tem o mérito 
de explicar um aspecto importante de sua teoria – o deus andrógeno – e suas 
consequências na evolução do grupo, notoriamente a procura de uma aliança 
‘religiosa’ entre Ocidente e Oriente, a implantação da escola no Egito, a procura 
da mulher-messias”.124 
 
 

4.4.3 A prisão dos líderes de Ménilmontant e a dispersão dos saint-simonianos. 

 
A vida de Ménilmontant não foi tranquila por muito tempo. Desde o mês de 

fevereiro de 1832, notificações de ordem criminal haviam sido movidas contra os chefes da 

família saint-simoniana, sob a acusação de “imoralidades”, alicerçado no artigo 291 do 

código penal. Em 27 de Agosto, Enfantin, Duveyrier, Barrault e Olinde Rodrigues foram 

intimados a comparecer à corte suprema, no Palácio de Justiça de Paris. Testemunhas 

também foram intimadas.  

                                                                                                                                                     
princípio se refere à lei da causa e efeito: ‘Toda causa tem seu efeito e todo efeito tem sua causa’. (...) 
Finalmente, o sétimo princípio atribuído a Hermes seria a questão de gêneros: ‘Tudo tem seu princípio 
masculino e o seu princípio feminino: o gênero se manifesta em todos os planos”. (ALVAREZ, Mani. 
Psicologia transpessoal: a nova aliança entre espiritualidade e ciência. São Paulo: All Print, 2006. p.62-63) 
123 Ibidem. 
124 TACUSSE, Patrick. Mythologie des formes sociales : Balzac et les saint-smoniens ou le Destin de la 
modernité. Paris: Meridiens-Klincksieck, 1995. p.224-225. Apud REGNIER, Etudes saint-simoniennes, p.44. 
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No dia do julgamento, o PÈRE Enfantin, trajado com a indumentária sacerdotal 

saint-simoniana, foi escoltado pela irmandade, o que foi, segundo Reybaud, motivo de 

gozação pública, pois não se sabia se era “uma antecipação ou um atraso do carnaval”. 

Durante a sessão, Enfantin chegou mesmo ao ponto de, durante o interrogatório, provocar a 

corte, enquanto Duveyrier, Barrault e Chevalier se empenhavam em usar a estética da 

poesia para defender as ideias de associação, de reforma religiosa, de sufrágio das mulheres 

e de melhoria das condições dos trabalhadores.  

A acusação contra os líderes se calcava em especulações como a ligação entre a 

doutrina e a primeira Revolta dos Canuts de Lyon, movimento de operários e pequenos 

proprietários de ateliês de tecelagens eclodido no final de 1831. Os canuts entraram em 

greve geral reivindicando a tarifa mínima sobre seus produtos, o que não estava sendo 

respeitado pelos atravessadores e nem pelas autoridades. O movimento foi aniquilado pela 

armada francesa. No momento de seu processo judicial, após sua prisão, Enfantin alegou 

inocência, embora tenha reconhecido que o movimento saint-simoniano tivesse lá muitos 

adeptos tanto entre pequenos burgueses quanto entre operários. Enfantin salientou que o 

movimento dos tecelões de Lyon não era senão resultado de uma nova ordem que estava se 

estabelecendo na Europa e no mundo, no qual os trabalhadores, os produtores, outrora 

oprimidos pelos dissipadores, aniquilariam os ociosos. Para Enfantin, a doutrina até então 

não tinha feito outra coisa senão revelar os antagonismos sociais, e as massas, juntamente 

com os savants, consolidariam a nova fase da ordem social, compelidos por fatores 

históricos e econômicos, e não somente pela divulgação das ideias de Saint-Simon. Para 

Enfantin, esses potenciais dos trabalhadores estavam “desabrochando” em Lyon: 

 
“Os burgueses e os doutores estão distantes de mim, pois somos proletários; para 
nós a política teórica está encerrada, a vida da política prática começa. Nós a 
praticamos em Lyon porque, lá, coisas novas vão desabrochar”.125 
 
 

Assim, Prosper Enfantin, Duveyrier e Michel Chevalier foram condenados a um ano 

de prisão, por imoralidade e por incitar movimentos de organização dos trabalhadores. Em 

15 de dezembro, Chevalier e Enfantin iniciam sua pena na penitenciária de Sainte-

                                                 
125 Fala de Enfantin citado por Michel Chevalier. Apud BAYON, Denis. Le Commerce Véridique et Social, 
de Michel-Marie Derrion. Lyon, 1835-1838; Petites visites chez les utopies coopératives de nos grand-
parents”. Lyon : Atelier de Creation Libertaire, 2002. p.15. 
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Pélagie.126 Durante o cárcere, os três saint-simonianos fizeram contatos com republicanos, e 

Enfantin redigia cartas que futuramente formariam texto de publicações saint-simonianas. 

Graças a uma interdição real, os três saint-simonianos ficaram apenas sete meses na prisão. 

Todos os fatos envolvendo o processo judicial contra os líderes de Ménilmontant, bem 

como comentários e reflexões dos asseclas, foram reunidos e deram origem a um trabalho 

de 400 páginas publicado ainda em 1832, intitulado Processo na Corte do Tribunal 

Criminal de la Seine.127 

O processo dava início a um período de decadência do movimento. Ménilmontant 

não tinha mais como se sustentar, tanto por falta de recursos quanto por falta de ânimos 

movidas pela execração de seus “monges” e “sacerdotes”.  

Tentou-se, logo após a prisão dos líderes, reorganizar o movimento nas cidades 

mais diversas, nas quais haviam simpatizantes confessos da doutrina de Saint-Simon. 

Missões partiram para Marselha, Toulon, Rouen e Lyon. Os saint-simonianos, 

diferentemente das palestras proferidas entre 1827 e 1831 em salões lotados com o objetivo 

de sensibilizar tanto os burgueses quanto os trabalhadores, agora empregariam uma nova 

estratégia: eles se infiltrariam entre os operários e camponeses, não como sacerdotes, mas 

como trabalhadores dispostos a todo tipo de atividade braçal, como lembra Reybaud:  

 
“Alguns irmãos frequentaram as ruas que levando trouxas penduradas na ponta 
de cabos de madeira, outros se ofereceram para as vindimas [colheitas de uva] da 
costa, e não pediram outro salário senão sua parte na gamela das diárias; esses 
últimos se fizeram canuts com os lioneses, aqueles primeiros tecelões com os 
trabalhadores da Normandia. Frequentemente então, por medida de economia, na 
hora do jantar, a comunidade caia sobre os botequins vizinhos e preparava-se às 
privações do apostolado por meio de refeições econômicas”.128 
 
 

Entretanto, enquanto alguns saint-simonianos faziam uma propaganda silenciosa da 

doutrina, outros saiam em missões evangélicas a partir de outubro de 1832, uma ordem 

expressa do próprio PÈRE Enfantin de dentro de Sainte-Pélagie. No final de setembro 

daquele ano, alguns “camaradas”, como Hoart, Bruneau e Ribes partiam para Lyon na 

                                                 
126 WEILL, Georges. L’École Saint-Simonienne: son histoire, son influence jusqu’à nos jours., Paris : Alcan, 
1896. p.134. 
127 Procés en la Cour d’Assises de la Seine, les 27 et 28 Aout 1832. Paris : Librairie Saint-Simonienne et 
Johanneau, 1832. 
128 REYBAUD. Op.cit.,. p.138-139. 
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chamada Missão do Sul, conforme lembra Chevalier em uma carta ao companheiro 

Monsieur Arlès, escrita no dia 8 de outubro de 1832: 

 
“Meu querido Arlès, eu vos anuncio, da parte do PAI a mais próxima partida para 
a etapa sul da missão. Hoart e Bruneau, ambos investidores, ambos velhos 
membros da família [saint-simoniana], ambos camaradas da Escola de LE PÈRE, 
ambos excelentes crentes, homens importantes e bons, ardentes, sábios, tem a 
missão de ir à Lyon e de lá para Montpellier, mostrar o novo homem e a nova 
indumentária. Suas constantes relações militares e suas características pessoais, 
hoje, asseguram a eles todas as facilidades possíveis para tal tarefa”.129 
 
 

Os camaradas saint-simonianos eram recebidos pelos simpatizantes de Lyon com 

muita alegria e pompa. Exemplo disso foram os banquetes em Lyon, organizados por 

Michel Derrion. 

 

4.4.4 Michel Derrion e o saint-simonismo em Lyon. 

 

Michel-Marie Derrion (1803-1850), um tecelão do bairro de Croix-Rousse, foi um 

dos primeiros trabalhadores a aderir à doutrina de Saint-Simon de Lyon, onde os discípulos 

fizeram uma série de predicações a partir de 1830. Ele estava entre os primeiros a ouvir as 

conferências dadas em Lyon pelos pregadores saint-simonianos, dos quais estava Pierre 

Leroux. O ciclo de conferências durou três meses no decurso do primeiro semestre de 1831. 

As salas previstas para o público, nas quais essas realizações estavam destinadas a 2000 

pessoas, se mostraram logo extremamente pequenas. Uma parte da elite leonina se urgia 

para escutar a igreja saint-simoniana denunciar a livre concorrência, o estado de “guerra 

industrial”, o individualismo exacerbado. Segundo Bayon, “Derrion escrevia ainda que 

‘sobre diversos pontos da cidade retumba a palavra do advir’” .130  

Assim, os saint-simonianos Leroux e Jean Reynaud estiveram em Lyon poucos 

meses antes da grande insurreição dos tecelões. Eis uma discrição da chegada saint-

simoniana àquela cidade industrial: 

                                                 
129 CHEVALIER, Michel. Lettres à Arlès. In OEuvres de Saint-Simon & d’Enfantin. Publiées par les 
membros du conseil institué par Enfantin pour l’exécution de ses dernières volonté et précédées de deux 
notices historiques. Paris : E. Dentu, 1866. Huitième volume, p. 97-98. 
130 BAYON, Denis. Le Commerce Véridique et Social, de Michel-Marie Derrion. Lyon, 1835-1838; Petites 
visites chez les utopies coopératives de nos grand-parents”. Lyon : Atelier de Creation Libertaire, 2002. 
p.15. 
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“Os saint-simonianos vem a pé, portando seu estranho uniforme tricolor (toca 
vermelha, calças brancos, colete branco com detalhes vermelho, túnica azul; para 
recordar que todos os homens são solidários, seus coletes se abotoam nas costas, 
o que faz com que somente possam vesti-los com uma ajuda), mochila nas costas, 
cajado de peregrino em mãos. No caminho, eles evangelizam os curiosos”.131 
 
 

Mas Derrion não tomou nenhum partido em relação às reivindicações e motins 

operários de 1831. Como outros, ele estava abalado pela vigorosa ressonância das ideias 

associacionistas e mutualistas132 nos diversos centros da vila, especialmente, mas não 

unicamente, próximo aos operários. Uma das manifestações disso está no sucesso do 

pequeno jornal hebdomadário O L’Écho de la Fabrique (1831-1834). Após o fracasso da 

greve de 1831, numerosas associações de produção se instalam aos pés do Croix-Rousse. A 

ideologia dos saint-simonianos se misturava ao pragmatismo dos mutualistas. O 

envolvimento de Derrion com os membros saint-simonianos é evidente na continuação 

daquela carta de Chevalier a François Arlès-Dufour, um saint-simoniano de Lyon: 

 
 “... com eles [Hoart e Bruneau] estará Ribes, que muito fez em Lyon, e onde se 
ficará feliz por revê-lo. Lá, Ribes se desenvolveu bem. Ele é uma coluna de 
mármore. Depois de um tempo ele se tornou taciturno. Mas a alegria de rever os 
lioneses, o entusiasmo do qual Cognat e Derrion fervem, vossa tenra afeição e a 
comunhão permanente de Hoart e Bruneau certamente o decidirão”.133 
 
 

Na concepção de Michel Chevalier, Lyon deveria ser proclamada a “Meca” da nova 

ordem, e não Paris, uma vez que essa última não havia entendido a doutrina de Saint-

Simon, ao passo que os trabalhadores lioneses haviam mostrado sua força, tanto pelos 

meios violentos, como a revolta dos canuts, quanto pelas associações, a exemplo dos 

                                                 
131 ÉMERIT, Marcel. La révolte des canuts, en 1834, vue par Terson, informateur d’Eugène Süe : Actes du 
89e Congrès national des Sociétés Savantes. Paris : Imprimerie Nationale, 1965. Apud DUJARDIN, Philippe. 
Saint-simonisme, Mutuellisme, Solidarisme et mouvements issus du Catholicisme social : des doctrines 
fondatrices d’une tradition d’antiindividualisme pour Lyon. 2009. p.07. 
132 O mutualismo, associação de chefes de Atelier fundada por Pierre Charnier, se implantou em Croix-
Rousse a partir de 1828. Tal associação não era aberta senão aos chefes de oficina casados e excluía solteiros 
e concubinários, que é o caso de Derrion que viveu maritalmente com suas duas companheiras, Honorine 
Michel e posteriormente, após a morte desta, com Césarine Gavinet, que o reencontrou no Brasil. Ambas 
operárias (costureira e dobadeira [mulher que enrolava o fio da meada do novelo, no tear]), com as quais teve 
crianças que ele reconheceu. 
133 CHEVALIER, Michel. Lettres à Arlès. In OEuvres de Saint-Simon & d’Enfantin. Publiées par les 
membros du conseil institué par Enfantin pour l’exécution de ses dernières volonté et précédées de deux 
notices historiques. Paris : E. Dentu, 1866. Huitième volume, p.97-98. 



 290 

mutualistas e fourieristas. Michel Chevalier pretendia fundar uma grande igreja saint-

simoniana em Lyon: 

 
 “Quanto ao centro a fundar em Lyon, será evidentemente apenas a constatação 
de um fato existente. Lyon é a chave do vale dos rios Rhône e Saône, o centro de 
um movimento industrial colossal que compreende uma vigorosa população em 
quem a fé religiosa não está dissipada, e que se inflamará instantaneamente na 
tocha resplandecente que faremos brilhar”.134 
 
 

Na sequência da carta a Arlès, Chevalier fala da recepção que seria dada por 

Derrion em Lyon aos representantes de LE PÈRE. Aquela seria a primeira missão saint-

simoniana, e pela primeira vez a cidade de Lyon entraria em contado com a vestimenta e 

com os cantos ritualísticos dos saint-simonianos: 

 
“A partida dos missionários está próxima. Será provavelmente fixada na próxima 
quinta-feira (depois de amanhã) às 4 horas da tarde, por Gaillard e Lafitte. Será 
solene: Paris entenderá nossas canções. Eles chegaram à Lyon por meio de um 
barco a vapor, sem se deterem no caminho. Que Cognat e Derrion façam as 
disposições para que a família de Lyon os receba no porto, e que Lyon entenda as 
canções O Apelo e a Saudação, cantadas por vigorosos pulmões. Que Cognat e 
Derrion se felicitem, pois é por seus esforços que Lyon se tornou digna de 
receber a primeira missão apostólica”.135 
 
 

Na carta a Arlès, Chevalier reafirmava a estratégia de ter as missões saint-

simonianas como o primeiro passo para a reforma social no mundo, depois do fim de 

Ménilmontant, além da busca pela mulher-messias. Chevalier também enaltece Derrion e 

os dois maiores veículos de propagação de ideias relativas à organização dos trabalhadores 

em Lyon, os jornais Le Précurseur e L’Écho de la Fabrique:  

 
“... A experiência de Ménilmontant acabou, e nós iremos transbordar sobre o 
mundo. Abençoamos o santo nome de Deus, nome que foi por nós retomado na 
Terra, que o esquecera. Abençoamos LE PÈRE, por quem todas as coisas se 
efetuam! Esperamos LA MÈRE cujo tenro beijo nos recompensará por nossas 
obras! Lembrem, Cognat, Derrion e todos, que o que Hoart, Bruneau e Ribes 
verão dependem da instalação do habit entre vós! Vocês receberão um aviso 
ulterior; pensem no Le Précurseur e no L’Écho”.136 

                                                 
134 CHEVALIER, In Op.cit., p.100. 
135 CHEVALIER, In Op.cit., p.98-99. 
136 CHEVALIER, In Op.cit., p.99.  
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Michel Chevalier relatava a importância de homens como Michel-Marie Derrion em 

Lyon, para que essa igreja pudesse ter êxito: 

 
“O papel que você incumbe a si mesmo, em tudo isso, toma uma relevância 
considerável. Enquanto jovens, como Derrion e pobre Cognat, agirem sobre as 
massas e lhes comunicarem a comoção com animação, você [Arlès-Dufour], e os 
homens como Corrèze, como Decaen, terão a constituir uma espécie de 
autoridade que atrairá o respeito dos trabalhadores, cujos fuzileiros saberão se 
fazer amar, como boas crianças”.137 
 
 

De fato, a “expedição” saint-simoniana chegou a Lyon no final de novembro. O 

jornal L’Écho de la Fabrique, em dezembro de 1832, publicou uma nota intitulada 

Banquete Saint-Simoniano, em que o cirurgião Cognat e tecelão Michel Derrion passavam 

a liderança da família saint-simoniana de Lyon aos camaradas Hoart e Bruneau. Após uma 

recepção liderada por Derrion no porto de Lyon, os saint-simonianos saíram pelos bairros 

em desfile, entoando os cânticos de Félicien David: 

 
“Os apóstolos saint-simonianos, Hoart, ex-capitão de artilharia, e Bruneau, ex-
capitão de estado-maior, se encontraram, no domingo, dia 25 de novembro, em 
nossa cidade, de retorno de sua missão do Sul, acompanhados de Granal, ex-
advogado, e de Arnaud, ex-médico, dois saint-simonianos do Sul, que os 
seguiram em uma incursão apostólica. No mesmo dia chegaram os senhores 
Mulatière, Desloges, Terson, Machereau, apóstolos, e Maillard, todos esses 
tecelões, vindos de Paris. A família de Lyon, que desde as oito horas da manhã 
estava a postos para lhes aguardar, foi de encontro a Hoart e Bruneau, tendo a sua 
frente os chefes Cognat e Derrion. Encontraram-se próximo à Madeleine; e após 
algumas palavras de Hoart, sobre sua missão do Sul, e uma alocução de Cognat, 
que restabeleceu a Hoart e Bruneau a direção da família que se formara com seu 
irmão Derrion, se puseram em marcha cantando O Apelo e outras canções 
religiosas. O cortejo atravessou assim o subúrbio, a ponte De La Guillotière, os 
Brotteaux, e se ofereceu um banquete que estava preparado. Lá, mais de cem 
pessoas, homens, mulheres e crianças, tomaram parte em um repasto muito 
simples. O serviço era feito por apóstolos. Se brindou  por várias vezes”.138 
 
 

Uma amostra da filiação de Derrion aos saint-simonianos foi sua carta de repúdio a 

uma nota publicada no jornal Correio de Lyon. Essa nota anônima caluniava os saint-

                                                 
137 CHEVALIER, In Op.cit., p.99.  
138 L’Écho de la Fabrique – Journal Industrial e Literário de Lyon (09 de dezembro de 1832 – No. 59). 
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simonianos, no momento em Enfantin havia sido preso. Tal carta de Derrion foi publicada 

no L’Écho de la Fabrique: 

 
“Sem adotar totalmente as doutrinas de Saint-Simon, acreditamos que não se 
deva recusar a inserção da seguinte carta, embora não nos obrigando a ter isso 
como dever. Devemos o reconhecimento aos Saint-simonianos pela posição 
tomada ante a justiça, por terem direcionarem as ideias do século rumo às 
necessidades e melhorias do proletariado”.139 
 
 

Na sequência da longa carta, Michel Derrion afirmava sua fidelidade a Enfantin 

uma vez que ele havia mostrado uma causa aos trabalhadores oprimidos e as mulheres em 

um mundo onde a livre concorrência, a especulação e a exploração histórica de uma classe 

sobre outra já chamavam a atenção de owenistas na Inglaterra e dos adeptos do 

associacionismo de Fourier. Por meio da interpretação dos escritos de Saint-Simon, 

Enfantin havia mostrado um futuro mais fraternal e mais solidário para a humanidade. Essa 

utopia era o que mais atraia Derrion: 

 
“... eu [Derrion] não deixarei de responder por intermediário de vosso jornal, (se 
assim me permite) a questão que nos dirigem, perguntando se nós seguimos as 
doutrinas de Enfantin. Sim, responderei, reconhecemos em Enfantin o homem 
superior em que estão os destinos da humanidade; deste homem, sobre o qual 
esses que não o conhecem, jorram a torto e a direito a calúnia e a injúria. Nós o 
chamamos de PAI, pois foi ele quem nos deu uma nova vida. Conjeturando e 
desconfiando, todos nós caminhávamos incertos e tanto quanto perdidos em meio 
a um mundo que não sabia mais aonde ia... Sua voz mostrou-nos o rumo que 
devíamos nos propor, e agora como ele, nós não queremos no futuro nem 
mendicidade, nem PROSTITUIÇÃO, e nem no meio dos homens que falam de 
moral e que praticam a devassidão; como ele, nós viemos declarar ímpia, toda 
exploração, quer seja de uma classe por uma outra classe, quer seja de um sexo 
por um outro sexo”.140 
 
 

Na parte final da carta, Michel Derrion se questionava sobre as injustas e 

contraditórias acusações de imoralidade contra Enfantin, uma vez que a doutrina saint-

simoniana pregava exatamente a responsabilidade que a sociedade deve ter com os 

trabalhadores e com as mulheres: 

                                                 
139 L’Écho de la Fabrique (26 de agosto de 1832 – No. 44). 
140 L’Écho de la Fabrique (Ibidem). 
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“Para nós, repito, estaremos sempre prontos para pôr a nossa vida diante de todos 
aqueles que nos acusarão, e em seguida nós perguntaremos como se pode 
conceber que teorias sejam imorais, quando elas têm por resultado uma conduta 
moral? Como doutrinas podem ser anárquicas quando a realização delas tem por 
consequência a paz do mundo e o desenvolvimento gradual do homem em suas 
potencialidades?... ”.141 
 
 

Uma semana antes, em 19 de agosto, Derrion já havia publicado no L’Écho de la 

Fabrique, por intermédio de Cognat, uma resposta às calúnias contra os saint-simonianos 

divulgadas no Correio de Lyon. A discussão sobre injustiças na acusação de imoralidade 

contra a doutrina já estava ali presente: 

 
“Que se saiba que não somos um partido novo chegando à arena, trazendo um 
novo elemento de discórdia, provocando o ódio contra todos, como todos fazem 
contra o outro. Não, nossa divisa é o amor a todos os homens, amor a todos os 
povos. Ainda que o senhor nos calunie, não temos em relação a vós uma palavra 
amarga sequer. Em nossos esclarecimentos, longe de aumentar ainda mais a 
irritação já tão grande que existe entre todas as classes da sociedade, longe de 
inspirar o desgosto do trabalho, de espicaçar as dores, de enaltecer as paixões, 
nós não fazemos ouvir senão palavras de paz, de associação, de progresso; porque 
nossos princípios são religiosos e têm poder de unir os homens por um mesmo 
sentimento e por uma ciência e interesse comuns”.142 
 
 

Nessa carta de 19 de agosto, Derrion assumia sua militância Lyon na divulgação das 

ideias de Saint-Simon: 

 

“Sim, nós ensinávamos a nova religião: nós fazíamos não somente nos Brotteaux, 
mas em toda a parte onde nos reclamam, e em cada dia, em diversos pontos da 
nossa cidade, ressoou a palavra do futuro. Não excluímos ninguém, porque não 
existe quem tenha necessidade de saber o que lhe temos a ensinar. Não gostamos 
nem do segredo nem da sombra; nós falamos para todos e falamos alto e claro. 
Tenhamos sido carlistas ou republicanos, rico ou pobre, não importa, que nos 
chamem e nós iremos, na certeza de que quando souberem quem somos e o que 
nós ensinamos, amarão nossa gente e nossas doutrinas. E se as perseguições, 
fracassos aos quais estamos expostos nos obrigam a limitar o número de nossos 
auditores, a culpa disso não é nossa”.143 
 
 

No final dessa carta, Derrion resume as ideias saint-simonianas: 

                                                 
141 Ibidem. 
142 L’Écho de la Fabrique (19 de agosto de 1832 – No. 43). 
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“Nós iniciamos o povo aos prazeres das belas-artes que amenizarão sua rudeza. 
Pregamos o trabalho para todos e sua reabilitação religiosa. Colocamos ao 
alcance das meditações dos homens o sublime exemplo dos apóstolos em 
Ménilmontant. Preparamos por nossos tons conciliadores a fusão entre todos os 
partidos, entre todas as classes, entre todas as seitas. Nós aceleramos o momento 
em que os próprios governos mais esclarecidos sobre o destino dos povos, 
substituirão a luta que mata e a concorrência que arruína a organização da 
indústria, da ciência e das belas-artes. (...) Em nome de todos os mestres saint-
simonianos. MICHEL DERRION, fabricante”.144 
 
 

Derrion já era adepto do fourierismo em 1841. Embarcou para o Brasil naquele ano, 

participando da fundação do primeiro falanstério do continente americano. Ele se 

estabelecendo às margens do rio Palmital, atual município de Garuva (SC), com quarenta e 

quatro franceses. Essa única tentativa de implantação de um falanstério no Brasil fracassou. 

Faleceu no Rio de Janeiro, em 1850, vitimado pela febre amarela145 

 
 

4.4.5 Os argonautas de Saint-Simon rumo ao Oriente. 

 

As missões saint-simonianas às cidades francesas era uma ordem de Enfantin, 

objetivando encontrar a Mulher-Messias, ou melhor, LA MÈRE. Segundo Reybaud, 

enquanto alguns saint-simonianos se enclausuraram, “...outros dedicaram-se de modo mais 

ostensivo a trabalhos evangélicos, e embarcaram, novos argonautas, a procura da Mulher-

Messias”.146 O L’Écho de la Fabrique, contemporâneo a todos esse acontecimentos, em sua 

edição nº.22, trazia uma nota intitulada Resumo histórico do saint-simonismo, que nos 

fornece um parecer rápido do movimento pouco antes da saída de Enfantin, Chevalier e 

Duveyrier: 

 
“(...) Desde a prisão de Enfantin e de Michel Chevalier, um grande número de 
saint-simonianos adentraram novamente à vida civil sem, portanto, renunciar à 
sua fé. Eles querem, dizem eles, ao se aproximar dos homens de ciências, de arte, 
de indústria, conduzi-las a suas ideias de renovação. Um dos seus discípulos mais 
ardentes, Duguet, penetrou na Bélgica onde foi acolhido de maneiras diversas; 

                                                 
144 L’Écho de la Fabrique (Ibidem). 
145 O autor desta dissertação organizou um livro falando sobre a biografia de Derrion, abordando sua teoria 
cooperativista. O livro, intitulado Economia Social e Educação no século XIX: Saint-Simonismo, fourierismo 
e utopia em Michel Derrion, está em fase de análise pela editora da UNIVILLE (SC). 
146 REYBAUD. Op.cit., p.139. 
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outro, M. Thomas, foi pregar nas Índias; alguns estão em missão em todo o Sul; 
vários anunciam a intenção de percorrerem o Oeste; enfim, um de seus mais 
eloquentes oradores, Barrault, líder da igreja de Lyon, que primeiramente sob a 
direção de Cognat e Derrion, veio, na ausência do chefe supremo, reconstituir a 
sociedade dissolvida. A nova associação se reformulou sob a denominação 
bizarra de COMPANHEIROS DA MULHER, e é com essa denominação que os 
senhores Tourneux, David, Rigaud, etc., sob a liderança de Barrault, se 
deslocarão ao Oriente para procurar a MULHER LIVRE da qual eles presidem os 
novos destinos. Eles desfraldaram o véu em 22 de março último, de Marselha 
para Constantinopla e Cairo. Os companheiros da mulher embarcaram para o 
Oriente portando um novo traje, que consiste em um colete escarlate, uma túnica 
branca, uma pantalona escarlate colante, botas suaves sobre a pantalona, 
manoplas brancas, e um lenço branco ao redor do pescoço...”.147 
 
 

Por ordem de Enfantin, os Companheiros da Mulher, liderados por Barrault, se 

dirigiram para o Oriente, à procura da Mulher-Messias. O filósofo e sociólogo Roger 

Picard, que estudou as relações entre o período do romantismo e a política, ressalta que: 

 
“Segundo Émile Barrault, todo o movimento literário da época culminaria, por 
meio da revelação e do sentimento de uma nova moral, com a essa glorificação da 
‘Madre’. Determinados por essa ideia da missão das mulheres na transformação 
moral da humanidade, os saint-simonianos foram ao Oriente para buscar lá a 
mulher predestinada, e assim os vemos embarcarem em Marselha no dia 22 de 
março de 1833”.148 
 
 

Assim, em março de 1833, Barrault partia com os Companheiros da Mulher para 

Constantinopla no navio Clorinde. Inusitadamente, Barrault conheceu nessa viagem um 

marinheiro italiano que futuramente participaria de movimentos revolucionários pelo 

mundo, e que estava a bordo. Seu nome era Giuseppe Garibaldi (1807-1882). 

 

4.4.5.1 O encontro de Barrault e Giuseppe Garibaldi. 

 

O jornalista Paulo Markun, em seu livro Anita Garibaldi: Uma heroína brasileira, 

trata do encontro entre Garibaldi e Émile Barrault à frente de seus camaradas. Em 

Marselha, os saint-simonianos embarcaram no navio Clorinda, embarcação proveniente da 

cidade turca de Constantinopla, e que trazia entre os seus marujos, o italiano poliglota 

Giuseppe Garibaldi: 

                                                 
147 L’Écho de la Fabrique – Journal Industrielle et Littéraire de Lyon. (02 de junho de 1833 – No. 22).  
148 PICARD, Roger. El romantismo social. [trad. Para o espanhol, Blanca Chacel], 3ª.ed. Cidad del México : 
FCE, 2005. p.312.  
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“No dia 22 de março de 1833, o Clorinda saiu para a Turquia levando treze 
franceses para o exílio. Impossível ignorá-los: usavam longas becas vermelhas e 
túnicas brancas folgadas, cinturões, luvas e botas de couro preto, lenços ao redor 
do pescoço, cabelos e barbas despenteados e compridos. Segundo o líder Émile 
Barrault, a aparência era uma forma de chamar a atenção para aqueles homens e 
suas ideias”.149 
 
 

Esse aspecto semiótico sobre o uso da imagem como símbolo, levado em 

consideração por Barrault, seria empregado por Garibaldi anos depois, na descrição do 

uniforme usado pelos guerrilheiros que estavam sob suas ordens. Garibaldi já tinha ouvido 

falar do saint-simonismo, mas não de maneira aprofundada, e a viagem com os 

companheiros despertou interesses no marujo italiano. Esse contato possibilitou a pensar a 

ação de luta social numa dimensão mundial, como o próprio Giuseppe revelaria em seus 

diários de memória: 

 
“... durante aquelas noites claras do Oriente, onde, como disse Chateaubriand, 
não há trevas, mas ausência de luz, sob céu semeado de estrelas, sobre aquele mar 
que parece permanentemente acariciado por brisa generosa, nós discutíamos não 
apenas o problema nacional, ao qual se restringia até então o meu patriotismo de 
italiano, mas também a grande questão da Humanidade”.150 
 
 

Durante a travessia do Mediterrâneo, Barrault explicava a Garibaldi os principais 

princípios fomentados por Saint-Simon, como o de que o objetivo da sociedade seria a 

melhoria das condições físicas e morais da classe mais pobre, a de que o Estado precisaria 

ser reorganizado numa hierarquia dominada por líderes ascéticos, simples e desprendidos e 

de que as mulheres deveriam ser reconhecidas com igual aos homens em relação aos seus 

direitos de cidadã de ser humana. Segundo Markun, Barrault ainda convenceu Garibaldi de 

que “um soldado se torna um herói quando agia como cosmopolita, oferecendo sua espada 

e seu sangue a todos os povos, para combater a tirania”. 151  

                                                 
149 MARKUN, Paulo. Anita Garibaldi: uma heroína brasileira. 4ª.ed. São Paulo: Senac, 2000. p.41-42. Obs.: 
Segundo Weill, em sua obra A Escola Saint-Simoniana, vinte e quatro franceses formavam os Companheiros 
da Mulher (WEILL, Georges. L’École Saint-Simonienne: son histoire, son influence jusqu’à nos jours, Paris : 
Alcan, 1896. p.137. 
150 DUMAS, Alexandre. Memórias de José Garibaldi. Porto Alegre, 1907. p.29. Apud MARKUN. Op.cit., 
p.42-43. 
151 MARKUN. Op.cit., p.43. 



 297 

A influência de Barrault sobre o internacionalismo de Garibaldi foi discutida por 

Jasper Ridley, na obra Garibaldi, no qual se salienta que a influência foi mais no campo da 

moral do que no modelo econômico: 

 
“Barrault não conseguiu converter Garibaldi ao socialismo saint-simoniano. Ele 
aceitou com entusiasmo os princípios internacionalistas, mas não a teoria 
econômica socialista. Reagiu a essa exatamente como, quarenta anos depois, 
reagiria às ideias econômicas de Marx e da Primeira Internacional”.152 
 
 

Durante a viagem, Garibaldi foi presenteado com um exemplar em francês da obra 

Novo Cristianismo, com uma dedicatória de Barrault na primeira página, e que ainda hoje 

está preservado na ilha de Caprera, onde Giuseppe morreu. 

 

4.4.2.2 A procura pela LA MÈRE, a Mulher-Messias. 

 

O ano de 1833 era especial: a Mulher-Messias deveria ser encontrada naquele ano, 

exatamente dezoito séculos após a morte de Jesus. A passagem do cometa Halley, naquele 

ano, fora um presságio. A estratégia dos saint-simonianos de evangelização se inspirava na 

ação dos primeiros cristãos. Assim, os saint-simonianos se espalharam, porém, sempre em 

contato com Enfantin, por meio de várias cartas. 

Doze saint-simonianos, que denominaram a si mesmos de “Os Artistas”, eram 

conduzidos pelo músico Dominique Tajan-Rogé (1803-1880), e peregrinaram em Mâcon, 

Beanne e Dijon, porém, a evangelização não teve grandes resultados diante da indiferença 

do povo. Após trabalharem por um tempo como camponeses, Os Artistas se dirigiram à 

Ferney, onde foram “contemplar, com uma mistura de admiração e de horror, a residência 

de Voltaire”.153 Porém, em Genebra, uma multidão hostil os caçaram, e cedo ele retornaram 

a Lyon, sempre a pé, numa miséria completa. 

Dois outros saint-simonianos, Louis Rousseau e Massol, escreveram ao rei Louis-

Philippe a fim de obter a permissão de fazer o apostolado entre detentos em penitenciárias 

de trabalhos forçados. Não recebendo resposta, seguiram em direção à Alemanha para a 

                                                 
152 RIDLEY, Jasper. Apud MARKUN. Op.cit., p.43. 
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evangelização. Na cidade de Stuttgart o acolhimento foi bom, mas em Augsburgo uma 

ordem de expulsão os aguardava. Rousseau precisou retornar à Estrasburgo, onde dirigiu 

veemente uma carta ao rei da Baviera. 

Segundo Weill, outros saint-simonianos singraram o Mar Báltico e o Atlântico: 

 
“Terson, antigo padre católico, partiu com um amigo para converter montanheses 
dos Pirineus; dois outros se dirigiram para a Inglaterra, onde Fontana, um 
refugiado italiano, ensinou publicamente a doutrina. Um grupo de trabalhadores 
rumou para a América com o propósito de estabelecer uma colônia, precedendo 
assim a Icária de Cabet”.154 
 
 

Barrault e os Companheiros da Mulher chegaram à cidade Constantinopla após 

passarem pelo Egito. A crença de que a Mulher-Messias estaria no Oriente foi predito por 

“duas pitoniza”, como lembra Weill: “... duas moças, diz-se, foram postas em estado de 

catalepsia e consultadas sobre a residência da Mãe; elas revelaram como sendo em 

Constantinopla”.155 Todavia, alguns saint-simonianos começaram a disseminar um ideia de 

que LA MÈRE poderia estar no continente americano:  

 
“Alguns mais ardentes se interrogavam se não seria no novo mundo que a Mulher 
estava a esperar; assim Duguet, tomando o título “de cavaleiro da Mãe”, deixou 
Ménilmontant para visitar a América, não “a fria e seca América da Jackson e o 
Adams”, mas a de Bolívar e Cortez. Ele acreditava que encontraria nesses países 
do novo mundo os fundamentos de uma outra Jerusalém, de uma outra Roma. A 
falta de dinheiro o deteve na França, e ele foi propagar a fé no centro [Paris] 
durante dois meses, fazendo alternadamente o ofício de terraplanador, caldereiro, 
na carpintaria de telhados, de operário”.156 
 
 

Enquanto isso, os Companheiros da Mulher chegavam a Istambul. Por ordem de 

Enfantin, os companheiros tinham que tirar as suas tocas diante de qualquer mulher, sendo 

que alguns ajoelhavam. Logo, multidões se reuniam envolta deles. Entretanto, o governo 

turco os conteve, e os forçou a embarcarem em um navio que se dirigia para Izmir 

(Smyrne), ao sul de Pérgamo. É nesse momento que os Companheiros da Mulher visitaram 

Lady Stanhope (1776-1839), mística inglesa que residia no Líbano, e que se tornara famosa 

                                                 
154 WEILL. Op.cit., p.140. 
155 WEILL. Op.cit., p.136. 
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na Grécia por pregar a vinda de uma mulher que daria início a uma religião universal. 

Segundo Stanhope, essa mulher estaria em Constantinopla. 

Na viagem a Constantinopla, a postura rígida de Émile Barrault provocou 

dissensões. Barrault afirmava: “A Mãe aparecerá no mês de maio, em Constantinopla, e ela 

é judia”.157 Alguns discordavam dessa convicção de Barrault, como o médico Adolphe 

Rigaud (1808-1885):  

 
“Recordava-me, as grandes iluminações do poeta Duveyrier, em que um esposa 
jovem se penteava diante do Le Père, errante nos vales do Himalaia, nutre 
grandes poesias dos livros orientais, penetrada em sua carne de amoroso ardor de 
seus climas”.158 
 
 

Em função dessa discussão, a missão a Constantinopla fora temporariamente 

abortada. Os Companheiros da Mulher receberam uma ajuda pecuniária de Lady Stanhope, 

o que possibilitou a saída de Félicien David, que se dirigiu para Jerusalém e cuja visita, em 

agosto de 1833, tinha como objetivo buscar inspiração. Nessa época, Barrault recebia uma 

notícia: Prosper Enfantin estava a caminho do Egito. 

 

4.4.5.3 A espera dos saint-simonianos em Lyon e Paris pela Mulher-Messias. 

 

Enquanto Enfantin, Barrault e outros camaradas se aventuravam no Oriente em 

busca da Mulher-Messias, o “velo de ouro” dos saint-simonianos, os franceses fiéis à 

doutrina aguardavam o sucesso da expedição dos “argonautas de Saint-Simon”. 

Já que a doutrina falava que “todos deveriam trabalhar”, os ex-capitães Hoart e 

Bruneau se estabeleceram como empresários em Digoin, na região da Borgonha. Segundo 

Weill, “Hoart obteve em Grenoble a direção de várias oficinas com setenta e cinco 

operários”.159 Nessas oficinas, Hoart “fez sua tarefa com o uniforme saint-simoniano, 

venerado pelos operários”.160 Ele escreveu a Enfantin: “Père, minha vida se desenvolve, e 
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cada dia me apercebo o quanto nos estendíamos na abstração quando apenas fazíamos 

ciência”.161 

Em Lyon, o grupo de discípulos ainda era numeroso. Alguns saint-simonianos de 

Lyon desejavam colocar em prática as suas teorias, e assim, a Livraria de Mme Durval lhes 

servia de centro de encontro e de publicação das brochuras saint-simonianas. Depois do 

segundo motim dos tecelões de Lyon, em 1834, Terson pregou a paz e condenou o emprego 

de baionetas tanto contra os operários quanto contra os soldados, mas, ao mesmo tempo, 

assustado com a miséria dos canuts, ele publicou O Grito do Povo. Weill lembra que a 

livraria de Mme Durval também publicou um trabalho de Derrion, cujo prospecto fomentava 

a fundação da primeira cooperativa de consumo da Europa: 

 
“Um industrial, Derrion, publicou um projeto de organização da indústria e 
fundou uma sociedade cooperativa de produção gradativamente tomaria o lugar 
dos patrões, lhes oferecendo uma indenização ao invés de arruiná-los pela 
concorrência... ”.162 
 
 

Em Paris, havia dois grupos de saint-simonianos: um grupo menor de “fiéis” aos 

dogmas, e outro formado por feministas. As feministas saint-simonianas dividiam espaço 

com as feministas fourieristas: as primeiras pregavam a importância simpática da mulher 

enquanto as inspiradoras da reforma social; as segundas pregavam a liberdade plena, 

mesmo sexual, das mulheres. O grupo de feministas saint-simonianos fundou um jornal 

que, publicado em datas irregulares, chamou-se alternadamente A Mulher Livre e A Tribuna 

das Mulheres, e quando as primeiras fundadoras, Désirée Véret e Marie-Reine Guindorf, 

converteram-se ao fourierismo, o jornal foi dirigido por Suzanne Voilquin, antigo operária. 

Ainda em 1833, por ordem de Enfantin, elaborou-se “o Livro das Ações, espécie de 

jornal oficial relatando os feitos e os gestos dos missionários”.163 Esse panfleto foi dirigido 

pela esposa de Henri Fournel, Cécile, na mesma época em que ele organizava um catálogo 

histórico com as obras relativas à doutrina: a Bibliografia saint-simonianna. Essa 

                                                 
161 Livre des Actes, I. Lettre de juin 1833. Apud WEILL. Op.cit., p.142. 
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publicação se estendeu até 1834, sendo dirigida por Marie Talon quando Henri e Cécile 

Fournel partiram para o Egito com Enfantin. 

Quantos aos homens parisienses, alguns formavam a chamada “família de Paris”, 

fazendo reuniões esporádicas, e segundo Weill, salvo os seguidores do saint-simoniano 

Lambert, “os burgueses se afastaram pouco a pouco (...), e a família não se encontrava 

mais composta senão de operários”.164 Nesse momento das missões saint-simonianas, 

Georges Weill nos fornece um exemplo de iniciativa individual dos saint-simonianos: 

 
“Um pequeno rebanho escolheu Vinçard como pastor, o feliz cancioneiro da 
alma ingênua, que havia sido amado por todos. O brincalhão do bando era um 
outro operário, Gallé. Ele organizou as reuniões de domingo, sendo cobrado, por 
cabeça, setenta e cinco centavos cêntimo [centésima parte de um franco], e 
nessas reuniões se cantavam os coros saint-simonianos; uma outra vez passeou-
se, sempre em coro, com o busto de Saint-Simon pelas ruas... ”.165 
 

Como Enfantin havia anunciado ainda em Sainte-Pélagie, após a sua soltura, em 1º 

de Agosto de 1833, ele seguiu a família nas missões ao Oriente, rumando para o Egito, 

numa expedição que foi composta por alguns de seus seguidores. Após o período de 

fomentações sobre a empresa relativa à barragem do Nilo, alguns deles deixaram o Egito e 

seguiram para a Palestina. Por meio de cartas, estabelecia contatos com os seus discípulos 

na França, fazendo com que a hierarquia se mantivesse apesar das distâncias. Entretanto, os 

saint-simonianos que se encontravam na Anatólia, com Barrault, estavam cindidos. 

Barrault, dois anos depois escreveria um livro falando sobre as experiências saint-

simonianas no Oriente, bem como suas reflexões sobre a busca da Mulher-Messias.166  

                                                 
164 WEILL. Op.cit., p.148. 
165 VINÇARD, Jules. Mémoires episodiques d’une vieux chansonnier saint-simonien. Paris, 1879. p.144. 
Apud WEILL. Op.cit., p.148. Em seu livro de memórias, Vinçard revelou um fato que ocorreu às vésperas da 
partida de Enfantin para o Egito, relacionado a “uma moça chamada Émilie” (ALEXANDRIAN, Sarane. Les 
Libérateur de l'amour. Paris: Éditions du. Seuil, 1977. p.176). Segundo Vinçard, a família foi informada pelo 
vigia de Ménilmontant que ela havia sido intimada por uma jovem que iria se apresentar num certo dia, às 
sete horas da manhã. Foram ao encontro e, após uma hora de espera, apareceu uma jovem pálida, usando uma 
túnica azul drapeado à moda da Grécia Clássica, um véu azul jogado para trás e uma coroa de rosas brancas. 
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ao mais passional, ao mais inteligente, ao mais extremamente forte dentre vocês” (WEILL . Op.cit., p.149). 
Obs.: Antes da partida para o Egito, numa terceira tentativa de encontrar um parceiro, a moça Émilie foi 
levada pela sua mãe, vexatoriamente. 
166 BARRAULT, Émile. Occident et Orient: études politiques, morales, religieuses pendant 1833-1834. 
Paris : Desessart, 1835. 
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Enquanto isso, as reuniões da família de Paris, sob direção de Vinçard, criaram um 

comitê de redação de um pasquim chamado primeiramente de Colmeia Popular, 

posteriormente A União. Esse jornal circulava justamente entre os operários, e ali havia 

artigos e poesias de autoria dos trabalhadores. Nesses artigos e poesias, segundo Weill, 

“nos quais proletários exprimiam de uma maneira incorretas, mas calorosa, o seu ideal 

político e as suas ilusões sobre um futuro próximo” .167  

O fracasso das missões no Oriente, somados ao preconceito da sociedade da época, 

que em grande parte não viu no movimento senão um aglomerado de asseclas fanáticos “à 

la anabatistas de Munster”,168 fez com que o saint-simonismo se dilui-se em sua dimensão 

religiosa institucionalizada, porém, iniciava-se um período em que as dimensões 

econômicas, políticas e filosóficas encontrariam espaço para a suas práticas. Sobre o fim da 

parte religiosa do movimento, Georges Weill salienta que:  

 
“A seita morreu em 1833, mas o espírito saint-simoniano subsistiu; se manteve 

em seus adeptos o desejo de associar todos os povos pela indústria e pela ciência; 

(...) se manteve neles a atenção para as doutrinas filosóficas e religiosas. A 

história desta escola não terminou, conseguintemente, nem na prisão Sainte-

Pélagie, nem mesmo no regresso do Egito”. 169 

 

 
O que se sucedeu foi um período de silêncio de muitos saint-simonianos. Outros se 

dedicaram a escrever e documentar suas experiências dentro do movimento utópico. O 

saint-simonismo somente retomaria com mais afinco os espaços de discussão e de ação às 

vésperas da eclosão do movimento popular que levou à Revolução de 1848. 

 
4.5 OS ÚLTIMOS ANOS DO MOVIMENTO SAINT-SIMONIANO.  

 

Uma citação de Georges Weill condensa a importância da filosofia saint-simoniana 

e de seu desenvolvimento. Essa importância se demonstraria uma vez que ela combateu 

“voltaireamente” o cristianismo medieval, dando continuidade ao Iluminismo francês; que 

ela desenvolveu a teoria da perfectibilidade, presente em Condorcet e antes em Descartes; 
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e que ela desenvolveu a concepção de libertação dos trabalhadores e das mulheres, por 

meio do principio de igualdade entre os homens. Segundo Weill: 

 
“O século XIX, entendendo que somente se podia combater o cristianismo se o 
substituísse, elaborou a teoria do perfectibilidade. Esta teoria tornou-se possível 
graças ao racionalismo cartesiano; Pascal a formulou primeiramente, Perrault e 
Lamotte desenvolveram-na. Assim o século dos enciclopedistas, distante de ser 
contraditório e o inimigo do século precedente, herda dele um princípio de ordem 
cuja nossa época deve se servir para a reconstrução. Os princípios do século XIX 
tem sido a soberania do povo, atacada injustamente por alguns saint-simonianos, 
e a igualdade, que deveria ganhar espaço ao mesmo tempo em que a liberdade; o 
objetivo é a libertação dos proletários, libertação que o terceiro estado realizará se 
ele quiser evitar uma revolução. Ao mesmo tempo virá a libertação das mulheres, 
logo que se elabore para elas uma verdadeira educação. Tudo isso deve fazer-se 
gradualmente, com o tempo”.170 
 
 

Após 10 anos da morte de Saint-Simon, rumos diversificados foram tomados entre 

aqueles que pretenderam dar continuidade ao seu legado filosófico. Como diria Jacques 

Dupré na Revista INDÉPENDANTE, em 1841: “O saint-simonismo está no povo por meio do 

comunismo, na burguesia pelos jornais de todas as opiniões. O saint-simonismo está por 

toda a parte”.171  

O primeiro dissidente, Philippe Buchez, criou uma escola doutrinária própria, sendo 

que “no final de Dezembro de 1831, Buchez fundou o LE EUROPÉEN, jornal bastante 

permeado pelas ideias de Saint-Simon” .172 O jurista e jornalista Eugène Lerminier (1803-

1857) redator do LE GLOBE, e participante das predicações do auditório da sala Tailbout, 

também se distanciou dos asseclas de Ménilmontant. Lerminier dedicou parte de sua obra 

Filosofia do direito, de 1831, a Saint-Simon. 

Os dissidentes que se afastaram de Bazard, encontraram um veículo para expressar 

seus pensamentos na Revista Encyclopédique, de Lazare Hippolyte Carnot (1801-1888). 

Político que havia participado como redator do LE PRODUCTEUR. Foi por meio dessa revista 

que Jean Reynaud (1806-1863) publicou o seu Da Sociedade Saint-Simoniana173 e 

monsieur Édouard Charton (1807–1890) as suas Memórias de um predicador saint-
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simoniano.174 Outro dissidente saint-simoniano que atuou nessa revista, com diversos 

trabalhos, foi Pierre Leroux.  

O discípulo direto de Saint-Simon, o banqueiro de origem judaico-lusitana Olinde 

Rodrigues, também não residia inativo. Alguns meses após a sua ruptura com Enfantin, 

Rodrigues publicou uma seleção escolhida dos escritos do mestre, “com um prefácio no 

qual ele reivindicava a direção do saint-simonismo”.175 Num texto, intitulado Bases da lei 

moral proposta na aceitação das mulheres, incluído como epílogo das Œuvres de Saint-

Simon, Rodrigues retomava as discussões com Enfantin sobre a liberdade da mulher. 

Porém, a melhoria da classe trabalhadora e o abismo entre ricos e pobres foi o que passou a 

ocupar suas reflexões. Assim, Rodrigues fundou o “jornal O Patriota, em 1840, que deveria 

ser endereçado aos ricos e aos pobres”.176 Esse jornal, que trazia como epígrafe “Paz e 

Trabalho, Progresso e Conservação”, não obteve muita repercussão. Suas ideias de 

progresso pacífico o levaram a conhecer muitos operários e principalmente poetas. Em 

1841, Olinde Rodrigues publicou a obra Poesias sociais dos operários, no qual ele reunia 

os frutos daquele diálogo. O prefácio da obra continha a proposta de criação de um partido 

dos trabalhadores baseado na fusão de classes: 

 
“Chegou o tempo de fundar na imprensa, nas câmaras, na burguesia, nas fábricas, 
um novo partido político, o da paz e do trabalho, da conservação e do progresso, 
o partido social”.177 
 
 

Nesse livro organizado por Rodrigues, homens como Monsieur Ponty, trabalhador 

abridor de fossas, celebrava em Saint-Simon o precursor do futuro. Outro trabalhador, o 

sapateiro Savinien Lapointe, que devia a sua estréia na arte poética a Mme George Sand 

(1804-1874), entoou:  

 
“Não acreditem, amigos, nessa gente que sempre  
Tornam vãos os seus escritos de fala irada.  
Nada de grande salta de seus cérebros doentes; 
Não, o futuro não está mais em uma barricada!”. 178 
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Entretanto, nas Poesias sociais dos operários, também havia, em meio a essas 

palavras pacíficas, “gritos” de ódio. O pobre reclamava o quanto pode, pois o “destino” o 

condenou à desgraça: “O nosso destino é, portanto, nascer para sofrer? A existência, para 

nós, estará sem encantos? Verterão sempre suores, sangue e lágrimas?”.179 Outras vezes, 

era o homem do povo que desvanecia o rico: “É uma coisa atroz! A ti todo o meu ódio; ao 

pelourinho do povo é necessário que eu te acorrente!” .180 

Segundo Weill, a publicação de Rodrigues objetivava “mostrar à burguesia os 

perigos que corriam com a sua indiferença com relação às massas populares”.181 Porém, 

assim como o jornal O Patriota, o livro de poesias operárias passou praticamente 

desapercebido pelo público.  

Em 1844, Rodrigues se empenhara na criação de um fundo de aposentadoria para 

operários. Ele formou uma comissão entre os quais se encontravam o economista Hippolyte 

Passy (1793-1880) e dois hóspedes de Ménilmontant, Gustave d’Eichthal e Michel 

Chevalier,. Ainda uma vez, essa ideia de Olinde Rodrigues não pode se efetuar. 

 

4.5.1 Origens dos conflitos entre Fourier e os saint-simonianos.   
 

Em 1830, após lançar o livro Novo Mundo Industrial, o seu autor, o socialista 

utópico Charles Fourier, sofria uma série de críticas. A revista católica Universal o 

estigmatizou como “materialista” e “bufão”.182 Na Revista Francesa, uma resenha anônima 

o equiparou a Robert Owen e a Saint-Simon, “insinuando que a única coisa que o 

distinguia dos outros dois era o ‘estilo grotesco’ em que escrevia”.183 O autor daquela 

resenha teria sido o historiador e político francês François Guizot (1787-1874), e quanto à 

comparação como os outros dois utópicos, Fourier se sentiu ofendido. 

Muitos saint-simonianos se debandavam para o fourierismo. Porém, as relações 

entre os dois grupos foram inicialmente amigáveis. O próprio Charles Fourier havia 

enviado suas obras a Enfantin com o objetivo de “convertê-lo”. Enfantin, por sua vez, lhe 
                                                                                                                                                     
178 WEILL. Op.cit., p.162. 
179 Ibidem. 
180 Ibidem. 
181 WEILL. Op.cit., p.163. 
182 KONDER, Leandro. Fourier, o socialismo do prazer. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998. p.13. 
183 KONDER. Op.cit., p.13. 



 306 

enviou os principais livros de Saint-Simon. Após tê-los lidos, Fourier fez uma crítica áspera 

que gerou uma resposta de Enfantin, dizendo que Fourier estava distante da cortesia 

admitida pelos “civilizados”. Depois disso, Fourier reconheceu que havia feito uma leitura 

aligeirada, e que as ideias capitais de Saint-Simon lhe havia escapado:  

 
“O autor da Teoria dos quatro movimentos propôs aos seus êmulos de professar 
“duvidosamente” a moral societária; o líder dos saint-simonianos recusou 
declarando que entre Saint-Simon e Fourier a sua escolha estava feita. Aquele, 
ferido no seu orgulho, exasperado pelo sucesso da escola adversária, publicou 
contra ela em 1831 uma brochura virulento”.184 
 
 

A brochura de Fourier a que se referia a citação de Weill trazia como título As 

armadilhas e charlatanismo das duas seitas de Saint-Simon e Owen. Segundo Fourier, o 

saint-simonismo restabelecia a teocracia, “o mais obscuro dos governos”.185 Ali, Fourier 

alegava que a filosofia saint-simoniana restauraria a mão-morta, curiosamente, uma das 

feudalidades mais combatidas por Saint-Simon. Outras acusações de Fourier era a de que os 

saint-simonianos tinham a mesma característica da ordem dos Jesuítas, “cujos seus esforços 

tendem, sobretudo, a seduzir ricos doadores, e tudo o que ela fará de bom será pilhado no 

sistema societário”.186 Os fourieristas reproduziram essa última acusação repetidamente 

contra Enfantin. O fourierista Victor Considérant alegava que Abel Transon, dissidente 

saint-simoniano de Ménilmontant, havia surpreendido por diversas vezes LE PÈRE Enfantin 

lendo, em segredo, a obra Teoria dos quatro movimentos.187 Esses diálogos entre Enfantin e 

Fourier formam a gênese da guerra entre saint-simonianos e fourieristas. 

Aumentavam as divergências. Jules Lechevalier era um dos mais notáveis 

predicadores e missionários saint-simonianos. Quando da cisma em Bazard e Enfantin, ele 

resolveu não seguir nenhum dos dois, e decidiu entregar-se sozinho a procurar a verdade 

começando por estudar o fourierismo. Algumas semanas depois, um dos fiéis de Enfantin, 

                                                 
184 WEILL. Op.cit., p.164. 
185 FOURIER, Charles. Pièges et charlatanisme des deux sectes Saint-Simon et Owen qui promettent 
l'association et le progrès. Paris : Bossange Père, 1831. Apud WEILL .Op.cit., p.164. 
186 FOURIER, Op.cit.,  Apud Ibidem. 
187 STEIN, Lorenz von. Geschichte der socialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf unsere Tage. 
Leipzig: Verlag von Otto Wigand. 1850. Tomo II, p.206. Apud Ibidem. Obs.: Georges Weill salientou que 
Jules Lechevalier, um dos primeiros fourieristas e dissidente saint-simoniano, em uma conferência feita na 
presença de Fourier, declarou que não se podia censurar Enfantin, pois ele não havia, de forma alguma, 
plagiado as ideias de Fourier. (WEILL.Op.cit., p.164-165). 
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Abel Transon, afastava-se por sua vez, não por aversão contra a nova moral, mas por lhe 

parecer incompleta. Num manifesto endereçado aos seus antigos irmãos de doutrina, ele se 

retratou, mostrando o que seriam lacunas de suas crenças: 

 
“A doutrina de Saint-Simon, não nos ensinando nada sobre a natureza do 
indivíduo e nem sobre as relações íntimas dos dois sexos, nos deixa na 
impotência de nada conceber e nada realizar como associação, que não seja uma 
simples cópia do passado”.188 
 
 

Essa afirmação de Abel Transon, segundo Weill, se justificativa no fato de Enfantin 

ter proposto uma moral provisoriamente, esperando a palavra da Mulher-Messias, enquanto 

Fourier havia construiu desde 1808 uma “moral completa”, que enumerava e justificava 

todas as paixões.189 

Os dois grupos dividiram espaços entre intelectuais, artistas, feministas e operários, 

tanto nas contendas literárias quanto nas barricadas. No Brasil, as terras da América 

experimentaram o “engalfinhar” entre fourieristas e saint-simonianos. Em 1841, as terras 

devolutas dos atuais municípios catarinenses de São Francisco do Sul e Garuva 

presenciaram os embaraços da única experiência falansteriana em solo brasileiro. O 

homeopata fourierista Jules Benoît Mure, representante da empresa fourierista organizada 

em Paris em 1839, acusava Michel Derrion e outros franceses que seriam recepcionados 

por D. Pedro II de serem saint-simonianos infiltrados na confraria fourierista. Segundo 

Mure, Derrion pretendia desconfigurar as intenções societárias baseadas em Fourier, na 

qual estavam depositados os desejos dos franceses que se deslocavam para a região do 

Sahy. Derrion, convertido ao fourierismo, respondeu: 

 
“Receiam que nós sejamos saint-simonianos! Ó meu Deus! Pois pode haver a 
menor relação entre a nossa associação, toda social, toda positiva, composta de 
homens de ordem e de trabalho, fundada sobre a justiça e a equidade, e os 
projetos vagos, incoerentes, contrários à natureza, e por consequência implacável 
daqueles absurdos sectários. A maior injúria que se pode fazer era certamente 
comparar-nos com semelhantes traquinos, que, desde que apareceram no mundo, 
nunca fizeram outra coisa senão extravagâncias, de que já ninguém fala neste 

                                                 
188 TRANSON, Abel. Simple écrit d'Abel Transon aux saint-simoniens. 1832. WEILL. Op.cit., p.165. 
189 WEILL. Op.cit., p.165. 
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mundo, nem quer saber. Porém, não tornemos a falar de semelhante parvoíce, e 
deixemos dormir os mortos”.190 

 
 

4.5.2 Os saint-simonianos na África.   
 

Foi nas terras africanas que os saint-simonianos mostraram novas olhares, que 

fugiam da experiência religiosa do hermetismo enfantinista ao passo que eles retomavam 

perspectivas mais conectadas ao pensamento econômico e filosófico de Saint-Simon. Ao 

sair da prisão, Enfantin passou a reavaliar a veracidade da revelação sobre a vinda da 

Mulher-Messias. Barrault e os Companheiros da Mulher chegavam ao mesmo pensamento. 

Prosper Enfantin chegou à conclusão de que as mulheres é que diriam como elas deveriam 

se libertar, e que, pelo momento, é o que bastaria. LE PÈRE havia caiu em si:  

 
“Se a fé na vinda da LA MÈRE não se apresentasse em certas naturezas abstratas 
sob formas quase absolutas, estou realmente assustado por vários dos que tu 
nomeaste Companheiros da mulher, em Lyon, sobre o desenvolvimento anormal, 
exclusivo, prodigioso que essa face da vida apostólica tomou na sua existência. É 
tempo de recordá-los da vida NORMAL, e isso é realmente urgente para evitar 
desânimos e um desespero não religioso. (...) O GLOBO, eis nossa NOIVA, a nossa 
mãe pelo momento; o POVO é a nossa FAMÍLIA ; GEREMOS pelo TRABALHO; 
abracemos, acariciemos a TERRA. Então a MULHER, as MULHERES, a MÃE e as 
ESPOSAS virão nos dizer como é necessário ornamentar para lhe agradar, pois elas 
saberão que somos capazes de nutrir os nossos suores, elas nos ensinarão o culto 
quando mostrarmos que conhecemos a cultura. Esperamos o leite da MULHER, 
mas preparamos, HOMENS, o pão”.191 
 
 

Após sua soltura, Enfantin tinha a certeza de rumar ao Oriente, só não sabia 

exatamente para onde. O dramaturgo Charles Duveyrier o aconselhou a rumar para a China, 

e Rigaud achava que Enfantin deveria talvez se dirigir para a Índia ou para a Oceania. Um 

capitão da marinha real chamado Guillain, e simpatizante do movimento, propôs que se 

“ fundasse ao longe uma colônia sob o comando do mestre, e vários saint-simonianos 

estudaram os mapas com ele para escolher o lugar do paraíso terrestre”.192 Mas, ainda no 

                                                 
190 VIEIRA, Gleison. Porto Barrancos, Berço de Garuva: Decorrências históricas no processo de 
colonização na Península do Sahy e nas localidades das Três Barras, Palmital e Barrancos. Joinville: 
Letradágua, 2007. p.51. 
191 Carta de Enfantin a Barrault, agosto de 1833. In OEuvres de Saint-Simon & d’Enfantin. Publiées par les 
membros du conseil institué par Enfantin pour l’exécution de ses dernières volonté et précédées de deux 
notices historiques. Paris : E. Dentu, 1866. volume IX, p.59-60. 
192 Lettre inédite de Duveyrier à d'Eichthal. In VOILQUIN, Suzanne. Souvenirs d'une fille du peuple ou la 
Saint-Simonienne en Égypte — 1834 à 1836. Paris : E. Sauzet, 1866, p.116. Apud WEILL. Op.cit., p.170. 
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cárcere, Enfantin escolheu o Egito, atraído pela impressões de Napoleão quando levara uma 

comitiva de cientistas para aquela região, e sobretudo em função do canal de Suez, que 

havia bastante tempo a seita designara como uma das principais obras “religiosas” a serem 

concretizando, pois ela criaria uma conexão, uma aliança, entre o Oriente e o Ocidente, 

tanto simbólica e culturalmente quanto economicamente. 

Enfantin retornou à casa de Ménilmontant, e lá se preparou para a viagem. Os seus 

fiéis esperavam apenas um sinal. Hoart, sabendo da sua soltura, escrevia-lhe: “Espero de 

vós uma palavra; em vós, resisto e mostro tenacidade, perseverança; mas sem vós não 

posso agir. Tenho minha vida em vós; é a minha vida”.193 Enfantin respondeu a Hoart, 

dizendo: “Eu repreendo minha autoridade sobre vós: estás livre”.194 

 

4.5.2.1 Os saint-simonianos e o contato com o vice-rei do Egito.   
 

Os preparativos levaram alguns meses, enquanto Enfantin recolhia fundos 

pecuniários junto aos seus discípulos. Hoart e Bruneau foram encarregados de reunir o 

pessoal que zelaria pelos cuidados materiais. Massol e Rogé, dois artistas, deviam ocupar-

se da música. Pouco tempo antes da libertação e Enfantin, dois “batedores”, um desenhista  

chamado Alric e um advogado chamado Colin, partiram para o Egito. Esses últimos, numa 

“missão de reconhecimento”, chegaram a Suez montados em camelos, para examinar os 

vestígios do antigo canal e reunir informações. Restos de um antigo canal, construído a 

mando de Dario I (550-486 a.C.) durante a ocupação persa no século V a.C., havia sido 

restaurado no século III da Era Cristã. Porém, os mais de 1.500 anos de uso faziam desse 

canal algo muito precário para a navegação de navios de grandes portes, inviabilizando uma 

comunicação naval entre Mediterrâneo e o Oceano Índico. 

Logo após a partida de Alrie e Colin, Enfantin embarcou em companhia de alguns 

discípulos, entre os quais se encontravam dois engenheiros que tinham residido em 

Ménilmontant: Fournel e Lambert. Eles se encontravam no porto de Alexandria em 

Outubro de 1833.  

                                                 
193 Carta de Hoart a Enfantin, citado em WEILL, Georges Jacques. Les saint-simoniens colonisateurs. In 
Revue politique et littéraire: revue bleue. Paris, 1893. Volume V, p.343 
194 Ibidem. 
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Segundo Weill, “a influência francesa era muito grande no Egito”: o número de 

imigrantes franceses portadores de uma boa condição material no Egito era considerável. 

Os franceses naturalizados egípcios, Linant de Bellefonds e Joseph Sève, acolheu os 

compatriotas saint-simonianos: o primeiro francês, conhecido por “Linant Pacha” (1799-

1883) era engenheiro responsável pelas obras públicas do governo do vice-rei egípcio 

Mehmet Ali; o segundo francês, que ao se converter ao islamismo passou a se chamar 

“Soliman-Pacha” (1788-1860), era um antigo oficial lionês do imperador Bonaparte 

durante as guerras napoleônicas que ocuparam inclusive o Egito. Esses dois franco-egípcios 

tinham boas relações com o representante do poder imperial otomano no Egito, o vice-rei 

Muḩammad ‘Alī (اشاب يلع دمحم), albanês conhecido no Ocidente como Mehmet Ali (1769-

1849).  

Numa primeira aproximação, os saint-simonianos foram “cordialmente” 

despachados por Mehmet Ali, porém, graças à intervenção de Linant e Soliman, Enfantin e 

seus asseclas apresentaram dois projetos que chamam a atenção do vice-rei: A criação de 

uma barragem no Nilo e a abertura de um canal que rasgaria o Egito. O engenheiro Fournel, 

em duas audiências, defendeu a causa do canal, mas o conselho real preferiu a barragem. 

Enfantin ofereceu o concurso dos seus discípulos para o novo trabalho e, sob a resposta 

favorável de Mehmet Ali, os capitães Hoart e Bruneau desembarcam com seus homens e se 

colocaram a trabalhar. Enfantin os dirigia de cima, se relacionando ao mesmo tempo com 

os ministros egípcios. Linant e Soliman tratavam-no como amigo. O responsável pelos 

andamentos da obra, o bey195 Ibn Edhem, tornou-se simpatizante do saint-simonismo.  

 

4.5.2.2 As obras saint-simonianas de engenharia no Egito. 

 

Nesse momento, Enfantin estabeleceu contatos como o empresário e vice-diplomata 

francês Ferdinand de Lesseps (1805-1894). Esse empresário francês teria, por meio de 

Enfantin, admirado o projeto de abertura do Canal de Suez. Essa suspeita foi levantada por 

Weill, que salienta que nas reuniões entre Enfantin e Lesseps, os dois 

 
                                                 
195 Bey: antigo soberano vassalo de um sultão, o bey, na modernidade, era um alto funcionário e oficial 
superior dentro da organização política e militar do império Turco-Otomano,  
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falavam muito dos trabalhos a serem feitos no Egito, e, sobretudo, do canal ao 
qual LE PÈRE pensava sempre. Não seria muito provável que foi lá, no meio 
desse entusiasta, que o jovem diplomata aprendeu a gostar da grande obra de 
Suez e forma talvez a partir deste momento o projeto de realizá-lo? 196 

 
 

Em 15 de agosto de 1834, uma festividade foi organizada para comemorar os 

andamentos da barragem do Nilo. Cartas chegavam a Enfantin, escritas por saint-

simonianos franceses, exigindo o seu retorno a Paris. Alguns não esperaram, e rumaram 

para o Egito, como Cécile Fournel e Clorinde Rogé, acompanhadas em seguida por 

Suzanne Voilquin.197 As duas mulheres fizeram uma parada em Toulon, redutos de diversos 

adeptos da doutrina. Ali, elas entoaram cantos saint-simonianos na presença de dezenas de 

pessoas, e alguns companheiros se ofereceram para acompanhá-las ao Egito.  

Segundo Georges Weill, alguns saint-simonianos se adaptavam a vida oriental, e 

mesmo abraçando aspectos da religião islâmica. As atividades do pequeno grupo saint-

simoniano no Egito, de início, obtinham êxitos:  

 
“Em Alexandria, Barrault fazia conferências eloquentes sobre a história da 
civilização; Clorinde Rogé abria pensionatos para moças; o governo egípcio 
empregou Rogé com Yvon Villarceau,198o futuro savant, como professores de 
música, e Alric e Achard como professores de Desenho. O mais brilhante de todos, 
Lambert, que se tornou diretor da nova escola das minas, empregava boa parte do 
seu tratamento a pagar as despesas de LE PÈRE... ” 199 
 
 

Entretanto, essa prosperidade durou até o período que antecedeu as paralisações nas 

obras da barragem do Nilo. Fournel, desesperado pelo malogro do canal, foi um dos 

primeiros a retornar a França, acompanhado se sua mulher. Muitos eram infelizes, apesar 

do apoio dos seus irmãos; Voilquin passou a lavar roupas para ganhar a vida.  

Uma peste forçou as suspensões dos trabalhos da barragem. Vários adeptos da 

doutrina de Saint-Simon retornaram apressadamente para a França, enquanto Enfantin se 

refugiava em Karnak. Segundo Weill, no Cairo, “as vítimas foram numerosas entre o saint-

                                                 
196 WEILL. Op.cit., p.172-173. 
197 Suzanne VOILQUIN (1801-1877), foi uma jornalista, escritora e uma das mais fortes ativistas do 
movimento feminista saint-simoniano. Em suas origens, era operária e parteira. Por volta de 1831, Suzanne 
dirigiu um restaurante comunitário, no qual aconteciam reuniões saint-simonianas. 
198 Yvon VILLARCEAU (1813-1883) foi um matemático, astrônomo e engenheiro francês, adepto do saint-
simonismo. 
199 WEILL. Op.cit., p.174. 
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simonianos: depois do Dr. Forcade, Lamy, Maréchal, Dumolard sucumbiram. A morte do 

bom e corajoso Hoart lançou a consternação na seita”.200 Também faleceu no Egito o ex-

hóspede de Ménilmontant, Antoine Ollivier, cujo corpo foi velado dentro dos rituais 

fúnebres saint-simonianos. 

Após o fim da Epidemia, Enfantin exigiu a volta dos trabalhos na barragem, sem 

contar com o apoio dos saint-simonianos, que haviam debandado em função da peste. 

Entretanto, a obra permanecer paralisadas. Além disso, as relações diplomáticas entre 

França e Egito estavam abaladas. Em 1837, Enfantin retornava à Europa, deixando 

discípulos. Entre os saint-simonianos que ficaram alguns seguiram carreira, como o 

engenheiro Charles Lambert, que ocupou elevadas funções, tornou-se bey em 1847, 

retornando a França em 1851.  

O canal que interligaria os mares Mediterrâneo e Vermelho ainda se mostrava 

inviável tanto pela mão-de-obra a empregar quanto pelo capital necessário. A convicção era 

de que esse canal rasgaria a província de Ismaília, ao norte, se dirigindo ao sul, alcançando 

Suez, no Mar Vermelho, daí o nome do projeto. Alguns anos depois, na década de 1840, 

quanto Enfantin saiu da miséria, pôde-se retomar aquela ideia. Em junho de 1846, funda-se 

a Sociedade de estudo do Canal de Suez. Os acontecimentos referentes à Sociedade de 

estudo do Canal de Suez foi registrada duodécimo volume das OEuvres de Saint-Simon & 

d’Enfantin, publicada em 1867. 

 

4.4.2.3 O papel de Enfantin para os estudos sobre o Canal de Suez. 

 

Enfantin propôs que a sociedade compreendesse três grupos: franceses, alemães e 

ingleses, representados por uns três engenheiros: Paulino Talabot, o italiano Luigi Negrelli 

(1799-1858) e o inglês Robert Stephenson (1803-1859). Nas reuniões do projeto, discutiu-

se durante algum tempo sobre o traçado do canal:  

 
“Linant pedia a abertura do istmo;201 Talabot propunha um canal de Alexandria a 
Suez, passando pela barragem; Barrault publicava com seu irmão, engenheiro das 
minas, o plano de um canal que contornaria a costa do delta. Mas a oposição dos 

                                                 
200 WEILL. Op.cit., p.175. 
201 Istmo: estreita faixa de terra quer liga duas grandes porções de terra. Nesse caso, O istmo do Egito liga a 
África à Ásia, tendo seu ponto mais estreito entre Said (norte do Egito) e o Golfo de Suez (ao Sul).   
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ingleses retardou as conclusões até o dia em que o advento de Said fizesse com que 
entrasse Ferdinand de Lesseps entrasse em cena”. 202 
 
 

O canal se estenderia da região do porto de Said, banhado pelo Mediterrâneo, se 

dirigindo ao sul, chegando aos lagos Buhayrah al-Murra al-Kubra (Great Bitter Lake) e 

Buhayrah al-Murra as-Sughra (Small Bitter Lake), chegando ao Golfo de Suez, formando 

um traçado de pouco mais de 160 km. 

Lesseps, representando os investidores alemães, negociou primeiramente com 

Enfantin e Arlès-Dufour, entretanto, logo se desembaraçou dos dois saint-simonianos para 

tomar as decisões à sua vontade. A Sociedade de estudos tinha preparado toda a parte de 

pesquisa e orçamento para escavar o canal, não foi chamada para participar das obras. 

Enfantin respondeu a seus amigos, que estavam lastimados em virtude da desvalorização de 

suas ações: 

 
“Que a obra que assinalei e feito pôr ao estudo como amplamente útil aos 
interesses materiais e morais da humanidade executa-se, e serei o primeiro a 
abençoar o executor. Sem dúvida será bom e justo que saibamos no futuro que a 
iniciativa dessa realização gigantesca foi tomada por aqueles mesmos em que o 
velho mundo não quis ver primeiro senão como pensadores utópicos, sonhadores, 
loucos; mas, restabelecei-vos na história para isso. Antecipando, se o istmo for 
rasgado, isso se fará sem nós, é, sobretudo, a nós que pertencerá o direito de 
gritar: Allah-kerim!” 203 
 
 

4.5.2.4 D’Eichthal e uma interpretação sobre o colonialismo. 

 

Alguns saint-simonianos, principalmente Barrault e d’Eichthal, que a África seria o 

continente mais propício para a nova organização social, já que, dentro do grupo que 

enovelava em torno das ideias de Saint-Simon, “todos se opunham ao Ocidente, cético e 

agitado, em favor do Oriente, calmo e convicto na sua fé”.204 Sobre esse aspecto, é 

relevante citar o judeu saint-simoniano Gustave d’Eichthal (1804-1886). 

Gustave Séligmann d’Eichthal era um jovem publicitário e helenista quando 

conheceu Auguste Comte, se tornando um de seus primeiros seguidores. Em 1826, ele 
                                                 
202 WEILL. Op.cit., p.176-177. 
203 OEuvres de Saint-Simon & d’Enfantin. Publiées par les membros du conseil institué par Enfantin pour 
l’exécution de ses dernières volonté et précédées de deux notices historiques. Paris : E. Dentu, 1867. 
Douzième volume, p.248. Obs.: A expressão árabe Allah-kerim  significa « Deus (Allah) é Maior». 
204 WEILL. Op.cit., p.176-177. 
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participou das palestras referentes à Filosofia Positiva expostas oralmente na residência. 

Entretanto, d’Eichthal, não abandonando o contanto com Comte, passou a freqüentar as 

predicações saint-simonianas proferidas por Enfantin, Bazard e Rodrigues. Na década de 

1830, estabeleceu relações de amizade como o pensador inglês John Stuart Mill (1806-

1873). Graças a d’Eichthail, Comte e Mill se conheceram. 

Depois de estadas na Grécia, entre 1832 e 1836, d’Eichthal salientava que “em face 

do Ocidente febril e esgotado, se encontrava um Oriente calmo, provando a santidade do 

descanso”.205 D’Eichthal partiam do pressuposto de que o Oriente seria superior ao 

Ocidente no que se refere às artes, ao sentimento religioso e à própria vida, ao passo que o 

Ocidente seria superior nas ciências positivas e na indústria. A junção entre os dois 

hemisférios, em que um complementaria o outro, se educando mutuamente, possibilitaria o 

alcance da utopia saint-simoniana: a Associação Universal dos Homens. 

Em meados da década de 1830, a Europa se lançava contra os países africanos e 

asiáticos, como por exemplo, a Rússia, que passou a ocupar Constantinopla, e a França, 

ocupando a Ásia Menor e o Magreb. Para d’Eichthal, a Argélia adquiria uma importância 

capital, pois esse país africano, constituído com as características orientais, receberia, por 

meio da ocupação francesa, as ciências positivas e a indústria. A respeito disso, d’Eichthal 

dedicou uma obra publicada em 1836, intitulada Os dois mundos. Nessa obra, ele trata 

justamente um dos temas saint-simonianos, que é a aliança mundial entre Ocidente e 

Oriente. Georges Weill ressalta que d’Eichthal, “pedia para que o Ocidente despertasse o 

Oriente, não pela conquista e pelo governo direto, mas pela ocupação e pelo 

protetorado”.206 

Em 1838, d’Eichthal passou a freqüentar a Argélia, num momento em que a França 

tentava militarmente invadir o território argelino. Lá, o saint-simoniano se encontrou 

pessoalmente com Thomas “Ismaÿl” Urbain (1812-1884), mestiço nascido na Guiana, 

convertido ao islamismo, feminista, e simpatizante do saint-simonismo. D’Eichthal e 

Enfantin já estabeleciam contato com Urbain desde 1831. 

Alguns saint-simonianos tinham uma fé de que esse novo processo de colonização 

europeia promoveria uma reciprocidade entre os povos. Isso se alicerçava na perspectiva 

                                                 
205 WEILL. Op.cit., p.178. 
206 WEILL. Op.cit., p.178. 
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hermética da religião fomentada por Enfantin, que pregava que os orientais, nesse caso, os 

povos de etnia negra, representavam a força simpática, vital a vida, e os ocidentais, de etnia 

branca, representaria a força racional. Eis a unidade social para os saint-simonianos: a 

simpatia (feminino) e a razão (masculino). Essa busca pelo entendimento da relação 

colonialista enquanto complementação das etnias entre Ocidente e Oriente, bem como suas 

diferenças físicas e sociológicas, passava a ocupar as reflexões de d’Eichthal.  

 

4.5.2.5 Cartas sobre a raça negra e a raça branca. 

 

Em 1839, d’Eichthal e Ismaÿl Urban lançaram a obra Cartas sobre a raça negra e a 

raça branca. Uma carta Aos Zoólogos dava início às 67 páginas da obra. Ali, d’Eichthal 

escreveu: “A associação das raças negra e branca não é somente uma questão moral e 

política; é também, e antes de tudo, uma questão ZOOLÓGICA”.207 Para d’Eichthal, o 

próprio entendimento da História deveria levar em consideração a zoologia, já que 

enquanto um ramo da fisiologia, ela, “na acepção real e mais elevada da palavra, (...) é a 

ciência da vida” .208 A História deveria se concatenar ao entendimento fisiológico do 

Homem por meio da zoologia, pois isso possibilitaria um status positivo a ela, uma 

“exigência” da nova ordem do poder espiritual. 

 
“Há aproximadamente duzentos anos que, pelos seguidos progressos do espírito 
científico, os filósofos e os historiadores começaram a considerar a HISTÓRIA, 
ou, para me servir de uma expressão mais positiva, A VIDA DA ESPÉCIE 
HUMANA, como submissa em seu desenvolvimento às leis reguladoras, e como 
seguindo uma marcha análoga àquela que apresenta a vida do indivíduo humano, 
e, em geral, a vida dos seres orgânicos”. 209 
 
 

Para Eichthal, essa concepção de zoologia na interpretação histórica deveria ser 

precedida pela aceitação de uma nova concepção em toda a sua extensão, um método 

rigoroso, que visava excluir as especulações de ordem metafísica, tornando a própria 

história uma área de estudos com o mesmo rigor das ciências positiva. Não se busca o 

                                                 
207 D'EICHTHAL, Gustave. Aux Zoologistes. In D'EICHTHAL, Gustave. URBAIN, Ismail. Lettres sur la 
race noire et la race blanche. Paris : Paulin, 1839. p.05. 
208 D'EICHTHAL. Aux Zoologistes. Op.cit., p.05-06. 
209 D'EICHTHAL. Aux Zoologistes. Op.cit., p.06-07. 
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númenoso do ser, mas as suas características fisiológicas em relação aos seres que compõe 

a sua etnia e em diferença com a etnia do outro: 

 
“Já que pretendíamos banir da história as ideias de acaso, e interpretações 
místicas, era necessário, para não ser inconsequente consigo mesmo, introduzir 
ali as condições não de uma vida imaginária, mas da vida real dos corpos 
orgânicos”. 210 
 
 

Na opinião de Gustave d’Eichthal, a ocupação europeia na América, resultado das 

Grandes Navegações, possibilitou uma “união” entre as duas etnias, a negra e a branca. 

Essa união, antes do século XVI, não havia encontrado lugar. Entretanto, d’Eichthal 

reconheceu que essa “combinação” étnica oprimiu o negro, de forma servil, em que esse foi 

sujeitado ao branco: 

 
“Até o século XVI, a raça branca e a raça branca permaneciam sem um contanto 
importante, encerradas cada uma em seu hemisfério, e a raça branca tivera 
somente uma história.  No século XVI, as duas raças se uniram para, em 
conjunto, derrubar as matas e povoar a América. Mas nessa união a raça negra 
não figurou senão como um instrumento servil; ela não tinha contado com 
nenhuma independência”. 211   
 
 

Gustave d’Eichthal retomou a ideia de período orgânico protagonizada nos escritos 

de Henri de Saint-Simon, na qual o conde afirmava que na sociedade europeia, continente 

em que “repousava” o do Esprit Humain, em crise desde a cisma de Lutero, os aspectos 

feudais, enquanto constituintes do poder temporal, estavam em contradição com o poder 

temporal. A Revolução francesa não era senão o arauto de uma revolução ainda maior, na 

qual, segundo d’Eichthal, os negros, associados aos europeu, atingiriam sua emancipação. 

Entre os indícios apontados por d’Eichthal, estava a Independência do Haiti, na época 

chamada de Santo Domingo. Essa luta de independência foi deflagrada em 1794 por uma 

revolta de escravos: 

 
“O movimento de emancipação imprimiu ao mundo pela Revolução francesa veio 
alterar essa ordem das coisas. A insurreição de Santo Domingos, seu 

                                                 
210 D'EICHTHAL. Aux Zoologistes. Op.cit., p.08. 
211 D'EICHTHAL. Introdution. Op.cit., p.11. 
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reconhecimento enquanto estado livre, o bill 212 de libertação dos negros nas 
colônias inglesas em 1833, a multiplicação rápida da população negra na América 
do Sul, irrevogavelmente assegurarão na América a independência da raça negra 
em relação à branca. Ao mesmo tempo, a restauração da potência egípcia por 
Mehemed, a conquista da Argélia, as explorações das viagens inglesas e francesas 
nos interior da África, criou para os povos europeus contatos novos com as 
populações negras primitivas, lhes indicou nessas populações virtudes e 
qualidades que jamais se suspeitou”. 213   
 
 

Gustave d’Eichthal reiterava, ao longo do livro, que “para por fim à dor da raça 

negra e sua luta contra o branco, deve-se considerar as duas raças perfeitamente 

distintas”,214  sendo que as duas etnias deveriam ser encaradas “como susceptíveis de se 

associarem, mas jamais unidas e confundidas”.215 Assim, d’Eichthal recorreu a explicações 

fisiológicas para distinguir uma ou outra etnia: 

 
“Mas já que nosso século se obtém na autoridade das demonstrações ditas 
científicas, ela pode ser evocada nessa circunstância. O Sr. Flourens216 
demonstrou recentemente que existe nos negros e nos peles-vermelhas, além da 
derme e da epiderme, um aparelho laminado particular, que produz neles a 
coloração da pele, e que estabelece entre eles e a raça branca uma diferença 
constitucional e radical”.217   
 
 

O entendimento de que a sociedade forma uma espécie de ser, que tem as mesmas 

leis funcionais de um ser orgânico, está presente nessa obra Gustave d’Eichthal. Em sua 

etnologia, a raça branca, de acordo com ele, é a raça masculina, capaz de fazer prosperar a 

ciência e a indústria, ao passo que a raça negra é a raça fêmea, que não vive senão pelo 

sentimento. O “casamento” entre esse dois “sexos raciais” daria origem a uma nova 

humanidade. D’Eichthal frisava “que na criação dessa nova humanidade, é raça negra que 

será A MÃE”.218 Eis uma citação Das Cartas em que isso é exposto: 

 
                                                 
212 Bill : Projeto de lei submissa ao Parlamento, na Inglaterra. 
213 D'EICHTHAL. Introdution. Op.cit., p.11-12. 
214 D'EICHTHAL. Introdution. Op.cit., p.14. 
215 Ibidem. 
216 Jean Marie Pierre FLOURENS (1794-1867), foi um fisiologista francês. Em 1825, foi pioneiro na 
flouresencia experimental, método usado para localização de lesões no cérebro. Fez experiências em pombos 
e coelhos vivos, observando cuidadosamente os seus efeitos na motricidade, sensibilidade e comportamento. 
Sua intenção era a de investigar as diferentes partes do cérebro e respectivas funções. 
217 D'EICHTHAL. Introdution. Op.cit., p.11-12. 
218 D'EICHTHAL. Introdution. Op.cit., p.16. 
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“Parece-me que a diferença das características distintas das duas raças retoma as 
diferenças gerais das características distintivas dos sexos; que elas formam UM 

CASAL, no qual a raça branca representa o macho, e a raça negra a fêmea, e que 
assim a humanidade reproduz a lei da dualidade dos sexos à qual todos os seres 
orgânicos obedecem”.219 
 
 

Gustave d’Eichthal salientava que a suas vistas objetivavam superar a visão 

retrograda em voga na sua época, que era a de um “Deus banco e um Diabo negro”,220 

visão que para ele só poderia resultar em sofrimento e opressão. Assim, ele enumerou as 

qualidades da raça negra, que é si, “é o mundo selvagem de Rousseau, mas despojado de 

barbárie, e não mais substituído, mas associado ao mundo civilizado”.221 D’Eichthal não 

recorreu somente as ideias de Flourens, mas também as de Geoffray de Saint-Hilaire (1805-

1861) e Milne-Edwards (1800-1885),222 justificando as potencialidades que uma “nova 

raça”, juncas daquelas outras duas, poderia proporcionar: a raça mestiça: 

 
“Uma outra prova da diferença constitucional das duas raças, é a existência de 
uma raça mista ou mulata, resultante de seus concursos. Com efeito, segundo 
uma bela lei fisiológica, descoberta pelos Srs. Edwards e Isidore Geoffroy-Saint-
Hilaire, quando duas espécies vizinhas se cruzam, o produto de sua aproximação 
assemelha-se ao pai e a mãe, e retorna, por conseguinte, em uma e outra das duas 
espécies. Esse produto, ao contrário, é um mestiço, logo que essa aproximação 
tem lugar entre duas espécies distantes, e reuniu em si, combinando-os, as 
características do pai e da mãe”.223 
 
 

Ao longo das cartas, tanto d’Eichthal quanto Urbain ressaltam a importância da 

expansão do islamismo até as regiões onde o regime tribal regia a vida dos povos. Segundo 

Weill, para os dois autores, o islamismo, lhes desenvolveriam as potencialidades 

simpáticas, sem estar a contrapô-los por uma propaganda cristã, o que seria inútil e 

imprópria.224 Nessa mesma época, logo após a publicação das Cartas sobre a raça negra e 

a raça branca, o inglês John Stuart Mill lhe congratulava, escrevendo alguns comentários 

sobre as vistas ali expostas: 

                                                 
219 D'EICHTHAL. Introdution. Op.cit., p.15. 
220 D'EICHTHAL. Introdution. Op.cit., p.16. 
221 Ibidem. 
222 Henri MILNE-EDWARDS (1800-1885) foi um zoólogo francês. Aluno do barão de Cuvier, Milne-
Edwards tem como principal obra Lições sobre a fisiologia e a anatomia comparada do homem e dos 
animais. 
223 D'EICHTHAL. Introdution. Op.cit., p.15. 
224 WEILL. Op.cit., p.179. 
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“Eu estou convencido, depois de muito tempo, que não somente o Oriente em 
relação ao Ocidente oferece diferenças características, mas ainda mais a raça 
negra em relação à branca... as relações mais íntimas e mais simpáticas entre os 
mundos e as raças não devem ser somente para o seu respectivo proveito, mas 
também para o nosso; que se nossa inteligência e nossa atividade são mais 
desenvolvidas, eles possuem, eles, qualidades das quais nós temos mais 
necessidade para servir de contraponto aos nossos, (...) esse amor garantido, essa 
aptidão aos prazeres da vida material e, por conseguinte, essa extrema 
sensibilidade simpática que distingue a raça negra”.225 
 
 

Em 1840, Gustave d’Eichthal publicou uma outra obra, Do  estado atual do futuro 

do islamismo na África Central, na qual difundia a ideia de que o islamismo deveria ser 

difundido por todo o continente africano. Segundo Anne Levallois, psicanalista e 

historiadora francesa, especialista em Ismaÿl Urbain, o saint-simoniano Eichthal “é o autor 

de uma teoria racista, inalterista e sexista, rapidamente esquecida...” .226 Ainda sobre a 

teoria racista de Gustave d’Eichthal, segundo Giaferri “...Anne Levallois sublinha todo o 

afastamento com a doutrina dos saint-simonianos”.227 

D’Eichthal ensaiava fazer com que seus pontos de vista fossem adotados pelos 

savants de la science. Tornou-se secretário geral da sociedade etnológica de Paris, o que 

promoveu uma grande discussão em 1847 sobre as relações entre as raças. Entretanto, “com 

as suas considerações de ordem sentimental, chocara-se contra o ponto de vista de 

Quatrefages228 e Milne-Edwards, que eram friamente científico”.229 

 

4.5.3 Enfantin e a Comissão Científica da África. 

 

Quando Gustave d’Eichthal anunciava que a Argélia seria o berço da Associação 

Universal dos Homens, outros saint-simonianos haviam passado por ali. Em 1830, um 

                                                 
225 Cópia da carta de 14 de Janeiro de 1839, endereçada a Gustave d'Eichthal por John Stuart Mill. Apud  
RATCLIFFE, Barrie. A French sociologist looks at Britain: Gustave d'Eichthal and British Society in 1828. 
Manchester: University of Manchester, 1977. p.151 
226 GIAFFERI, Natacha. Anne Levallois, Les Écrits autobiographiques d’Ismayl Urbain (1812-1884) Suivi de 
“Homme de couleur”, saint-simonien et musulman : une identité française. Paris, Maisonneuve & Larose, 
2004, 197 p., index, chronol. In L’Homme: Revue française d’anthropologie. Paris : EHESS. nº180, octobre- 
décembre 2006. (http://lhomme.revues.org/index2566.html. acesso em 06 dez 2009). 
227 Ibidem. 
228 Jean Louis Armande de QUATREFAGES DE BRÉAU (1810-1892) foi um naturalista francês. Baseado 
em Lamarck, ele teorizou a formação histórica do crânio humano. 
229 WEILL. Op.cit., p.180. 
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professor chamado Moïse Retouret (1810-1835),230 republicano, apercebeu-se de que a 

Revolução francesa não tivesse conduzido nenhuma reforma, aderiu aos saint-simonismo. 

Após participar das predicações na Rua Taitbout, abdicou de um noivado para se tornar um 

dos cenobitas de Ménilmontant. Quando as missões em busca da Mulher-Messias foram 

deflagradas, Enfantin ordenou a Retouret que ele fosse para a Argélia. A meta era ganhar 

simpatizantes entre os árabes. Por meio de sua pregação, conseguiu a simpatia de homens 

como o comandante da armada francesa de ocupação, Juchault Lamoricière (1806-1865).  

O sul-americano Ismaÿl Urbain, nascido em Caiena, na Guiana Francesa, também 

teve importância na história do saint-simonismo na Argélia. Segundo Weill, ele “guardava 

a lembrança das humilhações prejulgada pela cor que lhe tinham afligido na América: 

assim, adotou a teoria que conduziria à associação universal”.231 No momento da 

dispersão saint-simoniana, Ismäyl Urbain se estabeleceu na Argélia, criando laços estreitos 

com Retouret. Tempos depois, se encontrou com Enfantin quando o LE PÈRE residiu no 

Egito. Com a autorização de Enfantin, e sem abandonar a doutrina de Saint-Simon, Urbain 

se tornou muçulmano. 

Ao retornar do Egito, Urbain conheceu o general da brigada francesa, Saint-Cyr 

Nugues (1774-1842), que tinha parentesco com Enfantin. Em 1839, Ismaÿl Urbain foi 

designado como membro da Comissão Científica da África, presidida pelo naturalista, 

geógrafo e coronel Bory Saint-Vincent (1778-1846). Imediatamente, Enfantin desembarcou 

na Argélia, com o objetivo de exercer alguma influência na comissão tal como havia feito 

nas obras da barragem do Nilo. Enfantin se colocava como um etnólogo diferente dos 

demais de uma época: 

 
“O etnógrafo Enfantin se ocupa menos do ângulo facial, do crânio, do cabelo, da 
barriga da perna e glúteos das raças indígenas do que da política, do governo, da 
administração e da colonização da Argélia”.232 
 
 

                                                 
230 Segundo Georges Weill, Retouret morreu em 1835. Conforme Hippolyte Castille, em 1832, quando 
iniciou-se a experiência em Ménilmontant, ele tinha vinte e dois anos (CASTILLE, Hippolyte. Le Père 
Enfantin. Série Portraits Historiques. Paris : E. Dentu, 1859. p.55)  
231 WEILL. Op.cit., p.181. 
232 OEuvres de Saint-Simon & d’Enfantin. Publiées par les membros du conseil institué par Enfantin pour 
l’exécution de ses dernières volonté et précédées de deux notices historiques. Paris : E. Dentu, 1873. volume 
35, p.22. 
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Integrar a comissão possibilitou a Enfantin o contato com homens de ciência e 

pensadores, tanto argelinos quanto franceses. Os seus relatórios ao ministério foram-lhe 

retornados e a publicação de um das suas cartas nas Toulonnais valeu-lhe uma reprimenda. 

Por último, doente física e moralmente, retornou França em 1841. Dois anos mais tarde, o 

resumo dos seus estudos foi publicado num livro, A Colonização da Argélia. Era a última 

obra relevante relativa ao movimento saint-simoniano. 

A partir de 1845, o movimento saint-simoniano se ateve a reeditar as suas obras, pro 

meio, sobretudo, de Barrault, Chevalier, Duveyrier e Enfantin. Tornou-se um movimento 

subterrâneo, e mesmo com pouca representatividade durante os movimentos 

revolucionários de 1848. A contribuição dos saint-simonianos nesse período foi dada por 

Michel Chevalier, e consistia na elaboração créditos bancários concedidos a grupos de 

trabalhadores que desejassem desenvolver empreendimentos industriais. 

O movimento saint-simoniano foi esvaziado por completo com a morte de Prosper 

Enfantin, em 1865. 
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5- A EDUCAÇÃO SEGUNDO A FILOSOFIA DE SAINT-SIMON. 
 

 

Uma das epígrafes mais famosas do saint-simonismo é a última frase da obra Da 

Reorganização da sociedade européia, publicado em 1814. Ela revela o caráter utópico de 

Saint-Simon não no sentido pejorativo do termo, mas na perspectiva de quem mira para o 

futuro mudado a partir das transformações emergenciais do presente: 

 
“A idade do ouro do gênero humano não está atrás de nós, mas à nossa frente; na 
perfeição da ordem social: nossos pais não a viram, mas nossas crianças hão de 
alcançá-la um dia; mas cabe a nós traçarmos esta estrada”.233 
 
 

Mas o que viria a ser a idade do ouro? Segundo Jaqueline Russ, na obra O 

Socialismo Utópico, “ao final da pré-história humana, nos é prometida a idade de ouro, o 

fim da disputa entre homem e a natureza, entre o homem e o homem”.234 E qual seria o 

papel da educação na utopia saint-simonista em se trilhar o caminho rumo à idade de ouro? 

Essa é a pergunta que move este capítulo.  

Após a abordagem dos capítulos anteriores, que trataram da crítica social de Saint-

Simon no seio da cultura iluminista e em meio aos pavilhões revolucionários que na França 

estavam em marcha na transição dos séculos XVIII e XIX; de sua utopia industrial que 

objetivava repartir o capital da indústria como todos os trabalhadores conforme a 

capacidade de cada indivíduo; e do desenvolvimento idiossincrático das ideias de Saint-

Simon por meio de uma escola militante que organizou a doutrina saint-simoniana, atinge-

se o capítulo quinto, no qual se propõe expor as perspectivas fomentadas pela filosofia 

saint-simonista no que concerne à Educação. Este capítulo constituirá o primeiro 

referencial para o conceito de Mediação do Potencial Sinérgico Social, sintetizando as 

reflexões saint-simonistas e saint-simonianas sobre Educação. 

Os capítulos anteriores serviram como prolegómenos235 para este capítulo dedicado 

à análise da perspectiva da educação na filosofia saint-simonista, tanto por um quadro 

                                                 
233 SAINT-SIMON, Henri de. THIERRY, Augustin. De la Réorganisation de la Sociétté Européenne. Paris: 
Adrien Égron, 1814. p.112. 
234 RUSS, Jaqueline. O socialismo Utópico. [trad. Paulo Neves]. São Paulo: Martins Fontes, 1991. p.82. 
235 O termo prolegómeno tem sido usado como introdução (ou prefácio) a um estudo mais particular de 
qualquer ciência. É uma espécie de estudo preparatório para que se possa compreender melhor o assunto 
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bibliográfico, concernente à análise de textos que constituem a obra dessa escola, quanto 

por um quadro reflexivo, em um estudo sobre os aspectos pedagógicos da doutrina e da 

filosofia Saint-Simoniana.  

A análise da perspectiva saint-simonista de educação e de ensino percorrerá textos 

que fazem parte tanto da obra de Saint-Simon quanto da escola que se enovelou ao redor de 

seus pensamentos. Ao adentramos a discussão sobre a educação na perspectiva saint-

simonista, perceber-se-á que essa filosofia concebia distinções entre os termos educação, 

ensino e instrução pública (éducation, enseignement e instruction publique). 

 Para a conceituação de educação e de ensino que se empregará na análise da 

seleção de textos de Saint-Simon, optou-se pelas premissas fomentadas por Álvaro Vieira 

Pinto, sobretudo as organizadas no seu livro Sete lições sobre educação de adultos. 

Segundo Álvaro Vieira Pinto, no que se refere ao âmbito concreto, a educação deve ser 

encarada como uma dimensão social da práxis humana, com um fato histórico e social, o 

ensino como a metodologia de transmissão de saberes concebido em uma determinada 

sociedade e época do processo histórico. 

Segundo Álvaro Vieira Pinto 

 
A educação é um fenômeno cultural. Não somente os conhecimentos, 
experiências, usos, crenças, valores, etc. a transmitir ao indivíduo, mas também 
os métodos utilizados pela totalidade social para exercer sua ação educativa são 
parte do fundo cultural da comunidade e dependem do grau de desenvolvimento. 
Em outras palavras, a educação é a transmissão integrada da cultura em todos os 
seus aspectos, segundo os moldes e pelos meios que a própria cultura existente 
possibilita.236 
 
 

Escolheu-se o filósofo Álvaro Vieira Pinto como interlocutor para estabelecer 

definições sobre os conceitos referidos, primeiramente porque em sua obra Sete lições 

sobre educação de adultos, Vieira Pinto nos fornece diferenciadores conceituais para o 

entendimento da prática da educação: a Educação em seu sentido lato, diferenciando-a do 

método de ensino; concepção crítica e ingênua da educação; historicidade; dependência do 

conceito de “homem”; o papel político da educação; etc. Em segundo lugar, Álvaro Vieira 

                                                                                                                                                     
numa exploração posterior.A finalidade do prolegómeno não é chegar à conclusão de um assunto, mas 
determinar quais são as pressuposições básicas que vão determinar a conclusão de um estudo. 
236 PINTO, Álvaro Vieira. Sete lições sobre educação de adultos. 14ª ed. São Paulo: Cortez, 2005. p.35. 
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Pinto tinha uma “sólida formação marxista”,237 e assim sendo, ele levou em consideração, 

ao se referir sobre entendimento de Educação, os processos históricos, sociais, tecnológicos 

e políticos, além de enunciar a necessidade de uma característica teleológica da Educação, 

elementos esses que possibilitam uma aproximação entre as premissas saint-simonistas e 

saint-simonianas.  

Estabelecer balizas entre educação e ensino é imperativo, já que Saint-Simon e seus 

discípulos não erigiram uma obra especificamente dedicada à educação, embora essa 

mesma corrente filosófica tenha recorrido ao tema em diversos instantes, e nos quais se 

percebe diferenciações entre aqueles termos. O que se verificou foi que, uma vez sendo a 

filosofia de Saint-Simon constituída de uma futurologia social, o Saint-Simonismo entendia 

a educação como meio de mudança. 

Este capítulo apresenta sessões que expõem os elementos que constituem a 

perspectiva saint-simonista de Educação: a concepção de Homem segundo tal filosofia, pois 

não se pode tratar de formação humana se não há uma concepção de Homem. Ali, perceber-

se-á que, embora Saint-Simon tenha uma visão de homem baseado na fisiologia, isto é, nas 

ciências naturais, ele ainda estava ligado à tradição das concepções metafísicas do 

Iluminismo e, portanto, encontraremos no pensamento saint-simonista a proposição de uma 

imanência. Assim, optou-se por usar o termo imanência ao invés de ontologia, uma vez que 

o emprego de tal palavra pode acarretar uma contradição epistemológica, já que os pilares 

da Filosofia Positivismo, baseada nas ciências naturais, se encontram repousadas nos textos 

de Saint-Simon. 

Na continuação deste capítulo quinto, se dispos as reflexões de Saint-Simon sobre a 

transformação do status da educação da sociedade feudal em crise para a uma nova fase 

orgânica da humanidade. Esse aspecto se coaduna com a teoria saint-simonista de História. 

Neste capítulo também estão dispostas as diferenciação entre instrução e educação 

propriamente ditas. Disponibilizam-se também as críticas de Saint-Simon aos planos 

políticos de educação de sua época e os prospectos de organização do corpo responsável 

pela educação no Sistema Industrial. Em sua dimensão utópica encontrou-se uma 

exposição sobre a Academia da Razão e a Academia dos Sentimentos. Também se 

                                                 
237 MORAES, Dênis de. Vianinha, cúmplice da paixão: uma biografia de Oduvaldo Vianna Filho. Rio de 
Janeiro: Record, 2000. p.103 
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estabelecem relações entre a proposta de instrução pública de Saint-Simon e a do iluminista 

Antoine de Condorcet. 

A conclusão do capítulo expõe pressupostos pedagógicos da filosofia saint-

simonista hauridas da própria teoria de Saint-Simon. Este capítulo busca promover um 

entendimento das ampliações teóricas da escola saint-simoniana no tocante a concepção de 

educação, que tem em Saint-Simon as suas bases. A junção das concepções saint-simonista 

e saint-simoniana formam o referencial teórico do conceito de Mediação do Potencial 

Sinérgico Social, sistematizado no sétimo capítulo desta dissertação. 

 

5.1 A CONCEPÇÃO DE HOMEM: ANALOGIA ENTRE HOMEM E UNIVERSO.  
 

Ao longo dos textos de Saint-Simon, sobretudo na primeira fase dos seus trabalhos, 

encontra-se intimamente um conceito de homem, segundo as premissas da filosofia à qual 

ele se propusera a organizar, isto é, uma science ou philosophie générale. Essa ciência se 

preocuparia em enunciar as leis mais gerais a todos os fenômenos desencadeados no 

Universo, no mundo, nos seres, na sociedade humana e no próprio homem.  

Qual o princípio mais geral, o princípio universal, que regeria o movimento dos 

corpos celestes e da vida orgânica?  

Para Saint-Simon, esse princípio seria a gravitação universal. Esse princípio, agindo 

sobre todos os corpos, organizaria o Universo, desde os corpos brutos, os mais simples, até 

os corpos orgânicos, os mais complexos. Tal como o cosmos se organiza em sistemas, os 

seres, compelidos pela lei da atração, se organizam em espécies. Uma vez que os corpos 

brutos são mais simples que os corpos organizados, a organização desses últimos era mais 

complexa. Segundo a perspectiva saint-simonista, isso teria implicações na própria 

estruturação histórica das ciências, na qual a astronomia atingiu primeiramente o seu grau 

de positividade justamente por tratar dos corpos brutos, mais simples, ao passo que a 

fisiologia seria a última a alcançar aquele grau, pois trata dos corpos organizados. E ainda 

dentro da fisiologia, para além da dimensão individual, um outro ramo: a fisiologia social. 

A ideia de atração universal possibilitaria estabelecer uma relação fractal entre o 

homem e o Universo. Seguindo por esse pensamento, ela projeta a possibilidade de estudar 

o homem e a sociedade de maneira positiva, tal como a astronomia em relação ao 

movimento e a composição do Universo.  
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Em Introdução aos trabalhos científicos do século XIX, Saint-Simon expõe a 

analogia na qual se entendia o corpo do homem como um Universo em miniatura: 

 
“O HOMEM É UM PEQUENO UNIVERSO: A mim figura-me que, no espaço 
ocupado por mim, existe todas as relações possíveis de quantidade e de 
qualidade. O homem e o universo parecem-me uma mesma mecânica sobre duas 
escalas. Representa-me o homem como um relógio fechado num grande relógio 
do qual recebe o movimento. Essa maneira de conceber as coisas dá os meios 
para esclarecer vários pontos científicos importantes. Limitar-me-ei, pelo 
momento, a colaborar no exame comparativo do degrau do espírito humano 
durante os séculos XVII e XVIII”.238 
 
 

Seria nessa perspectiva, por meio do princípio atração universal que se enunciava 

uma dimensão imanente no que concerne ao Homem. Entender-se-ia o homem como um 

fenômeno do Universo, o Universo em escala menor, sendo que o cosmos, por meio de uma 

concepção panteísta, é o próprio Deus. Assim, Deus é percebido, ou melhor, verificado 

positivamente, por meio da gravitação. O Universo e o homem estão em movimento por 

meio da gravitação, ação universal que é o próprio Deus em movimento.  

Entretanto, a concepção dada por Saint-Simon, em que se entenderia o mundo e o 

homem como relógios, foi haurida das concepções racionalistas do iluminismo. A exemplo 

disso, Voltaire, em um de seus poemas, escreveu: “O universo me embaraça e eu não posso 

imaginar que esse relógio existe mas não existe relojoeiro”.239 Esse entendimento 

mecânico do Universo remonta a própria tradição positivista.  

É mister abordar a concepção saint-simonista de homem, pois o conceito de homem 

é um elemento dado para tratarmos de educação. Essa perspectiva nos é fornecida por 

Álvaro Vieira Pinto: 

 
 “A Educação é necessariamente intencional. Não se pode pretender formar um 
homem sem um prévio conceito ideal de homem. Este modelo, contudo, é um 
dado de consciência e portanto pertence à consciência de alguém”.240  

                                                 
238 SAINT-SIMON. Introduction aux Travaux Scientifiques ...Op.cit., Tomo I. p.111. In Œuvres Choisies de 
Saint-Simon, Op.cit., Tomo I. p.183-184. 
239 VOLTAIRE. Les cabales. In VOLTAIRE, Oeuvres complètes. Paris: Beachot, 1834, t. XIV vol. III, 
Poèsies, p.261. Apud HADOT, Pierre. O Véu de Ísis: Ensaio sobre a história da ideia de natureza. São 
Paulo: Edições Loyola, 2006. p.147. 
240 PINTO, Op. cit., p.35. 
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Álvaro Vieira Pinto salienta que educação consiste num processo consciente de 

formação entre homens sobre si mesmos. De acordo com a natureza de tal consciência, que 

também pensa numa concepção de homem a se formar, e que comanda o processo 

educacional, tal será o tipo social de educação.241 

Sobre a exposição da concepção de imanência do homem na filosofia saint-

simonista, faz-se uma consideração sobre essa visão analógica entre homem e Universo 

presente em Saint-Simon: a de que essa concepção cartesiana do mundo é um dos 

elementos que caracterizam a tradição positivista, cuja estrutura vem se engendrando desde 

a Europa no século XV, a partir da chamada revolução copernicana.  

A filosofia holística, que parte da complexidade em suas reflexões sobre o mundo, 

criticam tal visão mecânica que analogicamente representa a autonomia de um elemento em 

relação a outro no Universo, embora imbuídos da crença de princípios universais que 

desencadeariam todo e qualquer movimento. Capra, por exemplo, critica o 

 
entusiasmo de Descartes e de seus contemporâneos pelo relógio como uma 
metáfora para o corpo. Para Descartes, o relógio era uma máquina singular. Era a 
única máquina que funcionava de maneira autônoma, passando a ser acionada por 
si mesma depois de receber corda. Sua época era o barroco francês, quando os 
mecanismos de relojoaria foram amplamente utilizados para a construção de 
maquinários artificiais ‘semelhantes à vida’, que deleitavam as pessoas com a 
magia de seus movimentos aparentemente espontâneos.242 
 
  

O teólogo Leonardo Boff salienta ainda que 

 
para os modernos, o universo é fundamentalmente natureza, a mecânica celeste e 
terrestre em perfeito funcionamento, pois obedece a um desígnio traçado pelo 
Criador. As leis naturais, segundo essa concepção, são imutáveis e perenes. A 
metáfora que ilustra esta cosmologia é a do relógio. Ela tem um mecanismo 
imperturbável e exatíssimo.243 
 
 

Na filosofia saint-simonista, o princípio da atração universal também fornece uma 

dimensão sociológica. Segundo o pensador de formação saint-simoniana Pierre Leroux, “a 

                                                 
241 Ibidem. 
242 CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. São Paulo: Cultrix, 
2006. p.67. 
243 BOFF, Leonardo. O despertar da Águia: o dia-bólico e o sim-bólico na construção da realidade. 
Petrópolis: Vozes, 1998. p.58. 
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ideia de generalizar a lei de Newton, concebendo uma nova ordem social fundada sobre a 

atração, deveria se tornar assim, lei moral, e consequentemente, lei universal”.244  

Segundo a perspectiva saint-simonista, nenhum homem seria levado a viver 

sozinho; pelo contrário, pois a sua natureza o compeliria a se combinar com outros seres 

humanos, o que seria explicado pelo princípio da atração universal. Entendendo a 

gravitação como “o” princípio da vida e da ordem do Universo, justificar-se-ia a ideia de 

que o destino de toda espécie e se organizar. Portanto, a gravitação é o impulso que move o 

Gênero ou o Espírito Humano, numa dimensão social.  No caso do homem, 

particularmente, o trabalho constitui o a posteriori da atração dos corpos orgânicos. Esse a 

posteriori, o trabalho, é a própria manifestação da ação coletiva dos homens, ao se 

combinarem, se organizarem, compelidos por um a priori, o princípio universal. É o 

trabalho, combinado com a tecnologia e com o conhecimento, que possibilita o progresso. 

Entretanto, a humanidade, cujo espírito coletivo busca o progresso, e assim, a 

associação universal dos homens, não atingiria seu estado de organização potencial por 

apresentar um antagonismo histórico interno: o antagonismo de classes, entre ociosos e 

trabalhadores, entre produtores e dissipadores, entre proprietários e não-proprietários, 

entre explorados e exploradores. O Saint-Simonismo entendia que, para atingir a 

associação universal dos homens, era necessário que o princípio da ação coletiva dos 

homens pudessem se manifestar em sua plenitude a posteriori, superando o antagonismo de 

classes. 

A organização enquanto ato da atração universal dos corpos é, assim, uma 

manifestação divina, uma vez que Deus, numa perspectiva panteísta, é verificado em todas 

as coisas pela gravidade. Esse elemento divino teria seu a priori moral revelado pelo 

Cristo: “Amai-vos uns aos outros com irmãos”.245 Esse “socialismo”, segundo a 

perspectiva enunciada pela filosofia saint-simonista, seria tanto um princípio científico, 

pois se relaciona à atração universal revelada pelo físico Isaac Newton, quanto um 

princípio divino, pois a gravitação é a prova de Deus enquanto ação primeira, isso em 

termos aristotélicos. Essa concepção está disposta ao longo da obra de Saint-Simon. O 

Novo Cristianismo, em que Saint-Simon utilizou a didática estética do diálogo entre duas 

                                                 
244 LEROUX. Pierre. Revue Sociale, ou solution pacifique du problème du prolétariat. Première année. Paris : 
A. Boussac, 1846. p.147. 
245 Evangelho de João, 13:34. 
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personagens, expõe essa concepção saint-simonista que une ciência e religião. Eis uma fala 

do Inovador: 

 
“O INOVADOR. Deus disse: Os homens devem comportar-se como irmãos em 
relação uns com os outros; esse princípio sublime contém em si tudo o que há de 
divino na religião cristã. 
O CONSERVADOR. O que? Vós reduzistes a um único princípio o que há de divino 
no cristianismo?... 
O INOVADOR. Deus tem necessariamente tudo relacionado a um só princípio; Ele 
tem necessariamente tudo deduzido do mesmo princípio; sem o qual sua vontade 
com relação aos homens jamais teria sido sistemática. Seria uma blasfêmia 
pretender que o Todo-Poderoso tenha fundado sua religião sobre vários 
princípios. Ora, segundo esse princípio que Deus deu aos homens para regular 
sua conduta, eles devem organizar sua sociedade da maneira que possa ser a mais 
vantajosa à maioria; eles devem propor por fim em todos seus trabalhos, em todas 
as suas ações, melhorar o mais prontamente e o mais completamente possível à 
existência moral e física da classe mais numerosa”.246 
 
 

A futurologia saint-simonista incluiu em seu programa pedagógico o ensino da 

moral na perspectiva dos primeiros cristãos e, antes de tudo, socialista,247 pois se entendia 

que uma educação que priorizasse a relação de reciprocidade entre os homens seria um 

meio eficaz para se atingir a Associação Universal.  

A filosofia saint-simonista previa o emprego de duas dimensões de ensino, 

destinada a todos os homens: uma por via racional, ensinando as ciências numa perspectiva 

positiva, cuja síntese levaria a compreensão do princípio da atração universal dos corpos; a 

segunda seria por via simpática, isto é, alcançando o sentimento de cada ser humano. 

Fazendo com que passionalmente todo homem se uma àquele princípio. Por isso, o Saint-

Simonismo defendia a elaboração de uma nova religião, cujo sistema moral, incursionando 

no espírito do homem, enfatizaria a importância da Associação Universal como princípio 

divino. 

No texto O partido nacional ou industrial, Henri de Saint-Simon ressaltava a 

importância dos princípios morais enunciados por Jesus Cristo como aquela que 

possibilitaria educar os homens em prol na Associação Universal: 

                                                 
246 SAINT-SIMON, Henri de. Nouveau Christianisme. Dialogues entre un Conservateur et un Novateur. 
Premier Dialogue. Paris : Bossange Père. 1825. p.02-03. 
247 O termo “socialismo”  não foi utilizado pelos saint-simonianos para denominar a Associação Universal, e 
nem « socialistas » para se auto-denominarem. Mas, posteriormente, ganharam tal status por meio de Joseph 
Proudhon e Karl Marx. 



 330 

“O que é moral? O que é imoral? É uma questão que deve ser resolvida antes de 
comparar a moral dos industriais àquela dos antiindustriais. Em política, como na 
religião, as pessoas honestas que são devotas e as que não o são reconhecem que 
toda a moral deriva do grande princípio que foi proclamado por Jesus Cristo: 
«Amai vosso próximo como a vós mesmos; fazei pelos outros aquilo o que 
desejais que os outros façam por vós».”248  
 
 

Pode-se definir como moral o conjunto de princípios e valores culturais relacionado 

à forma de convívio em sociedade. Segundo Leonardo Boff: 

 
“Moral, do latim mor, mores, designa os costumes e as tradições. (...) Nesse 
sentido, moral está ligada a costumes e a tradições específicas de cada povo, 
vinculada a um sistema de valores, próprio de cada cultura e de cada caminho 
espiritual”.249 

 
Seguindo essa perspectiva da filosofia saint-simonista, o maior valor da moral, 

enquanto elemento de formação de uma verdadeira sociedade, enquanto associação de 

homens, é o imperativo do amor ao próximo, prescrito por Jesus Cristo.  

Esses aspectos apresentados nessa sessão se coadunam com os elementos 

constituintes do que, num sentido lato, chamamos de educação. Segundo Álvaro Vieira 

Pinto, entende-se “a educação como o processo pelo qual a sociedade forma seus membros 

à sua imagem e em função de seus interesses”.250 A objetivo da sociedade, segundo a 

escola Saint-Simoniana, é desenvolver o potencial da sociedade por meio do 

desenvolvimento das capacidades de cada pessoa, em benefício da coletividade. 

Conforme afirma Álvaro Vieira Pinto, 

 
“A educação é formação (Bildung) do homem pela sociedade, ou seja, o processo 
pelo qual a sociedade atua constantemente sobre o desenvolvimento do ser 
humano de integrá-lo no modo de ser social vigente e de conduzi-lo a aceitar e 
buscar os fins coletivos”.251 
 
 

                                                 
248 SAINT-SIMON; COMTE (col.). Le Politique. 1919. douzième article; Le Parti National ou Industriel.... § 
II. De la moralité d'un de ces partis. – De l'imoralité du parti opposé. Paris: Cosson. avril 1919. In Œuvres de 
Saint-Simon & d’Enfantin. Op.cit., p.195-196. 
249 BOFF, Leonardo. A Águia e a Galinha: Uma metáfora da condição humana. 40ª ed. Petrópolis : Vozes, 
2003. p.91-92. 
250 PINTO, Álvaro Vieira. Sete lições sobre educação de Adultos. 14ª ed. São Paulo: Cortez, 2005. p.29. 
251 PINTO. Op.cit., p.30. 
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Assim, a perspectiva saint-simonista entendia que para se atingir a Associação 

Universal dos Homens era necessário formar moralmente os homens, por meio das artes, da 

ciência e da indústria, em prol de um conceito peculiar de coletividade.  

O emprego dedutivo da analogia possibilitou à filosofia saint-simonista estabelecer 

uma relação entre o homem e o Universo. Na sequência, ver-se-á que o uso dedutivo da 

analogia possibilitou outra relação, que é a analogia entre o progresso científico ao longo da 

história da humanidade e o desenvolvimento da inteligência humana em sua dimensão 

imanentista e sociológica. 

 

5.1.1 Analogia entre o progresso científico ao longo da história da humanidade e o 
desenvolvimento da inteligência humana em sua dimensão individual e social.  

 

A miscelânea de ideias de Saint-Simon, que se mostrava ambígua nas Cartas de 

Genebra de 1802, chegava às duas Memórias de 1813 de maneira mais sistematizada. Em 

Memória sobre a Ciência do Homem, Saint-Simon propõe uma estrutura epistemológica 

que se desenvolveu ao longo da história, de um patamar mais simples até um mais 

complexo, demonstrando um desnivelamento das ciências: 

 
“A tendência da inteligência humana forçou o homem a estabelecer nas ciências a 
divisão entre a ciência geral e as ciências específicas. A ciência geral ou filosofia 
tem por fatos elementares os fatos gerais das ciências específicas, ou, se 
quisermos, são os elementos da ciência geral. Essa ciência, que nunca pôde ser de 
outra natureza senão por seus elementos, foi conjectural enquanto as ciências 
específicas o foram. Ficou semiconjectural e positiva, quando uma parte das 
ciências específicas tornou-se positiva, o outro restante ainda conjectural. Tal é o 
atual estado das coisas. Ela, a Filosofia, se tornará positiva quando a fisiologia for 
baseada, como um todo, em fatos observados, porque não existe fenômeno que 
não possa ser observado do ponto de vista da física dos corpos brutos, ou do da 
física dos corpos orgânicos, que é a fisiologia”.252 
 
 

Assim, segundo Saint-Simon, na dimensão de uma cientificidade positiva, o 

homem, em sua dimensão individual, não teria mais o seu entendimento baseado em 

postulados metafísicos que tratariam sobre a sua numinosidade, ou seja, a sua essência. 

Portanto, todo o entendimento do homem em sua dimensão individual passaria a estar 

                                                 
252 SAINT-SIMON, Henri de. Mémoire de la Science de l’Homme. 1813. p.23-24. In Œuvres Choisies de 
Saint-Simon, C.-H.: précédées d'un essai sur sa doctrine. Bruxelas : Van Meenen et Compagnie. 1859. 
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relacionada às ciências naturais, como a biologia. A mente humana, a qual Saint-Simon 

atribuía o termo alma, a dimensão espiritual, passaria a ser entendida por meio da 

psicologia, área que também se apropriaria da positividade da fisiologia.  

A história do homem passaria a não ser mais um elemento de interpretação 

metafísica, mas de um desenvolvimento “natural” do homem. Essa “história natural”, não 

mais metafísica e alicerçada na fisiologia, forneceria o entendimento do homem em sua 

dimensão social. Das quatro categorias dos fenômenos, astronômicos, físicos, químicos e 

fisiológicos, a trajetória do homem ao longo do tempo adentraria a última, e nela, haveria 

um seguimento, a física social. A metafísica não estava sendo mais empregada como forma 

de investigação, pois estava calcada em princípios da constituição semi-conjectural 

medieval. 

Para Saint-Simon, a investigação sobre o homem não seguiria mais em direção à 

ontologia, entendo por esse termo tal como o seu professor, D’Alembert, havia definido na 

Enciclopédia, consistindo no estudo do ser enquanto ser, do ser considerado 

independentemente de suas determinações particulares e naquilo que constitui sua 

inteligibilidade própria. Eis a definição de ontologia segundo D’Alembert: 

 
“Os seres, tanto espirituais quanto materiais, têm propriedades gerais como a 
existência, a possibilidade, a duração; o exame dessas propriedade forma esse 
ramo da filosofia que chamamos de ontologia, ou ciência do ser ou metafísica 
geral”.253 
 
 

Essa ramificação do entendimento individual e social foi tratada por Mathurin Gillet 

na quarta parte de sua tese, em que disserta sobre a ideia de progresso depois de Condorcet: 

 
“Saint-Simon assinalou para a história um lugar claramente definido no sistema 
geral das ciências. Tudo aquilo que corresponde aos elementos que tratam do 
homem adentram na fisiologia e se dividem em dois ramos: os que se ocupam do 
indivíduo, a biologia para o corpo e a psicologia para a alma; e os que estudam o 
homem em sociedade ou de preferência a raça humana, isto é, a história, que 
Comte mais tarde separou da fisiologia e a constituiu a parte sob o nome de 
Sociologia”.254  

                                                 
253 D’ALEMBERT, Jean. Enciclopédia. Apud JAPIASSÚ, Hilton. MARCONDES, Danilo. Dicionário básico 
de filosofia. 4a ed. Rio de Janeiro : Jorge Zahar, 2006. p.206-207. 
254 GILLET, Mathurin. L'utopie de Condorcet: thèse présentée à la Faculté des lettres de Clermont. Paris: 
Guillaument, 1883. 
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Pode-se perceber, naquela citação da Memória sobre a Ciência do Homem, a 

contribuição das fomentações saint-simonistas para a estrutura epistemológica comtiana, 

sobretudo no que compete à lei dos três estados.  

A lei dos três estado consistiria em afirmar que o desenvolvimento histórico da das 

ciências passaria invariavelmente três fases: teológica, metafísica e positiva.  No Curso de 

Filosofia Positiva, obra redigida ao longo do período que compreendeu os anos entre 1830 

e 1842, Auguste Comte escrevia que havia ele descoberto a lei do fenômeno cognitiva do 

homem, a lei dos três estados: 

 
“Estudando, assim, o desenvolvimento total da inteligência humana em suas 
diversas esferas de atividade, desde seu primeiro voo mais simples até nossos 
dias, creio ter descoberto um grande lei fundamental, a que se sujeita por uma 
necessidade invariável, e que me parece poder ser solidamente estabelecida, quer 
na base de provas racionais fornecidas pelo conhecimento de nossa organização, 
quer na base de verificações históricas resultantes dum exame atento no passado. 
Essa lei consiste em que cada uma de nossas concepções principais, cada ramo de 
nossos conhecimentos, passa sucessivamente por três estados históricos 
diferentes: estado teológico ou fictício, estado metafísico ou abstrato, estado 
científico ou positivo”.255 
 
 

Ainda no Curso de Filosofia Positiva, Comte defendia a existência de outra 

dimensão da lei dos três estados, afirmando que ela não se manifestava apenas no 

desenvolvimento histórico da inteligência da espécie humana, mas também na construção 

da inteligência individual, invariavelmente, uma fase posterior em detrimento da anterior: 

 
“Essa revolução geral do espírito humano pode ser facilmente constatada hoje, 
duma maneira sensível embora indireta, considerando o desenvolvimento da 
inteligência individual. O ponto de partida sendo necessariamente o mesmo para 
a educação do indivíduo e para a da espécie, as diversas fases principais da 
primeira devem representar as épocas fundamentais da segunda. Ora, cada um de 
nós, Comtemplando sua própria história, não se lembra de que sucessivamente, 
no que concerne às noções mais importantes, teólogo em sua infância, metafísico 
em sua juventude e físico em sua virilidade? Hoje é fácil esta verificação para 
todos os homens que estão ao nível de seu século”.256 
 
 

                                                 
255 COMTE, Auguste. Curso de Filosofia Positiva. [trad. José Arthur Giannotti], Coleção “Os pensadores”.  
São Paulo: Abril, 1983. p.03-04. 
256 COMTE, Op.cit., p.5. 
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Entretanto, essa descoberta comteana parece ter uma matriz nos escritos de Saint-

Simon. Analisemos. Em Memória sobre a Ciência do Homem, de 1813, Saint-Simon 

escrevia a respeito de suas conversas com o médico Jean Burdin, fisiologista com quem 

Saint-Simon tinha relações desde 1802: 

 
“Foi o doutor Burdin quem me fez conhecer a importância da fisiologia; eis mais 
ou menos a linguagem pela qual ele me tomou: « Todas as ciências começaram 
por ser conjecturais; a grande ordem das coisas as chamou a se tornar positivas. A 
astronomia começou por ser astrologia; a química era em sua origem apenas a 
alquimia; a fisiologia que, por muito tempo, nadou no charlatanismo, baseia-se 
hoje em fatos observados e discutidos; a psicologia começa a basear-se na 
fisiologia e a desembaraçar-se dos prejuízos religiosos sobre os quais era 
fundada. As ciências começaram por ser conjecturais, porque na origem dos 
trabalhos científicos ainda havia apenas poucas observações feitas, e somente um 
pequeno número das observações que haviam sido feitas tiveram tempo para ser 
examinadas, discutidas, verificadas por uma longa experiência, e que não era 
senão fatos presumidos, conjecturas. Elas precisaram e devem se tornar positivas, 
porque a experiência diariamente adquirida pelo espírito humano faz-lhe adquirir 
o conhecimento de novos fatos, e retificar aqueles adquiridos mais antigamente 
por certos fatos que tinham sido observados primeiramente, mas numa época em 
que ainda não se estava em estado de analisá-los. A astronomia sendo a ciência na 
qual se encaram os fatos sob relações mais simples e os menos numerosos, é a 
primeira que deve ter adquirido o caráter positivo. A química deve ter andado 
após a astronomia e antes da fisiologia, porque considera a ação da matéria sob 
relações mais complicadas que a da astronomia, mas menos detalhadas que a da 
fisiologia ».”257 
 
 

Tal citação de Saint-Simon chamou a atenção de outro médico saint-simoniano e 

simpatizante do fourierismo, Charles Pellarin. Em seu Ensaio Crítico sobre a Filosofia 

Positiva, obra essa resultado de uma contenda teórica com Émile Littré, o seu cunhado e 

discípulo direto de Comte, Pellarin escreveu a respeito daquela passagem de Saint-Simon:  

 
“Aí está, se não me engano, a substância de tudo o que há de admissível na obra 
do Sr. Comte. Tal é a ideia fundamental que ele parafraseou em dez ou doze 
grossos volumes, não sem a estragar notavelmente, no fim”.258  
 
 

Tal resposta de Pellarin se baseava na seguinte afirmação de Littré:  

 
                                                 
257SAINT-SIMON. Mémoire sur la Science de l’Homme. Op.cit., p.255-256. 
258 PELLARIN, Charles. Essai Critique sur la Philosophie Positive. Lettre à Monsieur É. Littré (de l’Institut). 
Paris: E. Dentu, 1864. p.143. 
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“Em nenhum momento Saint-Simon foi o mestre filosófico de Augusto Comte; 
na maior parte do tempo, Comte agiu sobre o pensamento flutuante de Saint-
Simon”.259 
 
 

Na época em que Saint-Simon residia próximo a Escola Politécnica e promovia 

encontros culturais e cursos em sua mansão, ele estabeleceu laços com o médico e 

fisiologista Jean Burdin (1777-1858), ao qual desenvolveu, antes de Saint-Simon, um 

esboço da lei dos três estados de Comte, e que nas duas mémoires de Saint-Simon recorre 

regularmente.  

Ao lermos a obra Curso de estudos médicos, que Burdin publicara em 1803, 

percebemos aquela analogia entre o desenvolvimento histórico da inteligência da 

humanidade e o desenvolvimento da inteligência individual, a qual Comte havia postulado 

em 1830:  

 
“Depois de ter seguido na infância a sucessão e o encadeamento dos primeiros 
atos da formação de seu órgão intelectual, empregada quase unicamente a 
satisfazer as primeiras necessidades da vida, atinge-se enfim a época na qual se 
começa a desfrutar de toda vantagem dos signos fictícios, a se servir 
desembaraçadamente de uma linguagem, então facilmente se julga em quais 
relações devem crescer os progressos de sua inteligência. Em seguida, penetrando 
ainda mais no exame dos fenômenos orgânicos, vemos sucessivamente se ligar às 
primeiras causas de ação que dissemos ser a tendência irresistível de evitar a 
dúvida, em satisfazer as necessidades e a procurar o bem-estar, muitos outros 
princípios de ação no desejo de dominação, ou de consideração; no desejo de 
conhecer, de se instruir; no de extrair de todas as necessidades fictícias, de todos 
os hábitos, etc. Observa-se que os meios de satisfazer essas novas necessidades se 
desenvolvem com eles; e que eles não são senão uma extensão da primeira 
faculdade de deixar atenta sua conservação por um concurso de ações mais ou 
menos fortemente combinadas. O exame, mais aprofundado dos fenômenos que 
resultam da combinação das sensações e das ideias, aparecem na metafísica, e 
não pode entrar no plano desse trabalho literário”260.  
 
 

Já imbuído de uma postura cientificista, Burdin não prosseguiu tal ideia por lhe 

parecer “metafísica demais”. Mas, essa analogia que possibilitou prescrever uma 

essencialidade do homem no que concerne a sua inteligência, e que perpassou por Saint-

Simon e Comte, conseguiu um reconhecimento no meio científico. O naturalista alemão 

                                                 
259 LITTRÉ, Émile. Auguste Comte et la Philosophie Positive. Deuxième Edition. Paris: L. Hachette, 1864. 
p.92. 
260 BURDIN, Jean. Cours d’études médicales, ou Expositin de la structure de l’Homme comparée à celle des 
animaux ; de l’histoire de ses maladies ; des connaissances acquises sur l’action régulière de ses organes. 
Troisième partie, Tome troisième. Paris : Duprat, Letellier et compagnie, 1803. p.110-111. 
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Ernst Heinrich Haeckel (1834-1919) fez uma exposição a respeito dessa analogia, expondo 

sua hipótese de que a ontogênese recapitularia a filogênese, na primeira lição de sua 

História natural da criação dos seres orgânicos, em1868: 

 
“A história da evolução individual ou ontogênese é uma repetição abreviada, 
rápida, uma recapitulação da história evolutiva paleontológica ou da filogenia, 
conforme leis de hereditariedade e da adaptação do meio” 261 
 
 

A ideia analógica entre o desenvolvimento individual e o social aparece nos texto de 

Saint-Simon, mas em outra perspectiva. A educação do homem mostrava o que estaria 

destinado à sociedade: um primeiro momento governar era mais importante que ensinar; 

gradativamente, ensinar passaria a ser mais prioritário que governar. Saint-Simon fez 

referência a isso no primeiro caderno do Catecismo político dos industriais: 

 
“A sociedade se compõe de indivíduos; o desenvolvimento da inteligência social 
não pode ser senão o da inteligência individual sobre uma maior escala. Se 
observarmos o caminho que segue a educação dos indivíduos, se distingue, nas 
escolas primárias, a ação de governar como sendo a mais forte; e, nas escolas de 
nível mais elevado, se vê a ação de governar os alunos diminuir sempre de 
intensidade, ao passo que o ensino ocupa um papel de importância cada vez 
maior: foi o mesmo para a educação da sociedade. A ação militar, isto é, feudal 
(governamental), teve de ser mais forte em sua origem; ela sempre teve 
necessidade de granjear importância; e o administrativo deve necessariamente 
acabar por dominar o poder militar”.262 
 
 

No capítulo terceiro e quarto, abordou-se a classificação que Saint-Simon postulou 

sobre a história da Humanidade, alegando que, após avanços nas ciências, o conhecimento 

sobre o mundo, e na indústria, as forças produtivas, a espécie humana estava destinada a 

passar do regime governamental e militar ao regime administrativo ou industrial. Passar-se-

ia do governo dos homens para a administração das coisas. Essa analogia saint-simonista 

encontrou simpatia nos textos do pensador anarquista Joseph Proudon, que citou aquela 

                                                 
261 HAECKEL, Ernst. Histoire naturelle de la création des être organisés, 1868. Apud FULGENCIO, 
Leopoldo. O método especulativo em Freud. São Paulo: EDUC, 2008. p.420. 
262 SAINT-SIMON. Henri de. Catéchisme Politique des Industriels. Première Cahier. Paris : Sétier, 1823. 
p.49-50. 
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analogia entre a educação escolar e a absorção da economia sobre a ação governamental no 

texto Do Princípio da Autoridade, de 1851.263 

Com relação a essa concepção analógica entre os desenvolvimentos do indivíduo e 

da humanidade, o enfatinista e positivista Gustave d’Eichthal apresentou uma idiossincrasia 

em sua teoria etnológica, tal como foi apresentado no capítulo anterior. Segundo Eichthal, 

assim com acontece no indivíduo, no qual há estágios de alternância da importância dada 

ao sentimento e à razão, o mesmo acontece com relação à humanidade, concebendo a 

civilização Ocidental como a que representa a razão e a Oriental o poder simpático, 

espiritual. Nossa época, segundo Eichthal, seria aquela em que a razão proporcionaria a 

revolução do gênero humano, a passo que Cristo desencadeou aquela da antiguidade, por 

meio de uma revolução espiritual: 

 
“O desenvolvimento da raça humana é como o dos indivíduos; nem sempre tem 
lugar no mesmo sentido; não segue uma direção única; nem sempre se leva sobre 
as mesmas faculdades; alterna: às vezes é a matéria, e às vezes é o espírito; às 
vezes é o Oriente e às vezes é o Ocidente que domina e desempenha o papel mais 
importante. Uma revolução do gênero, a maior que a humanidade experimentou, 
marca o fim da era antiga, e prepara a época moderna ou cristã. O cristianismo, 
como dissemos tantas vezes, foi uma reação do espírito contra a matéria”.264  
 
 

5.1.2 O entendimento saint-simonista sobre os setênios e o desenvolvimento do 
indivíduo em sua dimensão física e moral.  

 
 

Seguindo a dimensão analógica entre o desenvolvimento entre indivíduo e 

sociedade, Saint-Simon fez considerações sobre as fases de desenvolvimentos do ser 

humano. Segundo Saint-Simon, tal como o desenvolvimento da sociedade atravessa fases, 

o mesmo ocorreria no desenvolvimento humano.  

Na obra Opiniões literárias, filosóficas e industriais, de 1825, no capítulo Da 

organização social, Saint-Simon redigiu um fragmento editado no quarto caderno do 

Catecismo dos industriais, publicado por Saint-Simon seis meses antes. O autor revelava a 

tendência abordada na sessão anterior desta dissertação no título do fragmento: 

Comparação do desenvolvimento da inteligência individual e da inteligência geral. Ali, se 

                                                 
263 PROUDHON, Pierre-Joseph. Idée Générale de la Révolution au XIXème Siècle, 1851. Apud PROUDHON. 
A propriedade é um roubo. [trad. Suely Bastos]. Porto Alegre: L&PM, 2001. p.83. 
264 D’EICHTHAL, Gustave. Les Deux Mondes. Paris : Arthus Bertrand. 1836. p.33. 
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expõe a ideia de que cada ser humano busca, em seu desenvolvimento, o aperfeiçoamento 

físico e moral:  

 
“Se observarmos a maneira na qual se desenvolvem os indivíduos da espécie 
humana, moral e fisicamente, desde o nascimento até a virilidade, 
reconheceremos que seu desenvolvimento se opera de duas maneiras diferentes, e 
que correm entretanto rumo a um fim comum, o do maior aperfeiçoamento de 
suas forças morais e físicas do qual sua organização seja susceptível”.265 
 
 

Recorrendo à analogia que liga a dimensão de imanência do homem à dimensão 

espiritual da sociedade, Saint-Simon afirma que as fases de desenvolvimento do homem 

estavam intercalas por crises que, invariavelmente, superadas, possibilitariam o 

desenvolvimento da fase seguinte: 

 
“Desde o nascimento do indivíduo até à época de sua virilidade, se efetua neles 
um aperfeiçoamento da moral e do físico, que é gradual e contínuo, mas que é 
muito lento. Eles provam também várias crises que determinam neles progressos 
gerais e muito rápidos”.266 
 
 

A classificação usada por Saint-Simon corresponde aos setênios, embora ele não 

tenha usado essa expressão. Nessa classificação, se consideram os seguintes períodos: de 0 

aos 7 anos de idade, isto é, do nascimento à dentição; dos 7 aos 14 anos, que corresponde 

ao período posterior a dentição até o ápice da puberdade; e dos 14 aos 21 anos, da 

adolescência ao ponto de esplendor físico e mental do desenvolvimento individual: 

 
“A idade de sete anos é assinalada neles por uma crise de dentição, na sequência 
daquelas suas faculdades sentimentais, e sua capacidade em memorizar, tomam 
um acréscimo súbito. Rumo à idade de quatorze anos, as paixões tendem a se 
enfraquecer da dependência em relação aos pais, e formar ligações de sua 
escolha, se inflamam no indivíduo, ao mesmo tempo em que adquire a faculdade 
de produzir seu semelhante. Aos vinte e um anos, o homem, chegado ao 
desenvolvimento completo de suas forças morais e físicas, adquire o caráter que é 

                                                 
265 SAINT-SIMON, Henri de. Opinions Littéraires, Philosophiques et Industrielles. Paris : Galerie de 
Bossange Pére. 1825. p.87. Obs. : Esse mesmo texto é encontrado em SAINT-SIMON, Henri de. Catéchisme 
politique des industriels. Quatrième Cahier, Juin 1824. p.184. In Œuvres Choisies de Saint-Simon, C.-H. 
Bruxelas : Van Meenen et Compagnie. 1859. 
266 SAINT-SIMON. Op.cit., p.87-88. Obs.: Esse mesmo texto é encontrado em SAINT-SIMON. Catéchisme 
politique des industriels. Quatrième Cahier, Juin 1824. p.184. In Ibidem. 
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próprio de seu indivíduo; suas faculdades se coordenam, e se dirigem rumo ao 
fim que atrai mais especialmente sua organização particular”.267 
 
 

A concepção de três setênios se liga analogicamente a lei dos três estado. A ideia de 

desnivelamento entre educação, na concepção saint-simoniana, mais restrito ao 

comportamento moral do indivíduo, e instrução, que seria a transmissão do conhecimento 

acumulado pela humanidade por meio do ensino, já havia sido assinalada no primeiro 

caderno do Catecismo dos industriais, reaparecendo nas Opiniões de 1825. 

Seguindo a proposição de Saint-Simon, na primeira fase, a educação moral teria 

atenção predominante; na fase pós-dentição até o ápice da puberdade, educação moral e 

instrução se operariam simultaneamente, entretanto, com um predomínio necessário da 

primeira; a partir dos quatorze anos a instrução passaria a ter uma relevância maior, até o 

instante em que a controle sobre o indivíduo perde sua predominância educativa: a 

maioridade. 

Segundo Saint-Simon, são as crises que orientam os homens a respeito dos 

procedimentos disciplinares que deve ser levando em consideração em cada fase de 

desenvolvimento dos seres humanos: 

 
“Se seguidamente observarmos as leis e os usos que a sociedade estabeleceu para 
regular sua conduta em relação às crianças, do nascimento ao vigésimo primeiro 
aniversário, vemos que os legisladores reconheceram a existência e os efeitos das 
três crises, crises estas as quais nos propomos a falar, e que proporcionaram os 
direitos que acordaram na geração ascendente, segundo a opinião que eles 
conceberam do desenvolvimento intelectual que ela devia adquirir aos sete, aos 
quatorze e aos vinte e um anos”.268 
 
 

Entretanto, é importante ressaltar que a ideia de setênios com estrutura da vida 

humana não fora uma originalidade da filosofia de Saint-Simon. Ela pode ser encontrada já 

na antiguidade. O pedagogo Helmut Von Kügelgen, em um comentário sobre a concepção 

de setênios dentro da Pedagogia Walforf, lembra que, 

 

 

                                                 
267 SAINT-SIMON. Op.cit., p.88. Obs.: Esse mesmo texto é encontrado em SAINT-SIMON. Catéchisme 
Catéchisme politique des industriels  industriels. Op.cit., p.184-185. In Ibidem. 
268 SAINT-SIMON. Op.cit., p.88-89. Obs.: Esse mesmo texto é encontrado em SAINT-SIMON. Catéchisme 
politique des industriels. Op.cit., p.185. In Ibidem. 
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A estruturação da vida segundo os setênios, (...) bem como a tipologia segundo os 
quatro temperamentos básicos, deve-se a Aristóteles. Injustificadamente essa 
sabedoria caiu em desuso, e hoje me dia é encontrada somente em provérbios da 
sabedoria popular.269 
 
 

Segundo Márcio Soares e Nadir Pichler, 

 
Referente ao desenvolvimento educacional físico, psíquico, racional e moral, nas 
diferentes faixas etárias, Aristóteles introduz as seguintes proposições: até os sete 
anos de idade as crianças ficam, obrigatoriamente, sob os cuidados da família. 
Após o nascimento dos filhos, a educação [p.46] informal deverá atuar no sentido 
de incutir, principalmente nos meninos, o hábito pelo vigor físico.270 
 
 

Esse aspecto aristotélico, relativo à concepção de setênios enquanto estrutura, teve 

impacto não somente na perspectiva pedagógica da filosofia saint-simoniana, mas também, 

posteriormente, sobre a perspectiva positivista comtiana. Vejamos as considerações que 

Saint-Simon fez sobre cada setênio, fazendo relações com o projeto pedagógico comtista, 

por meio da obra Vistas gerais sobre a Doutrina Positivista, de 1858, escrita por M. 

Lombrail, e com a crítica ao comtismo empenhada pelo médico de formação Saint-

Simoniana Charles Pellarin, em sua obra Ensaio crítico sobre a Filosofia Positiva: Carta 

ao Sr. Émile Littré, publicada em 1864. Isso possibilitará pensamos aproximações e 

distanciamentos entre as fomentações Saint-Simonianas e Comteanas sob o ângulo das 

perspectivas às quais a sessão se compromete a abordar. 

 

5.1.2.1 O primeiro setênio: A educação no seio familiar. 
 

Com relação ao primeiro setênio, Saint-Simon afirmou “rousseaunamente” que, 

uma vez que a criança é pura e incapaz que medir as dimensões de seus erros, a ela caberia 

uma vigilância dos adultos sobre os comportamentos dela, com o fim de, na presença de 

carências em sua formação, elas viessem a ser sanadas: 

 
                                                 
269 von KÜGELGEN, Helmut. A Educação Waldorf: Aspectos da Prática Pedagógica. São Paulo: 
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“É fato que declararam as crianças abaixo de sete anos incapazes de cometer 
pecados, isso é, incapazes de regular suas próprias condutas e, consequentemente, 
de cometerem faltas das quais elas seriam responsáveis, e assim, não sendo 
sujeitas à jurisdição das leis divinas ou humanas; por conseguinte, construíram a 
lei de maneira que as disposições relativas às crianças antes de seu sétimo ano 
não tem por objetivo senão de estabelecer uma vigilância geral da sociedade 
sobre a conduta de seus protetores naturais, e de fixar os meios de supri-los 
quando lhes vier a faltar”.271 
 
 

Segundo Saint-Simon, a educação de uma criança, durante o primeiro setênio, ainda 

não adentrar o espaço do ensino público, se mantendo no seio da família: “A instrução 

pública das crianças não começa antes da idade dos sete anos”.272  

Esse princípio pedagógico enunciado por Saint-Simon pode ser encontrado nos 

textos de Auguste Comte. Porém, há diferenças. O comtista Armand Mieulet de Lombrail, 

na obra Vistas gerais sobre a Doutrina Positivista, esboçava, no quarto capítulo, as 

premissas pedagógicas da Educação Positivista.273 Para realizar a abordagem pedagógica da 

educação comtista, Lombrail hauriu referências, sobretudo, da obra Discurso sobre o 

conjunto do positivismo, que Auguste Comte publicou em 1844. Ali percebemos uma 

diferença entre Saint-Simon e Comte, ao passo que o primeiro defende a instrução pública 

aos 7 anos, enquanto o segundo insiste que a educação se restrinja aos cuidados da mãe até 

os 14 anos. Vejamos a passagem na qual Lombrail expõe essa premissa de Comte: 

 
“A educação começando no nascimento para se findar na maioridade, se divide 
em duas partes bem distintas, uma espontânea, sob a exclusiva direção da mãe, 
até a idade de 14 anos; a outra sistemática, sob a direção do sacerdote, e sob a 
presidência paternal, até a idade de 21 anos”.274 

 
Dando continuidade sobre o prospecto educacional comtista, Lombrail expõe a 

prescrição pedagógica que Comte deu para o primeiro setênio. Ali se percebe a perspectiva 

enunciada por Aristóteles sobre a dimensão da instrução do nascimento à segunda dentição: 

                                                 
271 SAINT-SIMON. Op.cit., p.89. Obs.: Esse mesmo texto é encontrado em SAINT-SIMON. Catéchisme 
politique des industriels. Op.cit., p.185-186. In Ibidem. 
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“Durante os sete primeiros anos, a criança, livre de todo entrave, recebe uma 
educação puramente física, e não apreende ainda nem a leitura nem a escritura. 
Prepara-se na observação, na ação, cultivando seus sentidos, exercendo sua 
destreza; deixemo-la se instruir de fatos naturais que golpeiam seus olhos. Se se 
Comtenta de dirigir rumo ao bem todas suas inspirações; com bondade se devem 
aprumar suas dificuldades; faz-se a iniciação aos bons sentimentos evitando 
cuidadosamente com que se abandone para com ela na cólera, de batê-la, e 
mesmo humilhá-la. É então fetichista; deixemo-lhe suas impressões ingênuas”.275 
 
 

Esse aristotelismo de Comte era declarado também pelo professor Paul Arbousse-

Batisde, em seu livro A doutrina da educação Universal na Filosofia de Auguste Comte: 

 
“Auguste Comte se colocou do ponto de vista de Aristóteles: Ele considerou a 
capacidade aristotélica como a primeira de todas, como devendo primar o 
espiritualismo, bem como a capacidade industrial e a capacidade filosófica”.276 
 
 

Com relação ao termo fetichismo, ele era empregado por Comte para designar o 

instante inicial da história do homem, em que se atribuía os poderes que desencadeavam os 

fenômenos do mundo tanto a elementos da natureza quanto a ídolos criados pelo próprio 

homem. Partindo da analogia entre indivíduo e sociedade, Comte entendia que no primeiro 

setênio, ocorreria o mesmo com o indivíduo:  

 
“A educação positivista no seio da família, que deverá fazer a criança passar 
primeiro pelo fetichismo, depois pelo politeísmo, ‘sem, todavia’, diz o Sr. Comte, 
‘exigir dos pais nenhuma hipocrisia’. (COMTE. Auguste. Discours sur 
l’ensemble du positivisme. p. 169)”.277 
 
 

O médico fourierista e de formação saint-simoniana, Charles Pellarin, em seu 

Ensaio crítico, fez uma série de considerações sobre a Filosofia Positivista, tanto por 

distanciar-se das premissas da filosofia saint-simonista, quanto pela “inferioridade” em 

relação à filosofia de Fourier. Pellarin criticou a proposta de Comte sobre a postura que os 

pais deveriam ter diante do filho, na qual os pais alertariam a criança sobre suas 

potencialidades “limitadas” nas concepções fictícias: 
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“Para conciliar tudo, será suficiente ser sincero ao alertar a criança que suas 
crenças espontâneas convêm somente a sua idade e devem culminar em dirigir a 
outras. (COMTE. Auguste. Discours sur l’ensemble du positivisme. p. 169)”.278 
 
 

Obedecendo a perspectiva dos três estágios de desenvolvimento da inteligência, tal 

como Burdin havia especulado em 1803, Pellarin, criticando as perspectivas enciclopédicas 

de Comte, afirmava que o primeiro estágio de desenvolvimento humano deveria primar 

pelo contato da criança com a natureza, instigando sua imaginação:  

 
“A criança não será levada a dirigir a sua atenção, em primeiro lugar, às verdades 
abstratas das matemáticas nem mesmo à natureza inerte do mundo inorgânico. O 
que lhe interessa em primeiro lugar, o que excita suas primeiras impressões, é a 
natureza viva. Primeiro o sorriso e as carícias maternas, depois as pessoas a sua 
volta; eis a ordem da todos os seus conhecimentos primitivos. Um pouco mais 
tarde, quando ela começar a andar e quando ela puder se deslocar em direção aos 
objetos que a atraem, os animais, com seus diversos aspectos e maneiras de 
proceder, seu modo de vida, suas brincadeiras, seus gritos ou suas canções; as 
plantas com suas folhagens, com o esplendor de suas flores, eis o que será 
atraente para a criança e o que dará o despertar de suas faculdades de observação. 
Ela se satisfará no galinheiro, no jardim, na campina em flor, e é lá que a sua 
educação começa”.279 
 
 

Prosseguindo, Charles Pellarin afirma que a criança entra em contato com as 

ciências ao sentir o mundo, uma vez que o espírito da criança não veria sentido no estudo 

enciclopédico se antes ela não houvesse passado pela infância livre:  

 
“Antes de se inquirir sobre uma teoria qualquer e de poder compreender o fim e o 
preço, ela vai querer manusear pequenos utensílios, revirar a terra com pá, 
plantar, construir mesmo, levar ração diária aos animais, etc. Quantas noções 
físicas, biológicas, sociais mesmo acumuladas em suas cabecinhas antes que elas 
estejam aptas a seguir a demonstração do triângulo e do círculo! É necessário 
conduzir a criança à ciência pelos caminhos indicados por sua natureza e seus 
gostos. Shakespeare, um profundo observador e um grande pintor da natureza 
humana, disse com razão: ‘Não há nenhum fruto no estudo quando não é feito 
com prazer’. Eis, portanto, revelado pela própria natureza o método que convém 
seguir das noções a dar à criança. É necessário começar pelas noções que ela 
mesmo investiga, que instigam sua curiosidade e que, em breve, lhe farão sentir a 
necessidade da leitura, da escrita, da arte do desenho, depois da ciência dos 
números, etc”.280 
 

                                                 
278 Ididem. 
279 PELLARIN, Charles. Essai Critique sur la Philosophie Positive. Lettre à Monsieur É. Littré (de 
L’Institut). Paris: E. Dentu, 1864. p.158. 
280 Ibidem. 
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5.1.2.2 O segundo setênio: A importância maior da educação sobre a instrução. 
 
 

Continuando aquela analogia, Saint-Simon fez considerações sobre a fase 

subsequente à dentição, marcando o início do segundo setênio, se estendendo aos 14 anos. 

Sob a esteira da diminuição gradativa da coerção, Saint-Simon dava o tom da utopia 

humana rumo à paz universal: 

 
“Aos jovens de até quatorze anos, os legisladores não submeteram senão a 
punições correcionais, por mais grave que viessem a ser as faltas que eles 
viessem a cometer. E os legisladores admitiram a emancipação deles, somente no 
caso em que eles perderam seus pais”.281 
 
 

Embora a criança passasse a receber a instrução pública aos sete anos, Saint-Simon 

entendia que no segundo setênio, a educação, enquanto meio de constituição moral, ainda 

deveria ser mais relevante na formação do indivíduo do que o ensino dos conhecimentos 

científicos: 

 
“Dos sete aos quatorze anos, a educação cumpre um papel mais importante que a 
instrução; isto é, as vigilâncias da conduta das crianças, durante esse lapso de 
tempo, exercem nos internatos e nos colégios uma maior influência sobre eles 
que os professores dos quais eles recebem a instrução”.282 
 
 

Na obra Discurso sobre o conjunto do positivismo, Comte, ao se referir ao segundo 

setênio, não utilizara a esteira da emancipação do indivíduo usada por Saint-Simon, mas 

sim, a da busca sistemática pelo conhecimento do mundo, cujo contanto até a fase anterior 

só era possível por meio das suas sensações, “habituando” empiricamente o espírito 

individual para o segundo estágio:  

 
“Aos sete anos, compreendida entre a dentição e a puberdade, essa educação 
espontânea começa a tornar-se sistemática, mas somente quanto às belas artes, 

                                                 
281 SAINT-SIMON. Op.cit., p.89-90. Obs.: Encontramos no quarto caderno do Catecismo dos industriais a 
seguinte citação : “Os legisladores não submeteram senão a punições correcionais as crianças até à idade de 
quatorze anos, por mais graves que fossem as faltas que viessem a cometer; e admitiram-no à emancipação 
apenas no caso da perda de seus pais”. (SAINT-SIMON. Catéchisme des industriels. Op.cit., p.185-186. In 
Ibidem). 
282 SAINT-SIMON. Op.cit., p.90-91. Obs.: Esse mesmo texto é encontrado em SAINT-SIMON. Catéchisme 
des industriels. Op.cit., p.186. In Ibidem. 
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muito embora importe muito e, sobretudo, moralmente, que ela se efetue sem 
jamais deixar a família”.283 
 
 

Essa afirmação de Comte referente ao segundo setênio foi abordada por Armand 

Lombrail. A família continua ser responsável pela educação, entretanto, lhe introduzindo a 

instrução sobre o conhecimento relacionado à cultura: 

 
“De 7 a 14 anos a educação começa a se tornar sistemática. A família se ocupa 
ainda unicamente: é o momento no qual se deve tentar desenvolver os gostos 
estéticos da criança; ele recebe então a primeiras noções de música, de desenho, 
de canto, de dança, de literatura sagrada. (...) Hoje poucas famílias poderiam 
desempenhar-se tais funções; mas antes que uma geração seja esvaída, existirão 
exemplos freqüentes. A segunda metade da educação espontânea será consagrada 
à arte e ao conhecimento de idiomas. A arte fundamental, a poesia será cultivada 
de acordo com as artes especiais, a música e o desenho. As línguas ocidentais 
estudadas diretamente nas obras primas, com a ajuda de dicionários, permitiram a 
cada um escrever em sua própria língua. Cada país deverá conhecer as línguas 
limítrofes, assim, segundo sua posição central, a França se comparará os outros 
idiomas ocidentais”.284 
 
 

Separando-se da analogia saint-simonista, Comte defendia um prospecto 

pedagógico no qual a instrução pública se iniciaria somente aos quatorze anos de idade, já 

no terceiro setênio, e não aos sete como havia pensado Saint-Simon:  

 
“Na idade de 14 anos começa a segunda educação positiva. De privada ela se 
torna pública, já que ela exige lições públicas. Mas não é necessário entretanto 
separar a criança da vida da família. É lá em que deve efetuar-se, sob a 
previdência maternal, sua educação moral, destinada a retorná-lo em um justo 
meio entre a personalidade e a sociabilidade”.285 
 
 
 

5.1.2.3 O terceiro setênio: A relação educação e instrução. 
 

Nas Opiniões de 1825, Saint-Simon concluía sua análise analógica entre indivíduo e 

sociedade, ressaltando um fato que ele havia constatado. Tratava-se de uma característica 

no desenvolvimento escolar do jovem no terceiro setênio: 

                                                 
283 COMTE, Auguste. Discours sur l’ensemble du positivisme, p.168. In PELLARIN, Charles. Essai Critique 
sur la Philosophie Positive. Lettre à Monsieur É. Littré. Paris: E. Dentu, 1864. p.158. 
284 LOMBRAIL. Op.cit., p.196-197. 
285 LOMBRAIL. Op.cit., p.199. 
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“Dos quatorze aos vinte e um anos, a influência dos professores sobre os alunos é 
muito maior que a exercida sobre eles por seus surveillants286” .287 
 
 

O terceiro setênio do indivíduo seria análogo ao terceiro sistema orgânico da 

humanidade fomentado por Saint-Simon nas Memórias de 1813, o sistema positivo. Nesse 

terceiro setênio, no qual após uma série de progressos físicos e morais, o estudante se 

encaminharia para o uso pleno de suas faculdades racionais e emocionais, atingindo a 

maioridade. Uma vez que, alcançando a maioridade aos 21 anos de idade, o aluno 

apresentaria um desenvolvimento natural satisfatório de suas faculdades pelo meio social, e 

a coerção sobre ele tenderia, assim, a se restringir ao mínimo possível:  

 
“É na idade de vinte e um anos, em que eles fixaram a maioridade, como sendo a 
época em que os indivíduos, geralmente, adquiriram um desenvolvimento 
suficiente de inteligência, e uma capacidade de previdência bastante vasta para 
que os interesses gerais da sociedade não exijam mais que eles permaneçam 
submissos a uma vigilância particular”.288 
 
 

Após o terceiro setênio, já na maioridade, o aluno, caso ingressasse no ensino 

superior, não sofreria mais a vigilância. Esse status, em sua relação metafórica com a 

sociedade, possibilitaria pensar que o barômetro para demonstrar que tal e tal sociedade 

humana atingiu a maioridade seria o grau de poder do Estado sobre a sociedade: 

 
“E aos vinte e um anos, os que continuam a seguir cursos colegiais na França ou 
em outros estabelecimentos de instrução pública se encontram livres de toda 
espécie de vigilância”.289 
 
 

A importância dada à instrução e à educação com o mínimo de vigilância, após o 

terceiro setênio, era sentida nas universidades: 

 
                                                 
286 Surveillant: termo da língua francesa referente ao bedel, inspetor escolar. 
287 SAINT-SIMON. Op.cit., p.91. Obs.: Esse mesmo texto é encontrado em SAINT-SIMON. Catéchisme des 
industriels. Op.cit., p.186-187. In Ibidem. 
288 SAINT-SIMON. Op.cit., p.90. Obs.: Esse mesmo texto é encontrado em SAINT-SIMON. Catéchisme des 
industriels. Op.cit., p.186. In Ibidem. 
289 Ibidem. 
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“Se, na sequência dessa classe de observações, examinemos os usos admitidos 
pela universidade, relativamente na educação e na instrução pública, 
reconhecemos que eles se enquadraram com bastante exatidão às disposições 
legislativas das quais se falou”.290  
 
 

Essa reprise entre o desenvolvimento moral do indivíduo e a caminhada histórica do 

Homem é referida de maneira explícita. Segundo Saint-Simon, a França havia passado pela 

terceira crise que lhe permitiria atingir a maioridade, se referindo a Revolução Francesa: 

 
“Enfim, se observarmos o atual grau de desenvolvimento intelectual alcançado na 
nação francesa (que se colocou, por sua revolução, à frente da espécie humana no 
que concerne à civilização), reconhecemos que ela sofreu sua terceira crise, e que 
sua época social atual corresponde aos vinte e um anos para o indivíduo; 
reconhecemos também que ela proclamou sua maioridade na noite de 4 de 
agosto,291 abolindo todas as instituições derivadas do estado de escravidão, que 
fora a situação primitiva da classe industrial, ou seja, o corpo da nação (...) Tendo 
o povo francês alcançado a sua maioridade como nação, pelo efeito do progresso 
de sua inteligência, deve resultar nisso uma modificação radical em sua 
organização social”.292 
 
 

Assim, Saint-Simon aborda a própria educação do Gênero Humano, constituído, em 

sua futurologia, um otimismo em relação ao futuro da humanidade: 

 
“Desse ponto de vista, o filósofo, a cada exame que vier a dar sobre o passado e 
sobre o futuro, perceberá cada vez mais as nítidas diferenças entre a existência 
social de nossos antepassados e a existência social de nossos sucessores; ele 
reconhecerá que, em nossos antepassados, o primeiro grau de importância social 
era decretado no nascimento, no favor e na capacidade de governar, e voltando-se 
para o futuro ele perceberá a importância social obtida pela maior capacidade 
moral, científica ou industrial. Observando os povos em massa no passado, ele os 
verá lutando entre eles a mão armada: os considerando no futuro, os verá 
rivalizando entre eles sob as três grandes relações da moral, da ciência e da 
indústria. Até hoje, os homens marcharam em revés no rumo da civilização, do 
lado do futuro; habitualmente eles tiveram a vista fixada no passado, e não deram 
ao futuro senão olhadelas muito raras e muito superficiais. Hoje, como a 
escravidão está aniquilada, é sobre o futuro que o homem deve principalmente 
fixar sua atenção. A ação governamental precisou ser, até o aniquilamento da 
escravidão, a ação preponderante; hoje, e cada vez mais, ela não seve mais ser 
senão uma ação subalterna”.293 

                                                 
290 Ibidem. 
291 Saint-Simon fazia alusão à Revolução Francesa. Na noite de 4 de agosto de 1789, a Assembleia Nacional 
Constituinte aprovou a abolição dos direitos feudais, gradativa e mediante amortização, isto é, por meio a 
extinção parcelada de dívidas. Decretou-se também o confisco das terras da Igreja. 
292 SAINT-SIMON. Op.cit., p.91-92. Obs. : Ao se referir à classe industrial, Saint-Simon se refere a todos os 
trabalhadores que fazem parte da grande produção coletiva, e por isso ele reção essa classe como sendo « ...o 
corpo da nação ». 
293 SAINT-SIMON. Op.cit., p.93-94. 
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5.1.3 Opiniões pedagógicas de Saint-Simon: A importância da educação e da instrução 
para a prática do viver. 

 
 

Nas Opiniões literárias, filosóficas e industriais, Saint-Simon incluíra outro 

fragmento inédito. O título desse fragmento era A educação e a instrução pública. Porém, 

antes de adentramos ao fragmento mencionado, situemos biograficamente o contexto em 

que esses escritos foram redigidos. 

Saint-Simon já tinha a pretensão de tratar sobre um novo sistema de educação que 

se coadunasse com as tendências que ele percebia estarem se estabelecendo historicamente 

na sociedade. A educação seria um recurso importante para as transformações sociais do 

presente e garantia da efetivação das mudanças do advir. Fomentações sobre o a priori da 

educação havia sido lançado na obra Memória sobre a Ciência do Homem, de 1813. Assim, 

no primeiro caderno do Catecismo dos industriais, Saint-Simon traçou a meta de elaborar 

as constituições do Sistema Industrial, no qual se harmonizariam ciência, a política, a 

religião, as artes, as leis, a economia, enfim, concatenar forças produtivas e superestrutura: 

 
“A dificuldade consiste em encontrar o meio de colocar em acordo o sistema 
científico, o sistema de educação política, o sistema religioso, o sistema de belas-
artes e os sistemas de leis com o sistema industrial”. 294 
 
 

Tendo em vista organizar um sistema de educação que pudesse estar coadunado, a 

priori e a posteriori, com a reorganização da sociedade tal como ele lobrigara, Saint-Simon 

afirmou, no primeiro caderno do Catecismo dos Industriais, que um volume trataria do 

sistema científico e educacional, tarefa essa para o terceiro caderno do Catecismo e 

incumbida a Auguste Comte, que como se sabe, gerou uma publicação separada. Naquele 

primeiro caderno. Saint-Simon escrevia no Catecismo: 

 
“Nós acrescentaremos ao Catecismo dos Industriais um volume sobre o sistema 
científico e sobre o sistema de educação. Esse trabalho, do qual lançamos as 
bases, e do qual confiamos a execução ao nosso aluno Auguste Comte, vai expor 
o sistema industrial a priori enquanto que nós continuaremos nesse catecismo a 
sua exposição a posteriori”.295 

                                                 
294 SAINT-SIMON. Henri de. Catéchisme Politique des Industriels. Première Cahier. Paris : Sétier, 1823. 
p.45. 
295 SAINT-SIMON. Henri de. Catéchisme Politique des Industriels. Première Cahier, 1823. p.55-56. 
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Uma vez que Comte converteu o terceiro caderno do Catecismo dos Industriais 

numa publicação autônoma, intitulada Prospectos do Sistema de Política Positiva, Saint-

Simon fez, ele mesmo, considerações sobre instrução pública e educação no quarto caderno 

do Catecismo, em 1824. Porém, foi no ano seguinte, nas Opiniões literárias, filosóficas e 

industriais que Saint-Simon retoma o tema da educação. 

 

5.1.3.1 Diferenciação entre educação e instrução segundo Saint-Simon. 
 

Naquele fragmento exposto nas Opiniões, Saint-Simon começava o texto A 

educação e a instrução pública propondo uma diferenciação entre os dois termos, 

ressaltando a importância de um sobre o outro: 

 
“A educação dos homens de todas as classes se divide em duas partes, a saber: a 
educação propriamente dita, e a instrução. O aperfeiçoamento da educação 
propriamente dita é mais importante para o desenvolvimento do bem-estar social 
do que o aperfeiçoamento da instrução”.296 
 
 

Em seguida, após estabelecer sucintamente as divisas entre os termos, Saint-Simon 

abordou de modo conciso a dimensão à qual a educação abrangia. Nela, pode se entender a 

educação enquanto um fato social, pois se refere à sociedade como um todo, “... aos 

homens de todas as classes...”, e um expediente pelo qual a sociedade reproduz a si mesma 

ao longo de sua duração existencial: 

 
“É a educação propriamente dita que forma os hábitos, que desenvolve os 
sentimentos, que desabrocha a capacidade em previdência geral; é ela que ensina 
a cada um em fazer a aplicação dos princípios e a usá-los como guias certos para 
dirigir sua conduta”.297  
 
 

Essa dimensão conceitual fornecida por Saint-Simon tem aproximações com o 

significado de educação enunciado por Álvaro Vieira Pinto: “Em sentido amplo (e 

                                                 
296 SAINT-SIMON, Henri de. Opinions Littéraires, Philosophiques et Industrielles, 1825. p.102. 
297 Ibidem. 
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autêntico) a educação diz respeito à existência humana em toda a sua duração e em todos 

os seus aspectos”.298  

Foi nesse fragmento de 1825 que Saint-Simon enunciou uma definição própria de 

educação, isto é, enquanto formação do homem pela sociedade, num processo pelo qual a 

sociedade age ininterruptamente sobre o desenvolvimento do homem, a fim de inseri-lo no 

modo de ser social vigente, compelindo-o, com dizia Álvaro Vieira Pinto, “a aceitar e a 

buscar os fins coletivos”.  

Segundo Saint-Simon, 

 
A educação pode ser considerada como sendo o ensinamento contínuo dos 
conhecimentos indispensavelmente necessários à manutenção das relações 
estabelecidas entre os membros que compõem a sociedade.299 
 
 

Paul Arbousse-Bastide ressaltava que “segundo Henri de Saint-Simon, o sistema de 

educação deveria ser exposto a priori, isto é, em seu princípio”.300 A preocupação de Saint-

Simon era estabelecer os fundamentos filosóficos da reorganização social em suas diversas 

dimensões. É o que poderemos acompanhar na sequência desse fragmento. 

Para Saint-Simon, somente a instrução não seria capaz de preparar o ser humano 

para a vida, pois a educação abrange a moral, os sentimentos, a formação profissional e o 

convívio social. Assim, a instrução, por ela apenas, não prepara o ser para o convívio 

social, pois, segundo sua crítica ao ensino público da época, a instrução, essencialmente, 

não contemplava a prática: 

 
“Suponhamos crianças que receberam instrução e, entretanto, foram inteiramente 
privadas de educação; admitamos por um momento a existência de um 
estabelecimento em que as crianças sigam os cursos dos melhores professores em 
todos os gêneros, e sejam enclausuradas separadamente durante o intervalo das 
classes para evitar toda distração. Essas crianças seriam, por conseguinte, 

                                                 
298 PINTO. Op.cit., p.29. 
299 SAINT-SIMON. Op.cit., p.102. Obs. : Podemos perceber um conceito de educação semelhante em Comte. 
Na obra Opúsculos de filosofia social, na qual há textos de Comte redigidos entre 1819 e 1826, encontramos 
uma definição de educação dada por ele. Eis a definição de educação segundo Comte : “Sistema total de 
ideias e de hábitos necessários para preparar os indivíduos à ordem social em que devem viver, e para adaptar, 
tanto quanto possível, cada um deles à destinação particular na qual ele deve ali ocupar” (COMTE, Auguste. 
Opuscules de philosophie sociale (1819-1826). Paris: Ernest, 1883. p.259. Apud ARBOUSSE-BASTIDE. 
Op.cit., p.55). 
300 ARBOUSSE-BASTIDE. Op.cit., p.36. 
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inteiramente privadas de educação: o que lhes aconteceria quando seus estudos 
terminassem? O que se tornariam ao entrarem no mundo? Essas crianças 
ignorariam o que há de mais útil em se saber para bem viver em sociedade; Elas 
não teriam nenhuma prática da vida em relacionamento; elas teriam uma longa 
aprendizagem a fazer, para se sentir em estado de ocupar uma função social 
qualquer”.301 
 
 

A sociedade, nesse entendimento, se constitui a si mesmo ao longo de sua existência 

social. A sociedade configura todas as experiências individuais do homem, transmitem-lhe 

resumidamente os conhecimentos adquiridos no passado, e recolhe as contribuições que o 

poder criador de cada indivíduo engendra e que oferece à sociedade. Saint-Simon salienta 

que, a cada geração, por meio da interação de cada indivíduo com a sociedade, um conjunto 

qualquer de conhecimentos se torna comum a todos os homens, o que coloca o mais 

simples dos homens em um educador. O ensino desse conhecimento formado 

historicamente pelas sociedades anteriores, possibilitaria o andamento dos potenciais 

cognitivos e práticas nas fases subequentes de desenvolvimento do indivíduo: 

 
“Nós acrescentamos, respaldando o que foi dito, que a cada geração uma parte 
dos conhecimentos adquiridos pelos precedentes tornam-se a tal ponto vulgares, 
que tanto os pais quanto os instrutores de crianças possuem-nos necessariamente, 
o que os põem em estado de se tornarem desse modo seus professores. Ora, o 
ensino, despretensiosamente, dessas noções vulgares desenvolve a inteligência 
das crianças, e os torna infinitamente mais próprios a apreender os conhecimentos 
mais abstratos que eles receberam de seus professores verdadeiros”.302 
 
 

Pode-se verificar, nessa referência de Saint-Simon, que a sociedade desempenha um 

papel de mediação entre os homens que estão nela inseridos, se constituindo enquanto 

fenômeno cultural, no qual consistia a educação.  

 

5.1.3.2 Importância social da educação. 
 

No Fragmento A educação e a instrução pública, Saint-Simon afirmara que “é na 

classe dos proletários, sobretudo, e para essa classe, que a educação é infinitamente mais 

importante que a instrução”.303 Para demonstrar essa afirmação, Saint-Simon fez uma 

                                                 
301 SAINT-SIMON. Op.cit., p.102-103. 
302 SAINT-SIMON. Op.cit., p.103. 
303 SAINT-SIMON. Op.cit., p.104. 
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comparação fictícia entre trabalhadores russos instruídos e trabalhadores franceses sem 

instrução: 

 

“Suponhamos hipoteticamente que um rico boyard304 ensine a todos os 
camponeses que lhe aparecem a ler e a escrever. Alguns europeus ocidentais, por 
meio do método de ensino mútuo, em poucos anos chegarão a satisfazer 
completamente seus desejos deste modo, sem que lhe custe muito dinheiro. 
Considerando terminada tal operação, comparamos esses camponeses russos 
sabendo ler e escrever, com semelhante número de proletários franceses que não 
sabem ler e nem escrever, e vejamos quais são mais avançados em civilização, 
isto é, quais dentre eles cujos trabalhos serão os mais úteis à sociedade e os mais 
susceptíveis de serem admitidos pelas leis na categoria de societários”.305  
 
 

O ensino mútuo é a interação espontânea entre indivíduos de uma dada classe social 

que estão em contato constante por meio do convívio. Possibilita-se que, por meio de uma 

intrução, indivíduos tomem posse de determinados saberes de ordem prática e certos 

conhecimentos de ordem teórica. Indivíduos diversos apreendem saberes diversos. Num 

outro passo, esses indivíduos se tornam potencial e espontanemamente educadores, 

disseminando aquilo que apreenderam a outros de sua classe e possibilitando que eles 

venham a se apropriar de seus conhecimentos e saberes, ao mesmo tempo em que o 

educador espontâneo se apropria de saberes de outros de sua classe, tornando-se aprendiz. 

Quais trabalhadores serão mais úteis à sociedade, os mais bem instruídos no que 

concerne à ciência e a literatura ou os que receberam uma educação de seus pais no sentido 

lato? Saint-Simon se posta a favor da segunda opção, já que fazem emprego direto de 

capacidades:  

 
“... Esses franceses, embora não saibam ler nem escrever, adquiriram, pela 
educação que receberam de seus pais, uma capacidade bem maior que a que pode 
ser procurada na faculdade de ler e escrever; eles estão num estado em que 
podem bem administrar uma propriedade; os que estão ligados a cultura são 
capazes de dirigir os trabalho desse gênero; é o mesmo para os que estão ligados 
aos trabalhos de arte e matéria”.306 
 
 

Seguindo aquela hipótese, Saint-Simon afirmou que os trabalhadores russos bem 

instruídos não seriam produtivos:  

                                                 
304 Boyard: Nobre de classe alta dos paises eslavos, particularmente na Rússia e na Romênia. 
305 Ibidem. 
306 SAINT-SIMON. Op.cit., p.104-105. 
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“... Já os russos a que se terá ensinado a ler e escrever, não receberam de seus pais 
senão uma educação semelhante a que eles mesmos receberam, isto é, uma 
educação muito ruim; e se experimentarmos confiar a administração de uma 
propriedade qualquer a esses russos, sabendo ler e escrever, poderemos ver essas 
propriedades desfalecer em suas mãos. Os instrumentos de cultura ou de 
fabricação, os grãos de semente ou as matérias primas serão vendidas por 
aguardente”.307  
 
 

Em seus escritos, Saint-Simon teorizou o antagonismo de classes presente 

historicamente na sociedade: ociosos e trabalhadores. Uma vez que a França passou pela 

crise que findou as relações feudais naquele país, seria lá que se encontrariam as condições 

sociais, políticas e econômicas propícias para deflagrar a Associação Universal. Isso se 

devia uma vez que os proletários franceses, por estarem situados num determinado contexto 

de sucessivos progressos, e recebendo a educação da geração precedente, teriam alcançado 

um status tal que constituiriam o indicador emancipatório daquela nação: 

 
“Ainda não sentimos suficientemente o alto grau de civilização ao qual atingiu a 
última classe da nação francesa. Ainda não percebemos com o devido valor o 
aperfeiçoamento positivo sofrido na inteligência da classe dos proletários. Eles 
adquiriram uma grande previdência, eles se tornaram de tal forma mestre de suas 
paixões e de seus desejos mais naturais, que são quase todos capazes de suportar 
a fome ao lado da semente de trigo. É, sobretudo, pela superioridade, em 
civilização, da classe mais numerosa sobre as classes mais nobres das outras 
nações, que a nação francesa prima todas as outras, e esta superioridade é 
incontestavelmente, a de todas, a mais positiva”.308 
 
 

Saint-Simon observara os movimentos do proletariado inglês, o que lhe causou 

desconfiança. Exemplo disso foi o ludismo, revolta na qual operários atacavam fábricas que 

confeccionavam máquinas industriais:  

 
“Quão comparemos os proletários franceses aos proletários ingleses, 
encontraremos esses últimos animados por sentimentos que os compelem a 
aproveitar as primeiras circunstâncias que podem se apresentar, para começar a 
guerra dos pobres contra os ricos, ao passo que os proletários franceses em geral 
manifestam a afeição e a benevolência pelos industriais opulentos”.309 
 
 

                                                 
307 SAINT-SIMON. Op.cit., p.105. 
308 Ibidem. 
309 SAINT-SIMON. Op.cit., p.105-106. 
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Assim, Saint-Simon considerava a educação mais importante do que a instrução, 

enfatizando o bem-estar social. É a educação que formaria os hábitos e costumes, que 

desenvolve os sentimentos e a capacidade. Assim, ao proletariado, a educação seria mais 

importante quanto a instrução. Saint-Simon reconhecia a capacidade que a classe 

trabalhadora tinha de exercer a administração da propriedade de quaisquer empresas.  

A superioridade da França estaria não em seus nobres ou mesmo em seus cientistas, 

mas sim em sua classe proletária:  

 
“Resumindo o que dissemos, tanto nesta nota quanto no capítulo ao qual ela está 
legada, achamos: 1º) Que, para a classe dos proletários, a educação é 
infinitamente mais essencial que a instrução; 2º) Que a educação da classe 
proletária na França é limitada; que ela é melhor que aquela recebia pelas classes 
semelhantes em outras nações europeias; 3º) Que é principalmente da 
superioridade dos proletários franceses sobre os proletários de outras nações, 
tanto com relação aos bons sentimentos quantos a solidez dos conhecimentos, que 
resulta a superioridade geral da nação francesa sobre os outros povos”.310  
 
 

Apesar de Saint-Simon parecer “condenar” o proletariado à educação espontânea, 

ele reconhece que a classe trabalhadora, em especial a francesa, havia dado mostras de 

disposição para se instruir, quando encontrava condições para tal, apesar de os filhos dos 

ricos, notadamente dos ociosos, terem mais recursos e tempo para se dedicarem aos 

estudos: 

 
“E concluímos que, para aumentar a superioridade da nação francesa, o melhor 
meio consiste em propagar a instrução conveniente a classe dos proletariados, o 
que é mais rico no meio do ensino mútuo. A décima parte do que custam os 
cargos inúteis de todos os ramos da administração do estado-maior bastaria para 
ensinar, em dez anos, a todos os proletários da França a ler, escrever e contar. 
Além do mais, poderemos lhes ensinar noções de desenho, noções de música, e se 
servir das belas-artes como meio de fazer com que se movam passionalmente 
pelo bem público”.311 
 
 

Para Saint-Simon, a responsabilidade pela instrução deveria ser incumbida ao poder 

espiritual, devendo dela ser retirada os estudos triviais das línguas clássicas e os autores 

gregos e latinos, o que remete ao modelo de Boécios. Isso se daria uma vez que a gramática 
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clássica seria o conteúdo inerente à cultura dos ociosos. As ciências positivas é que 

deveriam ocupar o lugar deixado vago, especialmente a matemática, a física, a química e a 

história natural. Essa é a temática da sessão que se segue. 

 

5.2 REFLEXÕES DE SAINT-SIMON SOBRE A TRANSFORMAÇÃO DO STATUS DA 
EDUCAÇÃO DA SOCIEDADE FEUDAL EM CRISE PARA A NOVA FASE 
ORGÂNICA DA HUMANIDADE. 

 

Nas Cartas de Genebra, Saint-Simon afirmara que o savant, “o sábio”, era aquele 

que, em cada época da história, seja teologia, metafísica ou positivamente, seja pela 

experiência de vida, teve a ciência de prever os acontecimentos relacionados à vida e ao 

mundo. Os savants tinham um papel importante no sistema industrial saint-simonista, uma 

vez que o conjunto desses homens formaria o grupo mais capacitado para desenvolver 

projetos políticos em prol do bem-estar social, prevendo a utilidade ou o malfazejo de cada 

projeto para a sociedade. Seguindo essa prescrição, o próprio Saint-Simon partiu desse 

princípio do savant, esforçando-se para prever as futuras relações sociais, de maneira 

positiva, por meio de uma análise histórica. Na filosofia de Saint-Simon, a educação não 

fugiu a essa análise. No prefácio de Memória da Ciência do Homem, Saint-Simon reitera 

tal condição de savant, em sua análise sobre a caminhada da humanidade: 

 
“Todas as coisas que aconteceram e todas as coisas que acontecerão formam uma 
única e mesma série dos quais os primeiros termos constituem o passado e os 
últimos compõem o futuro. Assim, o estudo da marcha seguida até hoje pelo 
espírito humano nos revelará os passos úteis que lhe falta seguir na carreira 
científica e no caminho da felicidade”.312  
 
 

No prefácio dessa Memória, Saint-Simon refletiu, num contexto pós-Revolução 

Francesa, sobre a perspectiva que estava se estabelecendo no ensino público desde o início 

da crise dos poderes temporal e espiritual, deflagrada por Lutero: 

 
“No século XV, o ensino público era quase inteiramente teológico. Desde a 
reforma de Lutero até à brilhante época do século de Luis XIV, o estudo dos 
autores profanos, gregos e latinos, introduziu-se gradualmente na instrução 

                                                 
312 SAINT-SIMON, Henri de. Mémoire sur la Science de l’Homme. 1813. In ENFANTIN, Prosper. Science 
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pública, e este estudo, que continuamente se desenvolveu as custas da teologia, 
tornou-se exclusivo, de maneira que a ciência dita sagrada foi relegada para as 
escolas especiais, às quais se deu o nome de seminários, e que não foram 
freqüentados senão pelos que se destinavam ao estado eclesiástico”.313 
 
 

Segundo Saint-Simon, gradativamente, após o reinado de Luis XIV, as ciência 

positivas, que já estava sendo desenvolvida por laicos na Europa desde o século XIV, 

passaram a se incorporar ao ensino público, na realidade, a substituir o ensino de latim, 

gramática e literatura: 

 
“No reinado de Luis XV, as ciências físicas e matemáticas começaram a fazer 
parte da instrução pública; sob o reinado de Luis XVI, elas desempenharam aí um 
papel importante; enfim as coisas chegaram ao ponto de formarem hoje a parte 
essencial do ensino. O estudo da literatura não é mais considerado senão como 
um objeto de entretenimento”.314 
 
 

Essa perspectiva de mudanças no ensino, de bases feudais e teológicas para novas 

constituições, isto é, industriais e positivas, mudanças essas cujas asseverações não 

compreenderam mais do que cinco décadas durante o século XVIII, estaria perceptível, 

segundo Saint-Simon, numa nuança que forneceria a evidência sobre aquele fato referente à 

mudança gerada pela crise: 

 
“Tal é a diferença a este respeito entre a antiga ordem das coisas e a nova, entre o 
que existia há cinquenta, quarenta, até mesmo trinta anos, e a atual, que para se 
informar, nessas épocas ainda bem próximas de nós, se uma pessoa recebera uma 
educação distinta, perguntávamos: Ela conhece a fundo seus autores gregos e 
latinos? E que perguntamos hoje: Ela é forte em matemática? Ela está a par dos 
conhecimentos adquiridos em física, em química, em história natural, em uma 
palavra, nas ciências positivas e nas de observação?”.315 

 

5.2.1 A iminente inclusão da Ciência do Homem do ensino público. 
 

Partindo das noções gerais que todos os homens instruídos receberam em sua 

educação sobre a marcha seguida pelo espírito humano desde a origem de seu 

desenvolvimento, e refletindo de uma maneira particular sobre a marcha que o espírito teria 

                                                 
313 SAINT-SIMON, Op.cit., p.247-248. 
314 SAINT-SIMON, Op.cit., p.248. 
315 Ibidem. 
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seguido depois do século XV, Saint-Simon concluíra, na sessão intitulada Apelo aos 

fisiologistas, o seguinte: 

 
“No momento atual, o melhor emprego que possamos converter em forças nossa 
inteligência é: 1°) imprimir à ciência do homem o caráter positivo, baseando-o 
em observações e tratando-o pelo método empregado nos outros ramos da física; 
2°) de introduzir a ciência do homem (tal como se propõe, baseado nos 
conhecimentos fisiológicos) na instrução pública, e se tornando o principal objeto 
do ensino”.316 
 
 

Recebendo tal amamentação científica, os alunos desenvolveriam uma capacidade 

de entender a sociedade e seus problemas de maneira positiva, e não metafisicamente, isto 

é, por antagonismo interno, em uma única dimensão, e não pela má sorte de um monarca, 

instituído pelo poder divino dos reis, na qual a solução seria a substituição daquele por 

outro monarca, decisão que deveria ser sancionada pela representante de Deus na Terra, a 

Igreja. Assim, a Ciência do Homem, entendendo fisiologicamente o homem e a sociedade, 

deveria ser incluída no currículo dos estabelecimentos de instrução pública, o que se 

coadunaria com a tendência reorganizadora na qual a sociedade daquele início do século 

XIX, segundo Saint-Simon, estaria se caracterizando:  

 
“A ciência do homem, baseada nos conhecimentos fisiológicos, será introduzida 
na instrução pública, e os que terão recebido esta amamentação científica tratarão, 
quando forem grandes rapazes, as perguntas de política pelo método empregado 
para os outros ramos da física, relativamente aos fenômenos que dependem. 
Haverá esta diferença entre os trabalhos dos séculos XVIII e os do XIX, que toda 
a literatura do XVIII tendeu a desorganizar, e que todo trabalho do século XIX 
tenderá a reorganizar a Sociedade”.317  
 
 

Se enovelando sobre o princípio das três estados históricos do conhecimento 

humano, aquela afirmação era sustentada por Saint-Simon por meio de quatro evidências 

relativas ao poder espiritual, que de certa forma, estava relacionada ao ensino público. A 

primeira evidência consistia em dizer que: 
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“1º) Que desde esta época sua tendência é fazer com que todos os seus 
raciocínios se baseiem em fatos observados e discutidos; que ele já reorganizou 
sobre esta base positiva a astronomia, a física, a química, e que essas ciências 
fazem parte e formam a base hoje da instrução pública. Disso se conclui 
necessariamente que a fisiologia, cuja ciência do homem fazer parte, será tratada 
pelo método adotada pelas outras ciências físicas, e que ela será introduzida na 
instrução pública quando ela tiver se tornado positiva”.318 
 
 

A ciência do homem, ou fisiologia social, ou ainda física social, em outros termos, 

aquilo que Comte denominou por sociologia, faria parte do ensino público no instante em 

que se tornasse, juntamente com a fisiologia, uma ciência positiva. Seguindo essa 

perspectiva, na segunda evidência, Saint-Simon afirmava que a filosofia, em outras 

palavras, a ciência geral, também alcançaria o status positum, e é essa filosofia que seria 

futuramente ensinada nos estabelecimentos de instrução pública: 

 
“2º) Verifica-se que as ciências particulares são os elementos da ciência geral; 
que a ciência geral, isto é, a filosofia, precisou ser conjetural, tanto quanto as 
ciências particulares o foram; ela precisou ser semiconjetural e semipositiva 
quando uma parte das ciências particulares se tornou positiva, enquanto que a 
outra era ainda conjetural, e ela será completamente positiva quando todas as 
ciências particulares o forem. Isso acontecerá na época em que a fisiologia e a 
psicologia forem embasadas em fatos observados e discutidos; porque não existe 
fenômeno que não seja astronômico, químico, fisiológico ou psicológico. Temos 
plena consciência de uma época em que a filosofia que será ensinada nas escolas 
será positiva”.319 
 
 

Por uma tendência histórica, a psicologia, assim como a fisiologia e a própria 

filosofia, atingiria o status positum. Prosseguindo, Saint-Simon afirmara que religião, 

política, moral e ensino público seriam faces de ângulos diferentes de um mesmo sistema 

de ideias, ou seja, que por mais que utilizem linguagens diferentes, eles deveriam se 

concatenar: 

 
“3o) Verifica-se que os sistemas de religião, política geral, moral, instrução 
pública, outra coisa não são senão aplicações do sistema de ideias, ou se 
preferirmos é o sistema de pensamento considerado sob diferentes aspectos. 
Assim, é evidente que após a elaboração do novo sistema científico, haverá 
reorganização dos sistemas de religião, política geral, moral, instrução pública e, 
conseqüentemente, o clero será reorganizado”.320 
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O final da terceira evidência se aproximava do esboço de reorganização clerical 

proposta nas Cartas de Genebra, que consistia na substituição do papado de Roma pelo 

Conselho de Newton. Isso se conecta a uma perspectiva de mundialização, que é reiterada 

na quarta evidência do prefácio da Memória sobre a ciência do homem: 

 
“4º) Verifica-se que as organizações nacionais são aplicações particulares das 
ideias gerais sobre a ordem social, e que a reorganização do sistema geral da 
política europeia acarretará as reorganizações nacionais dos diferentes povos que 
formam esta grande sociedade por sua união política”.321 
 
 

A Europa, cujos países estariam atingindo a maioridade política por decretarem o 

enterro da “mão morta” do sistema feudal, formaria uma comunidade entre nações, 

cessando os conflitos bélicos entre aqueles estados nacionais, o que se expandiria, em 

seguida, a todas as nações da Terra, o que possibilitaria o deflagrar daquilo que a escola 

Saint-Simoniana chamava de Associação Universal. 

 

5.2.2 Prospecto a priori sobre o ensino popular no Sistema Industrial. 
 
 

Em Memória sobre a ciência do homem, Saint-Simon enfatizava o papel da 

educação e do ensino na transformação da sociedade em crise para a sociedade regida pelo 

que ele denominava de Sistema Industrial. Questões referentes às dimensões da instrução e 

do ensino se empregariam nesse processo, emanaram. Em 1821, na obra Do Sistema 

Industrial, o filósofo fez um ensaio sobre o assunto partindo da seguinte questão: “qual é a 

instrução que deve ser dada ao povo, e como deve lhe ser dada?”.322 

Para Saint-Simon, a instrução popular, que se entende como o ensino aos 

industriais, isto é, aos trabalhadores, deveria estar relacionada à atividade que cada 

indivíduo estaria ocupando na sociedade: “A instrução na qual o povo mais necessita, é a 

que pode torná-lo efetivamente mais capaz de executar os trabalhos que lhe deve ser 

confiado”.323 
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Em Reorganização da sociedade europeia, de 1814, no extrato Profission de foi des 

foundateurs de la politique positive, Saint-Simon afirmava que essa instrução popular 

deveria também primar pelo desenvolvimento intelectual de todos os indivíduos da 

sociedade, sendo que a sua organização deveria ficar a cargo dos savants, sobretudos das 

ciências matemáticas:  

 
“Os savants das ciências físicas e matemáticas, reunidos com os artistas, devem 
ser encarregados da instrução pública, bem como dos tons dos trabalhos que têm 
por objeto o aperfeiçoamento da inteligência coletiva e individual dos membros 
da sociedade”.324  
 
 

Segundo o saint-simoniano Henri Fournel, em seu catálogo Bibliografia saint-

simoniana, há um texto raro, de autoria de Saint-Simon, intitulado Algumas ideias 

submetidas por Saint-Simon à Assembléia Geral da Sociedade de Instrução primária, 

datada de agosto de 1816.325  

Segundo Henri Fournel, esse escrito de Saint-Simon, que provavelmente 

desenvolvia essas ideias expostas nesta sessão, era tão raro que nem mesmo Olinde 

Rodrigues conseguiu ter acesso a uma cópia desse documento para integrá-lo a biblioteca 

saint-simoniana.326 Portanto, não foi possível localizar esse texto e incluí-lo nas traduções 

desta dissertação. 

As ideias de Saint-Simon a cerca da instrução publica apresentaram novas 

contribuições após a formulação do Sistema Industrial. Em 1820, no Le Organisateur, essa 

ideia referente à organização da educação pública havia sido exposta por Saint-Simon no 

artigo intitulado Concepção do Parlamento Industrial.  

Nesse extrato, esboçou-se a constituição de três câmaras na qual o sistema político 

primaria pela administração da sociedade, restringindo a ação de governar ao mínimo 

necessário. O esquema a seguir (fig.5.1) resume esse esboço:  

 

                                                 
324 SAINT-SIMON, Henri de. Reorganisation de la société europeenne. 1814, In HUBBARD, Op.cit,. p.153-
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Tabela 5.1 

 

No artigo Concepção do Parlamento Industrial, Saint-Simon dizia que a segunda 

câmara, a de exame, composta por trezentos savants das ciências de observação, além de 

examinar todos os projetos apresentados pela primeira câmara, e organizar as festas gerais 

dedicadas às categorias humanas, seria incumbida a essa câmara elaborar o projeto de 

educação publica geral. Segundo Saint-Simon: 

 
“Ela fará um projeto de educação pública geral; este plano será dividido em três 
graus de ensino, correspondente aos três graus de facilidade diferentes dos 
cidadãos. Terá por objetivo tornar os jovens capazes, o quanto possível, de 
conceber, de dirigir e executar trabalhos úteis”.327 
 
 

Segundo Saint-Simon, a Câmara de exame não poderia, em quaisquer de seus 

projetos de educação pública, impor uma determinada religião, pois cada pai e cada mãe 

                                                 
327 SAINT-SIMON, Henri de. COMTE, Auguste (colab.). L’Organisateur. 1819-1820. 2º. Extrait. Conception 
d’un parlement industriel. In. :  HUBBARD, Nicolas Gustave. Saint-Simon, sa vie et ses travaux. Paris : 
Guillaumin et Compagnie. 1857. p.228-229. 



 362 

teriam a liberdade de ensinar credo que quisesse.328 Segundo Saint-Simon, a religião estaria 

restrita ao projeto de educação pública: 

 
“Tendo em vista que todo cidadão é o mestre em professar a religião que quiser, e 
consequentemente que pode educar as suas crianças naquela que lhe seja 
preferível, de modo algum deverá se questionar a religião no plano de educação 
que esta câmara apresentará”.329 
 
 

Naquele artigo Saint-Simon salientara ainda que todo projeto de instrução pública 

deveria ser admitido pelas outra duas câmaras: “Quando o projeto for admitir pelas duas 

outras câmaras, a câmara de exame será encarregada de sua execução, e conservará a 

vigilância da instrução pública”.  330 

Retornemos a analise estrutural Do Sistema Industrial editado em 1821. 

A sociedade da fase orgânica do regime feudal militar tinha a teologia como base 

da instrução pública. Assim, a sociedade feudal em crise que caminhava para o regime 

industrial administrativo, no qual a base da educação seria a condição positiva das ciências, 

teria que consolidar essa tendência, em que a superestrutura garanta a todos os homens que 

compõem a sociedade o ensino das ciências. Essa perspectiva foi enfatizada em Do Sistema 

Industrial: 

 
“Ora, noções de geometria, de física, de química e de higiene,331 são 
inegavelmente os conhecimentos que lhe seriam os mais úteis para se auto-
governar no hábito vital, e é evidente que os savants, professando as ciências 
físicas e matemáticas, são os únicos em estado de fazer para o povo um bom 
sistema de instrução”.332  
 
 

Saint-Simon afirmava que esse princípio deveria ser estendido às escolas de 

formação inicial ao afirmar que “o sistema de instrução para as escolas primárias deve, 

                                                 
328 Cabe lembrar que desde os seus primeiros trabalhos, Saint-Simon defendia a reorganização da religião, em 
particular a cristã, para deflagrar a reorganização social em busca da associação universal dos homens. 
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Guillaumin et Compagnie. 1857. p.228-229. 
330 Ibidem. 
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332 SAINT-SIMON, Du système Industriel. p.266-267. 
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por conseguinte, ser organizado pelos savants que professam as ciências positivas”.333 

Quanto ao modo de ensino a ser empregado, Saint-Simon afirmava que “o modo de ensino 

mútuo tem a vantagem de ser mais rápida, e de assegurar mais que nenhuma outra 

uniformidade da doutrina; assim deve ser preferido”.334 

Essas observações de Saint-Simon poder ser entendidas justamente pelo contexto 

francês daquele período. Na segunda parte Do Sistema Industrial, também aditada em 

1821, Saint-Simon salientou que “as discussões sobre a liberdade, que muito agitam a 

classe média, ficaram mais ou menos indiferentes à classe baixas”, 335 e eis a importância, 

então, do ensino público como processo de conscientização das massas. Saint-Simon 

salienta a discussão direta sobre a liberdade não era o foco das preocupações populares, 

mas sim, outros: 

 
“Numa palavra, os desejos do povo são: 1°) que o imposto seja empregado de 
maneira assegurar-lhe trabalho e a instrução, o seu dois grandes e constantes 
necessidades; 2º) que as despesas de gestão e de administração sejam o menos 
cara possíveis. Todos os debates políticos que levam diretamente nem sobre o um 
nem sobre o outro destes dois objetos, são improváveis de fazer nele uma 
impressão profunda”.336 
 
 

O prospecto a priori sobre o ensino popular, com vistas no sistema industrial, foi 

esboçado na segunda parte Do Sistema Industrial, ensejado pela crítica à estrutura 

educacional promovida pelo governo imperial francês pós-Restauração. 

 
5.2.3 Crítica de Saint-Simon ao ministério Villèle de ensino público francês. 

 

 
A Segunda Parte Do Sistema Industrial, dedicada ao rei francês Luis XVIII, 

monarca da casa dos Bourbons, sangue que retornou ao trono após a queda de Napoleão. O 

monarquismo parlamentar, em 1821, encontrava em disputas ideológicas acirradas. Grupos 

reacionários, querendo eliminar as tendências liberais que estavam se impondo 

gradativamente na Europa, tentaram restabelecer ao antigo regime. O assassinato do Duque 

                                                 
333 SAINT-SIMON, Op.cit., p.267. 
334 Ibidem. 
335 SAINT-SIMON, Henri de. Du système Industriel (deuxième partie): Au Roi, Première adresse. Paris : 
Marchands de Nouveautés, 1821. p.46. 
336 SAINT-SIMON, Op.cit., p.267. 
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de Berry, inspirado, segundo a Justiça da época, pela Parábola de Saint-Simon, foi 

explorado pelos reacionários, que impuseram ao rei novas medidas reacionárias, como o 

ministério Villèle,337 que por sua vez provocaram várias conspirações, obra do Carbonismo 

de Saint-Armand Bazard. 

Foi contra as pretensões reacionárias do ministério Villèle que Saint-Simon dirigiu 

sua crítica: 

 
“Na última sessão, o ministério tinha manifestado claramente a intenção de se 
tornar o dom Quixote dos aristocratas e dos tonsurados.338 Tinha estabelecido 
para eles os meios para encontrar-se geralmente na câmara das comunas, e tinha-
lhes assegurado, além disso, este monopólio do discurso, tão indispensável à 
debilidade e à impopularidade esta facção. Na sessão atual, o ministério saiu das 
medidas simplesmente preparatórias; começou as suas tentativas diretas para 
organizar a máquina política no sentido feudal e teológico”.339 
 
 

Nesse texto, que teria como objetivo sensibilizar o rei Luis, Saint-Simon alegava ser 

um retrocesso trágico entregar a municipalidade aos aristocratas, bem como a instrução 

pública aos clérigos: 

 
“É nesse objetivo, que o ministério fez de tornar uma prescrição sobre a instrução 
pública, cuja tendência é, evidentemente, dar ao clero a direção da educação 
nacional, e que propôs uma lei sobre os municípios, cujo objeto manifesto é pôr 
os aristocratas, os funcionários públicos, os legistas, os proprietários ociosos, 
numa palavra, todo o bando dos não-produtores, à cabeça das comunas [distritos] 
da França. Eu continuo a solicitar um momento da atenção de Vossa Majestade 
sobre estes dois grandes atos de loucura”.340 
 
 

Saint-Simon tentara justificar ao rei Luis XVIII, sintetizando suas reflexão histórica 

em poucas linhas, o porquê do retrocesso ao se entregar o ensino público da França ao clero 

católico: 

 
“Senhor, a educação nacional é a função especial do poder espiritual. Ora, não é, 
absolutamente, em virtude de uma prescrição, nem uma lei, nem carta qualquer, 

                                                 
337 Relativo ao Conde de Villèle (1773-1854), político francês que ocupou o cargo de primeiro-ministro da 
França, entre 1821 e 1828. 
338 Clérigos que recebem a tonsura, o corte de cabelo que representa o primeiro grau eclesiástico. 
339 SAINT-SIMON, Op.cit., p.78-79. 
340 SAINT-SIMON, Op.cit., p.79. 
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que uma classe de homens pode tornar-se poder espiritual; [p.80] é unicamente 
pela superioridade das suas luzes. Tal foi, certamente, na origem, a base da 
potência do clero. Mas, desde muito tempo, esta superioridade se dissipou por 
completo, e tal superioridade passou totalmente para o lado dos savants, que 
possuem hoje todos os conhecimentos reais existentes. (...). Assim, o poder 
espiritual está realmente nas mãos dos savants, o que é verificado claramente pela 
observação, dado que é constante que hoje é somente eles que têm o poder de 
comandar a crença universal. Uma prescrição razoável sobre esta maneira não 
deve ter por objeto senão o de reconhecer solenemente este fato, ao invés de lutar 
contra ele, e adotar, ou antes regularizar, a inevitável consequência, confiando aos 
savants a direção suprema da educação nacional”.341 
 
 

Depois de estabelecer dessa justificação, Saint-Simon passou a criticar os 

defensores da ideia de que o ensino dos conhecimentos e o ensino da moral viessem a ser 

ensinados por um corpo distinto. Essa crítica à educação clerical enquanto educação moral 

também fora criticado na obra Novo Cristianismo, em que ele dirige sua crítica à ordem de 

Ignácio de Loyola.342 Eis uma citação de Saint-Simon que condensa essa reflexão que 

afirmava que o clero estava impregnado de medievalidades e de descrédito: 

 
“Sob um segundo aspecto eu acuso o papa e os cardeais de serem heréticos. Eu os 
acuso de não possuírem os conhecimentos que os tornariam capazes de dirigir os 
fiéis no caminho de sua salvação. Eu os acuso de dar uma má educação aos 
seminaristas; e de não exigir, desses aos quais concedem o sacerdócio, a instrução 
que lhes seria necessário para se tornar pastores dignos, pastores capazes de 
conduzir bem os rebanhos que lhes devem ser confiados”.343  
 
 

Ver-se-á, adiante, que essa particularidade da perspectiva da educação segundo 

Saint-Simon, isto é, a da ineficiência temporal e espiritual da educação moral do clero 

católico enquanto instrução pública exerceu influência nos escritos pedagógicos da escola 

Saint-Simoniana.  

 

 

                                                 
341 SAINT-SIMON, Op.cit., p.79-80. 
342 Os jesuítas, que constituíam uma ordem clerical de origem francesa, foram responsáveis pela instrução 
pública nos países católicos e suas colônias até o século XVIII como resposta aos movimentos protestantes 
que foram desencadeados por Lutero. A educação jesuíta se calcava no Ratio Studiorum, cartilha de instrução 
docente escrita ao longo do século XVI. Sobre esse modelo de educação, ler o artigo “Soldados de cristo, 
companheiros de índios, educadores de colonos: formação de professores e ação pedagógica dos jesuítas no 
Brasil, de 1549 a 1759, à luz do Ratio Studiorum”, de autoria do Prof.Dr. Peri Mesquita, docente da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Esse artigo foi apresentado em uma comunicação no IX 
Congresso Nacional de Educação – EDUCERE 2009. 
343 SAINT-SIMON, Henri de. Nouveau Christianisme. Paris: Bossange Père, 1825. p.20. 
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5.2.3.1 Crítica de Saint-Simon à distinção da docência das ciências e da moral. 
 
 

Na obra Os Bourbons e os Stuarts, de 1822, Saint-Simon dizia que “quanto ao que 

concerne a felicidade moral da nação, é necessário confiar a instrução da juventude e a do 

povo aos savants cujos conhecimentos são o mais positivamente úteis”.344 O ensino das 

ciências e da moral, portanto, não poderia ser dado por dois grupos espirituais distintos, no 

caso, savants e tonsurados. A ideia de conciliação entre as duas dimensões, para Saint-

Simon, já seria uma contradição. Fazendo a crítica, Saint-Simon esboçou retratar a 

ingenuidade daqueles que vislumbravam uma dicotomia entre conhecimento e moral na 

constituição do pouvoir spirituel: 

 
“Os homens cujo falso espírito se ocupou constantemente de combinar elementos 
que se excluem como pertencendo a sistemas diferentes, pensam que é necessário 
conciliá-los, atribuindo aos savants a parte da educação relativa aos 
conhecimentos positivos, e deixando ao clero o ensino da moral”.345 
 
 

Prosseguindo sua crítica, Saint-Simon dizia que era um “absurdo” acreditar que essa 

dicotomia, essa desordem, pudesse ser concebida como um estado permanente e regular da 

sociedade. Segundo Saint-Simon, seria “monstruoso” que o ensino da moral e o ensino dos 

conhecimentos positivos fossem confiados a corpos diferentes: 

 
“Pois, é monstruoso que pessoas retrógradas sejam encarregadas de conduzir as 
pessoas iluminados. A primeira condição para comandar a crença em preceitos é 
a consciência íntima, tanto na de quem a recebe, quanto da superioridade das 
luzes de quem a dá. Uma segunda condição, cuja necessidade é ainda mais 
evidente, é a moralidade constatada do corpo que ensina; e o clero desde muito 
tempo tem perdido qualquer influência sob essa segunda relação, como sob a 
primeira, porque se renunciou ao caráter cristão para tomar o caráter 
retrogrado”.346 
 
 

Assim, Saint-Simon salienta que somente poderia haver um ensino eficaz se o 

professor tiver convicção naquilo que ensina tanto quanto o aluno tenha convicção naquilo 

que está aprendendo. Para tal, também seria necessário que o doente se constitua de uma 

                                                 
344 SAINT-SIMON, Henri de. Des Bourbons et des Stuartes. Paris : Correard, 1822. p. 
345 SAINT-SIMON, Henri de. Du système Industriel (deuxième partie): Au Roi, Première adresse. Paris : 
Marchands de Nouveautés, 1821. p.80-81. 
346 SAINT-SIMON, Op.cit., p.81-82. 
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moralidade que possa assegurar a primeira condição. Em uma nota de rodapé, Saint-Simon 

fornece uma demonstração da “monstruosidade” daquela dicotomia, dando o exemplo de 

aluno que recebe as duas instruções: 

 
“Para perceber esta monstruosidade em todo o seu aspecto, podemos figurar o 
caso no qual o jovem aluno de um colégio é mais instruído que o capelão 
encarregado de ensinar-lhe a moral. Se este caso não se realiza nos nossos 
colégios, tendo em conta a pobre educação que a juventude ali recebe, ao menos 
ocorre, correntemente, nos mais altos estabelecimentos de instrução, como a 
Escola Politécnica, a Escola Normal, etc. Aliás, um fato perfeitamente análogo 
tem lugar em todas as igrejas em cada dia de pregação”.347 
 
 

Insistindo na ideia de que o plano de educação nacional estivesse a cargo dos 

savants, Saint-Simon advertia que a educação pública, sob bases teológicas, era efêmera 

diante das circunstâncias históricas, reiterando que o ministério deveria continuar a seguir 

um caminho vexatório, ou optar por via que traria o reconhecimento público: 

 
“Senhor, a educação nacional deve reconstituir-se hoje, nas mãos dos savants, 
sobre um plano inteiramente novo. O ministério podia cobrir-se de glória 
colocando em atividade esta bela e nobre empresa, a única dessa espécie que 
pudesse não ser efêmera. Preferiu cobrir-se ridiculamente, esforçando-se em 
restabelecer, em proveito dos tonsurados, do plano de educação feito para o 
século XIV”.348 
 
 

5.2.3.2 Proposta de instrução público de Saint-Simon contra o ministério Villèle e suas 
aproximações com Condorcet. 

 
 

Como resposta ao “passo retrógrado” que a instrução pública francesa teria dado por 

meio do ministério Villèle, Saint-Simon sugeriu ao rei Luis XVIII que tomasse como 

disposições uma reformulação da educação pública por meio de prescrições que Saint-

Simon enunciava na segunda parte Do Sistema Industrial. Tratava-se de duas prescrições, 

como veremos a seguir. 

De alguma forma, a perspectiva de Saint-Simon sobre a instrução pública presente 

nas duas prescrições se aproxima dos princípios levantados por Antoine Condorcet. Em 

seus escritos, Condorcet discorria sobre o impulso espiritual que historicamente compeliria 

                                                 
347 SAINT-SIMON, Op.cit., p.82. 
348 Ibidem. 
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o Genre Humaine a buscar o progresso e a perfectibilidade, temas que transcorrem na obra 

de Saint-Simon. Sobre as considerações de Condorcet sobre instrução pública, Paulo Souza 

e Alessandro Rocha salientam que:  

 
“Para esse fim de formação do homem em busca da sua perfectibilidade, ou seja, 
na busca de um cidadão ideal para uma sociedade idealizada, Condorcet propôs 
uma divisão sistematizada em três partes do processo de Instrução pública: 1º. A 
instrução comum: ensinar a todos os diversos conhecimentos; 2º. Despertar 
disposições particulares de cada um empregá-las para a vantagem geral; 3º. 
Formação específica para profissão escolhida”.349 
 
 

Essa citação de Souza e Rocha possibilita estabelecer previamente relações entre 

Condorcet e Saint-Simon no que concerne a instrução tutelada pelo Estado. Assim, vejamos 

as duas prescrições de Saint-Simon contra a tendência “medievalizante” que o ministério 

Villèle estava implementando para que, em seguida, se analise as aproximações entre Saint-

Simon e Condorcet no que se refere à instrução. 

A primeira prescrição tinha com objetivo criar a possibilidade de fornecer uma 

educação popular compatível com as mudanças espirituais do conhecimento daquele 

contexto. Por povo Saint-Simon se referia às massas de trabalhadores pobres, que ao 

tomarem indiretamente o poder na Revolução Francesa, conduziram tal movimento a um 

período de intensa crise econômica. Saint-Simon prescrevia a garantia de uma educação 

que possibilitasse o desenvolvimento da consciência dos membros que forma a massa, 

consciência essa relativa ao papel de cada um enquanto industrial, enquanto trabalhador 

produtor, dentro de um novo período orgânico. Esse seria o primeiro passo para se atingir 

uma outra condição para os trabalhadores, pois, futuramente, a massa adquiriria as 

condições necessárias para tomar parte na “administração das coisas” , estimulando-os à 

geração de riqueza que se converteria em benesses sociais: 

 
“Considerando que as perturbações políticas que agitam a França há mais de 
trinta anos, tiveram como causas principais a inocência moral do povo relativa 
aos seus próprios interesses, e, a incoerência das suas ideias sobre os meios que 
devem ser empregados pelo Governo para melhorar a sua existência; 

                                                 
349 SOUZA, Paulo Rogério de, ROCHA, Alessandro dos Santos. O marquês de Condorcet e os primeiros 
passos para a instrução pública. In Anais do IX Congresso Nacional de Educação – EDUCERE 2009. 2009, 
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considerando também que o primeiro dever do Príncipe é procurar dar instrução 
sólida às crianças dos cidadãos, e querendo assegurar, tanto quanto possíveis, à 
classe menos rica, o conhecimento dos princípios que devem servir de base à 
organização social, bem como a das leis que governam o mundo material, 
prescreve-se o que se segue...”.350 
 
 

A primeira prescrição se divide em três artigos, nos quais se tratam da organização 

de um instituto que seria responsável pela instrução pública, empregando o método de 

ensino mútuo, que consistiria numa escola em que as mais diferentes categorias sociais 

comungariam simultaneamente do mesmo espaço de ensino e do mesmo catecismo. Ali, 

também se previa um orçamento para o ensino público: 

 
“ARTIGO I. - Todas as classes do instituto, reunidas, farão um catecismo 
nacional que incluirá o ensino elementar dos princípios que devem servir de base 
à organização social, bem como a instrução sumária das principais leis que 
governam o mundo material; ARTIGO II. - O instituto combinará seu catecismo 
de modo que possa ser aprendido pelo modo de ensino mútuo. Será estabelecido 
um número suficiente de escolas elementares de modo que catecismo nacional 
seja [p.105] ensinado aos todas as crianças da presente geração; ARTIGO III. - 
Uma soma de vinte milhões de francos será empregada à instrução do povo. O 
instituto apresentará o projeto de emprego dessa soma”.351 
 
 

A proposta de incluir um orçamento no plano de instrução pública condizia com 

uma das premissas que Saint-Simon atribuía a um savant de la politique, na qual ele frisava 

que, em sua época “a ciência política consiste, pois, em fazer um bom orçamento. Ora, a 

capacidade necessária para fazer um bom orçamento é a capacidade administrativa...” .352 

Em 1822, na obra Os Bourbons e os Stuarts, Saint-Simon afirmava que a melhoria 

material e moral massa de trabalhadores, até aquele momento, fora delegada a 

“considerações secundárias” na organização da sociedade, reafirmando a obrigação do 

Estado em zelar pela educação popular, o que se reverteria em benefício social, o que 

delega um papel importante à instrução: 

 
“Até agora, as considerações relativas à aquisição das forças da população, para 
procurar desfrutes morais e uma existência agradável para a massa, não puderam 
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352 SAINT-SIMON, Henri; COMTE, Auguste (colaborador). Le Politique. 1919. douzième article; Le Parti 
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ser encaradas, na organização do sistema social, senão como considerações 
secundárias, embora o principal tarefa seja constituir a sociedade, isto é, de 
proporcionar a educação da massa!”.353  
 
 

A segunda prescrição para a instrução pública estava intimamente ligada à primeira.  

Essa tinha como objetivo criar as possibilidades de unir todos os indivíduos que constituem 

a sociedade, criando um elo, uma vez que todos seguiriam os mesmos princípios e teriam a 

oportunidade de ter acesso aos mesmos conhecimentos, o que só seria possível por meio de 

um ensino popular: 

 
“Considerando que a relação mais extremamente possível que possa unir os 
membros de uma sociedade consiste na semelhança dos seus princípios e dos seus 
conhecimentos, e que essa semelhança não pode existir senão como um resultado 
da uniformidade do ensino dado a todos os cidadãos, prescreve-se o que se 
segue...”.354 
 
 

A segunda prescrição se divide em três artigos, nos quais Saint-Simon atribui ao 

Estado, por meio de um instituto, a responsabilidade de garantir uma instrução pública, que 

possibilite o desenvolvimento pleno do trabalhador enquanto cidadão. Para Saint-Simon, o 

que ele chamava de catecismo nacional, um entendimento sobre as leis dos movimentos da 

sociedade e da importância de cada um na constituição social, e entendendo a ciência 

política como a aplicação dos princípios enunciados pela física social. Isso seria vital para 

organicidade da nação, o que tornaria a instrução pública obrigatória a todos os indivíduos 

que deveriam atingir o status de cidadão: 

 
“ARTIGO I. - O instituto terá o cuidado sobre a instrução pública; nada que seja 
contrário aos princípios estabelecidos no catecismo nacional poderá ser ensinado 
nas escolas; ARTIGO II. - Os ministros dos diferentes Cultos estarão sujeitos à 
vigilância do instituto, tanto em suas respectivas predicações quanto em seus 

                                                 
353 SAINT-SIMON, Henri de. Des Bourbons et des Stuartes. Paris : Correard, 1822. p.14-15. Obs.: Saint-
Simon complementou a afirmação, dizendo: “No novo sistema, ao contrário, as disposições principais devem 
ter por objeto estabelecer claramente e combinar o mais sabiamente possível o projeto dos trabalhos a fazer 
pela sociedade, para melhorar física e moralmente a existência de todos os seus membros; e as considerações 
relativas às precauções a tomarem para manter a ordem social, não devem ser encaradas senão como uma 
importância secundária, porque, no atual estado da civilização, a ordem social é muito fácil de manter-se. A 
divisão que se introduziu nos trabalhos ligou completamente os homens em conjunto. As coisas chegaram ao 
ponto que cada um depende de seus vizinhos”. 
354 SAINT-SIMON, Henri de. Du système Industriel (deuxième partie): Au Roi, Première adresse. Paris : 
Marchands de Nouveautés, 1821. p.105.  



 371 

ensinos às crianças; ARTIGO III. - Nenhum francês poderá exercer os direitos de 
cidadão antes de ter sofrido um exame sobre catecismo nacional; o instituto 
regulará o modo e as condições do exame”.355 

 
Seguindo tal perspectiva, Saint-Simon acreditava na escolarização capaz de suprir a 

formação dos princípios que formam uma nacionalidade, tal como pensava um de seus 

principais referenciais, o marquês de Condorcet. Aliás, há algumas aproximações 

consideráveis entre os planos de instrução pública de Condorcet e Saint-Simon. Se 

referindo a Condorcet, Francisque Vial afirma que,  

 
“Não o vemos apenas como o autor de um Plano de Instrução Pública ao qual o 
século XIX fez largos empréstimos. Em nosso entendimento, seu melhor e mais 
durável título de glória advém de ele haver sido, em nosso país, o verdadeiro 
teórico da educação nacional (...) o promotor da educação laica, o ‘doutor’ da 
pedagogia democrática e liberal”.356 
 
 

A prospectiva educacional sobre a instrução pública enunciada por Condorcet 

repercutiu no ministério da educação da França, na prática, um século após a sua morte. 

Isso é salientado por Franck Alengry em sua tese de doutorado em Direito: 

 
“O encontramos [Condorcet] muito antes e bastante republicano. Seu nome 
reaparece em 1881-82-83 na discussão das leis escolares que realizam a maior 
parte de suas ideias sobre Instrução pública, laica e gratuita. Suas teorias 
pedagógicas foram depois o objeto de estudos seguidos e suas considerações 
figuram mesmo nos programas de certos cursos de ensino primário como texto de 
explicação. Mas não vimos em Condorcet senão o teórico da educação positiva e 
democrática e o apóstolo do Progresso”.357 
 
 

Essa citação de Franck Alengry possibilita algumas relações entre os dois 

pensadores no que concerne a visão de instrução pública. Saint-Simon, tanto quanto 

Condorcet, enunciava que para que todos tenham acesso a mesmas condições de 

desenvolvimento material. Nesse sentido, Condorcet partia em defesa do ensino gratuito 

como base da “justiça eterna” e apresentou um plano de Instrução Pública como um dever 

do Estado para com os cidadãos: 
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“A instrução pública é um dever da sociedade para com todos os cidadãos. Em 
vão seria declarado que todos os homens têm os mesmo direitos, em vão seriam 
respeitadas as leis se não respeitassem esse primeiro princípio da justiça eterna, se 
a desigualdade das faculdades morais impedisse o maior número de pessoas de 
gozar esse direito em toda sua plenitude”.358  
 
 

Para Condorcet, o objetivo do plano de ensino seria instruir tanto os membros das 

classes mais ricas financeiramente como os membros das classes mais pobres 

materialmente, o que tornaria os homens iguais, pois para Condorcet não seriam as leis que 

fariam dos homens iguais, mas somente pela instrução os homens poderiam atingir essa 

igualdade: 

 
“Esta obrigação consiste em não deixar que subsista nenhuma desigualdade que 
ocasione dependência [...], basta para a manutenção da igualdade de direitos que 
essa superioridade não traga dependência real e que cada um esteja 
suficientemente instruído para exercer, por si mesmo e sem se submeter 
cegamente a razão do próximo, aquilo cuja posse lhe é garantida por lei”.359  
 

 
5.2.4 O prospecto das cátedras e academias do Catecismo Político dos Industriais.  
 
 

Em um dos seus últimos trabalhos, o Catecismo dos Industriais, Saint-Simon 

sintetiza uma série de aspectos de sua filosofia, como a perspectiva histórica da sociedade, 

sua teoria de Estado e de ordem social. Em particular, no quarto caderno, ele propôs a 

criação de três cátedras para o ensino dos principais elementos da ciência social: uma 

cátedra de direção política e industrial; outra, de moral; e outra, de pesquisa científica. 

Antecipando o Novo Cristianismo, Saint-Simon lançava o princípio fundamental da moral 

divina e científica, e, portanto, imutável temporalmente, era: “Não façam a outrem o que 

vocês não querem que ele vos faça”.360 

A França, reiterando uma afirmação de Saint-Simon, se encontrava a frente das 

outras nações, pois fora lá que houve a revolução, a de 1789, que impulsionou a 

reorganização das outras nações decretando o fim do Antigo Regime, pelo menos num 
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âmbito do poder espiritual. Esse status quo da nação francesa possibilitava ali a 

organização de três grandes professorados, de ordem acadêmica. 

A primeira cátedra seria responsável por ensinar aos industriais, dos banqueiros aos 

proletários, os meios de atingirem o bem pessoal se engajando ao bem da classe, uma vez 

que suas respectivas capacidades de administração lhe conferiam uma relevância na nova 

ordem temporal. Ser-lhes-ia inspiradaa dignidade de ser um industrial, um trabalhador: 

 
“Uma cátedra, ou de preferência cátedras bastante difundidas na França, para 
ensinar aos industriais de todos os gêneros e de todos os graus de importância, a 
condução política e industrial que devem obter para o seu bem pessoal e para a 
maior satisfação da sua classe, bem como para desenvolver neles um grande 
sentimento de dignidade, lhes ensinando que sua classe, sendo a que possui maior 
capacidade em administração, são os mais importante dentre os que devem ser 
encarregados de dirigir a elevada administração da fortuna pública”.361 
 
 

A segunda cátedra seria responsável pela instrução moral. Nela, os professores, e 

nesse caso em particular os artistas teriam importância docente, por meio do ensino 

estético, simpático.362 Nessa cátedra se combateria o individualismo, ensinando a cada 

indivíduo como combinar o seu interesse particular como os interesses que levam ao bem 

de todos os membros da sociedade: 

 
“Uma cátedra referente à moral em que se ensinará como cada indivíduo, em 
qualquer posição social que se encontra, pode combinar o seu interesse particular 
com o bem geral, e na qual os professores farão sentir aos seus ouvintes que o 
homem se submete voluntariamente à moral mais repugnante do qual possa ser 
afligido, quando procura o seu bem-estar pessoal numa direção que sabe ser 
prejudicial à sociedade; enquanto ascende mais elevado ao grau de gozo ao qual 
possa atingir, quando trabalha para a melhoria do seu destino pessoal numa 
direção que sente claramente ser útil a maioria”.363 
 
 

A terceira cátedra seria responsável pelo desenvolvimento e ensino das ciências 

positivas. É nessa cátedra que se inclui a ciência da sociedade, uma vez que para Saint-

Simon, as questões sociais estavam relacionadas à fisiologia da espécie, poderia ser 
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entendida positivamente por meio de uma perspectiva dedutiva a priori, entretanto, como 

uma progressão de perfectibilidade temporal passível de demonstração numa perspectiva 

indutiva a posteriori. Ou seja, o sistema industrial que conduziria ao bem social, vencendo 

o antagonismo histórico de classes por meio da melhoria da classe mais pobre e numerosa, 

era uma questão científica, e somente teria sua clareza aos olhos dos industriais por meio de 

um ensino enciclopédico, que privilegiaria as ciências positivas: 

 
“Uma cátedra referente às ciências positivas, nas quais se ensinará os meios 
gerais para canalizar, da maneira mais vantajosa para o homem, os fenômenos da 
natureza sobre os quais pode exercer a sua influência, e na qual se ensinará 
também como cada indivíduo pode combinar o seu interesse particular com o 
interesse geral, e a grande vantagem que resulta efetivamente para cada um fazer 
essa combinação”.364 
 
 

Basicamente, a proposta política do Catecismo dos Industriais era a que o rei Luis 

XVIII colocasse os afazeres públicos financeiros e administrativos nas mãos dos industriais 

com melhor capacidade de gerir para a coletividade, e os afazeres que não fossem daquelas 

naturezas, para as mãos dos savants mais capazes. Entre esses afazeres públicos não 

administrativos, estava a educação pública, e não somente a instrução publica. Para que tal 

condição se materializasse, Saint-Simon propôs três coisas a fazer: 

 
“1°) Expor claramente aos industriais os meios que devem ser empregados para 
obter do Rei que Sua Majestade queira bem confiar aos mais importantes dentre 
eles o cuidado de fazer o projeto de orçamento; 2°) Indicar aos savants a maneira 
com a qual eles devem tomar ali para obter de Sua Majestade que os mais capaz 
dentre eles sejam encarregados do cuidado de dirigir a educação pública e os 
outros interesses morais da sociedade; 3°) Enfim, indicar aos industriais e aos 
savants as bases da associação que eles devem formar para atingir um duplo 
objetivo: 1°) que aos industriais mais importantes sejam encarregado a elaboração 
do projeto de orçamento; 2°) que aos savants mais capazes sejam investidos da 
direção da educação pública e dos outros interesses morais da sociedade”.365 
 
 

5.2.4.1. A Academia da Razão e a Academia dos Sentimentos. 
 

Na sequência do quarto caderno do Catecismo, o filósofo propõe que os savants se 

organizem e se dividam em duas academias separadas: uma estudaria o melhor lado dos 
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interesses, e a outra “aperfeiçoaria o lado dos sentimentos dos quais o célebre Platão 

estabeleceu os princípios que foram aplicados e desenvolvidos pelos Papas da Igreja”.366 

Segundo Saint-Simon, uma academia aperfeiçoando os sentimentos seria tão importante 

para aquele momento de reorganização quanto as academias de ciências matemáticas e de 

observações o foram para os árabes no final do primeiro milênio da era cristã. 

Um Colégio Científico Real ou Supremo coordenaria os trabalhos das duas 

academias, além de fundir, numa mesma doutrina, os princípios e os regulamentos 

produzidos nelas. Esse Colégio teria um papel importante no estabelecimento de uma 

educação pública:  

 
“O Colégio Científico se ocupará em formar primeiro e aperfeiçoar em seguida, a 
doutrina geral que servirá de base para a instrução pública de todas as classes da 
sociedade, desde a dos indivíduos completamente proletários até a dos cidadãos 
mais ricos”.367 
 
 

Sobre essa educação pública, no qual ricos e pobres receberiam a mesma doutrina, 

Saint-Simon escreveu uma nota reconhecendo as vantagens materiais que a confortável 

situação financeira do primeiro o colocaria em superioridade sobre o segundo no que 

concerne ao tempo e aos recursos disponíveis para o estudo: 

 
“Em relação aos pobres, os ricos sempre desfrutarão da vantagem de poder 
consagrar mais tempos à sua instrução; assim a doutrina geral ser-lhes-á ensinada 
com mais proveito do que aos pobres. Mas a instrução da classe mais pobre será 
progredirá muito longe de modo que os ricos não possam abusar de sua posição 
de superioridade de seus conhecimentos”.368 
 
 

Os líderes desse Colégio Científico serias aqueles escolhidos pelas academias da 

razão e do sentimento, tendo com critério de eleição, tanto em uma como em outra, a 

escolha dos savants mais capazes, isto é, os que conseguiam melhor assimilar e conciliar os 

pressupostos das duas academias em si mesmo. 
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5.2.4.2. Trabalho sobre a Gravitação Universal: Os Institutos e a questão do ensino. 
 
 

Conforme exposto no quarto caderno do Catecismo de 1823 e ao longo de sua obra, 

Saint-Simon defendia a ideia de que a moral deveria estar passível de aperfeiçoamento, na 

busca por um elo social ideal que possibilitasse o desenvolvimento das capacidades de cada 

indivíduo da humanidade e a efetivação da Associação Universal dos Homens. Saint-Simon 

salientava que o aperfeiçoamento industrial, aperfeiçoaria a moral dos homens, vencendo o 

egoísmo e melhorando as condições físicas e intelectuais da classe mais pobre. Portanto, a 

educação passava a ser um veículo fundamental para a transformação social. A moral em 

estado de aperfeiçoamento deve imediatamente tomar espaço na vida social por meio do 

ensino, instrução e educação. Essa noção de perfectibilidade moral havia sido esboçada em 

A Indústria, de 1816: 

 
“Eis, me parece, as verdades mais gerais, e, consequentemente, mais importantes 
que se encontram no futuro: (...) 6ª) Que de fato a moral ganha ao mesmo tempo 
em que a indústria aperfeiçoa-se; que essa observação é verdadeira, seja ao 
encararmos as relações de povo a povo, ou as relações entre indivíduos; que, por 
conseguinte, a instrução se espalhe, as ideias a fortificam todos os espíritos, 
tornar por toda a parte dominantes, são a que tende a aumentar cada um a 
atividade a produzirem, e o respeito para a produção de outro; 7ª) Que a espécie 
humana tenha um objetivo e interesses comuns, cada homem deve se considerar, 
nas relações sociais, unicamente comprometido numa companhia de 
trabalhadores”.369 

 
 

Esse aperfeiçoamento moral, que por exigir pesquisa, um método de investigação, nesse 

caso, o método hipotético-dedutivo, deveria ser desenvolvido num instituto ou, como o 

prospecto de Saint-Simon projetava, numa academia, e não propriamente numa 

universidade. Esse aspecto entra em concordância com o modelo universitário francês do 

século XIX, que prioriza o ensino, como lembra a socióloga Maria Costa de Paula: 

 
“No modelo francês, a pesquisa não é tarefa primordial da universidade, havendo 
dissociação entre universidades, que se dedicam fundamentalmente ao ensino, e 
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“grandes escolas”, voltadas para a pesquisa e a formação profissional de alto 
nível”.370 
 
 

A questão das instituições universitárias também foi problematizada por Saint-Simon 

em 1813, no Trabalho sobre a Gravitação Universal. Nesse trabalho, Saint-Simon 

afirmava que os homens de ciência deveriam buscar um princípio pelo qual se deduziriam 

todas e quaisquer ideias, constituindo uma filosofia.371 Esse princípio fundamental, a 

gravitação universal, tornaria os estudos sistemáticos. A organização do poder espiritual, 

do a priori, a força ativa, estaria garantida. A organização do poder temporal, da 

corporação, do a posteriori, da força ativa, percorreria o mesmo princípio. Escolher-se-ia 

uma classe dentre as que compõem a sociedade, os savants, lhes encarregando com aquele 

a priori a possibilidade de deduzir todos os fenômenos, do mundo inorgânico e do 

orgânico, e ainda, consequentemente, da fisiologia social. 

A não adoção dessa concepção, segundo Saint-Simon, tornaria qualquer corporação em 

algo efêmero e passageiro, e, portanto, se deveria engajar por uma consolidação. O filósofo 

propõe três meios para se atingir esse meio, cujo esboço remontaria com diferenças 

prospectivas no catecismo de 1823.  

No primeiro passo sugerido de Saint-Simon a Napoleão, os savants deveriam se 

organizar num Instituto de ordem científica, formando uma Corporação de Ciência da 

França, dividida em duas partes, sendo que em uma se aperfeiçoaria as ciências, e em outra, 

as ensinaria: 

 
“1°) aproximá-los tanto quanto possível do Instituto, vinculá-los intimamente com 
ele; vincular-se assim intimamente que juntos não formava senão  uma corporação, 
a grande corporação científica francesa. Esse corpo, então, encontrar-se-á dividido 
em duas partes que têm atribuições bem distintas, saber: o Instituto, em uma parte 
o DE APERFEIÇOAR as ciências, e em outra parte o de ENSINÁ-LAS”.372 
 
 

A segunda medida estava relacionada com a possibilidade de uma degeneração do 

princípio universal que estabeleceria a ordem no plano material e temporal, lembrado que o 
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ensino deveria priorizar a estância a priori: “2º) jamais perder de vista que no ensino deve-

se dar quase sempre a preferência ao grau a priori sobre o a posteriori”.373 A terceira 

medida, relacionada às outras duas primeiras, revela a matriz do projeto de instrução 

pública apresentado renitentemente no Sistema dos Industriais:  

 
“3°) ocupar os escolhidos o mais prontamente possível de organizar na instrução 
pública (que é confiada aos vossos cuidados) um curso de filosofia, baseado na 
ideia da gravitação, e que tenha por objeto deduzir desse princípio, o mais 
diretamente possível, a explicação dos fenômenos de todas as classes”.374 

 
 

5.3 PERSPECTIVAS PEDAGÓGICAS NA FILOSOFIA DE SAINT-SIMON. 
 

No fim da sua parábola, Saint-Simon atribui um lugar relevante à educação. O saber 

é um produto direto do desenvolvimento da produção. Saint-Simon imagina uma sociedade 

fundada nas ciências, com um sistema educativo centralizado e obrigatório. Reencontra-se 

ali a fixação pelas “luzes”. Sobre a educação, ele não escreveu um livro específico, mas é 

um tema recorrente em sua obra. Faz a distinção entre a educação e a instrução, preferindo 

a primeira à segunda. Assim, Saint-Simon entendeu o aperfeiçoamento da educação como 

tal sendo mais importante para o crescimento do bem-estar social do que o da instrução. 

Com efeito, é a educação como tal que forma os hábitos, que desenvolve os sentimentos, 

que desabrocha a capacidade em previdência geral, é ela que ensina cada um a fazer a 

aplicação dos princípios e a servir-se deles como guias evidentes para dirigir a sua 

condução.  

Para Saint-Simon, o proletários franceses que não sabem nem ler nem escrever, mas 

que receberam esta educação, serão mais capazes de trabalhar utilmente do que os 

camponeses russos cujos ricos proprietários lhes ensinaram a ler e escrever. Com efeito, 

estes proletários franceses estariam em estado temporal para administrar uma propriedade; 

os que estariam unidos à cultura seriam capazes de dirigir trabalhos desse tipo; seria do 

mesmo modo para os que estivessem unidos aos trabalhos de artes e ofícios: enquanto os 

russos, mesmo os alfabetizados, teriam recebido dos seus pais apenas uma educação 

semelhante àquela que esses tivessem recebido eles mesmos, isto é, uma educação presa a 
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feudalidades. E se alguém tentasse confiar a administração de quaisquer propriedades a um 

desses russos alfabetizados, observaria essas propriedades enfraquecerem em suas mãos. 

Certamente, estas ideias não estão mais em voga hoje, Porém, essa convicção para a 

reforma que visa em especial os jovens dos meios pobres é relevante, que seriam colocados 

numa situação a dar um futuro à sociedade. Saint-Simon tem, por conseguinte, algumas 

ideias sobre educação e instrução pública. Esta instrução deve visar a propagação dos 

conhecimentos. O jovem deve aprender a ler, contar, escrever, desenhar, aprender a música. 

Em todos os casos, não é necessário confiar esta educação à Igreja. Saint-Simon estava 

entusiasmado por aquela juventude popular que estaria mais ávida de instrução quanto os 

ociosos em seus “salons”. 

A noção de progresso da humanidade entoada por Condorcet foi referenciada por 

Saint-Simon em várias passagens de seus livros. Esse progresso caminha paulatinamente, 

conquistando avanços a cada geração. Uma perspectiva pedagógica da filosofia de Saint-

Simon é a luta que a sociedade deve impor a si mesma visando à melhoria física e moral 

dos trabalhadores. As crianças devem receber esse princípio por meio da educação, do 

ensino e da instrução, tanto quanto os adultos, por meio de uma nova constituição do poder 

espiritual.  

Segundo Weill, esse princípio exerceu influência na escola saint-simoniana no que 

se refere à concepção de ensino e de educação. A escola saint-simoniana desenvolveu 

aspectos voltados para a educação das massas pobres e trabalhadoras em detrimento 

daquele pressuposto teórico de Saint-Simon: 

 
“A melhoria física, moral e intelectual da classe mais numerosa e mais pobre: tal 
princípio residiu sempre à divisa da escola; como meios práticos, preconizava as 
instituições de crédito, as obras públicas e a educação popular”.375 
 
 

A divisão, segundo as capacidades, garantiria a primeira melhoria, isto é, a física. A 

segunda melhoria da classe mais numerosa e mais pobre, a moral, seria provida por uma 

instrução que os incluísse enquanto industriais, isto é, conhecedores dos fatores 

componentes da ciência política, conscientes dos seus direitos, seus deveres e de sua 
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importância na sociedade por meio da fisiologia social. Nesse sentido, Saint-Simon 

salientava que “quanto ao que concerne a felicidade moral da nação”, era necessário 

“confiar a instrução da juventude e a do povo aos savants cujos conhecimentos são o mais 

positivamente úteis”,376 reiterando a importância das ciências.  

Uma vez que os savants se associariam aos industriais para “governar” a sociedade, 

e que a instrução estava pautada nas ciências para a compreensão de todos os cidadãos 

sobre a física social, logo a instrução estaria sob a responsabilidade dos savants, mesmo 

que num primeiro momento, eles não estivessem diretamente associados ao novo modelo 

de administração política. Assim, deflagrado a consolidação do poder espiritual, se 

reorganizaria o poder temporal “inevitavelmente”, dirigindo por um via que alcançaria o 

sistema Industrial. Assim, a instrução passava a ter importância enquanto meio de mudança 

social. 

Na Carta aos senhores operários, de 1821, Saint-Simon afirmava que os operários e 

camponeses deveriam forçar seus patrões a tomarem o poder, deflagrando o Sistema de 

política Industrial. Estabelecendo essa nova ordem, os próprios trabalhadores, por uma 

educação enciclopédica que lhe possibilitaria compreender a fisiologia social, construiriam 

os meios para vencer, por si mesmos, a miséria física e moral de sua condição história. 

Mas, seria primordial um período em que os grandes industriais teriam que lutar pela 

melhoria da classe proletária, o que inclui a educação. Assim, tem-se uma outra perspectiva 

pedagógica na filosofia de Saint-Simon.  

Há também uma utopia em Condorcet, e tal indício foi o tema da tese de Mathurin 

Gillet.377 Há uma passagem em Condorcet que também reflete essa expectativa de que a 

instrução seria um meio pelo qual se promoveria a justiça social: 

 
“Cultivar, enfim, em cada geração, as faculdades físicas, intelectuais e morais e 
contribuir dessa forma para o aperfeiçoamento geral e progressivo da espécie 
humana, derradeira meta a que deve visar toda a instituição social, tal será ainda 
o objetivo da instrução e este é, para o poder público, um dever imposto pelo 
interesse comum da sociedade e pelo da Humanidade inteira”.378   
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“Amai-vos uns aos outros como irmãos”, eis o princípio que, além de orientar todas 

as instituições políticas e sociais, deve regimentar a educação a qual deve ser promovida 

aos seres humanos. No que se refere à divisão dos produtos gerados pelas forças produtivas 

da nova ordem das coisas, isto é, do Sistema Industrial, Saint-Simon enunciava um 

princípio que, posteriormente, foi frequentemente rebuscado por sua escola: “A cada um 

segundo a sua capacidade; a cada capacidade de acordo com as suas obras”.379 Esse 

princípio se revela como um outro imperativo pedagógico da filosofia de Saint-Simon, tal 

como foi expresso nas palavras de Enfantin, no prefácio do Novo Cristianismo, de 1832: 

“ ... nós desejamos assim que nossos filhos aprendam, por meio de nós, que eles serão 

amados, avaliados e retribuídos SEGUNDO SUAS OBRAS, pois tal é a nova lei”.380 

Tendo-se então “a classificação de acordo com as capacidades e a remuneração de 

acordo com as obras”,381 parte-se da premissa de que todos os homens devem ser inclusos 

na ordem das coisas, por meio de um desenvolvimento das suas potencialidades, ou 

melhor, capacidades. Na obra A verdadeira face da história mundial do pensamento 

socialista, do tradutor e filósofo alemão Alexander von Gleichen-Rußwurm (1865-1947), 

essa perspectiva foi ressaltada:  

 
“O Estado socialista de Saint-Simon procura o quanto possível que cada um 
venha a integrá-lo, pôr as suas capacidades em ação, porque tal é a possibilidade 
mais tangível para interligá-los. Se conclamou no Le Organisateur: “A grande 
operação moral, poética e científica deve deslocar o paraíso terrestre e 
transportá-lo do passado para o futuro”; e mais tarde, em o LE PRODUCTEUR, 
Saint-Simon disse: “o resumo dos trabalhos de toda minha vida é dar a todos os 
membros da sociedade maior latitude possível para o desenvolvimento das suas 
faculdades”.382   
 
 

“... Dar a todos os membros da sociedade maior latitude possível para o 

desenvolvimento de suas faculdades”; tal pressuposto, pronunciado por Saint-Simon a 
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Olinde Rodrigues em seu leito de morte, conduz a uma concepção de educação, que, como 

se verá no próximo capítulo, movimentou as fomentações pedagógicas dos saint-

simonianos. Uma citação do historiador espanhol Genis Barnosell, em seu texto Entre o 

liberalismo e o saint-simonismo, sintetiza a relação coadunada entre essa perspectiva 

pedagógica e o Sistema Industrial (cujo termo os saint-simonianos prefiram substituir por 

Associação Universal): 

 
“O objetivo era uma Associação Universal (considerado o destino necessário da 
humanidade) fundamentada em Deus e na religião, na qual os membros da classe 
mais pobre poderiam chegar ao desenvolvimento de todas as suas faculdades, já 
que cada um receberia ‘a educação segundo sua vocação, a função segundo sua 
capacidade, a retribuição segundo suas obras’, de modo que a classificação 
social dos indivíduos não dependeria da ‘sorte do nascimento’... ”.383   
 
 

Mas, enfim, qual a importância da educação na obra saint-simonista? O saint-

simoniano Prosper Enfantin, em companhia com os asseclas da Doutrina de Saint-Simon, 

analisou profundamente os trabalhos do mestre. Com relação àquela pergunta, Enfantin nos 

fornece uma resposta em sua obra Economia política e política, de 1831: 

 
 “O primeiro de todos os meios é, consensualmente, o que empregamos aqui, e 
em todas as partes onde a palavra de Saint-Simon se faz entender: é em 
ENSINAR a todos que as instituições que consagram a EXPLORAÇÃO DO 

TRABALHADOR PELO OSIOSO, e que se resumem todos no princípio da 
HEREDITARIEDADE, seja se tratando de título de honra, ou de funções e de 
proveitos, seja se entendemos por aquilo como a transmissão do privilégio de 
viver sem fazer nada, que essas instituições, dissemos, devem ser substituídas por 
outras, que seriam fundadas, não sob os direitos da NASCENÇA, mas sob o da 
CAPACIDADE, e que assegurariam assim a cada indivíduo, qualquer que fosse sua 
origem, o benefício da educação, as vantagens de uma função, e enfim o 
honorável descanso de uma vida laboriosa”.384 

 
 
 
 
 
 

                                                 
383 BARNOSELL, Genis, Entre el liberalismo y el saint-simonismo: J.Andrew de Covert-Spring. In 
CORTINA, Manuel Suárez (org). Utopías, quimeras y desencantos: el universo utópico en la España Liberal. 
Santander: Universidad de Cantabria, 2008. p.116. 
384 ENFANTIN, Prosper. Économie Politique et Politique : Réligion Saint-Simonienne. Articles extraits Du 
Globe. 2ª édition. Paris: Au Bureau Du Globe. 1832. p.174. 
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6- O DESENVOLVIMENTO TEÓRICO DA CONCEPÇÃO DE EDUCAÇ ÃO 
SAINT-SIMONISTA NA DOUTRINA SAINT-SIMONIANA. 

 

 
As perspectivas pedagógicas da filosofia de Henri de Saint-Simon, bem como sua 

prospectiva de instrução pública e sua conceituação de educação, não estão isoladas em si 

mesmas, isto é, estão intimamente relacionadas com as bases de sua teoria. Embora nunca 

tenha dedicado uma obra específica para o tema, Saint-Simon, por meio de sua teoria, 

estabeleceu para aquele momento o a priori de uma nova educação, bem como de uma 

instrução e de um ensino que pudesse atender tanto às transformações dos poderes 

espirituais e temporais quanto à sua utopia industrial. A teoria de Saint-Simon, e com ela a 

sua perspectiva de educação, fora disposta à Escola Saint-Simoniana, e contribuindo para 

os pressupostos de outras correntes filosóficas. 

Como já foi exposto nos capítulos anteriores, após a morte de Saint-Simon, um 

grupo de seus discípulos fundou uma escola filosófica e um movimento militante chamado 

Saint-Simonismo, cujos trabalhos literários, que reunidos estruturaram a Doutrina de Saint-

Simon, se mostram não somente vastos, mas também amplos. Essa amplitude se dá pela 

abrangência dos mais variados temas, como, por exemplo, o hermetismo da religião saint-

simoniana desenvolvido por Enfantin e seus asseclas de Ménilmontant. Essa vastidão 

literária, que revela a própria idiossincrasia dessa escola filosófica em relação ao seu 

inspirador, foi disposta num catálogo organizado por Fournel, intitulado Bibliografia saint-

simoniana. 

Como a escola saint-simoniana concebeu a educação na doutrina? Como ela 

desenvolveu perspectivas pedagógicas em suas exposições sobre o ensino? Uma vez que 

Saint-Simon estabeleceu o a priori de uma educação que atendesse as mudanças espirituais 

e temporais, sua escola filosófica postulou um a posteriori? Eis o mote desse capítulo. 

Neste capítulo, se abordará as contribuições promovidas pela escola saint-simoniana 

na elaboração de uma perspectiva de educação que partisse propriamente dos fundamentos 

teóricos de Saint-Simon. Entretanto, a abordagem também se baseia no fato de que houve 

uma idiossincrasia dos saint-simonianos em relação às bases teóricas de Saint-Simon, em 

que, momento e outro, ou acompanham aquele a priori, ou se aproxima de outras correntes, 
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como o fourierismo, ou ainda, e sobretudo, partem de aspectos teóricos próprios do 

movimento. 

Ao se vistoriar o catálogo de Fournel, na sessão relativa ao jornal LE PRODUCTEUR, 

o primeiro órgão de divulgação das ideias saint-simonianas, nenhum dos diversos artigos 

levou em seu título algo que remetesse especificamente ao tema Educação. Todavia, ao 

analisarmos diretamente o conteúdo de alguns artigos, podem-se encontrar algumas 

contribuições. Em seu artigo Considerações sobre o poder espiritual, publicado no LE 

PRODUCTEUR em março de 1826, Auguste Comte trabalhou intimamente a temática da 

Educação. Ali, segundo Georges Dumas, Comte retomara a temática exposta no Sistema de 

Política Positiva, ou Terceiro Caderno do Catecismo Político dos Industriais, a de 

renovação da sociedade pela Ciência. Segundo Dumas, em Considerações sobre o poder 

espiritual, Comte 

 
... reclamava a fundação de um novo poder espiritual que ele instituiu no fim da 
sua vida, e já lhe atribuía o mesmo papel social: criar um espírito público, lutar 
contra a anarquia das inteligências, refazer a unidade pela educação dos 
cidadãos.385 
 
 

Com relação à definição de Educação, segundo Paul Arbousse-Bastide, É ali que 

aparece o termo “educação geral” e “educação especial”.386 Pode-se distinguir ali, nas 

primeiras Considerações de Comte, os seguintes sentidos do termo “educação”:  

1) Evolução espontânea do indivíduo ou da espécie, considerada sob o ponto de 

vista da aquisição dos conhecimentos;387  

2) A aquisição dos conhecimentos da espécie humana em seus dois primeiros 

estados teológico e metafísico. É nesse caso a questão da “educação preliminar 

intelectual”;388  

                                                 
385 DUMAS, Georges. Psychologie de deux messies positivistes: Saint-Simon et Auguste Comte. Paris: Félix 
Alcan, 1905, p.169. 
386 ARBOUSSE-BATISDE, Paul. La doutrine de léducation dans la philosophie d’Auguste Comte. Paris : 
Presses Universitaires de France, 1957. tome premier, p.49. 
387 “A educação individual, no que concerne a sua característica espontânea, apresenta necessariamente as 
mesmas fases principais que o desenvolvimento da espécie” (COMTE, Auguste. Opuscules de Philosophie 
Sociale (1819-1826). Paris: Ernest Leroux, 1883. p.182). “As mesmas causas que determinam essa ordem da 
educação individual, o tornam mais indispensável àquela da espécie” (COMTE, Op.cit., p.182). 
388 “Tais são os verdadeiros e constantes objetos dos esforços do gênero humano quando sua educação 
preliminar está terminada” (COMTE, Op.cit., p.193). “Em uma palavra, o gênero humano terminará 
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3) A formação dos espíritos pela aquisição voluntária de conhecimentos ou a 

instrução;389  

4) A formação dos espíritos resulta dos conhecimentos positivos e fornecem uma 

base a uma hierarquia social, fixa e regular. É nesse caso a “educação homogênea”;390  

5) Toda formação mental resultante de conhecimentos, quaisquer que sejam, e 

fornecem as bases de um sistema qualquer;391 

6) A formação dos espíritos compreendida em toda sua generalidade e não apenas 

como base de um sistema social. É a “educação geral”; 392 

7) A formação necessária aos especialistas das diversas ciências particulares como a 

física social para permanecer em contacto eficaz com os físicos sociais especialistas das 

generalidades: é a “educação geral” oposta à “educação especial”;393 

8) Enfim, a formação própria na classe dos savants destinados a se tornarem órgãos 

do poder espiritual: é a “educação preliminar”.394 

Um outro artigo, publicado quatro meses depois, vislumbrava a questão da 

Educação: era o artigo Da classe operária, de autoria do Engenheiro Pierre-Isidore Rouen, 

saint-simoniano e um dos redatores do LE PRODUCTEUR. Segundo Rouen, devido a dois 

aspectos, a saber, as ideias e os sentimentos sociais, e a educação geral, combinados com 

uma ação de inferência sobre o gênero humano, esse espírito atinge progressos: 

 
“O gênero humano marcha, portanto, para o seu aperfeiçoamento, graças à ação 
geral e moralizadora exercida sobre o indivíduo pela educação geral, as ideias e 
os sentimentos sociais, e da ação inversa dos indivíduos sobre o sistema geral”.395 
 

                                                                                                                                                     
inteiramente sua educação intelectual e poderá doravante seguir diretamente sua destinação definitiva”. 
(COMTE, Op.cit., p.199). 
389 “Os espíritos infelizmente estranhos por sua educação às ciências positivas, ainda que muito superiores 
neles mesmos” (COMTE, Op.cit., p.205, n.2 in fine).  
390 “A formação da física social... não é menos necessária politicamente para produzir uma educação social 
completamente homogênea” (COMTE, Op.cit., p.213). 
391 “A educação social foi primeiramente teológica... (...) Hoje, nem a educação e nem a filosofia são reais” 
(Ibidem). 
392 “A filosofia e, por conseguinte, a educação geral, devem se tornar inteiramente positivas”. (ibidem) “Os 
conhecimentos positivos tem penetrado cada vez mais na educação geral” (COMTE, Op.cit., p.227). 
393 “Uma educação geral precede para cada classe uma educação especial” (COMTE, Op.cit., p.229). 
394“Eles terão indispensavelmente necessidades de uma educação preliminar que os familiarize como o 
conhecimento dos métodos e dos resultados principais de todas as ciências positivas” (COMTE, Op.cit., 
p.230).  
395 ROUEN, Pierre-Isidore. De La Classe Ouvrière. Le Producteur: Journal Philosophique de l’Industrie, des 
Sciences et des Beaux-Arts. Paris : Bossange Père, Tome Quatrième, Premier Cahier. juillet 1826. p.294. 
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Portanto, a concepção de Rouen se sintoniza com as de Saint-Simon e com as dos 

outros saint-simonianos, e mesmo com Comte. A valorização dos sentimentos sociais seria 

um tema tanto saint-simoniano quanto comteano.  

No que confere à moral e à função de uma nova ordem social, há um diferença entre 

o pensamento saint-simoniano e o de Comte, aliás, o que culminou com a separação entre 

mestre e discípulo: enquanto que para Saint-Simon o novo sistema social deveria priorizar 

o engajamento da indústria pela melhoria física e espiritual da classe mais pobre e 

numerosa com base nos sentimentos e nas artes, por outro lado, no sistema social 

idealizado por Comte, privilegiar-se-ia a formação de uma hierarquia social, com base nas 

ciências positivas, que respaudariam uma nova política, a Positiva, acessorada por 

sociólogos, submentendo as classes sociais e as massas em função do progresso social. 

Para Rouen, a melhoria das massas trabalhadoras seria efetiva somente com um 

novo sistema social, como já afirmava Saint-Simon, e no qual os avanços morais seriam 

transmitidos a todos, trabalhadores ricos e pobres, por meio da educação. Ora, as condições 

espirituais urgiriam por essa transformação, particularmente na França: “A capacidade 

prática distribuída, a fusão de classes e a igualdade real que se encontra na França são as 

primeiras condições políticas da Associação científica industrial”.396 A seguinte citação do 

artigo Da classe operária sintetiza a importância da educação geral para uma consolidação 

do novo sistema, o Industrial: 

 
“... a promulgação de um novo sistema social é o único meio de completar a 
melhoria da sorte física das massas, e de lhe comunicar diretamente, pela 
educação, todos os aprimoramentos morais, os quais a humanidade é hoje 
susceptível como resultado de oito séculos de trabalhos científicos e críticos”.397 
 
  

No que se restringe ao movimento teórico saint-simoniano, o entendimento das 

expressões “educação geral” e “educação especial”, além de aspectos relacionados ao 

ensino, foram trabalhados com mais profundidade naquela que se tornou a obra mais 

difundida pela escola filosófica, a Doutrina de Saint-Simon: Exposição (1828-1829). 

                                                 
396 ROUEN. Op.cit., p.306. 
397 ROUEN. Op.cit., p.303. 



 387 

6.1 A CONCEITUAÇÃO DE EDUCAÇÃO NA EXPOSIÇÃO DA DOUTRINA DE 
SAINT-SIMON (1829-1830). 

 

Após a publicação do primeiro órgão de propaganda do movimento saint-

simoniano, o jornal LE PRODUCTEUR (10/1825 a 12/1826), e da conversão da sede do jornal 

o LE GLOBE em comitê saint-simoniano, os militantes, liderados por Olinde Rodrigues, 

Bazard e Enfantin, passaram a difundir a filosofia de Saint-Simon e vistas independentes 

em conferências promovidas numa sala na Rua Taranne, em Paris. A transcrição dessas 

conferências possibilitou a organização de uma obra, intitulada Doutrina de Saint-Simon: 

Exposição, primeiro ano (1828-1829). Essas predicações ocorreram entre dezembro de 

1828 e outubro de 1829. 

Na Doutrina de Saint-Simon, composto de dezessete sessões, a discussão sobre 

educação ocupou três sessões: a 9ª sessão levara o título de Educação: Educação geral ou 

moral e Educação especial ou profissional, predicada em 22 de abril de1829; a 10ª sessão, 

Sequência da educação geral ou moral, proferida em 06 de maio de 1829; e a 11ª sessão: 

Sequência da educação especial ou profissional, professada em 20 de maio de 1829. 

Segundo Hubbard, a transcrição dessas sessões teria ficado a cargo de Saint-Armand 

Bazard. Nessas sessões se expõem as divisas da concepção saint-simoniana de Educação, 

aprofundando em quarenta páginas o que fora esboçado por Rouen e Comte. 

No início da 9ª sessão, os saint-simonianos propõem o tema da Educação enquanto 

“grande feito social”,398 aproveitando o ensejo para responder às críticas dirigidas ao 

movimento, sobretudo sobre a questão da propriedade, cujo fruto deveria ser revertido 

socialmente, e não individualmente. Ainda segundo os saint-simonianos, essas críticas 

queriam atingir o prospecto político saint-simoniano: 

 
“Um novo assunto nos ocupará agora: nós falamos da educação. Entregando-nos 
ao exame desse grande feito social, responderemos indiretamente a algumas 
objeções que nos foram endereçadas sobre a propriedade, objeções que não teve 
por finalidade contestar a justiça e a utilidade de uma instituição pela qual seriam 
confiados aos homens mais capacitados os ateliês e instrumentos de trabalho para 
colocá-los em pleno funcionamento, mas que se preocupassem somente com as 

                                                 
398 Doctrine de Saint-Simon. Exposition: Première Année (1828-1829). Paris: Bureau de l’Organisateur, 1829. 
p.170. 



 388 

dificuldades que apresentaria a realização dessas mudanças, ou seja, a 
transformação radical da ordem social atual do ponto de vista econômico”.399 
 
 

A Doutrina salientava que a educação seria o meio pelo qual cada indivíduo 

compreenderia os regimentos da ordem social justa, isto é, uma ordem entregue aos mais 

capazes, o que se reverteria em benesse para toda a sociedade, possibilitando a melhoria da 

classe mais pobre. Ainda segundo os saint-Simonianos, em todas as épocas orgânicas da 

história, com foco na Europa, a educação teve esse papel. Essa ideia é transversal em todo o 

texto referente à educação contido na Doutrina: 

 
“Todas essas objeções contêm evidentemente a dificuldade de conceber o meio 
de familiarizar a consciência pública com o regulamento da ordem social 
reconhecidamente justa e útil pelos homens mais MORAIS, mais esclarecidos e 
mais interessados com o progresso da riqueza social; ora, esse meio será, como 
sempre foi em todas as épocas orgânicas da humanidade, a educação”.400 

 

Reitera-se que para se definir o que é educação, esta dissertação usa como “baliza” 

as contribuições de Álvaro Vieira Pinto. Segundo ele, a educação é um fato social. Assim, 

refere-se à sociedade como um todo. É determinada pelo interesse que move a comunidade 

a integrar todos os seus membros à forma social vigente (relações econômicas, instituições, 

usos, ciências, atividades etc.). É o procedimento pelo qual a sociedade reproduz a si 

mesma ao longo de sua duração temporal. Contudo, nesse processo de auto-reprodução está 

contida, desde logo, uma contradição: a sociedade desejaria fazer-se no tempo futuro o 

mais igual possível a si mesma; porém, a dinâmica da educação atua no sentido oposto, 

uma vez que engendra necessariamente o processo social, isto é, a diferenciação do futuro 

em relação ao presente. Daí deriva o duplo aspecto social da educação: incorporação dos 

indivíduos ao estado existente (intenção de perpetuidade, de conservar, de invariabilidade, 

inércia pedagógica, estabilidade educacional) e progresso, isto é, necessidade de ruptura do 

equilíbrio do presente, de adiantamento, de criação do novo.401 A perspectiva saint-

simoniana de educação tem esse aspecto. 

                                                 
399 Doctrine de Saint-Simon. p.170. 
400 Ibidem. 
401 PINTO, Álvaro Vieira. Sete lições sobre educação de Adultos. 14ª ed. São Paulo: Cortez, 2005. p.30-31. 
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A Doutrina expõe uma definição de educação que condensa em si mesma a doutrina 

de seu fundador, bem como os pontos de vista publicados por Rouen, um dos colaboradores 

da edição daquela obra: 

 
“Na acepção mais geral da palavra, deve-se entender a educação com o conjunto 
dos esforços empregados para apropriar cada nova geração à ordem social à qual 
ela foi chamada pela marcha da humanidade”.402  
 
 

O novo sistema social precisaria ser consolidado e, portanto, estava destinado ao 

futuro, já que os saint-simonianos encaravam as transformações sociais como algo 

gradativo, ao invés de imediato; “revolucionariamente” pacífico, ao invés de 

“revolucionariamente” violento.  Nessa nova ordem, que dividiria todos os homens em três 

categorias, os saint-simonianos previam três tipos de educação: 

 
“A sociedade do futuro, dissemos, será composta de artistas, de savants e de 
industriais; haverá, portanto, três espécies de educação, ou de preferência a 
educação será dividida em três ramificações, que terão por objetivo desenvolver: 
uma, a simpatia, fonte das belas artes; a outra, a faculdade racional, instrumento 
da ciência; a terceira enfim, a atividade material, instrumento da indústria”.403 
 
 

A sociedade não apresentava a tripla face das belas artes, ciência e indústria, até 

porque os indivíduos que as apresentassem desenvolveriam uma faculdade predominante 

entre elas, resultando daí o artista, o savant ou o industrial. A Doutrina salientava que 

qualquer que seja sua tendência especial, nem sempre é disso menos amante, dotado de 

inteligência e de atividade material, daí resulta que todos seriam o objeto de um triplo 

ensinamento desde sua infância até a sua classificação nas três grandes divisões do corpo 

social, e que, ainda aí, cada uma dessas divisões da geração ativa continuará sua educação 

moral, intelectual e física, conforme o objetivo especial a que ela se proporá a atingir: 

 
“Educação da geração que nasce dividida em três ramificações e continuação 
dessa tripla educação em cada uma das três grandes divisões da geração ativa; tal 
é o princípio que servirá de base na organização futura da educação”.404 

                                                 
402 Doctrine de Saint-Simon. p.170. 
403 Doctrine de Saint-Simon. p.170-171. 
404 Doctrine de Saint-Simon. p.171. 
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O texto da Doutrina salientava que naquele momento, não se poderia tomar esse 

princípio como ponto de partida da exposição, sem romper bruscamente o encadeamento 

das ideias que deveriam seguir os espíritos para passar progressivamente do estado atual 

das coisas ao do futuro, para transpor o círculo dos sentimentos, das ideias e dos interesses 

no meio do qual se acreditava viverem, e entre aqueles que Saint-Simon traçou para a 

sociedade do futuro. Dever-se-ia primeiro procurar a ordem e a linguagem transitória mais 

própria a facilitar a inteligência dos pontos de vista. Portanto, se procurou fazer um exame 

sobre a educação “no terreno e nos termos que são familiares aos leitores”.405 

Feita essa observação no texto da Doutrina, os saint-simonianos consideraram a 

educação sob um duplo aspecto, a geral ou moral e a especial ou profissional: 

 
“1°. Como tendo por objetivo iniciar os indivíduos nas relações da vida social; de 
imprimir em cada um deles o sentimento, o amor a todos; de reunir todas as 
vontades em uma única vontade, todos os esforços visando um mesmo objetivo, o 
objetivo social: é o que podemos nomear educação geral ou moral. 2°. Como 
tendo por objetivo transmitir aos indivíduos os conhecimentos especiais que lhes 
são necessários para executar as diversas ordens de trabalhos simpáticos ou 
poéticos, entre intelectuais ou científicos, matérias ou industriais, aos quais as 
necessidades sociais e sua própria capacidade os chamam; é o que podemos 
chamar educação especial ou profissional”.406 
 
 

Os saint-simonianos salientaram que a sociedade do século XIX, pós Revolução 

Francesa, ainda se preocupava apenas com a educação especial, aliás, sendo apenas essa o 

centro de todas as discussões a respeito do assunto. A educação moral era de pouca 

importância na pauta das discussões de interesse público, e o motivo disso era a própria 

opinião contrária do público ao pensamento de sistematizar a educação moral. 

Após justificar o desprezo público pela questão, a Doutrina discutiu que a 

relevância da legislação como regulador dos interesses particulares, por usar o método 

punitivo ao invés de dar-lhe um rumo pela educação: 

 
“O que há de notável, é que os homens que se referem assim a legislação não se 
inquietam em saber de onde devem vir o legislador e o seu mandato. O que não é 
menos surpreendente, é que admitindo ser permitido imprimir, ao menos 
negativamente, uma direção à sociedade pela legislação, já que essa vem retificar 

                                                 
405 Doctrine de Saint-Simon. p.172. 
406 Ibidem. 
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os desvios julgados por ela como perigosos, não sejam levados absolutamente a 
admitir que possa ser permitido em dar-lhe uma direção pela educação”.407 
 
 

Para os saint-simonianos, a educação seria o meio mais eficaz de harmonizar as 

relações sociais, estando acima da legislação. A educação seria um meio de dirigir a 

sociedade, entendendo o conjunto de obrigações com a sociedade, isto é, a moral, como um 

seguimento vasto e complexo, não podendo ser entendido de forma simples pela razão 

individual por si somente, o que já mostraria a ineficiência da legislação em seu status de 

orientadora, empregando a punição e a violência ao invés da instrução e do aprendizado. A 

educação moral lhe possibilitaria o direcionamento de seus interesses particulares sem 

afetar outros indivíduos da sociedade. Isso restringiria ao mínimo o papel da legislação. A 

educação moral proveria pelo sentimento social contra o individualismo. Historicamente, 

todos os sistemas das épocas orgânicas só se fizeram, primeiramente, pela educação: 

 
“As leis não regulam jamais o que não foi regulado pela educação: e como, com 
efeito, concebe a necessidade de uma ação coercitiva, se não é para triunfar sobre 
a resistência das vontades? Ora, o objetivo da educação, nós o repetimos, é 
precisamente colocar os sentimentos, os cálculos, as ações de CADA UM em 
harmonia com as exigências SOCIAIS; a intervenção da lei, portanto, somente se 
torna necessária quando há lacuna, ou falta de intensidade no ensinamento 
moral”.408 
 
 

Assim, educação geral (moral) e educação especial (profissional) não poderiam ser 

separadas, pois uma estaria em detrimento da outra, desenvolvendo as capacidades 

individuais em prol da sociedade. Essa junção viabilizaria um pacto social entre os 

indivíduos, efetivando a Associação, já que ela possibilitaria em todos os homens o a 

contemplação de uma meta, o que revela o caráter teleológico da educação. 

 
“A única consideração em clamar o homem à plenitude de sua existência, a toda 
dignidade de seu ser, seria suficiente, portanto, para que se ocupe primeiro de 
reorganizar a educação moral; mas há, aliás, em um outro ponto de vista, o da 
necessidade de os próprios trabalhadores especiais; pois para que cada profissão 
se exerça em conformidade com as exigências de uma ordem social qualquer, é 
necessário que haja acordo de todos os indivíduos em favor desta ordem social; é 

                                                 
407 Doctrine de Saint-Simon. p.174-175. 
408 Doctrine de Saint-Simon. p.179. 
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preciso, em outros termos, que a regra social seja formulada e ensinada de 
maneira sistemática, regular”.409 
 
 

Disposta a necessidade emergente de sistematização da educação geral, ou seja, de 

organização da educação moral, os saint-simonianos ressaltavam que isso feito, se poderia 

superar um antagonismo, já que não se conservaria função de estabelecer o status entre 

mestre e escravo, “uma vez que a humanidade é conclamada a não mais formar senão uma 

única família, e a desdobrar suas forças apenas em uma direção pacífica”.410 Na 

sequência, os saint-simonianos dedicaram a 10ª sessão a uma discussão mais particular 

sobre  a educação moral. 

 

6.1.1 A educação geral ou moral. 
 

A 10ª sessão da Doutrina de Saint-Simon tinha como objetivo expor os pontos de 

vista da doutrina sobre a natureza, a extensão e o modo da ação da educação moral. Ela se 

iniciava frisando a importância urgente de sistematização da educação moral, enfim, 

tentando provar que as opiniões que repeliam toda sistematização dessa categoria da 

educação tinham por tendência necessária “fazer decair o homem de sua dignidade”.411 Os 

saint-simonianos confirmam sua posição em relação ao compromisso político com a 

educação moral, tendo em vista que isso constituiria um passo fundamental para a 

emancipação da humanidade: 

 
“Nós nos atribuímos a fazer sentir a importância da EDUCAÇÃO MORAL, a fazer 
compreender que ela deveria ser o objeto de uma previsão social, de uma função 
política; nós mostramos como, a esse respeito, seu progresso se conecta ao 
progresso da emancipação geral da humanidade”.412 
 
 

Os saint-simonianos ressaltavam que a palavra “educação” não evocava 

ordinariamente senão a cultura da infância. É que efetivamente, essa primeira época da 

vida, “não sendo para o ser humano senão uma preparação às épocas que devem sucedê-

                                                 
409 Ibidem. 
410 Doctrine de Saint-Simon. p.180. 
411 Doctrine de Saint-Simon. p.181. 
412 Ibidem. 
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la, é natural que as ideias de educação aí se apliquem mais particularmente”.413 

Entretanto, se assinalava ali um equívoco, pois a educação seguiria cada ser humano ao 

longo de toda a sua vida. E se essa educação moral, que satisfará todos os impulsos 

simpáticos dos homens, se estende por todas as suas respectivas vidas, seria imprescindível 

que a sociedade propiciasse a eles a condições de cultivar essa educação, não lhe faltando 

em momento algum:  

 
“A educação, e, sobretudo, essa parte da educação da qual nós nos ocupamos, não 
é, em absoluto, limitada à infância; ela deve seguir o homem em todo o decurso 
de sua existência; se consideramos, com efeito, que em toda idade, o homem está 
sempre determinado por um desejo, agindo sempre sob a influência de suas 
simpatias, reconhecer-se-á quanto importa ampliar a previdência social a todos os 
fatos próprios a despertar nele as simpatias em conformidade com o objetivo que 
a sociedade se propõe a alcançar; e que se o homem, em uma palavra, é 
susceptível de aproveitar de um ensinamento moral durante toda sua vida, a 
sociedade deve prover para que este ensinamento nunca lhe falte”.414 
 
 

Entretanto, nada poderia substituir a educação da juventude. Uma vez lançado aos 

trabalhos da vida ativa, o homem não possui mais a flexibilidade moral necessária para 

receber a cultura que lhe falta, e, entretanto, neste caso ele teria uma dupla necessidade 

dela. Pois, seus desejos do homem não podem permanecer na inércia, e resulta disso que 

quando ele não os dirige de encontro ao bem, ou seja, rumo ao progresso social, assim 

abandonados, se dirige para o mal, ou seja, rumo ao egoísmo:  

 
“... a ausência da educação deve quase sempre se estende para uma educação 
viciosa, e que desde a primeira educação o homem negligenciou, não somente a 
aprender, mas ainda a desaprender. Não existe senão um ínfimo número de seres 
privilegiados que, mantendo-se exaltados, pelo pensamento que eles têm uma 
missão a ocupar, possam triunfar ante uma primeira educação defeituosa”.415 
 
 

Os saint-simonianos buscavam exemplos na história da humanidade para mostrar a 

importância da educação moral desde a infância. Nenhuma geração poderia ser convertida 

de um estado a outro de moral, e se aparentemente houve exemplos de tal ordem, seriam 

ilusórios, pois os povos foram preparados durante séculos para efetivar uma mudança total 
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de moral. Cada criança, num momento de crise, recebe ainda na infância os princípios da 

ordem anterior. Entretanto, a passagem secular consolida, sob o ângulo dos sentimentos, 

das ideias e dos interesses a nova ordem proposta: 

 
“Os povos submissos ao Império Romano, preparados durante vários séculos 
pelos trabalhos dos filósofos a receber a palavras dos apóstolos, continuaram, 
durantes muitos séculos ainda, pagãos tanto como cristãos, após a predicação do 
Evangelho do qual eles reconheceram a lei. Não havia sociedade verdadeiramente 
cristã senão quando puderam os depositários da nova doutrina se amparar do 
homem desde o seu nascimento, afastar dele os sentimentos, os hábitos de antigas 
ordens sociais, e imprimir os sentimentos, as ideias e os hábitos apropriados à 
nova ordem social. Portanto, a educação da juventude é, sem contraposto, a mais 
importante; mas ela não é suficiente”.416 
 
 

Mas, só a educação da juventude não basta. A educação moral dada na infância tem 

que ser reiterada constantemente na existência de cada indivíduo após a sua inserção na 

vida ativa, isto é, social. Os aspectos fornecidos pela educação moral devem ser 

constantemente renovados, caso contrário, seus desejos passam a caminhar rumo ao 

egoísmo, pois aqueles aspectos da educação passam a se converter em meras lembranças. 

Assim, a tendência do homem, ao invés de orientar seus interesses em prol da sociedade, se 

entrega quase exclusivamente aos desejos individuais, egoístas:  

 
“Se suas impressões não são conservadas sem interrupção, renovadas no homem 
após sua entrada na vida ativa, elas lhe passam brevemente ao estado de vagas 
lembranças, e não tardam mesmo a inclinar-se inteiramente diante da presença 
dos numerosos fatos que se relacionam a sua posição individual, e que são de 
natureza tal a absorver toda sua atenção, a solicitar o emprego de toda a sua 
atividade”.417 
 
 

Segundo os saint-simonianos, haveria ainda mais um ponto: se o homem, nesse 

estado de não consolidação da educação moral, vier a refletir nos preceitos morais que lhe 

foram ensinados, ele pôde concluir que não compreende mais nem da conveniência, nem da 

razão, nem da utilidade, e ainda julgando-os em oposição aos fatos que o tocam e que vê 

como necessário: 
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“Para que as impressões da primeira educação conservem sua influência, é 
preciso que elas sejam reproduzidas a cada instante; é necessário, em outros 
termos, que a educação moral se prolongue durante o curso inteiro da vida dos 
indivíduos”.418 
 
 

6.1.1.1 Transformações históricas da educação geral ou moral. 
 

Segundo os saint-simonianos, “quanto mais a civilização fez progressos, mais a 

educação moral entendeu suas previsões e prolongada a duração de sua influência sobre a 

vida individual”.419 Assim, se fornece alguns exemplos. Na antiguidade grega, cada 

cidadão,420 sendo chamado a discutir os interesses da comunidade em praça pública, e a 

tomar parte nas empreitadas que esses interesses tornariam necessários, se encontrava 

colocado num ponto de vista muito elevado para conceber a relação de seus atos pessoais 

com o interesse geral. Mas isso não o dispensou à primeira educação que lhe revelava a 

sociedade da qual era membro: 

 
“Sem dúvida, os preceitos de tal educação poderiam rigorosamente se conservar 
nele sem o socorro de uma instituição especial destinada a lembrar-lhos: e, 
entretanto, vejamos as pompas dos jogos olímpicos, os mistérios, as cerimônias 
religiosas, essa classe repleta de sacerdotes, de sibilas, de augures; por toda a 
parte um ensinamento vivo dos destinos sociais reanima a devoção e o 
entusiasmo”.421 

 

Ou seja, na antiguidade, a educação moral se mostrava em todas as esferas 

possíveis: nas artes, desenvolvendo os sentimentos sociais por meio da estética emanada 

pelos artistas; na religião, conectando os espíritos ao universal; na política, harmonizando 

os interesses particulares aos gerais. Isso explica a empreitada filosófica, tanto dos saint-

simonianos quanto do próprio Saint-Simon, em priorizar o desenvolvimento das artes e da 

religiosidade para a efetivação do Sistema Industrial. 

Se outrora o cidadão estava restringido aos interesses da polis, o mesmo não estava 

acontecendo na modernidade, com o processo de mundialização. Os saint-simonianos 
                                                 
418 Ibidem. 
419 Ibidem. 
420 Sobre o ser cidadão nas cidades-estados, os saint-simonianos salientaram que “bem entendido que a 
numerosa classe dos escravos não está contida sobre tal denominação” ( Ibidem). 
421 Doctrine de Saint-Simon. p.184. 
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reconheciam que “a divisão do trabalho, uma das condições essencial do progresso da 

civilização”,422 encerrando os indivíduos em um círculo cada vez mais limitado, os tem 

distanciado assim sempre cada vez mais da consideração direta dos interesses gerais. A 

dissolução dos interesses gerais também se daria em função de que, tornando-se as relações 

sociais, pela divisão do trabalho, cada vez mais complexas, o homem, enclausurado numa 

única atividade social, não teria mais como vislumbrar o todo. Assim, os saint-simonianos 

defendiam não o cessar da divisão do trabalho, mas uma educação moral, geral, que 

possibilitasse aos homens o retorno ao princípio teleológico da sociedade em conformidade 

com o Saint-Simonismo, buscando a melhoria da classe mais pobre e mais numerosa: 

 
“Ao passo que a divisão do trabalho se estendeu, foi necessária, para realizar as 
vantagens que ela produzia, dar mais intensidade e regularidade a educação 
moral, única capaz de reintegrar os indivíduos ao ponto de vista geral do qual os 
afastava a especialização dos trabalhos: foi necessário prover com mais cuidado 
para que as impressões da primeira educação fossem contínuas, e durante todo o 
curso de sua vida conservadas e fortificadas por uma ação exterior, direta, 
sistemática”.423 
 
 

Com efeito, passa-se a discutir qual faculdade torna o homem de receber a educação 

moral, qual faculdade deve dominar os que são chamados a dirigir tal educação. Ver-se-á 

nesse aspecto a importância das artes e dos sentimentos enquanto agentes sociais tão 

relevantes quanto às ciências. Esse último aspecto diferencia os saint-simonianos da visão 

comteana sobre a reforma social, remontando inclusive a cisma entre Saint-Simon e Comte. 

Sejamos a preposição histórica saint-simoniana que se remete à faculdade orientadora da 

educação moral. 

 

6.1.1.2 O sentimento ou o raciocínio como orientadoras da educação geral. 
 

Segundo os saint-simonianos, os filósofos que comparando os tempos modernos aos 

tempos antigos, geralmente não excitavam em dar a superioridade aos primeiros, 

geralmente fazendo com que se considere tal superioridade na predominância sempre 

crescente do raciocínio sobre o sentimento, considerando o sentimento como atributo da 
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“ infância da humanidade”, o raciocínio como o de sua virilidade. Entretanto, A Doutrina 

alerta sobre o equívoco de uma perspectiva que “mutila” a sociedade ao defender a 

anulação da poesia em detrimento de uma predominância científica no estabelecimento das 

relações sociais. Os saint-simonianos afirmação que ambas tinham sua importância: 

 
“Talvez essa opinião [aquela que defende a poesia e a ciência como sendo 
respectivamente a infância e a virilidade da humanidade] tivesse uma aparência 
de justeza, se ela se limitasse a explicar os progressos obtidos pela separação 
cada vez mais sentida dessas manifestações da atividade humana, ou seja, pelo 
emprego direto de cada uma delas a ordem de trabalho aos quais ela se prende 
mais particularmente; seria justa, se ela tivesse por objetivo constatar 
inconvenientes resultantes da confusão que existiria (como nós o dissemos) na 
origem das sociedades, entre a poesia e a ciência; mas se ao contrário se vê nessa 
divisão útil do trabalho um verdadeiro decréscimo do sentimento, se mutila 
injustamente a humanidade”.424 
 
 

Na Doutrina, os saint-simonianos passaram a debater a cisão existente na 

modernidade entre raciocínio e sentimento: qual delas deve efetivamente orientar a 

educação moral? Eles criticaram as apologias cotidianas em que a razão era objeto, e as 

apóstrofes violentas dirigidas contra o sentimento. 

 
“Com que desdém doentio se difamou como ridículo tudo que vem dessa fonte 
sublime, que é o amor! Com que ingenuidade se pôde imaginar ter tudo provado 
contra uma concepção, contra um empreendimento quando se pode acreditar 
autorizado em dizer: É do sentimento! Parece que a inspiração, ou seja, o talento, 
seja o mau princípio de nossa natureza, e que todos os nossos esforços devem 
tender a nos livrar deste inimigo terrível. Assim quantas pessoas são bem 
sucedidas e alcançarão esta triste resposta?”.425 
 
 

Os saint-simonianos acreditavam que essa opinião ainda não era enunciada sempre 

de uma maneira sincera, entretanto, ela existiria no íntimo de todos os sistemas que 

pretendiam se apegarem ao progresso da humanidade. A questão dos sentimentos, enquanto 

elemento orientador da humanidade, já havia sido problematizada por Saint-Simon, 

sobretudo no Catecismo dos Industriais. Segundo o discípulo direto de Saint-Simon, Léon 

Havely, embora o filósofo realçasse a importância do sentimento, as belas-artes, veículo 
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estético que impulsionaria as potencialidades simpáticas, não foram aprofundadas por 

Saint-Simon: 

 
“Em 1821, publicou o Sistema industrial, com a seguinte epígrafe: ‘Deus disse: 
Amai-vos uns os outros’. O autor procura demonstrar que todas as instituições 
atuais são chamadas a cobrir o caráter industrial, que a direção da instrução 
pública deve pertencer exclusivamente aos cientistas, e a responsabilidade 
orçamentária aos industriais. Saint-Simon então não penetrou na importância das 
artes”. 426 
 
 

Tal tarefa, referente ao sentimento, seria exposto por Comte no terceiro caderno do 

Catecismo, e foi justamente o que ele não trabalhou. Aliás, a valorização dos sentimentos 

por Saint-Simon, fora um dos motivos do rompimento entre ele e Auguste Comte, como 

podemos perceber na Advertência de Saint-Simon ao Sistema de Política Positiva: “Resulta 

que nosso aluno [Comte] não tratou senão da parte científica de nosso sistema, mas de 

maneira alguma expôs sua parte sentimental e religiosa”.427 Sobre essa citação, Arbousse-

Bastide afirmou que esse aspecto era justamente o que Comte evitava sistematizar, mesmo 

com “repulsa”: 

 
“É bem precisamente o que Comte não queria abordar. Essa repugnância pelo 
‘sentimentalismo’ saint-simoniano explica sua imprecisão no aspecto da 
renovação dos sentimentos pelas ‘belas-artes’, assim como o adiamento que se 
impôs do problema prático da educação, que o interessava, no entanto mais 
elevado ao ponto”.428 
 
 

Segundo a Doutrina, poder-se-ia crer à primeira vista, diante de tal exposição, que 

tomando assim a defesa do sentimento contra o raciocínio, que intenção seria de fazer 

apologia do espiritualismo, em detrimento do materialismo.429 Ressalta-se que isso seria 

um engano: 

                                                 
426 HAVELY, Léon. Souvenirs de Saint-Simon. In Revue universelle, bibliothèque de l'homme du monde et de 
l'homme politique au 19eme siècle. Première Année, Tome I. Bruxelas : Louis Hauman et Cie, 1832. p.201. 
427 SAINT-SIMON, Henri de. Avertissement. In COMTE, Auguste. Système de Politique Positive. 1824. 
Apud LITTRÉ, Emile. Auguste Comte et la philosophie positive. Deuxième édition. Paris: L. Hachette et Cie, 
1864. p.19.  
428 ARBOUSSE-BATISDE, Paul. La doutrine de léducation dans la philosophie d’Auguste Comte. Paris : 
Presses Universitaires de France, 1957. Tome premier, p.44. 
429 Sobre a definição dessas duas expressões, Saint-Simon forneceu-lhes aos leitores no quarto caderno do 
Catecismo dos Industriais, de 1823: “Temos a intenção de designar, pela expressão espiritualismo, o estudo 
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“As duas opiniões em presença um da outra, se digladiam com a mesma arma, 
disputam a mesma conquista, a RAZÃO; nenhuma delas sabe o que é senão o 
AMOR; todos os dois analisam, dividem, fragmentam o espírito ou a matéria até a 
sua mais ínfima modalidade ou a sua menor molécula; ambas reduzem a pó o 
campo que elas percorrem; ambas carregam em tudo a morte; nenhum deles terá a 
VIDA ”.430 
 
 

Os saint-simonianos fazem uma suposição sobre a pretendida superioridade do 

raciocínio sobre o sentimento. Segundo eles, seria evidente que essa opinião deveria 

necessariamente exercer uma grande influência sobre a maneira de encarar a educação 

moral, de tal modo que o público pensaria que cada um estaria a salvo de surpresas, de 

ilusões de suas simpatias, e, sobretudo, da influência dos homens que têm potência em 

comover os corações:  

 
“Desse ponto de vista, com efeito, a educação se apresenta como devendo ser 
destinada especialmente, senão ainda, unicamente, a cultivar no homem a 
faculdade racional ou científica com o objetivo de pôr cada indivíduo no estado 
de por si mesmo se apropriar, por demonstração, os dogmas da ciência social, de 
somente tomar uma atitude após ter maduramente calculado quais devem ser as 
consequências dessa atitude, e para ele mesmo, e para a sociedade como um 
todo”.431 
 
 

Os saint-simonianos encontraram algumas razões para colocar o sentimento como 

orientador da educação moral da nova ordem social, destinada ao futuro: 

 
“É pelo sentimento que o homem vive, que é sociável; é o sentimento que nos ata 
ao mundo, ao homem; é ele que nos liga a tudo o que nos rodeia; e quando esse 
elo se rompe, quando o mundo e o homem parecem nos rejeitar, quando a afeição 
que nos atraia em direção para outros se enfraquece, se anular, a VIDA  cessou 
para nós. E se fizermos abstração das simpatias que unem o homem aos seus 
semelhantes, que o fazem sofrer seus sofrimentos, desfrutarem de suas alegrias, 
viver enfim de sua vida, é impossível ver nas sociedades outra coisa senão uma 
agregação de indivíduos sem vínculos, sem relações e não tendo força motriz de 
suas ações senão os impulsos do egoísmo”.432 

                                                                                                                                                     
do homem moral, bem como a tendência dos moralistas a subalternizar o homem físico em detrimento do 
homem moral, e nós não queremos designar outra coisa. Entendemos se designar, pela expressão 
materialismo, o estudo do homem físico, bem como a tendência dos físicos em subalternizar o homem moral, 
e nós não queremos designar outra coisa”. (SAINT-SIMON. Henri de. Catéchisme Politique des Industriels. 
Quatrième Cahier. Paris : Sétier, 1823. p.210, n.1 in fine). 
430 Doctrine de Saint-Simon. p.186. 
431 Ibidem. 
432 Doctrine de Saint-Simon. p.187. 
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Segundo a Doutrina, é o sentimento que leva o homem a se inquirir de seu destino, 

é o sentimento que primeiro faz as revelações. A ciência tem um papel importante a 

cumprir. Ela é chamada a “verificar as inspirações, as revelações, as divinações do 

sentimento”,433 a fornecer ao homem as luzes próprias a fazê-lo caminhar com rapidez e 

segurança rumo ao objetivo que lhe foi posto descoberto. Mas é ainda o sentimento, que lhe 

fazendo desejar, amar esse objetivo, só pode lhe dar a vontade de lá chegar e as forças 

necessárias para alcançá-lo. 

Mas, a quem ficaria destinada a missão de conduzir a educação moral? Os “savants 

gerais”, isto é, os “depositários da ciência da humanidade, da fisiologia social”,434  

poderiam, por meio das “indicações que lhes deu a CONCEPÇÃO nova”,435 ter uma série de 

vantagens.436 Porém, esses savants não estavam dotados com as potencialidades simpáticas 

próprias dos poetas e dos artistas, ou seja, o sentimento e o amor, elementos fundamentais, 

segundo a doutrina, para a direção da educação moral: 

 
“Esse lugar não pode ser assinalado senão pelo amor, ou seja, pelos homens que 
são mais vivamente animados de desejo de melhorar o destino da humanidade; e, 
aliás, atribuindo a ciência esse poder, é uma razão para concluir que ela deva 
presidir a educação moral? Por pouco que se reflita sobre isso, se reconhecerá sua 
impotência ao exercer tal missão; esta missão está acima dela”.437 
 

                                                 
433 Doctrine de Saint-Simon. p.187-188. 
434 Doctrine de Saint-Simon. p.189. 
435 Ibidem. 
436 “Os savants gerais (...), com a ajuda do método pelo qual ela lhe ensina a se servir, deduzir o futuro da 
observação do passado, designar a que termo resultará a série dos fatos gerais já consumados; pode-se 
ainda reconhecer-lhe a potência, seja por meio desta investigação continuada nos fatos secundários, ou seja, 
por meio de deduções lógicas, para determinar a combinação social mais bem apropriada afim que a 
simpatia lhe descobriu, e, por conseguinte delinear as obrigações dos indivíduos em razão do lugar que eles 
devem ocupar na hierarquia social”. (Ibidem). 
437 Ibidem. Os saint-simonianos expõem na Doutrina o motivo pelo qual “teoricamente” seria ineficiente 
deixar os savants générals a cargo dessa atividade: “E com efeitos, para que os preceitos da ciência 
limitassem uma obrigação de agir, seria necessário supor que pela demonstração esses preceitos se 
tornassem a obra, a própria criação dos que os admitem; mas tal demonstração exigiria, da parte de cada 
um, um conhecimento perfeito da ciência social: ora, supondo que todos os homens sejam capazes de 
adquiri-lo, seria necessário ainda que eles consagrassem a isso todo o tempo destinado à educação especial 
do qual tem necessidade para ocupar convenientemente suas funções na sociedade; o que é evidentemente 
impossível” (Ibidem). (...) “Para que o individuo consinta em limitar-se no círculo que lhe é delineado, não 
basta que a meta da sociedade e os meios de atendê-la lhe sejam conhecidos; é necessário que a meta, os 
meios, seja para ele objetos de amor e de desejo. Ora, os sábios podem sem dúvida constatar esse fenômeno, 
e dizer consequentemente o que é necessário amar para não contrariar a caminhada da civilização tal como 
ela se encadeia nos fatos históricos; mas são incapazes de produzir os sentimentos dos quais eles reconhecem 
a necessidades”. (Doctrine de Saint-Simon. p.190). 
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A missão de orientar a educação moral pertenceria, portanto, a uma outra classe de 

homens, aos que a natureza teria dotado particularmente da capacidade simpática. Com 

isso, os saint-simonianos alegavam que “não se pretende dizer que os homens 

encarregados de dar o impulso à sociedade devem permanecer alheios à ciência; mas a 

ciência, em suas mãos, toma uma nova característica”.438 É essa força simpática, e não a 

lógica, que teria compelido os indivíduos, em outras épocas orgânicas, a satisfazer seus 

desejos e a cumprir seus deveres:  

 
“Para se convencer disso, basta examinar por meio de quais homens, por meio de 
que expedientes sempre foram determinados as vontades e os atos sociais; em que 
fonte o indivíduo sempre hauriu a satisfação que traz para ele a realização de seus 
deveres. Percebe-se que em todos os tempos, em todos os lugares, a direção da 
sociedade pertenceu aos homens que falaram ao CORAÇÃO; que os raciocínios, o 
silogismo, jamais foram aí senão meios secundários e mediatos, e que a sociedade 
enfim jamais foi carregada diretamente, senão pelas diversas formas da expressão 
sentimental”.439 
 
 

As ideias saint-simonianas, relacionadas, portanto, aos desenvolvimentos teóricos 

dos seguidores de Saint-Simon, reapareceram nas de Comte. Sobre a importância da 

“regeneração” dos sentimentos sociais por meio da estética das belas-artes enquanto 

aspecto didático para a educação geral, Bastide lembra que para Comte 

 
 Uma revolução moral é necessária para que o novo sistema industrial possa se 
estabelecer. Para promovê-la, a imaginação será uma auxiliar poderosa. Nessa 
direção, ela deve se consagrar inteiramente a ela mesma. É a parte dos artistas, 
chamados por sua vocação a provocar a adoção universal do plano pela 
renovação dos sentimentos sociais. O termo educação não é mencionado aqui. Se 
trata, portanto, exatamente da teoria saint-simoniana de ‘educação geral ou 
moral’ confiado aos artistas.440 
 

 
6.1.1.3 O culto como manifestação da educação geral. 

 
O ensejo é oportuno para retorna à perspectiva histórica proposta por Saint-Simon: a 

relação entre os poderes espiritual e temporal e o elo social.  

                                                 
438 Doctrine de Saint-Simon. p.190. 
439 Doctrine de Saint-Simon. p.190-191. 
440 ARBOUSSE-BATISDE, Op.cit., p.44. 
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O elo social não é estabelecido, o melhor, não é próprio senão no período orgânico, 

pela concomitância entre os princípios morais (poder espiritual, à priori, força ativa, etc) e 

sua prática no plano social, nas diversas atividades do mundo material (poder temporal, à 

posteriori, força passiva). A conservação desse elo, segundo Saint-Simon, mantido pela 

educação moral, é o que permite a manutenção social (e para Comte, a estática social). 

Entretanto, a prática social vai se distanciando dos princípios, ou seja, enquanto o poder 

espiritual atinge progressos e a força passiva se distancia do poder temporal, se instala uma 

época crítica. O poder espiritual compele a formação de um novo conjunto à priori, sendo 

que a época crítica só será superada se o poder temporal se concatenar novamente com o 

poder temporal, restabelecendo o elo social novamente, e a educação geral é fundamental 

para essa harmonização. O sociólogo Émile Durkheim, em sua obra Socialismo, trazia uma 

citação de Saint-Simon que contribui para esse entendimento: “‘Uma massa cada vez maior 

de ideias científicas se incorporou à educação ordinária ao mesmo tempo em que as 

doutrinas religiosas perderam gradualmente influência’. (Saint-Simon. Organisateur, IV, 

137)”.441 Esse retorno à concomitância entre aqueles poderes, reconstituído o elo social, é a 

regeneração tão citada pela escola saint-simoniana. 

A Doutrina de Saint-Simon salientou que as forças simpáticas ou formas de 

expressão sentimental, se manifestam socialmente de duas maneiras, dependendo do 

período histórico, e cada qual sempre teria como resultado excitar os desejos em 

conformidade com a meta que a sociedade deve se propor a alcançar e assim de provocar os 

atos necessários ao seu progresso: o culto nas épocas orgânicas, ou de belas-artes nas 

épocas críticas. Sob esses aspectos, segundo os saint-simonianos, “a Idade Média se mostra 

bem superiora aos tempos que a precederam”.442 A consideração saint-simoniana sobre a 

estrutura social medieval é referente à alta Idade Média, compreendendo o período entre os 

séculos VI e X, abrangendo, portanto, quinhentos dos mil anos medievais. Todavia, Saint-

Simon, sobretudo no Novo Cristianismo, e repetidamente os saint-simonianos, criticaram a 

atitude imoral da Igreja Católica durante boa parte do período medieval e moderno. 

                                                 
441 DURHKEIM, Émile. Socialism: The pioneer study of the roots of socialist theory — originally published 
in English as Socialism and Saint-Simon. [translated by Charlotte Sattler and Alvin Gouldner]. New York: 
Collier, 1962. p.156. 
442 Doctrine de Saint-Simon. p.191. 



 403 

Um exemplo de educação moral medieval condenada pelos saint-simonianos foi a 

confissão, isto é, o perdão dos pecado por meio do homens, e não diretamente com Deus, 

como no judaísmo: 

 
“É aqui o lugar de se falar de um meio de educação, de disciplina moral, 
particular a essa época, e que somente indicamos na sessão precedente; se trata da 
confissão. A confissão foi nos últimos tempos o objeto de censuras unânimes. 
Viu-se nela somente um meio de sedução e de espionagem, somente uma prática 
posta em uso pelo clero para apoiar as suas visões ambiciosas, para satisfazer 
paixões individuais. Esse julgamento era uma consequência lógica da condenação 
levada contra a doutrina católica, tomada como um todo”. 443 
 
 

Por outro lado, considerando o catolicismo, quer dizer, “o cristianismo socialmente 

instituído”,  444 como tendo sido, na época anterior à formação do Islã, a doutrina moral mais 

bem apropriada às necessidades das sociedades. Nisso, segundo os saint-simonianos, se 

reconheceria então que as instituições destinadas a fazê-la penetrar nos espíritos foram 

eminentemente úteis, eminentemente morais, tanto tempo quanto a própria doutrina se 

mantiver em harmonia com as necessidades humanas. Foi a partir do momento em que tal 

harmonia cessou de existir que a confissão mereceu as censuras que fazem “homens 

iluminados”. Mas na época da plenitude na doutrina a confissão era um dos principais 

meios de ação: 

 
 “Deve-se ver nela [a confissão] apenas um modo de consulta, pelos quais os 
homens menos moralizados, os menos esclarecidos, vinham procurar as luzes e as 
forças que lhes faltavam junto aos seus superiores em inteligência e em 
moralidade; um meio empregado por eles para despertar e entreter as simpatias 
sociais e individuais que eles tinham missão de desenvolver e de dirigir; e se 
refletirmos sobre a virtude de reabilitação contida então na confissão, não 
poderemos impedir de reconhecer nela uma potência moral, um meio de 
educação do mais alto valor”.445 
 
 

Enquanto que a predicação e o catecismo, que se dirigiam a todos, podiam resolver 

apenas os casos gerais, e deviam ser necessariamente pensados sobre a média das 

inteligência e dos sentimentos, a confissão lhe servia de comentário, tratava dos tão 
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444 Doctrine de Saint-Simon. p.192. 
445 Ibidem. 
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numerosos casos individuais, e apropriava assim a doutrina a cada inteligência, a cada 

sensibilidade. Como afirmaram os saint-simonianos, “nenhum procedimento tão potente 

para continuar, para manter as impressões primeiras da educação, fora empregado pelos 

antigos”.446 

Portanto, a confissão seria, enquanto uma ação de educação moral idealizada no 

período mais social do catolicismo, um imperativo desse tipo de educação no novo sistema 

social, mas, evidentemente, em um outro contexto: 

 
“Esta condição será realizada no futuro, como ela o foi em todo o passado: não é 
dizer que as mesmas práticas, que as mesmas formas deverão se perpetuar; que o 
CATOLICISMO, o CULTO, as relações que antigamente inflamavam o coração dos 
fiéis, deverão ser conservadas; que o mundo de consulta e de reabilitação 
conhecido sob o nome de CONFISSÃO deverá permanecer o mesmo; mas somente 
que meios análogos, mais aperfeiçoados ainda, serão colocados em uso no futuro 
para prolongar a educação do homem durante todo o curso de sua vida”.447 
 
 

6.1.2 A educação especial ou profissional. 
 

Na sequência, na décima primeira sessão da Doutrina, se discutiu a importância da 

educação especial ou profissional, que é a parte mais prospectiva da doutrina como um 

todo. A educação especial ou profissional, segundo os saint-simonianos, é “a que está 

destinada a adotar os indivíduos às diversas ordens de trabalho que comporta o estado da 

sociedade, e que devem se dividir”.448 

Os saint-simonianos, retornando ao filão do mestre, tentaram conceituar fato social, 

ideia essa trabalhada de forma aprofundada por Durkheim. O fato social, em termos mais 

gerais, seria o conjunto de ações, seja na época orgânica ou crítica, em qualquer espaço 

humano, pelo qual a sociedade faz o indivíduo. Encadeamento histórico o leva a uma 

constante reformulação a posteriori, embora obedeça a uma estrutura à priori. O fato social 

estaria intimamente relacionado à educação geral:  

 
“Em termos de abstração, todos os fatos aos quais a existência das sociedades dá 
lugar são susceptíveis de serem expressos de modo a se relacionar igualmente em 
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todos os tempos e em todos os lugares. Sem esta abstração, o espírito humano não 
saberia ascender à ideia de encadeamento nos fatos sociais, e seguir o rastro de 
seus progressos”.449 
 
 

Segundo os saint-simonianos, quando se transporta um fato do passado para o futuro 

é que essa consideração adquiriria valor. O passado, em toda a sua duração, não 

apresentaria senão um mesmo estado da sociedade, cujas revoluções propriamente ditas 

foram apenas modificações mais ou menos profundas, ao passo que o futuro, sem que a 

corrente dos destinos humanos seja interrompida, se mostraria como um estado 

essencialmente novo: 

 
“Caracterizando em nossas sessões precedentes as grandes diferenças que 
separam o passado do futuro, nos insistimos particularmente sobre essa, a saber: 
Que o estado social, em todo o passando, foi fundado, em um grau ou outro, 
sobre a EXPLORAÇÃO DO HOMEM PELO HOMEM; que o progresso mais importante 
hoje é pôr fim a esta exploração SOB QUALQUER QUE SEJA A FORMA QUE 

POSSAMOS CONCEBÊ-LO”.450 
 

Segundo uma afirmação dos saint-simonianos, “pode-se não apreender, em um 

primeiro aspecto, a relação que existe entre o decréscimo da exploração do homem pelo 

homem, e a questão da educação”.451 Eles ressaltaram ainda que “entretanto, tal relação é 

das mais íntimas”.452 Essa ideia, por meio de uma análise histórica, conduz à relevância da 

educação especial. 

Vejamos a preposição histórica oferecida pelos saint-simonianos a respeito dessa 

questão relacionada à relação de abrandamento gradativo da exploração de classes e a 

educação especial: 

 
“O império da força física, princípio, razão e fim de toda organização política do 
passado teve por consequências necessárias o estabelecimento de castas, de 
classificações fragmentadas, destinadas a se perpetuarem hereditariamente entre 
os homens. Quanto mais se remonta a antiguidade, mais as classificações se 
mostram profundas precisas, inflexíveis; quanto mais nos aproximamos dos 
tempos modernos, mais os vemos se expandir e, sobretudo, perdendo seu rigor; 
mas elas não menos subsistem. Por mais que estejam enfraquecidas hoje, essas 
classificações constituem, portanto, ainda uma verdadeira fatalidade para os 
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indivíduos privilegiados ou não privilegiados, uma vez que a carreira que uns ou 
outros devem percorrer é irrevogavelmente fixada pela consideração de um fato 
totalmente estranho a sua capacidade pessoal”.453 
 
 

No passado, a relação opressora de classes reprimia as vocações individuais, e na 

qual o ser é determinando pela hereditariedade, impondo-se a pessoa uma determinada 

função dependendo donde cada um viesse a nascer. Segundo os saint-simonianos, na 

modernidade, tal relação estaria menos intensa, porém, persistindo. Isso condena as 

capacidades dos seres em sociedade ao sufocamento. 

 

6.1.2.1 O futuro como espaço para a educação especial. 
 

A crítica saint-simoniana sobre a ausência da educação especial na modernidade 

consiste no seguinte: ao chegar o momento de cada um tomar parte na vida ativa, após a 

infância, não se faz uma consulta de suas tendências, nem de suas atitudes e de suas 

vocações. Portanto, a ideia saint-simoniana de educação especial, partindo diretamente de 

premissas de Saint-Simon, afirma que esse tipo de ação educativa não encontrava espaço na 

sociedade moderna, mas, que ao futuro, iminentemente, lhe seria reservado uma 

importância fundamental na ordem social: 

 
“Apenas se considera sua nascença, na casta a qual eles pertencem, e se esforça, 
tanto bem quanto mal, de conformá-los ao destino que lhe é reservado pelas 
circunstâncias. Ora, esta ordem política do passado não é, afinal de contas, senão 
uma das expressões da exploração do homem pelo homem. Se for verdade que 
hoje esta exploração esteja de encontro com este termo, se é verdade que ela deve 
desaparecer inteiramente da ordem social que se prepara, é evidente que a 
distribuição da educação especial, no lugar de se fazer segundo a nascença, se 
fará no futuro segundo as aptidões, as vocações das diversas organizações 
individuais”.454 
 
 

Os saint-simonianos complementaram tal pensamento dizendo que apesar do triunfo 

político das ideias filosóficas do século XVIII, a educação permanecia inacessível ao 

grande número, e quanto à fraca minoria que pode alcançá-la, ela lhe é distribuída ao acaso, 

sem discernimento e sem previdência. 
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Na nova associação à qual os homens seriam chamados a formar, e que os saint-

simonianos caracterizavam como não se permitindo, em nenhum grau, a exploração do 

homem pelo homem, as instituições deveriam prover, por um lado, para que a educação 

viesse a se tornar acessível a todos, sem distinção de nascença ou fortuna. Por outro, para 

que tal educação fosse repartida em razão das capacidades e das vocações individuais. 

Mas esse tipo de proposta de neutralização da ação que privilegia uma classe social 

enquanto oprime historicamente outra, por meio de uma educação, poderia conduzir a uma 

questão: “Essa classificação dos indivíduos pela educação engendraria alguma ideia de 

violência?” 455Ou seja, uma classe historicamente privilegiada poderia se sentir lesada, 

fazendo com que essa se utilize de meio violento na esperança de estabelecer o antigo 

status quo. Eis a resposta dos saint-simonianos: 

 
“Seria aqui o caso de lembrar o que dissemos no começo, a saber: que nas 
transformações anunciadas por nós, é preciso ter sempre em conta um elemento 
do qual hoje estamos bastante dispostos a abstrair, a educação moral, que por 
cada um é chamada a transformar, em ideia de dever, em objeto de afeição, as 
obrigações que lhe são impostas pelos verdadeiros diretores, pelos legítimos 
chefes da sociedade”.456 
 
 

Tais características elevam a função docente. “Esse cuidado de apreciar as 

tendências e as aptidões impõe ao corpo docente do futuro uma tarefa que se pode 

considerar como totalmente nova”.457 Pois, afirmam os saint-simonianos, o estado social do 

passado não a comportava, pelo menos nos limites muito esparsos para que ela pudesse 

tornar transformar o objeto de uma previsão geral. Essa ideia entra em consonância com um 

dos princípios principais da filosofia de Saint-Simon: “A cada um segundo sua obra; cada 

obra segundo sua capacidade”. Essa é uma das mais importantes partes enunciadas sobre 

educação segundo os asseclas liderados por Bazard, Enfantin e Rodrigues:  

 
“A distribuição da educação entre os indivíduos, em razão de sua capacidade, 
poderia, por ela só, representa toda a ordem social do futuro, pelo menos na sua 
oposição com o passado: é por aí, com efeito, que cada homem alcançará toda sua 
potência, todo seu bem-estar aos quais sua organização possa fazê-lo pretender. É 
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por aí que se encontrará realizada esta igualdade que o sentimento invoca desde 
tão longo tempo, sem ter ainda podido determinar em que ela consiste”.458 
 
 

Portanto, a educação especial é a ação que possibilita a organização social no 

âmbito da forças produtivas, numa perspectiva materialista, enquanto a educação geral 

mobiliza a organização social no âmbito espiritualista. Isso demonstra a importância da 

educação na teoria saint-simoniana assim como na de Saint-Simon. A ressalva que se a 

ações organizacionais da sociedade sobre os poderes temporal e espiritual receberam 

termos diferenciados entre Saint-Simon e os que se enovelaram em torno de seus 

pensamentos. Para Saint-Simon, a educação seria a própria ação organizacional do poder 

espiritual, enquanto que para os saint-simonianos, tal ação seria denominada de educação 

geral ou moral; já a ação organizadora da sociedade no que concerne ao poder temporal, 

que para Saint-Simon seria a instrução, com os saint-simonianos recebeu o nome de 

educação especial ou profissional (ver Tabela 6.1). 

 

 

Tabela 6.1 

 

Essas modificações a priori da educação deveriam, segundo eles, “garantir para 

sempre a plena emancipação do maior número”.459 Assim, considerou-se em detalhes 

algumas de suas vantagens particulares. 

 

6.1.2.2 Sinergia social por meio da educação especial. 
 

As vantagens da efetivação de uma educação especial que pudesse desenvolver as 

capacidades individuais em prol da Associação Universal dos Homens promoveriam o 
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desenvolvimento potencial sinérgico social. A filosofia de Saint-Simon entendia que a 

divisão do trabalho, por meio da capacidade individual de cada pessoa, converteria da 

riqueza material, fruto da ação coletiva dos homens, em riqueza social, em proveito das 

classes trabalhadoras. Isso somente seria possível pelo desenvolvimento potencial sinérgico 

social, isso é, as riquezas material e social resultam da associação dos homens, que vai 

além de uma soma de indivíduos que compõem a sociedade: complexamente se 

combinariam as vocações, tarefa possível somente por meio da educação especial. 

As funções e as diversas profissões estando repartidas em razão das capacidades 

resultariam, a partir desse aspecto, num maior exercício, com o mais alto grau de perfeição, 

e que, “por isso somente, os progressos em todas as ramificações da atividade humana 

serão muito mais rápidos como jamais foram em outras épocas do passado”.460 Segundo a 

Doutrina, a divisão do trabalho deveria ser considerada como uma das causas mais 

poderosas dos progressos da civilização. Mas, se evidenciava que tal divisão não trará todos 

seus frutos senão quando ela tiver por base as diferenças de capacidade nos trabalhadores.  

O regulamento anunciado para o futuro ofereceria uma novidade, uma garantia na 

ordem moral: o sentimento e a razão se acordariam para evidenciar as vocações falhas, as 

inclinações forçadas, as profissões impostas, e os desgostos, as emoções rancorosas 

subsequentes, isto é, a fonte de quase todas as desordens do passado: 

 
“Ora, essa fonte se encontrará necessariamente seca pelo regulamento do qual 
falamos. Seguramente nós não pretendemos dizer que o erro, os acidentes, a 
parcialidade mesmo, jamais terão lugar nesta distribuição nova da educação e das 
vantagens sociais: nós dedicaremos uma grande parte à imperfeição humana; 
talvez nunca seja dada às sociedades a oportunidade de alcançar no limite preciso 
qual elas concebem como o objetivo determinado de seus progressos, mas 
somente por isso elas caminham junto a esse limite, fazendo uso de todas as 
luzes, de todas as forças das quais elas podem dispor, somente por isso elas 
realizam progressos, é justo dizer, humanamente falando, que a meta, que o limite 
verdadeiro está alcançado”.461 
 
 

Por conseguinte os erros, os acidentes, as injustiças não seriam mais do que 

“exceções”, não constituindo mais do que uma porção cada vez mais limitada, um dos 

aspectos menos surpreendentes do conjunto dos fatos sociais. 
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Essa parte da educação é que seria destinada a “condicionar os indivíduos às 

diversas ordens de trabalho que comportam o estado da sociedade”.462 Portanto, 

evidenciaria, por definição, que o sistema de educação especial não podia ser concebido 

senão como o resultado de uma previsão social, senão como o objeto de uma função 

política. Os saint-simonianos fizeram uma observação a esse respeito: 

 
“Nós não nós propomos em combater diretamente a opinião dos que desejam 
trocar doravante a educação especial por uma concorrência individual sem 
limites, e que não veem nela senão uma indústria que é necessária entregar, como 
todas as outras, à luta, à guerra, e, por conseguinte, à fraude, ao charlatanismo. O 
que temos a ocasião de dizer sobre as condições indispensáveis a um bom sistema 
de educação especial será o bastante para refutar completamente essa opinião”.463 
 
 

Salientou-se que quanto mais se recue no passado, mais se encontra os meios 

restritos e incompletos de educação especial: “Enquanto os homens foram divididos em 

castas, em ordens, em classificações por nascença, esta parte da educação foi reduzida ao 

estado de simples tradição”.464 A educação especial se transmitia hereditariamente de pai 

para filho, no seio de cada família consagrada a uma profissão. Entretanto... 

 
“Ao nos aproximarmos dos tempos modernos, se vê as sociedades tenderem cada 
vez mais a fazer da educação especial o objetivo de uma atribuição política, de 
uma previsão social: primeiro essa previsão apenas abarca um pequeno número 
de profissões; mas pouco a pouco a vemos estender-se. Basta seguir a série de 
progressos já obtidos nesse gênero para se convencer que a educação especial, no 
que diz respeito à formação de uma atribuição dos poderes públicos, deve acabar 
por abranger todas as ordens de trabalho, todas as funções as quais o estado da 
sociedade pode dar lugar”. 465 
 
 

6.1.2.3 A educação especial medieval. 
 
 

Segundo os saint-simonianos, a previsão social a esse respeito se mostrou com 

evidência na Idade Média, nas instituições concebidas e realizadas pelos homens que 

exerciam então a alta função de previdência. Apesar dos melhoramentos desde esse tempo, 

a educação especial foi objeto e ela não deu lugar a nenhuma nova concepção geral, pelo 
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menos a nenhuma que fosse susceptível a uma ampla aplicação política, e assim, a antiga 

concepção ainda predominaria no início do século XIX.  

Na Idade Média as primeiras instituições da educação especial tinham por único 

objetivo formar sujeitos para o clero, seja secular, seja regular, segundo a distinção então 

estabelecida. Nessas instituições, estabelecidas nos mosteiros e catedrais, cuja fundação 

regular data somente do século VIII e IX, se ensinava tudo o que formava a base dos 

conhecimentos humanos, isto é, o ensino compreendia a teologia dogmática e o que se 

denominava como as sete artes liberais.466 Foi nesse ensejo que os saint-simonianos 

falaram sobre a relação progressiva entre os poderes espiritual e temporal: 

 
“Nesses estabelecimentos, ampliou-se a base dos conhecimentos, os veneráveis e 
os papas da Igreja, nos quais a doutrina cristã se encontrava cientificamente 
elaborada, retomaram os trabalhos a partir do ponto que esses foram 
interrompidos, o grande trabalho de reconstrução política que, durante vários 
séculos, obrigara a empregar as mais fortes capacidades: portanto, o quadro 
enciclopédico foi ampliado, e sendo aí introduzida a teologia racional, o direito 
civil e eclesiástico e a medicina. O ciclo do ensino recebeu uma extensão 
proporcional à da ciência, e o corpo docente se viu obrigado mesmo a tomar uma 
nova forma, uma nova organização: a revolução iniciada sobre esta relação no 
século XII, foi finalizada no século XIII no momento em que se estabeleceram as 
universidades. É então que os fundamentos e o método de ensino foram 
definitivamente fixados. Eles não receberam, depois desta época, senão 
melhoramentos de detalhes”.467 
 
 

Nesse sistema de educação especial, os trabalhos dos moralistas, dos legistas e dos 

médicos eram as únicas aplicações diárias que se tinha em vista. Todas as profissões 

industriais, e a própria profissão militar, então a mais importante na ordem temporal, se 

encontrava para fora do ensino politicamente organizado,468 e assim, “seria injusto 

                                                 
466 No século VI da Era Cristã, o teólogo Severino Boécios (475-524), ao traduzir textos gregos de ordem 
didática, estabeleceu o Quadrivium, um currículo educacional que seria desenvolvido em ambientes creriais e 
outros espaços culturais da época. O Quadrivium era formado pelo ensino da Música, Aritmética, Geometria e 
Astronomia. No século IX, por instituição de Carlos Magno (742-814), foi acrescido ao currículo o Trivium, 
formado pela Lógica, Gramática e Retórica. Da união do Quadrivium com o Trivium, surgiu aquilo que ficou 
conhecido como as Sete Artes Liberais. Eram consideradas as disciplinas necessárias para a formação 
educacional de um homem em sua plenitude, desligadas de toda preocupação profissional, mundana ou 
utilitária. Contrapõem-se às artes mecânicas, ou seja, às disciplinas não diretamente relacionadas a interesses 
imateriais, metafísicos e filosóficos, mas estritamente técnicos, voltados à produção de utilidades que sirvam 
as necessidade quotidianas do homem. 
467 Doctrine de Saint-Simon. p.201. 
468 Sobre esse aspecto filosófico da teoria saint-simoniana, Saint-Simon havia escrito anos antes, em Memória 
sobre a Ciência do Homem: “O ensino de medicina foi a primeiro ensino científico que se integrou à 
instrução pública dada pela Universidade. Isso remonta muito antes, na Idade Média, na época do 
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reprovar o corpo erudito da Idade Média de ter negligenciado essas profissões”.469 

Primeiro, seria natural que não se aplicasse ao aperfeiçoamento da profissão militar, já que 

“ tinha por missão principal combater e destruir o estado de coisas que pudessem levar 

essa profissão a ser necessária”.470  Quanto às profissões industriais, ainda não tinha 

relevância. O elo entre indústria e ciência ainda não era propício: 

 
“As teorias físicas eram então muitíssimo pouco avançadas, e os procedimentos 
industriais ainda bastante grosseiros, para que pudesse haver ali aproximação 
entre eles, ou pelo menos para que a possibilidade dessa aproximação pudesse ser 
sentida”.471 
 
 

A educação especial abraçava, portanto, no período medieval, todas as profissões 

que ela podia abranger, ou seja, não poderia incluir as ciências e nem a indústria. 

 

6.1.2.4 A relação temporal entre o ensino da língua latina e a educação especial. 
 

A concepção de associação, tal como foi concebida pelos saint-simonianos, parte da 

história da Europa. Segundo eles, na Idade Média, os povos da Europa, do ponto de vista 

temporal, eram divididos quase infinitamente. Do ponto de vista espiritual, ao contrário, 

eles eram intimamente unidos, e formaram a mais forte associação que foi concebida e 

efetuada até então, “associação que lhe assegurava uma superioridade incontestável sobre 

todos os povos da antiguidade”.472 A vasta comunidade cristã seria, conforme a teoria 

saint-simoniana, representada e também realizada por um corpo depositário de todas as 

luzes do tempo, e que, difundido sobre todos os pontos da Europa, exercia ali em toda a 

parte uma ação idêntica, a unidade desse corpo, “resultado da união do amor, da doutrina e 

                                                                                                                                                     
estabelecimento da escola de Salerne. Quando a revolução de Lutero desconsiderou o clero que estava a 
frete de todas as universidades, a faculdade de medicina que faz por muito tempo parte essencial e integrante 
desses corpos, compartilhou a desconsideração no qual o clero caiu. As escolas de astronomia, emulados e 
rivais pela natureza das coisas (...) das escolas de medicina, tomaram nos XVI e XVII séculos um grande 
desenvolvimento. Estas escolas, fundadas por laicos, nessa época, e que não fazem não parte das 
universidades, adquiriram toda a consideração que foi perdida desde os XVI séculos pelo clero, as 
universidades e a Faculdade, que, sob certo relatório, formavam apenas um mesmo corpo”. (SAINT-
SIMON, Henri de. Mémoire sur la Science de l’Homme, 1813. In ENFANTIN, Op.cit., p.280). 
469 Doctrine de Saint-Simon. p.201. 
470 Ibidem. 
471 Doctrine de Saint-Simon. p.202. 
472 Ibidem. 
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da atividade, tinha, entre outras condições exteriores da existência, a unidade de 

linguagem”.473 O latim se tornou “o idioma nacional do clero católico”.474 

A língua latina serviu à Igreja Católica como elo para aproximar, por uma 

comunicação de todos os momentos, seus membros dispersos na superfície do mundo 

cristão, e que por ela principalmente, se encontrava realizada a grande associação de 

trabalhos intelectuais da Idade Média. (Nesse sentido, os saint-simonianos, assim como o 

próprio Saint-Simon, não consideraram a formação do Império Islâmico e nem do Império 

Chinês). Conforme os saint-simonianos expuseram na Doutrina: 

 
“Nessa época, é evidente que a educação especial devia ter por base o ensino do 
latim, que era a língua comum de todas as profissões consideradas eruditas; mas 
não encontramos isso absolutamente, uma vez que o latim, por si só, era 
considerado uma ciência, um conhecimento, sendo por si mesmo o fim de um 
ensino particular”.475 
 
 

Quando no século XVI a unidade espiritual foi atacada na Europa, a unidade da 

linguagem também o foi, e deveria ser assim: “a unidade da linguagem e a unidade da 

doutrina eram a mesma coisa sob dois aspectos diferentes, e é o que o instinto dos 

primeiros reformadores lhes fez descobrir primeiro”.476 Quando a unidade da doutrina foi 

rompida, a unidade da língua o foi de imediato: abandonou-se gradativamente o uso da 

língua latina, e “já há muito tempo, salvo algumas exceções de pouca importância, os 

trabalhos da ciência são produzidos e conservados nos diversos idiomas nacionais da 

Europa”.477 

Contudo, a relação íntima que existia entre o ensino da língua latina e a unidade 

católica, segundo a Doutrina, se estabelecera através do instinto, e não por reflexão. Assim 

como o clero jamais tivera uma consciência nítida dessa relação, de forma semelhante não a 

tiveram os reformadores quando atacaram a unidade. Apesar dos progressos da reforma, o 

império do latim não foi abalado nas escolas: não somente se continuou a ensiná-la aos que 

se destinavam as antigas profissões eruditas, para os quais era cada vez menos útil, mas, 

                                                 
473 Ibidem. 
474 Doctrine de Saint-Simon. p.203. 
475 Ibidem. 
476 Ibidem. 
477 Ibidem. 
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para as classes que almejavam a educação literária tornando-se mais numerosas a cada dia, 

era ensinado ainda aos artistas, militares, industriais, a todos aqueles que podiam pagar. 

Segundo os saint-simonianos, 

 
um fato considerável é que no momento em que o uso do latim perdera a sua 
utilidade, sua razão, de mil maneiras se fazia força para justificar o seu 
aprendizado. Recomenda-se o latim como um idioma radical; se exaltou a sua 
riqueza, sua harmonia, a perfeição das obras de seus poetas, de seus oradores, de 
seus historiadores. Todos esses argumentos – para consagrar dez anos ao estudo 
de uma língua morta – não valem a pena nos deter em combatê-los.478 
 
 

Para a Doutrina, a questão de conveniência, quanto ao ensino do latim, podia ser 

resolvido em duas palavras. Enquanto o latim foi na Europa a linguagem comum dos 

moralistas e dos sábios, e, em uma palavra, do clero, esse último foi obrigado 

incontestavelmente a aprender o latim, ou seja, a língua deles, sob pena de seus membros 

não se compreenderem mutuamente. Mas como já naquele momento os tratados científicos 

escritores em latim estariam defasados, como os moralistas e os sábios já se utilizavam das 

línguas nacionais modernas, sobretudo como já os letrados não formavam mais um único 

corpo, não somente o estudo do latim perdia toda a sua importância, mas salvo algumas 

exceções que se limitam aos trabalhos puramente filólogos, tal estudo tornara-se mais que 

inútil, mas um estorvo, em vista da perda de tempo considerável que ela ocasiona. Já havia 

muito tempo que a língua latina “não era mais conservada senão pela obrigação que 

impõem, a esse respeito, em nossos colégios, os regulamentos universitários”.479 

As observações que os asseclas saint-simonianos dirigiam ao ensino do latim teriam 

como objetivo evidenciar que as tentativas modernas de educação especial estavam 

engajadas num caminho retrógrado, e de que “nenhuma concepção geral sobre a educação 

foi produzida desde a Idade Média”.480 Apesar das contribuições ao ensino das ciências e 

das belas-artes na baixa Idade Média, esses trabalhos não possibilitaram a formação de uma 

concepção geral para a sociedade, e portanto, as medievalidades, como a visão católica que 

possibilitava o esboço de uma educação especial naquele momento, deveria ser superadas: 

“Certamente, nós estamos longe de pretender que nenhuma melhora tenha sido 
feita neste sentido; reconhecemos que o ensino de várias ciências que se 

                                                 
478 Doctrine de Saint-Simon. p.204. 
479 Ibidem. 
480 Ibidem. 
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professava na Idade Média foi nivelado aos progressos obtidos em seu 
aperfeiçoamento; fundamos escolas especiais para as belas-artes e para as 
ciências, de onde se resultou indiretamente um ensino industrial. Mesmo com 
respeito a este último ponto de vista, algumas tentativas foram feitas 
recentemente na França e na Inglaterra; mas como essas tentativas não se 
prendiam a nenhuma vista geral das necessidades da sociedade, e da natureza dos 
trabalhos que as necessidades exigem, elas permaneceram mais ou menos sem 
frutos, e em definitivo a educação, falsa sobre muitos pontos, continua 
incompleta sobre todos os outros”.481  

 

6.1.2.5 Condições abstratas para o sistema pleno de educação especial. 
 

No final da 11ª sessão da Doutrina de Saint-Simon, após uma exposição referente à 

força ativa da educação especial, os saint-simonianos declararam que apenas podiam 

conceber um sistema completo e regular de educação especial nas seguintes condições 

abstratas, sendo que essa expressão se remete ao campo moral, dos princípios: 

 

1°) O ensino compreenderá todos os conhecimentos humanos em seu estágio mais 

avançado;  

2°) O corpo docente será organizado de maneira que todos os progressos passem 

facilmente da teoria para a prática, das mãos dos sábios que aperfeiçoam a ciência para as 

mãos dos sábios que ensinam, e das mãos destes para as dos homens que fazem a aplicação 

imediata;  

3°) A educação especial abrangerá todas as profissões que as necessidades sociais 

necessitem;  

4°) O ensinamento será distribuído de tal maneira que cada etapa seja, ao mesmo 

tempo, a consequência da etapa precedente e a progressão à etapa seguinte; então a 

educação, considerada em seu conjunto, oferecerá, para cada indivíduo, uma série de 

estudos, regular e homogênea, cujo último termo conduzirá imediatamente a uma profissão, 

ou seja, a uma função social.482 

 

Após essa enunciação, enumeraram-se mais quatro aspectos críticos para 

demonstrar o quanto essas condições abstratas não residiam naquele instante. Trata-se de 

uma resposta às quatro condições abstratas, respectivamente: 

 

                                                 
481 Doctrine de Saint-Simon. p.204-205. 
482 Doctrine de Saint-Simon. p.205. 
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1°) A educação especial não compreende todos os conhecimentos no estado de 

aperfeiçoamento ao qual haviam atingido; vários dos conhecimentos que ela abrange eram, 

pelo contrário, inúteis e defasadas. Inúteis; tais seriam as línguas e as literaturas antigas, 

consideradas como formadoras da base do ensino. Defasadas; assim seria a teologia, a 

filosofia, a história e, em sua parte metafísica, a legislação. Sob esses diferentes pontos de 

vistas, o ensino não seria somente incompleto, ele apresentaria também uma lacuna 

importante, uma vez que cada um dos conhecimentos inúteis ou defasados que ele propaga 

eram susceptível em ser substituído com grande vantagem.483 

2°) O corpo docente não estaria organizado de forma a amparar-se nos progressos à 

medida que eles se operam. Para que ele preenchesse essa condição, seria necessário que 

estivesse em relação direta com os corpos encarregados do aperfeiçoamento das teorias. 

Quanto aos que se poderia considerar como encarregados de tal tarefa, eles estão sem 

relação direta com o corpo docente.484 

3°) A educação especial não abrangia todas as profissões que ela poderia 

compreender. Deveriam se restringir comentários sobre as belas-artes, para as quais 

existiam várias escolas especiais, assim como o caráter das belas-artes ainda não havia sido 

compreendido, e que a educação a este respeito era imprópria. As profissões industriais, 

pois, permaneciam, quase em sua totalidade, de fora do ensino público. Entretanto, do 

ponto de vista da ordem do futuro, as teorias científicas e dos procedimentos industriais não 

deveriam apenas se aproximação, mas conceber que a indústria, no seu conjunto, tende a 

tornar-se uma aplicação direta das teorias científicas. Nada teria sido feito até então, 

segundo os saint-simonianos, para estabelecer o elo entre a ciência e a indústria.485 

4°) O ensino, nas suas diversas etapas, até então não ofereceria nenhuma sequência, 

nenhum encadeamento: “não existe ensino primário, pelo menos na verdadeira acepção da 

palavra dessa palavra”.486 A primeira etapa do ensino que se apresentava com alguma 

regularidade era a dos colégios. Esse ensino, cujas línguas, literaturas antigas, formavam o 

objetivo principal, não era senão o ensino primário da Idade Média. Não somente ele não 

introduz a nenhuma das aplicações que comporta o estado da sociedade, como ainda não 

                                                 
483 Doctrine de Saint-Simon. p.205-206. 
484 Doctrine de Saint-Simon. p.206. 
485 Ibidem. 
486 Doctrine de Saint-Simon. p.206-207. 
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encaminhava os alunos, senão de modo legal, às escolas de grau superior. Já que os 

conhecimentos que aí se adquiria eram quase estéreis para o segundo grau, se faziam 

necessário que cada indivíduo que quisesse chegar até lá se refizesse às pressas em uma 

educação especial, na qual ele se entregaria às suas próprias inspirações e a seus esforços 

pessoais. Quanto às escolas do nível superior, muito pouco numerosas para corresponder às 

mais importantes divisões dos diversos trabalhos da sociedade, são completamente 

insuficientes para preencher o intervalo que sempre separa a teoria da prática. A esse 

respeito, segundo os saint-simonianos, os indivíduos, após receberem o ensino dessas 

escolas, são abandonados às suas próprias forças para preencher aquele intervalo, o que 

quase nunca seriam capazes de fazer, ou o que não fazem senão pagando muito caro a 

experiência que eles adquirem.487   

 
 
6.1.2.6 Algumas considerações sobre as condições concretas da educação especial. 

 
 

As condições concretas da educação especial estariam relacionadas ao 

estabelecimento passivo de forma institucional e econômica referente a esse sistema de 

educação. A ressalva que os saint-simonianos fizeram a respeito dessa questão, “seria 

necessário entrar nos detalhes, nos desenvolvimentos que o quadro que traçamos não 

comporta, e que seriam, sob muitas considerações, uma antecipação do futuro”.488  

A educação especial teria por “missão” dirigir os próprios indivíduos de preencher 

as funções para as quais ela viesse a chamar, e seguindo a sua própria vocação, e ao mesmo 

tempo as necessidades do estado social. Evidentemente que os saint-simonianos colocaram 

as funções sociais referentes às ordens das belas-artes, das ciências e da indústria: 

 
“Queremos compreender qual será o conteúdo de seu ensino e quais as suas 
principais divisões? É evidente que é necessário começar por constatar quais são 
os trabalhos, as funções que exige o estado da sociedade; o resto não é mais que 
uma combinação secundária. Nós dissemos que todas as manifestações da 
existência humana são susceptíveis de adentrar nessas três grandes ordens de 
principais fatos: as BELAS-ARTES, as CIÊNCIAS e a INDÚSTRIA. Esta grande divisão 
fornece também uma indicação geral da meta do ensino: ARTISTAS, SAVANTS, 
INDUSTRIAIS, que pretendemos formar. Inúmeras subdivisões se prendem a esta 

                                                 
487 Doctrine de Saint-Simon. p.207. 
488 Ibidem. 
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primeira divisão; mas como esta repousa sobre uma realidade susceptível de ser 
apreciada por cada um, podemos nos deter aí”.489  
 
 

Independente da instrução especial a qual seriam chamados os artistas, os 

industriais e os savants, para se preparar aos trabalhos específicos que lhe seriam devolutos, 

afirmou-se que “todos devem receber um ensino comum, que se apresenta como a base, o 

ponto de partida de todas as destinações ulteriores”.490 Referia-se aqui a educação moral. 

Com efeito, se operaria para a infância uma primeira iniciação às belas-artes, às ciências e à 

indústria, nos limites pelos quais essas diferentes ordens de conhecimento se apresentariam 

como uma introdução necessária ao exercício de todas as funções, de todas as profissões: 

 
“Ao termo dessa educação primária, que se pode estender, encerrar ou dividir 
mais ou menos pelo pensamento, teriam lugar as eleições das quais falamos, e 
cujo objetivo seria repartir os indivíduos conforme as aptidões e as vocações 
diversas que fossem manifestadas. Em conformidade com essa primeira eleição, 
três grandes escolas para as belas-artes, as ciências e a indústria seriam abertos 
aos alunos”. 491   
 
  

Por mais numerosas que viessem a ser as divisões particulares às quais cada uma 

dessas escolas pudesse estar sujeita, devemos compreender a necessidade de uma educação 

comum a todos os artistas, tanto para os artistas propriamente ditos, como para todos os 

savants e para todos os industriais, quaisquer que sejam as subdivisões que comportem as 

belas-artes, ciência e indústria. 

Seria no desenvolvimento dessa segunda preparação que os jovens, fixados pois em 

sua carreira futura, seriam distribuídos pelas diferentes escolas de aplicação, capacitadas 

pelas subdivisões de trabalho, que corresponderiam a todas as três ordens aqui designadas 

de uma forma geral, que os conduziria a sua função e em consequência desta até o 

momento em que a sociedade os ache suficientemente preparados e confira a cada um deles 

o que lhes for devido. 

 

 

 

                                                 
489 Doctrine de Saint-Simon. p.208. 
490 Ibidem. 
491 Doctrine de Saint-Simon. p.208-209. 
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6.2 PEDAGOGIA, DOCÊNCIA, ENSINO E VOCAÇÕES: CONSIDERAÇÕES SAINT-
SIMONIANAS A PARTIR DA EDUCAÇÃO GERAL E ESPECIAL.  

 

As concepções saint-simonianas de educação geral ou moral e educação especial ou 

profissional que foram compiladas na Doutrina de Saint-Simon: Exposição (1828-1829), 

com efeito, ganharam outras considerações em trabalhos subsequentes. 

Na Doutrina de Saint-Simon: Exposição do segundo ano (1829-1830), a temática da 

educação voltou a tomar espaço, entretanto, não numa retomada de fomentações teóricas, 

mas numa reprise da primeira Exposição: 

 
“A educação se estende para toda a vida do homem, seja para lhe atentar sobre as 
primeiras impressões que ele recebeu, seja para fortificá-las ou desenvolvê-las 
nele. É por ela que ele aprende a AMAR , e que ele aprende a saber e a poder o que 
ele DEVE FAZER. A educação é portanto a primeira e mais forte garantia da ordem 
social”.492  
 
 

Portanto, esta dissertação não se ocupará de uma explanação da Exposição do 

segundo ano da Doutrina, justamente por parecer redundante fazer considerações sobre um 

texto que, no que diz respeito à educação, não fez apontamentos novos; pelo contrário, 

buscou sintetizar o tema exposto na primeira Exposição. 

As concepções saint-simonianas de educação geral e educação especial foram 

desenvolvidas com mais propriedade, sobretudo, por “Le Père”  Enfantin, nas obras 

Economia política e política (Religião Saint-Simoniana), de 1831, e Correspondências 

políticas (1835-1840), reunidos em ma publicação de 1849.  Também é relevante a carta do 

saint-simoniano Charles Duveyrier ao arcebispo de Paris, monsenhor Affre, referente à 

liberdade de ensino. Essa carta de trinta páginas foi publicada no segundo volume da obra 

Cartas Políticas, de 1843.  

Todavia, respeitando a ordem cronológica, falar-se-á separadamente de cada obra, 

relacionando-as as perspectivas enunciadas por Saint-Simon e os próprios saint-simonianos 

na Doutrina. Assim, começar-se-á a obra Economia política e política. 

 

 

                                                 
492 Doctrine de Saint-Simon : Exposition. Second année (1829-1830). Paris : L’Organisateur et du Globe, 
1830. p.166. 
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6.2.1 Relações temporais entre a organização científica e a educação.    
 

A obra Economia política e política, organizada por Enfantin, é a reunião de uma 

série de quinze artigos de Le Père publicados no LE GLOBE, entre 1830 e 1831, e que 

discutem os mais variados assuntos, que se estendiam da economia a religião. Intitulado 

Organização científica, o 13º artigo, publicado no LE GLOBE em 1º de junho de 1831, o 

primeiro da segunda parte da obra (Política Saint-Simoniana), o autor expôs questões 

prospectivas que se atariam à universidade e o dualismo entre savants aperfeiçoadores e 

savants docentes. 

De início, o artigo fala sobre a composição da sociedade futura, entre artistas, 

savants e industriais, além da meta social, que é o progresso moral, intelectual e físico dos 

cidadãos, que já haviam sido expostas nos artigos anteriores. Anunciava-se o objetivo 

daquele 13º artigo: 

 
“Resta-nos indicar sua constituição científica e sua direção MORAL: ou, para 
lembrar os termos que empregamos, o líder já é conhecido, agora devemos fazer 
conhecer o professor ou doutor, e em seguida o MORALIZADOR ou o SACERDOTE, 
ou seja, os homens que esclarecem e que VINCULAM , que ensinam e INSPIRAM, 
que instruem e EDUCAM, que dão ciência e AMOR a todos”.493  
 
  

Portanto, Enfantin lançava como proposição a liderança da educação geral, que 

estaria ligada, numa época crítica, às belas-artes, e numa época orgânica, ao culto religioso.  

Nisso, Enfantin faz uma diferenciação entre o teólogo, o “doutor cristão”, e o teurgista,494 

entendendo que enquanto o teurgista, o sacerdote pagão, apenas “acumulava” a obra dos 

deuses, o teólogo cristão, baseado em Jesus Cristo, buscava a  sistematização teórica, 

fundamental para a educação geral e a superação da época de crise, se introduzindo ao culto 

geral no período orgânico: 

 
“Jesus houvera dado à sua igreja a missão de ensinar os homens. Deus, espírito 
puro, se dirigia ao espírito. Entre seus atributos, a inteligência, a verdade, a 

                                                 
493 ENFANTIN, Prosper. Économie Politique et Politique : Réligion Saint-Simonienne. Articles extraits Du 
Globe. 2ª édition. Paris: Au Bureau Du Globe. 1832. p.147-148. 
494 Aquele que pratica a teurgia. A palavra teurgia é grega e provém de theoi, “deuses”, e ergein, “obra”, 
significando não somente “obra divina” mas também “produzindo a obra dos deuses”, e foi utilizada em 
contraste com a teologia, que meramente discutia sobre os deuses. 
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ordem, a iluminação, numa palavra, a ciência, representavam pelo menos um 
papel tão grande e exclusivo quanto a beleza, a força, o poder, a atividade, nas 
religiões antigas: em outros termos, o cristão amava mais exclusivamente o 
espírito quanto o pagão amava a carne. O sacerdote da antiguidade era 
verdadeiramente um teuRGISTA, o sacerdote cristão um teóLOGO, e 
compreendemos como o VERBO devia nascer de uma filha de Eva, de uma filha 
da que houvera pecado pela carne, como devia SE INCARNAR no que seria 
perfeito, puro, Deus pelo ESPÍRITO”.495 
 
 

Segundo Enfantin, o sacerdote cristão era um teólogo, um instrumento da ciência de 

Deus, um professor, um sábio. A educação que ele deveria ministrar ao mundo, “era uma 

instrução da qual deveria resultar o amor ao espírito, a elevação da inteligência, a 

devoção à VERDADE”.496 Essa perspectiva constituía uma educação moral nos primeiros 

instantes da era medieval, entendendo por moral como o comprometimento com os 

princípios sociais de um determinado tempo e espaço histórico, e portanto, algo temporal, e 

assim como a ciência se aperfeiçoava temporalmente, o mesmo acontecia com a moral e 

com a educação que abraça essa perspectiva: 

 
“Todavia, estamos longe de pretender que essa instrução não fosse uma educação 
MORAL; porque a moral devia consistir então na exaltação do espírito e o 
desprezo pela carne. Uma vez que era necessário libertar a humanidade da 
brutalidade dos apetites físicos do paganismo e mesmo do judaísmo. Ao lado do 
sacerdote cristão o guerreiro recebia uma educação que carregava ainda a 
impressão da VIRTUDE pagã: formariam a base disso o exercício do corpo, a 
aprendizagem da força, e mesmo a devoção à BELEZA”.497 
 
 

Essa perspectiva religiosa se consolidou no período medieval, embora aspectos 

temporais ainda estivessem alicerçados sobre a ótica militar e brutal. Pouco a pouco a 

educação feudal ou militar perdia a sua importância, segundo Enfantin, a educação cristã 

ao contrário parecia ser a única digna de respeito e reverência, “enquanto as universidades, 

a Sorbonne e as academias, liças de esprit e de ciência, se abriam por toda parte, as 

justas498 cessaram”.499 A literatura medieval, baseada em épicos militares, glorificando a 

                                                 
495 ENFANTIN. Op.cit., p.148. 
496 Ibidem. 
497 ENFANTIN. Op.cit., p.148-149. 
498As justas eram lutas singulares entre cavaleiros da nobreza européia, que animavam as arenas dos castelos 
feudais durante a Idade Média.  
499 ENFANTIN. Op.cit., p.149. 
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aristocracia, passavam a constituir, em seus texto, apenas fonte para a história, ao passo que 

o cristianismo passava a constituir uma importância maior: 

 
“Não era mais questão de tratados sobre o amor nem dos cavaleiros da Távola 
Redonda; o belo Dunois500, o soberbo Roland501, os vigorosos rompedores de 
lança, e os Bayard’s502, os Duguesclin503, os Guise504, esses homens que uma 
armadura de gigante não deixariam exaustos, esses guerreiros pelo Braço de 
Ferro, estátuas fundidas em bronze; esse Carlos Magno, papa pelo pensamento, 
César pelo corpo, tudo isso era História; e os heróis do dia eram Eugène505,  
Frederico506 e Luxemburgo, corcundas! Enfim, quando a SOCIEDADE DE JESUS 
elevava os filhos dos reis e as crianças da plebe, quando a educação totalmente e 
em tudo era cristã, os marqueses eram almiscarados e cheiravam a âmbar”.507 
 
 

Como havia se afirmado no início na 9ª sessão da Doutrina, que, quando se falava 

de educação, não se entendia mais por essa palavra “senão que a instrução, senão que o 

alimento espiritual, senão que o ensino científico”.508 Segundo Enfantin, era somente 

depois de muito pouco tempo que se preocupou em “dar as crianças uma instrução 

mecânica, industrial, ginástica”,509 e que se procurou em “introduzir na educação pública 

dos exercícios próprios para formar homens de indústria, como se formava outrora 

homens de armas”.510 Por mais que pedagogos e pensadores se esforçassem em inovar em 

seus métodos de ensino, ela logo eram “minadas”, corrompidas pelas concepções  

retrógradas não superadas, que restringiam a concepção de educação. Portanto, um novo 

                                                 
500 Jean d’Orléans, Conde de DUNOIS (1403-1468). Filho natural de Luis I, o Duque de Orléans. Na guerra 
dos Cem Anos, combateu ao lado da “donzela de Orléans”, Joana d’Arc (1412-1431).  
501 ROLAND é um personagem lendário da baixa Idade Média, que inspirou canções de façanhas épicas 
(Chanson de Roland), sendo um dos doze pares de França, a guarda jurídica de Carlos Magno. Roland era o 
preferido de Carlos Magno, e nela se formava o estereótipo do soldado cristão. Notadamente ele inspirou o 
poeta italiano Matteo Boiardo (1441-1494) a redigir um poema épico inacabado (“Amoroso Roland”, 1495), e 
que Ludovico Aristo (1474-1533) continuou (“Furioso Roland”, 1532). As canções de Roland também 
inspiraram o Sertão brasileiro, através do sebastianismo. 
502 Da casa de Pierre Terrail, senhor de BAYARD (1476-1524), combatente francês celebre por sua bravura. 
Em 1503, foi conclamado como “O Cavaleiro Destemido” . 
503 Bernard DUGUESCLIN ou DU GUESCLIN (1320-1380). Famoso combatente francês da Idade Média, 
valente e notável militar, organizou as famosas "campanhas brancas" (sistema de guerrilhas) e conseguiu 
expulsar os ingleses da França durante a Guerra dos Cem Anos.  
504 Lendária família de combatentes da Idade Média.  
505 EUGÉNE II (?-827). Papa de 824 a 827. Ele concluiu a aliança com o Imperador Luis, O Piedoso, e 
reorganizou o Estado Pontifício. 
506 FREDERICO I (1122-1190). Mais conhecido por Barbarossa, foi o grande imperador do Sacro Império 
Romano-Germânico (1152-1190). 
507 ENFANTIN. Op.cit., p.149. 
508 Ibidem. 
509 Ibidem. 
510 Ibidem. 
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modelo de instrução somente poderia ser eficaz se ela adentrasse, conscientemente, em 

uma, ou melhor, na nova filosofia:  

 
“O Sr. Amoros511 em Paris; o Sr. Clias512 em Berna e em Londres; Pestalozzi513 
em seu instituto; os Srs. Peclet514, Blanqui e alguns outros em suas escolas de 
comércio, de manufaturas: reconhecemos que são todos inovadores. 
Acrescentamos ainda que em geral as ideias estejam adulteradas a tal ponto por 
antigos hábitos, que essas tentativas são ordinariamente mesquinhas, mal feitas, 
pouco compreendidas, mal encorajadas, sem sucesso”.515 
 
 

Enfantin assinalou essa “lacuna” na educação, segundo ele mesmo, apenas para que 

não houvesse acusações, quando se desenvolvesse as ideias saint-simonianas sobre a 

constituição científica, de esquecerem a aprendizagem industrial, isto é “esta iniciação da 

força, da destreza, da habilidade, da graça, que os cristãos e o mundo atual que eles 

criaram muito pouco se inquietam”.516  

 

6.2.2 A dualidade entre savants teóricos ou aperfeiçoadores e savants práticos ou 
professores na organização científica.    
 

Enfantin passou então a discutir o dualismo entre teoria e prática, declarando deixar 

de lado as questões ligadas propriamente ao sentimento social e se restringindo a 

organização científica. Assim, iniciou-se levando essa questão para a formação das 

                                                 
511 Francisco AMOROS (1770-1848), naturalizado francês, era um oficial espanhol. Foi aluno de Pestalozzi. 
Definiu a ginástica como a “ciência racional de nossos movimentos, de suas relações com nossos sentidos, 
inteligência, sentimentos e costumes e o completo desenvolvimento de nossas faculdades”. Ele reconheceu a 
existência de quatro tipos de ginástica na França, cada qual com a sua função: 1º.) A ginástica civil ou 
industrial, que tinha por objetivo fortalecer os cidadãos para o cumprimento de suas tarefas e trabalhos; 2º.) A 
ginástica militar, utilizada na preparação dos contingentes do exército; 3º.) A ginástica médica de cunho 
higienista, atendendo às necessidades da saúde da população; 4º.) A ginástica funambulesca, praticada por 
malabaristas em apresentações cênicas e circenses). 
512 Phoktion Heinrich CLIAS (1782-1854). Oficial suíço e amigo de Amoros. Em 1829, colocou em prática 
uma criação sua, a Ginástica Calistenia, que é de fato, o marco do desenvolvimento da ginástica moderna com 
fundamentos específicos e abrangentes destinada aos obesos, às crianças, aos sedentários, aos idosos e 
também às mulheres. A escola inglesa, baseava-se nos jogos e nos esportes, também teve a influência de Clias 
no treinamento militar. Na educação física brasileira teve influências do método de Clias. 
513 Johann Heinrich PESTALOZZI (1746-1827). Famoso pedagogo suíço que elaborou uma reforma 
educacional com crianças órfãs de Stans. Sua base teórica era inspirada na filosofia de Rousseau.  
514 Jean-Claude Eugène PÉCLET (1793-1857). Foi o fundador da École Centrale des Arts et Manufactures 
(Escola Central de Artes e Manufaturas) em Paris e professor de física industrial. Também escreveu uma 
volumosa série de estudos sobre os elementos físicos.  
515 ENFANTIN. Op.cit., p.149-150. 
516 ENFANTIN. Op.cit., p.150. 
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universidades, instituição que chamava a atenção dos saint-simonianos por apresentar 

particularidades constituintes entre as épocas crítica e orgânica da Idade Média, e pela 

formação científica na Modernidade. Para Enfantin, a universidade poderia ser dividida em 

três partes: 

 
“O corpo científico ou UNIVERSIDADE se divide em três classes: a primeira tendo 
por função UNIR, LIGAR, MORALIZAR  as outras duas. As duas últimas se 
compõem, uma de savants teóricos ou aperfeiçoadores, a outra de savants 
práticos ou professores”.517 
 
 

O princípio da divisão que foi estabelecida nas duas últimas classes se alicerçava 

numa suposta diversidade de aptidão, suposição essa que afirmava que “uma observação 

feita a todo tempo, é que o homem mais capaz de aperfeiçoar uma ciência é frequentemente 

incapaz de ensiná-la, e vice-versa”.518 

Mas essa divisão de trabalho exigiria uma atenção ativa, para que os esforços 

viessem a ser combinados incessantemente, ou seja, para que cada descoberta científica 

passasse com rapidez ao ensino, e para que as lacunas sentidas pelo professor viessem a ser 

denunciadas rapidamente aos aperfeiçoadores que devem preenchê-las: 

 
“Esta diversidade, dissemos, exige uma atenção ativa, uma DIREÇÃO previdente e 
sábia, e é nela que consiste a formação da primeira classe do corpo científica: é, 
propriamente falando, a classe filosófica, contanto que não entendamos pela 
palavra filosofia o que temos a bondade de ainda chamar assim, isso quer dizer, 
algumas pequenas observações destacadas sobre o mecanismo do espírito; mas a 
ciência geral, cujo objetivo é HARMONIZAR os trabalhos de elaboração e de 
propagação, isto é, de formar HOMENS sábios e MUITOS HOMENS instruídos”.519 
 
 

Segundo Enfantin, a primeira classe de savants uniria as academias aos colégios. 

Sua ciência seria a mais elevada de todas as ciências, a mais difícil de aprender e de 

praticar. Essa ciência seria aquela pela qual se tornaria possível dar direção os savants. Para 

Enfantin, além de se buscar um entendimento sobre os processos de ensino e de 

aperfeiçoamento do conhecimento, era necessário amar a filosofia da ciência e seus 

savants, o que representaria a elevação intelectual da sociedade, dando-lhe um guia: 

                                                 
517 ENFANTIN. Op.cit., p.150-151. 
518 ENFANTIN. Op.cit., p.151. 
519 Ibidem. 
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“Para DIRIGIR aquilo que ensina e aquilo que aperfeiçoa, é necessário 
evidentemente saber como se ensina e como se aperfeiçoa, mas é preciso, 
sobretudo, AMAR a obra científica completamente, isto é, a elevação intelectual 
da sociedade, e os homens que realizam essa obra, a fim de se fazer amar desses 
homens que o vemos dirigir, porque não se governa senão aquilo que vos ama e 
que amamos”.520 
 
 

A partir desse plano de organização, a universidade, as academias e os colégios 

comportariam, respectivamente, as três formas do corpo dos savants gerais, savants 

aperfeiçoadores e savants professores. 

Enfantin frisou que, assim como foi necessário naquela disposição deixar 

completamente de lado a educação moral, e separá-la da instrução propriamente dita, o 

mesmo se faria precedentemente com a aprendizagem industrial em relação à instrução 

científica, embora não se discriminasse uma em relação à outra. Tal separação seria, 

segundo Enfantin, uma questão de abstração: 

 
“Trataremos da educação MORAL quando nós nos ocupamos do SACERDOTE; aqui 
queremos somente examinamos a sociedade, COMO se o trabalho especial de 
todos os seus membros fosse fazer ciência e ensino. Uma abstração similar é 
necessária para fazer compreender bem nossas ideias, de que tratamos da 
organização industrial COMO SE negligenciássemos o aspecto MORAL e o aspecto 
científico; mas nos parece indispensável repetir que é uma simples abstração, que 
muitos homens superficiais acusaram Saint-Simon, às vezes de querer constituir 
uma sociedade de maçons, de carpinteiros e sapateiros, porque se dirigia então 
especialmente aos industriais; às vezes de conceber a humanidade como uma 
assembléia de geômetras, de astrônomos e de químicos, porque falava estão 
especialmente aos savants”.521 
 
 

6.2.2.1 Administração do corpo constituído por savants.   
 

A teoria saint-simoniana sobre os poderes espiritual e temporal reaparecem 

diluidamente na disposição sobre o espaço da primeira classe de savant, isto é, a 

                                                 
520 ENFANTIN. Op.cit., p.151-152. Obs: Sobre essa questão do “amar a ciência”, Enfantin salientou: “Para 
DIRIGIR os sábios não é necessário se deixar absorver pelo prazer de cultivar A CIÊNCIA, nem pelo de ensinar, 
mas é necessário amar em cultivar, em educar OS SAVANTS; é preciso agarrar em suas mãos uma balança que 
oscile incessantemente, e nos pratos da qual pesam, de um lado, a rotina do prático, do outro, os sonhos do 
teórico: é difícil manter o equilíbrio. Necessário é, em uma palavra, administrar o corpo científico, como 
dissemos que se devia administrar o corpo industrial, isto é, prover às necessidades da PRODUÇÃO e do 
CONSUMO INTELECTUAL, por uma hábil DISTRIBUIÇÃO dos TRABALHADORES, dos trabalhos e dos produtos”. 
(ENFANTIN. Op.cit., p.152). 
 
521 ENFANTIN. Op.cit., p.152-153. 
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universidade. As fomentações sobre o ensino nas universidades foram movidas por 

Enfantin a partir das seguintes questões de seu tempo:  

 
“Os trabalhos dos savants devem ser coordenados, combinados? O ensino deve 
ser unitário, submisso a uma regra comum, expressão do destino social pela qual 
as crianças são INSTRUÍDAS? Tal é a importante questão levantada sob essas 
palavras: liberdade de ensino”.522 
 
 

Para Enfantin, uma questão similar não poderia ser posta senão numa época em que 

a sociedade, ignorando sua destinação, privada de fé e de doutrina comum, procuraria 

livrar-se de um ensino obsoleto e contraditório com suas necessidades presentes, com suas 

esperanças “imprecisas” de futuro: 

 
“Por toda parte já sentimos o quanto o ensino é insuficiente em relação às 
exigências sociais; seria excelente enquanto instruísse um clero, pois que se usava 
o latim em regime comum, universal; Hoje é um absurdo que entre os homens, 
sendo as comunicações mais fáceis e não exclusivamente dirigidas ao clero, 
possam os povos usar a linguagem para comungar materialmente nas transações 
comerciais; os viajantes do comércio hoje são mais numerosos que os 
missionários, fato que o cristão mais fervoroso não saberia negar; as 
comunicações entre os sábios de todos os países são mais frequentes, mais ativas 
que as dos bispos católicos com Roma”.523 
 
 

Enfantin criticava, sobretudo, o ensino católico por achar uma incoerência temporal 

e, antes, espiritual, o fato de que a maioria ou até mesmo a totalidade das crianças 

empregava seis a oito anos de suas vidas aprendendo o latim. Esse fato demonstraria que 

sob todos os aspectos à instrução era ainda concebida como expressão de uma necessidade 

antiga. Ora, seria tal incompatibilidade da instrução antiga com as necessidades da época 

que forçava a crítica contra a liberdade do ensino. Entretanto, sobre a direção das 

necessidades de ensino, Enfantin reconhecia: 

 
“É incontestável que estamos em estado de incerteza quanto às novas bases a 
serem dadas ao ensino, isto é, sobre o que é necessário saber para ocupar um 
papel na sociedade atual, uma quantidade enorme de trabalhos e de tempo 

                                                 
522 ENFANTIN. Op.cit., p.153. 
523 ENFANTIN. Op.cit., p.153-154. 
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perdido, e de virtualidades falsas, sufocadas, e, sobretudo, um tráfico vergonhoso 
de uma ciência que se vende com a certeza de sua inutilidade”.524 
 
 

A ausência da doutrina comum também se opõe a toda espécie de trabalhos de 

conjunto, o que retorna a ideia de ausência de educação geral exposta na Doutrina: “cada 

savant, entregue a suas forças individuais, se encontra necessariamente atraído para os 

caminhos do egoísmo e do charlatanismo”.525 Ou seja, a falta de uma ciência geral, como 

já havia assinalado Saint-Simon, faz com que cada homem de ciência se isole em sua 

especialidade, perdendo a dimensão de um todo. Enfantin mostra uma outra incoerência 

temporal, que era a predileção do público aos textos de almanaques, que traziam 

miscelâneas desordenadas, ao invés dos textos científicos: 

 
“A ciência é obra de uma literatura, talento de indícios e de prospecto, gênio das 
delicadezas, se oferece suas vigílias, como dizem os economistas, em razão da 
demanda, e como a demanda é maior para os almanaques do que para a 
Mécanique Céleste e as Révolutions du Globe, Mathieu Laensberg526 está rico, 
enquanto que M. de Laplace527 está condenado à pobreza, e Cuvier528 ao conselho 
do estado”.529 

 
A antiga ordem eclesiástica da Igreja Católica, constituída com toda a sua hierarquia 

e fonte de conhecimento, por meio de mosteiros, abadias e universidades, formava a 

associação científica medieval, interligando os conhecimentos por meio de uma filosofia 

geral, que era metafísica, em função de seus estado temporal. Ela, porém, tornara-se 

imprópria temporalmente e espiritualmente para regenerar a Associação do corpo sábio na 

modernidade. Assim, segundo Enfantin: 

                                                 
524 ENFANTIN. Op.cit., p.154. 
525 Ibidem. 
526 Mathieu LAENSBERG: Autor de um renomado almanaque anual que surgiu em Liège, Bélgica. Foi citado 
por homens como Voltaire, Honoré De Balzac, Victor Hugo, Alexandre Dumas, entre outros.  
527 Pierre Simon, Marquês de LAPLACE (1749-1827) foi um matemático, astrônomo e físico francês que 
organizou a astronomia matemática, sumarizando e ampliando o trabalho de seus predecessores nos cinco 
volumes do seu Mécanique Céleste (1799-1825). Esta obra-prima traduziu o estudo geométrico da mecânica 
clássica usada por Isaac Newton para um estudo baseado em cálculo, conhecido como mecânica física. 
528 Barão Georges CUVIER (1769-1832). Foi um filósofo, naturalista, anatomista e zoólogo francês, figura 
importante nos meios científicos de Paris durante o início do século XIX, e foi fundamental na criação das 
áreas de anatomia comparativa e paleontologia, por comparar animais vivos com fósseis. Ele é bem conhecido 
pelo estabelecimento da extinção como uma realidade, sendo o mais influente proponente do catastrofismo 
em geologia, e de se opor às primeiras teorias evolutivas. Cuvier ficou famoso também por sua habilidade 
legendária de reconstruir os organismos através de fragmentos fósseis. Em 1821, escreveu Révolutions du 
Globe. 
529 ENFANTIN. Op.cit., p.154-155. 
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“A única forma pela qual a ciência poderia continuar grande e nobre sob a 
condição de uma nova ASSOCIAÇÃO do corpo sábio, condicionado a um novo 
dogma e uma nova fé que REATA os sábios entre eles e com os outros homens. Os 
sábios que presidirão essa associação, que a dirigirão, que a administrarão, ou 
seja, que distribuirão os trabalhos de elaboração e de ensino, serão os chefes, os 
membros da nova UNIVERSIDADE”.530 

 
Dessa forma, Enfantin buscava demonstrar como o novo poder espiritual, com seu 

clero de savants e doutores, de aperfeiçoadores e professores abraçariam toda a ciência 

humana, um e múltiplo como o próprio pensamento, crescerá e se desenvolverá como ele, 

pela meditação e experiência. Isso seria um passo fundamental, segundo LE PÈRE para a 

nova junção entre os poderes espiritual e temporal, de uma nova época orgânica: 

 
“Nós dissemos aqui poder espiritual, clero, apesar das recordações que suscitam 
essas palavras, para fazer sentir com antecedência a possível solução desta alta 
questão política e moral, a UNIÃO do espiritual e do temporal, UNIÃO que não 
pode se realizar senão por Saint-Simon, isto é, pela doutrina que dá a essas duas 
palavras suas verdadeiras acepções, ciência e indústria, e que somente cada uma 
das funções as quais correspondem na direção comum do SACERDOTE, 
PONTÍFICE e REI, tudo ao mesmo tempo, inspirador das descobertas da ciência 
e criações da indústria”.531 

 

Enfantin aprofundou a questão da organização científica, a partir da universidade, 

da academia e dos colégios, no 14º artigo, publicado no LE GLOBE em 03 de junho de 1831. 

 

6.2.2.2 A divisão do corpo científico: Universidade, Academia e Colégios.  
 

O 14º artigo propõe discorre sobre a divisão trina do corpo científico em três 

classes: a universidade, as academias e os colégios. A primeira tendo por função dirigir  as 

outras duas, isto é, “de HARMONIZAR os trabalhos teóricos ou de aperfeiçoamentos, e os 

trabalhos práticos ou de ensino, de LIGAR os sábios aos doutores”.532 A universidade 

organizaria as academias e os colégios, ou seja, “constitui sua HIERARQUIA, nomeia os 

funcionários, e mantém, sobretudo, as relações recíprocas de serviços que a teoria e a 

prática podem render”.533 Ela é, por assim dizer, representada em seu pensamento pelas 

                                                 
530 ENFANTIN. Op.cit., p.156. 
531 Ibidem. 
532 ENFANTIN. Op.cit., p.157. 
533 ENFANTIN. Op.cit., p.157-158. 
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academias, em sua ação pelos colégios: “ela [a universidade] é VIDA de ambos”.534 A 

importância da universidade dentro da (re)organização do corpo científico já havia sido 

trabalhada no 13º artigo, cabendo a esse uma discussão sobre a academia e os colégios, bem 

como suas extensões. 

 

6.2.2.2.1 A Academia.  
 

Enfantin definia uma academia como uma associação de savants, de teóricos, 

reunidos com o objetivo de aperfeiçoar uma ou mais especialidades do saber humano.  

Para Enfantin, não há realmente grande mérito em criticar as academias, “todavia é 

bom assinalar os vícios radicais dessas instituições. Os vícios são três, concernindo as 

PESSOAS, o fim e os meios”.535 Primeiramente, as academias de seu tempo não seriam 

associações, mas somente aglomerações, aproximações, agregações de savants isolados 

uns dos outros, sem ordem, sem hierarquias. Em segundo lugar, as ciências que elas 

cultivavam, e as observações aos quais seus membros se entregavam, eram igualmente 

desunidas, sem coordenação geral que as envolvessem enciclopedicamente, 

sistematicamente, isto é, segundo o próprio autor, elas seriam “desassociadas, 

anarquizadas”.536 O terceiro vício seria o de que de modo algum as academias estavam 

ligadas ao corpo docente: “elas não comandam, não inspiram os trabalhos feitos fora de 

seu seio”.537 Elas seriam incompetentes para julgar as obras de inteligência que mais 

interessariam aos homens, já que as ciências morais e políticas estavam fora de sua 

concepção de mundo, assim também a moral e a política estariam fora do domínio do 

ensino, e desta forma elas não poderiam tratar nem das questões religiosas e nem das de 

legislação. Para que as academias se tornassem o que deveriam ser, ou seja, concílios nos 

quais se debateriam e se desenvolveriam os interesses da inteligência humana, seria 

necessário que se soubesse em que ordem hierárquica deveriam ser classificados os 

savants, consequentemente, “de acordo com a lei enciclopédica as ciências devem ser 

                                                 
534 ENFANTIN. Op.cit., p.158. 
535 Ibidem. 
536 Ibidem. 
537 Ibidem. 
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ordenadas, e também em qual parte do todo do corpo social se encaixa cada parte do 

corpo científico aperfeiçoante”.538 Então, segundo Enfantin, poder-se-ia  

 
classificar os savants segundo seu grau de importância no atelier científico, de tal 
sorte que não veríamos mais, às vezes um matemático, às vezes ainda um literato 
ou um arqueólogo, presidir essas impotentes corporações: porque presidir não é 
somente ter em mão uma sineta, estar precedido de um massiers,539 e ter 
secretários a sua direita e a sua esquerda; presidir é inspirar, ordenar, dirigir 
trabalhos, obras e sobretudo HOMENS.540 
 
 

Em seguida, Enfantin se refere às academias, de forma analógica, a um órgão, como 

se fosse um encéfalo da sociedade. Volta-se a esteira iluminista de entendimento do homem 

por meio das ciências naturais, e saint-simonista, que estendeu essa concepção à sociedade. 

Entendendo a sociedade fisiologicamente como corpo, a academia constituiria o cérebro: 

 
“Sentimos, segundo o que acabamos de dizer, que uma academia é um símbolo 
vivo da inteligência humana; em toda parte, na cidade, no estado, e pela 
humanidade inteira, a academia é o órgão cuja função é conservar e desenvolver 
o germe científico; e para cada especialidade científica, academias especiais, 
classificadas hierarquicamente uma em relação às outras, elaborando e 
acrescentando riquezas e ciências”.541 
 
 

O objetivo dessa comparação, segundo o autor, era aproximar as ideias sobre a 

organização do corpo científico das tentativas “incompletas, provisórias, mas reveladoras 

de um grande progresso ao futuro, que foram feitas pelos fisiologistas modernos, para 

analisar as funções do cérebro”.542 Enfantin salientou que 

 
O homem que estudou com cuidado e leu, com efeito, Cabanis e Bichat, Gall e 
Spurzheim, compreenderá que o via imensa de meditações e de pesquisas está 
aberta diante dele para essa aproximação. Os primeiros trabalhos que terão por 
objetivo o conhecimento do encéfalo SOCIAL, isto é, do corpo científico, sua 
análise e a sistematização de todas as suas partes. 543 
 

                                                 
538 ENFANTIN. Op.cit., p.159. 
539 Aluno de atelier de escultura ou pintura encarregado de receber as cotizações mensais e de prover às 
despesas comuns. 
540 ENFANTIN. Op.cit., p.159. 
541 ENFANTIN. Op.cit., p.159-160. 
542 ENFANTIN. Op.cit., p.159, nº1 in fini. 
543 Ibidem. 
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Esses primeiros trabalhos, uma vez empreendidos pelos espíritos superiores, 

deveriam por fim a uma série de discussões “ociosas” sobre a liberdade de ensino, sobre a 

inutilidade das academias, sobre a independência das ciências entre elas, e dos savants 

entre eles, e “sobre a importância deles na política, ou seja, na VIDA do corpo social”.544  

 

6.2.2.2.2 Os Colégios. 
 

Enquanto Enfantin definia uma “academia como uma associação de savants, de 

teóricos, reunidos com o objetivo de aperfeiçoar uma ou mais especialidades do saber 

humano”, ele definia um colégio como “uma ASSOCIAÇÃO de doutores, de professores 

reunidos com o objetivo de ENSINAR uma ou mais especialidades do saber humano”.545 

Para Enfantin, os colégios não seriam associações de savants reunidos para ensinar, 

seriam professores reunidos, mas estranhos uns aos outros, estranhos a seus alunos desde o 

momento em que entraram nos seus colégios até serem devolvidos ao mundo, “incapazes 

de estabelecer, a maior parte do tempo, um elo entre o que eles ensinam e o destino dos 

que eles ensinam”.546 

Nessa crítica, Enfantin fornece uma definição de professor que naquele momento 

eram necessariamente encontrados nos colégios, isto é, “ventríloquos educacionais”, que, 

numa concepção saint-simoniana, não eram professores senão em suas respectivas casas, 

educando seus filhos: 

 
“São homens instruídos, sem dúvida, que vêm regularmente, em horas fixas, na 
mesma casa, reúnem-se nos vestiário para passar suas vestimentas e gracejar 
sobre seu capelo547, em seguida se dividem e vão cada um para suas respectivas 
salas debitar suas lições às crianças; depois, feliz por ter terminado sua tarefa, 
retornam à sua família, encontrando aqui pelo menos com as crianças que eles 
AMAM , e não marionetes que eles dirigem, autômatos que eles fazem falar; 
verdadeiramente educadores deles, e não mais máquinas para cortar, a detalhar a 

                                                 
544 ENFANTIN. Op.cit., p.160, nº1 in fini. Obs: entre essa relação de entendimento com a fisiologia, Enfantin 
escreveu uma ressalva: “Certamente nós consideraremos os trabalhos de Gall apenas como um ENSAIO de 
fisiologia individual, e estamos longe de pretender que se devam aplicar suas observações e suas leis, 
necessariamente falíveis, à fisiologia social; assinalamos somente a importância do trabalho análogo ao seu, 
feito em uma escala diferente, cuja base será a inteligência humana, em vez de ser a do homem”. (ibidem). 
545 ENFANTIN. Op.cit., p.160. 
546 Ibidem. 
547 Chapéu quadrado antigamente utilizado por professores em cátedras e ainda usado em cerimônias de 
colação de grau. 
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ciência, como elas o são em suas classes. Tal é a condição deplorável, é preciso 
dizê-lo, na qual estão reduzidos os educadores, instrutores, professores em nossos 
dias, do mestre da escola mais obscura da mais obscura aldeia, ao professor da 
Sorbonne”.548 
 
 

Enfantin afirmou que a razão para tal status era simples: eles não tinham um 

objetivo comum que os ligassem, tendo entre eles uma semelhança, que era a de receber 

pagamentos, ganhar um salário. Mas o objetivo era individual, e tal sentimento, como fora 

dito na Doutrina, conduzia todos os homens a direcionar de forma inadequada suas 

paixões, seus pensamentos e suas ações. O professor, tal como todos os seres humanos, 

estariam sob a égide de uma educação geral ou moral. Conforme Enfantin, as condições a 

priori da constituição espiritual dos colégios, longe de estabelecer um elo entre os 

professores, privaria todos da força que eles poderiam tomar em sua união, e, sobretudo, 

“do respeito e da veneração que envolveria necessariamente os homens dedicados 

inteiramente a uma obra social assim tamanha”.549 

Para Enfantin, o professor, e uma nova constituição dos poderes espiritual e 

temporal, seria amado, por ser um savant, assim como todos os savants que cultivam as 

ciências o deveriam ser. Sua condição de formador de homens, dando luz aos homens, 

deveria ser um motivo de honra tal, que a essencialidade de sua função já seria prontamente 

um elemento de educação moral dentro da nova ordem das coisas. Segundo Enfantin, “era 

nobre e belo defender o seu país contra a barbárie estrangeira, ainda é, para o soldado, a 

glória; mas é muito nobre e muito belo destruir a ignorância e ensinar os homens”.550 

A questão que ascendente dessa concepção é de que, num momento em que o 

conhecimento sistemático das ciências positivas apresentava vigor, em simultaneidade com 

a derrocada dos aspectos feudais da sociedade, a figura dos savants e, em especial, a do 

professor, estavam depreciadas. Nesse ponto retornasse a teoria de Saint-Simon, afirmando-

se que o que ainda precisava ser constituído era um elo passivo por meio de uma 

constituição espiritual, isto é, ativa: 

 
“Portanto, de onde vem o fato da milícia da ciência ter caído em tão baixa estima 
no mundo em geral? No momento em que o espírito militar está 

                                                 
548 ENFANTIN. Op.cit., p.160-161. 
549 ENFANTIN. Op.cit., p.161. 
550 Ibidem. 
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consideravelmente enfraquecido, existe entretanto uma tão grande diferença entre 
o uniforme e a beca, entre a ombreira e a pele de arminho, o capacete e o capelo, 
de onde vem isso? Por que os homens que instruem o povo desempenham um 
papel político tão ínfimo ao lado daqueles que os levam ao combate? Por que a 
Universidade é um ponto em relação ao ministério da guerra? Porque não há 
corpo, sociedade, hierarquia entre os savants, porque o clero cristão não tem mais 
nada de bom a ensinar, e que aqueles que ensinam, não tendo fé religiosa comum, 
não saberiam constituir um clero”.551 
 
 

A segunda crítica de Enfantin aos estabelecimentos colegiais era o de que as 

ciências ensinadas e os métodos de ensino não estavam submetidos a nenhuma ordem 

regular: “desde Jacotot552 aos ignorantes, desde os grandes seminários à Escola 

Politécnica, há tantas formas de ensino quão é possível de se imaginar”.553 É consensual e 

é muito bom elaborar ensaios para modificar e aperfeiçoar sucessivamente, segundo as 

circunstâncias sociais ou as situações específicas, as formas e a natureza do ensino. O mal, 

segundo Enfantin, estaria em elaboras esses ensaios, essas experiências, de uma maneira 

desordenada,  

 
“... e misturar aí muito frequentemente tristes hipocrisias: há reformadores nesse 
gênero que estão em relação aos verdadeiros professores o que os charlatões de 
nossos cargos públicos são para os Gay-Lussac554 e aos Davy555”.556 
 
 

Como regularizar os experimentos, excitar os aperfeiçoamentos, converter sem 

desordem e com rapidez, as formas de ensino reconhecidamente viciosas? Como apreciar 

as circunstâncias gerais e as conveniências específicas que necessitam da pesquisa e da 

                                                 
551 Ibidem. 
552 Jean-Joseph JACOTOT (1770-1840) foi um francês professor e filósofo educacional, criador do método de 
“emancipação intelectual”. Estudou na Universidade de Dijon, onde se tornou professor de latim. Estudou 
Direito, se tornou advogado, e, ao mesmo tempo dedicando uma grande parte de sua atenção para matemática. 
Em 1794 ele se tornou adjunto do diretor da Escola Politécnica. Dedicou-se ao estudo do método de instrução 
da ciência. Nisso, desenvolveu o método emancipatório, o “panecastic”, que foi difundido em diversos países 
da Europa. O panecastic baseava-se em três princípios: 1) igualdade entre todos os homens. Todos são 
inteligentes; 2) todo o homem tem recebido de Deus a faculdade de ser capaz de se incumbir a si próprio; 3) 
tudo está em todos. 
553 ENFANTIN. Op.cit., p.162. 
554 Louis Joseph GAY-LUSSAC (1778-1850). Físico e químico francês. Ele estabeleceu, em 1802, a lei de 
dilatação do gás. Estudou o magnetismo terrestre e teorizou sobre a constância da composição do ar. 
Descobriu o boro, estudou o iodo e, em química industrial, aperfeiçoou os procedimentos de refinamento de 
matais preciosos.  
555 Sir Humphry DAVY (1778-1829). Físico e químico britânico. Ele descobriu o arco elétrico, as 
propriedades catalíticas da platina e isolou os metais alcalinos graças a eletrolise. 
556 Ibidem. 
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adoção dessas novas formas: enfim como organizar o corpo docente? Seriam sobre esses 

pontos que consistiriam, no que concerne às escolas, as funções universitárias, retornando 

às premissas saint-simonianas. 

A terceira crítica aos colégios estava relacionada ao fato de que não havia ligação 

entre os colégios e as academias. Mas a falta do elo pior estaria entre o corpo docente e o 

resto da sociedade, ou seja, o seu lado mais funesto e evidente estaria na pouca relação 

existente entre os conhecimentos ensinados e as práticas gerais da sociedade. Isso tornava 

os colégios em algo inútil, sendo que a única profissão que ela formava consequentemente 

era a de professor: 

 
“Essa relação é irracional, pois se chegou a tal ponto que não podemos ver senão 
uma só profissão em direção à qual a instrução pública encaminha diretamente a 
juventude, a do professorado. Quanto às outras profissões, uma vez alcançadas, 
impossível se torna explicar-se, porque, durante tantos anos de estudo, nos 
ensinaram tantas coisas estranhas e inúteis para o desempenho de nossas funções, 
e tão poucas das que constatamos a cada instante a necessidade”.557 
 
 

6.2.2.3 A Associação da Juventude, o “Colégio do futuro”. 
 

Após essa crítica, Enfantin indagava aos leitores como deveriam ser, pois, os 

colégios do futuro. Assim, ele sugere um modelo que ganharia um novo nome: Associação 

da Juventude. Ali se relacionariam a educação moral e o exercício industrial. 

Segundo Enfantin, que parte de uma visão pragmatista558 sobre a ação colegial, ao 

alegar que, no futuro, o colégio seria “a sociedade como um todo em miniatura”.559 

Enfantin expões a importância dos colégios para a formação de uma nova geração, e que a 

partir de então poderia desenvolver as vocações de cada ser humano:  

 
“O colégio é a ASSOCIAÇÃO DA JUVENTUDE, sob a direção de homens AMOROSOS, 
savants e industriais; é a aprendizado MORAL, intelectual e física de toda a 
geração nascente: iniciação comum, apelo feito a todos, desenvolvem todas as 
vocações, tal é a incumbência dos SACERDOTES, dos savants e dos industriais 
associados em prol da educação da juventude”.560 

                                                 
557 ENFANTIN. Op.cit., p.163. 
558 Ao se falar aqui de pragmatismo, não se está se referindo ao movimento filosófico pós-positivista fundado 
por Charles Peirce (1839-1914) e Willian James (1842-1910), mas sim, a ideia de algo voltado para a prática. 
559 ENFANTIN. Op.cit., p.163. 
560 Ibidem. 
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Considerando tal colégio, a instrução é dada a cada um “em razão da vocação 

sentida, descoberta nele, e, por conseguinte, de maneira a dar a todos as luzes que lhe são 

especialmente necessárias nas profissões”,561 em direção as quais se sentem 

particularmente atraídos. O colégio, sendo a associação da Juventude, deveria ser 

formulado segundo os mesmos princípios e assentada sobre as mesmas bases como a 

grande sociedade, não se fazendo isso, segundo Enfantin: 

 
“... sob pena de formar jovens que tendo chegado, como se diz, à idade da razão, 
não compreendem nada nem do mundo de onde saem, nem do mundo ao qual 
adentram, esquecem e maldizem o primeiro, para tão logo se decepcionarem e 
feridos pelo outro”.562 
 
 

Observando a pouca relação que existia em seu tempo entre a constituição dos 

colégios e a constituição política da geração ativa, segundo Enfantin, fornecia-se uma prova 

dupla: “1º) pela pouca fé da sociedade em suas doutrinas políticas; 2º) pela ignorância do 

modo como propagá-las, fazê-las amadas e praticá-las”.563  Eliminadas essas duas 

características, o autor acreditava que as cartas constitucionais seriam de longa data 

verdadeiros catecismos, ensinados, desenvolvidos nos colégios: “elas seriam, como o fez a 

palavra de Cristo, o pão da vida das criancinhas”.564  

Enfantin, entendendo que deveria haver uma ordem para organizar a sociedade, o 

mesmo deveria ocorrer no colégio, “a sociedade em miniatura”. O povo deveria amar os 

líderes savants, sendo que esses amariam as massas lutando pela melhoria de suas 

condições. O mesmo deveria haver nas Associações da Juventude: 

 
“Com as eleições em baixa, a desconfiança organizada e todo um cortejo de 
garantias contra o poder, na verdade não é necessário ser um espírito de escol 
para entender que com a soberania do povo seria bastante difícil manter a ordem, 
a confiança, a submissão, e, sobretudo, o afeto recíproco entre professores e 
alunos; por conseguinte, colégios assim catequizados estariam em perpétua 
revolução, agitados de motim em motim. É, no entanto, o que acontece em nossos 
dias, apesar da pouca atenção dada pela autoridade em fazer penetrar nos colégios 

                                                 
561 Ibidem. 
562 Ibidem. 
563 ENFANTIN. Op.cit., p.164. 
564 Ibidem. 
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as doutrinas políticas atuais; mas tal soberania aí se infiltra apesar disso, o 
suficiente para frequentemente embaraçar os diretores escolares, chefes 
institucionais desses pequenos estados, e os compelir nos caminhos de rigores, 
tais como o exílio, a prisão, e até o emprego de armas dos motins, o lança-
chamas! ”.565 

 
Para Enfantin, o fato era que as universidades, os colégios, as pensões, eram naquele 

momento, “pequenos estados muito difíceis de governar” , e nem com toda a arte do mundo 

seus superiores conseguiriam fazer sentir eficazmente na juventude a conveniência, a 

utilidade das coisas que lhe ensinam, pelas razões que eles mesmos não sentiriam essas 

vantagens. A ação dos dirigentes das escolas se vulgarizou tal como a dos políticos que 

conduziam os Estados:  

 
“Daí fomos conduzidos logicamente a métodos de ensino nos quais o professor se 
anula tanto quanto possível, reduzindo sua função (como se fez com os 
governantes em suas constituições políticas) a um papel de polícia, de fiscal da 
limpeza, da iluminação, da cozinha”.566 
 
 

Para Enfantin, para que houvesse aprendizagem, anterior a isso haveria a 

necessidade de um amor incondicional do aluno em relação ao professor. Nessa 

perspectiva, Enfantin ressaltava a sua crítica ao pedagogo Jacotot, que era, segundo “Le 

Père”, o autor de uma pedagogia que disseminava um individualismo, ao propor que o 

professor, unilateralmente, devesse apenas ensinar o aluno a se tornar professor de si 

mesmo, diluindo a figura do professor: 

 
“O mais forte inovador neste gênero, M. Jacotot, compeliu isso a ponto de fazer 
tudo o que era necessário para anular completamente os sentimentos de amor e de 
reconhecimento daquele que recebe o ensino em relação àquele que o dá, já que a 
excitação moral pelo meio da qual ele anima seus alunos, e que produz, com 
efeito, resultados prodigiosos, consiste em fazer cada criança acreditar que ele é 
aluno dele mesmo, ou quando muito o aluno de um livro, mas não de um 
homem”.567 
 
 

Ao ensinar línguas na Universidade do Estado de Louvain, nos Paises Baixos, 

Joseph Jacotot percebia que os estudantes, ao traduzirem texto em grego e latim, aprendiam 

                                                 
565 Ibidem. 
566 ENFANTIN. Op.cit., p.164-165. 
567 ENFANTIN. Op.cit., p.165. 
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toda a gramática arcaica de maneira autônoma, sem a interferência do professor. Isso 

conduziu Jacotot a elaborar seu Método Universal, que consistia em afirmar que todos 

poderiam aprender, e, um absurdo para Enfantin, a de que todo o homem tem recebido de 

Deus a faculdade de ser capaz de se incumbir a si próprio. É esse aspecto que fomenta as 

críticas de Enfantin contra a pedagogia de Jacotot: 

 
“Esta sobre-excitação do individualismo produz, digamos, resultados prodigiosos; 
não é necessário se espantar: Na falta de uma causa religiosa, social assim como 
pessoal, excêntrico e concêntrico ao mesmo tempo, é muito fácil que o egoísmo 
infantil dos prodígios de toda espécie, prodígios do saber, prodígios do poder, 
prodígios do QUERER, desenvolvam apetites desordenados da inteligência de 
corpo e de IMAGINAÇÃO . É uma época de libertinagem para o esprit, para os 
sentidos e para o CORAÇÃO: há então, em abundância, pedantes e místicos, 
gulosos e avarentos, monomaníacos e loucos; é a Roma no fim do Império, é a 
Paris de nossos dias”.568 
 
 

6.2.2.4 A vocação das crianças: sobre o desenvolvimento das capacidades. 
 

Na 9ª sessão da Doutrina de Saint-Simon, os saint-simonianos haviam definido a 

educação especial como tendo por objetivo transmitir aos indivíduos os conhecimentos 

especiais que lhes seriam necessários para executar as diversas ordens de trabalhos 

simpáticos ou poéticos, entre intelectuais ou científicos, matérias ou industriais, aos quais 

as necessidades sociais e sua própria capacidade os chamam. Ou seja, uma ação exterior ao 

indivíduo o conduziria a uma função social em detrimento de sua vocação, ao que lhe é 

interior. Tal ideia, à primeira vista, poderia remeter a um adestramento de indivíduos 

conforme as necessidades da sociedade, “soterrados” as vocações individuais, uma ação 

unilateral de formação. Sobre isso, os saint-simonianos, e Enfantin entre eles, já haviam 

feito uma observação: 

 
“Vê-se desde agora, que um dos maiores delitos contra a sociedade seria, aos 
nossos olhos, o de se conter as vocações individuais; o que é inevitável, qualquer 
que seja o amor que se professe pela liberdade, lá onde o dogma social mais 
elevado não é a classificação conforme as capacidades, a recompensa segundo as 
obras”.569 
 

                                                 
568 Ibidem. 
569 Doctrine de Saint-Simon. Exposition: Première Année (1828-1829). Paris: Bureau de l’Organisateur, 1829. 
p.172, n.1 in fine. 
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A temática da vocação, acompanhando a perspectiva saint-simonista da retribuição 

social “a cada um segundo sua capacidade, e a cada capacidade segundo sua obra” , entre 

os saint-simonianos, foi estimulada sobretudo  por Enfantin. 

Segundo afirmava Enfantin, o colégio deveria desenvolver as vocações individuais, 

para as funções sociais nas quais cada criança se sentisse chamada. Assim, indica-se que a 

função dos professores seria, em primeiro lugar, descobrir as aptidões da juventude, isto é, 

avaliar a influência que exerce sobre cada aluno o relato ou o exemplo dos fatos que 

venham a ser oferecidos à sua inteligência e aos seus sentidos: 

O contato da juventude com a sociedade ativa, sua presença nas festas e solenidades 

religiosas deveriam aproximá-la frequentemente de todas as ordens de trabalhos, de todas 

as associações de trabalhadores. Para Enfantin, a relação do aluno, enquanto aluno, com a 

sociedade ativa, seria “... uma das formas mais elevadas de ensino, a parte VIVA da 

educação, ignorada hoje”.570 Enfantin faz uma analogia entre os colégios, em sua condição 

temporal desapropriada, como uma estufa:   

 
“Pois podemos dizer que as crianças estão sendo cultivadas em estufas quentes, e 
jamais nesta terra que nutre a sociedade da qual um dia farão parte, jamais sob os 
raios desse sol que as ilumina, jamais sob a influência do ar que as inspira”.571 
 
 

No interior do colégio, os ensinamentos, as lições, os cursos, seriam então quase 

sempre explicações e esclarecimentos, repetições e exercícios sobre as ideias e os atos que 

tocaram os alunos:  

 
“Eles [os alunos] viram o que faz o homem, eles estão predispostos a aprender o 
que ele fez e o que eles próprios um dia praticarão; tendo SENTIDO o PRESENTE, 
eles pedem que lhes narrem o passado e que lhes prevejam o futuro; eles 
consomem o aprender e o prever: ora, é nisso que consiste a disposição ao saber, 
à ciência e à sabedoria”.572 
 
 

Uma vez que cada uma das especialidades de ensino se tornasse o caminho regular 

pelo qual cada criança avançaria em direção a ordem de trabalhos em que sua capacidade o 

                                                 
570 ENFANTIN. Op.cit., p.166. 
571 Ibidem. 
572 Ibidem. 
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destina, se deveria conceber que na sociedade passaria a ter “infinitamente menos vocações 

falsas que espontaneidades sufocadas”.573  

O colégio é a sociedade em miniatura: se temos uma sociedade ordenada, em prol 

das classes trabalhadoras e da humanidade como um todo, o mesmo haveria no espaço 

colegial. Evidentemente, a mesma condição estaria sujeita aos colégios se temos uma 

sociedade constituída por antagonismos de classes, o que somente poderia ser superado por 

meio de uma ordem. O direito de herança, condenado por Saint-Simon e pelos saint-

simonianos, um fator que perpetuava o antagonismo de classes, ao mesmo tempo 

condenava uma serie de homens a direcionar suas vocações para a pobreza. Entretanto, 

mesmo os ricos, como condições de adquirir a melhor instrução disponível, não recebem 

uma educação especial que possa desenvolver as suas aptidões para o plano social, o que 

denunciaria mais um absurdo do status que repousava sobre a escola do início do século 

XIX: 

 
“... hoje, graças à mesquinha repartição do ensino, e à cega distribuição das 
riquezas por nascença, uma multidão de capacidades é mitigada na ignorância e 
na miséria; e mais, para os privilegiados que recebem uma educação dita liberal, 
não será suficiente repetir, que nada se concebeu e organizou para desenvolver 
suas capacidades, apreciá-las e dirigi-las”.574 
 
 

Enfantin alertava que se poderia deduzir que tal avaliação das capacidades poderia 

ser muito imperfeita, muito difícil, injusta por inúmeras vezes. A resposta a esse argumento 

seria de que os saint-simonianos, que objetivavam mudar o mundo, se anunciavam como 

sendo os homens do progresso, da perfectibilidade, e não da perfeição.  

Saint-Simon já havia compreendido que as condições materiais de cada indivíduo 

determinavam as condições espirituais de cada ser humano. A educação especial, 

desenvolvendo a capacidades dos seres humanos e os dividido nas classes dos artistas, 

savants e industriais, possibilitaria igualar todos os homens, não importando sua família e 

sua condição de riqueza material, em prol da Associação Universal, eliminando a histórica 

exploração do homem sobre o homem, que causou todo tipo de sofrimento aos que 

deveriam ser tratados como irmãos: 

                                                 
573 Ibidem. 
574 Ibidem. 
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“Nós somente pretendemos dizer que, precisamente no mundo atual, os erros 
contra os quais aqui reivindicamos são muito frequentes, soberanamente injustos 
e dolorosos; e foi pela sensibilidade para com essas dores, as quais a sorte do 
berço onde se nasce condena hoje a imensa maioria da espécie humana, que 
Saint-Simon concebeu os princípios da ordem social, que ensinamos, na qual 
TODAS as crianças, qualquer que seja seu berço, serão postas em posição de 
desenvolver suas capacidades, a fim de se educarem para a função à qual seus 
méritos as tornarão dignas”.575 
 
 

A presença de imperfeições na distribuição das funções e das vantagens sociais 

continuaria ainda a existir, o que, segundo Enfantin, era evidente, “uma vez que o homem é 

imperfeito, somente perfectível”. Diante dessa proposta a priori dos colégios e do corpo 

sábio, o autor chagava ao epílogo do 14º artigo fazendo uma série de questionamentos ao 

leitor sobre as possibilidades oferecidas: 

 
“Mas os erros serão a cada dia menos frequentes e progressivamente menos 
chocantes, quando a sociedade se propusesse a retificar os erros que hoje são 
ocasionados pela sorte do berço onde se nasce? Quando não mais olharmos como 
fato necessário educar as crianças segundo o seu berço de origem, elas serão mais 
educadas segundo suas vocações? Haverá maiores ARTISTAS, savants mais 
profundos, industriais mais potentes, quando os procurarmos, desde a infância, 
em todas as classes sociais? Uma vez que geralmente não é senão pelo berço que 
se admite um título para as honras, para as funções, para a riqueza, será que por 
outro lado, veremos tantos homens incapazes, ignorantes, imorais, carregados de 
honra, de respeitos obrigatórios e de riquezas?”.576 
 
  

A distribuição das vantagens sociais, e particularmente da educação, insistia 

Enfantin, estava em pouca conformidade com as disposições, o mérito e as obras, e que 

seria injusto rejeitar as ideias saint-simonianas sobre o desenvolvimento das capacidades, 

pois elas não assegurariam a perfeição, deixando espaço ao erro, à intriga e mesmo ao 

nepotismo, uma vez que pela adoção dos princípios saint-simonianos, aqueles aspectos 

nefastos ainda seriam uma regra comum a se combater, graças à hereditariedade, ao 

movimento dialético que faz com que a antítese ainda sobreviva em certa dose na síntese. 

Porém, adotando os principio saint-simonianos, Enfantin garantia que isso se tornaria um 

fato cada vez mais excepcional. Por moralidade, se reprovaria qualquer pai que desertasse 

                                                 
575 ENFANTIN. Op.cit., p.167. 
576 Ibidem. 
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seu filho não merecedor de sua fortuna em detrimento da possibilidade de torná-la mais 

proveitosa à sociedade, como, por exemplo, desenvolver o espírito dos filhos da classe mais 

pobre. Disso resultaria um outro aspecto nefasto da educação do período daquele instante: o 

filho de um homem rico, mesmo sendo um ignóbil, receberia uma boa instrução, ao passo 

que o filho inteligente do pobre, mesmo como talentos que estejam além da latência, estaria 

condenado à indignidade: 

 
“... uma vez que frequentemente nos esforçamos, a grande empenho de tempo, de 
trabalho, de vigilância, de tornar o filho idiota de um burguês ou de um lorde em 
um sábio, ao passo que o filho inteligente do pobre é privado de toda espécie de 
ajuda para desenvolver, educar, nutrir seu gênio; elas são numerosas e, sobretudo, 
funestas: vejam! Esse filho idiota torna-se insensato, insolente, debochado, com 
alguma potência para ser tudo isso, porque ele leu Ovídio e Horácio, Bertin577 e 
Party, Don Juan578 e Fausto; enquanto que a criança do pobre, martirizado por 
seu gênio, o coração comprimido, os braços atados, a mente em chamas, segue na 
vida, de tropeço em tropeço ou de suplício em suplício, rumo ao Necrotério ou 
rumo ao cadafalso”.579 

 
 
6.2.3 A instrução industrial na educação especial: considerações enfantinistas. 

 

Os três tipos de educação especial dirigiriam as tendências individuais: simpatia, 

faculdade racional e atividade material. Nessa ordem, elas correspondem ao prospecto de 

reorganização do Saint-Simonismo. Conduzir-se-ia os homens às diversas ordens sociais, 

se combinando uns com os outros de forma sinérgica, com o fim de gerar a força plena das 

belas-artes, das produções cientificas e da capacidade de arte do trabalho industrial, em 

prol da humanidade e, sobretudo em nosso tempo, da classe mais numerosa e mais pobre. 
Mas, como seria um ensino ou uma aprendizagem industrial? Tal tipo de educação 

especial não teve um método especificado pelos saint-simonianos na Exposição da 

Doutrina de Saint-Simon, e nem por Enfantin em Economia Política e Política, de 1832. 

Inclusive, nessa última obra citada, Enfantin fez uma observação sobre o ensino e a 

aprendizagem industrial, pois ela só poderia ser concebida após a reforma social. Com isso, 

o ensino industrial, antes da reforma, apenas poderia ser postulado cientificamente: 

                                                 
577 São BERTIN (séc.VI), foi um monge beneditino da Idade Média. 
578 Don Juan é um lendário libertino fictício, de quem história foi contada muitas vezes por autores diferentes. 
Este personagem popular inspirou o trabalho de homens como Molière, Lord Byron e até Mozart.  
579 ENFANTIN. Op.cit., p.168. 
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“Assinamos aqui esta lacuna na educação apenas para que não nos acusem, 
quando desenvolvemos nossas ideias sobre a constituição científica, de 
esquecermos nós mesmo esta aprendizagem industrial, essa iniciação da força, da 
destreza, da habilidade, da graça, que os cristãos e o mundo atual que eles 
criaram muito pouco se inquietam; mas os desenvolvimentos, que esse aspecto da 
educação necessita, se prendem à organização industrial, e aqui devemos deixá-la 
de lado para apenas considerarmos o aspecto científico”.580 
 
 

Porém, depois de enunciar tal consideração, Enfantin, em uma carta a um amigo que 

foi publicado no LE GLOBE, fez considerações sobre aquilo que seria um ensino industrial 

segundo a perspectiva saint-simoniana. Essa carta foi inclusa na obra Correspondência 

Política, na sessão Política Industrial. A carta é motivada por considerações de Enfantin ao 

programa industrial de “Monsieur D...”.581  

Em seu programa industrial, o “Sr. D...” defendia a sentença de que todos tem 

direito à instrução. Na carta publicada no LE GLOBE, que se caracteriza mais por uma 

digressão do que por uma crítica, Enfantin afirmava que tal premissa conduzia a um 

modelo de instrução em que se deveria levar em consideração as capacidades, e não pelo 

“berço” em que a criança nasce: 

 
“É necessário, diz ele, se colocar os MEIOS DE INSTRUÇÃO ao alcance de todos. 
Sem dúvida o Sr. D. entende disso que a instrução não será mais dada por casta, e 
que ela não será concebida de modo a forçar o filho do operário a não receber 
senão a instrução de operário, e o filho do militar, do magistrado, do literato, a 
entrar desde a infância em escolas militares, de direito e de literatura. Em outras 
palavras, ele entende certamente que a educação e a instrução devam ser dadas a 
todas as crianças, em razão da capacidade própria a cada um deles, qualquer que 
seja a profissão de seu pai; isso quer dizer que o que tem vocação e capacidade 
para ser militar, magistrado, negociante, artista, trabalhador, seja 
progressivamente elevado, dirigido, para a profissão à qual é apto”.582 
 
 

O “programa industrial do Sr. D.” possibilitava pensar em ações que poderiam 

desenvolver a Indústria e sua classe social antes de um futuro Estado social de Associação, 

em que se melhoraria a existência física, moral e intelectual da classe mais pobre e mais 

numerosa antes de uma total reforma temporal. 

                                                 
580 ENFANTIN. Op.cit., p.150. 
581 « Monsieur D... » : trata-se provavelmente de Élie de Decazes, ou duque de Decazes (1780-1860), político 
francês que organizou um programa industrial. 
582 ENFANTIN, Prosper. Correspondance Politique (1835-1840). Extrait du journal Le Crédit. Paris : Au 
bureau du Journal Le Crédit, 1849. p.07-08. 
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Na sequência, Prosper Enfantin indica aquele que seria o segundo artigo do 

“programa industrial do Sr. D.”: 

 
“O segundo artigo do programa é o seguinte: é necessário que os INSTRUMENTOS 
inventados nos países estrangeiros sejam aprimorados e indicados aos 
trabalhadores que não têm meios de investigar com solicitude para atingi-los”.  583 
 
 

“É necessário se aprimorar e indicar os melhores instrumentos de trabalho aos 

trabalhadores”. Porém, Enfantin acrescenta que, além de se fazer isso, é preciso criar 

condições para que os próprios trabalhadores venham a aperfeiçoar os instrumentos de 

trabalho, o que é possível se os mesmos forem capacitados, vocacionados e se entregarem 

passionalmente ao ofício que exercem. Os trabalhadores poderiam realizar tal feito antes de 

um Estado social de Associação, por meio de associações de trabalhadores, em que 

intelectuais orgânicos organizariam o funcionamento das atividades do grupo trabalhador, 

gerando uma produção cujo fruto seria repartido com os trabalhadores segundo as obras e 

cada obra segundo as capacidades de cada um. Segundo os saint-simonianos, créditos 

oferecidos por bancos poderiam desencadear esse movimento, devolvendo a prazo o capital 

emprestado às casas financeiras, gerando um lucro que seria rateado entre os operários e 

ainda possibilitando avanços tecnológicos por meio da pesquisa dos trabalhadores com 

predileção à investigação dentro do laboratório fabril. 

Eis a incitação de Enfantin sobre o crédito como possibilidade de avanço industrial 

por meio dos próprios trabalhadores: 

 
“Aqui, creio que há uma palavra, e uma palavra importante, esquecida; digo 
esquecida porque o Sr. D. é um do grandes admirador dessa palavra e conhecedor 
na coisa que ela representa; me refiro ao CRÉDITO. Assim, os instrumentos de 
trabalho que o trabalhador não tem o meio de investigar, não somente é necessário 
que investiguemos para ele, que lhes indiquemos, mas também que ele SUPERE-O, 
quando em sendo digno, for capaz efetivamente de bem empregá-los”.584 
 
 

Seguindo a digressão, Enfantin afirmou que “na verdade, o Sr. D. acrescenta: é 

necessário organizar a EDUCAÇÃO pública e o CRÉDITO. É também o que eu peço, e o que 

                                                 
583 ENFANTIN. Op.cit., p.08. 
584 Ibidem. 
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espero do nosso século”.585 Seguindo a ideia do “Sr. D.”, Enfantin lhe aconselha a 

proposição de uma emissão de uma patente de capacidade a toda criança que manifestar 

uma predileção à atividade material, isto é, industrial. Segundo Enfantin, 

 
Se a instrução industrial for constituída tal como a entende o Sr. D., é provável  
que venha a admitir a utilidade, para concluí-la e antes de fazer a criança entrar 
no atelier, da emissão de uma patente de capacidade, como já se faz, creio eu, na 
escola de Lamartinière, na escola das artes e manufatoras, na do comércio e da 
indústria, tal como far-se-á por toda a parte onde houver a ideia mais prontamente 
constituída sobre ordem e organização.586 
 
 

De tal afirmação, Enfantin editou um enunciado sobre a garantia do potencial de 

cada criança que adentrará na vida ativa ocupando uma função nas diversas áreas da 

indústria transformadora. Essa patente de capacidade lhe possibilitaria um crédito “x”, 

seguindo-se um plano de obtenção de graus: 

 
“Assim, INSTRUÇÃO para todos, portanto, de acordo com a capacidade cada um, e 
PATENTE de capacidade ao término das escolas para a entrada no mundo; eis a 
base de organização da geração adolescente. Para os homens, CRÉDITO a todos, 
em virtude da capacidade cada um, constatado primeiramente pela patente da 
escola, e seguida, progressivamente, pelos graus obtidos, merecidos, 
concedidos”. 587 

 

Chega-se ao final deste capítulo salientando que essas reflexões pedagógicas da 

escola saint-simoniana, aliada às reflexões de Henri de Saint-Simon, edificam as bases que 

regem a sistematização do conceito de Mediação do Potencial Sinérgico Social, conceito 

que em si propõem uma filosofia da educação que hauri suas perspectivas a partir dos 

referenciais da obra saint-simonista e do pensamento saint-simoniano. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
585 Ibidem. 
586 Ibidem. 
587 Ibidem. 
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7. MEDIAÇÃO DO POTENCIAL SINÉRGICO SOCIAL: UMA FILOSOFIA DA 
EDUCAÇÃO A PARTIR DE REFERENCIAS DO SAINT-SIMONISMO . 

 

Este sétimo capítulo se dedica a uma síntese das reflexões saint-simonistas e saint-

simonianas sobre educação expostas nesta dissertação nos capítulos quinto e sexto, 

respectivamente. As citadas reflexões convergiram para a busca do desenvolvimento das 

capacidades, aptidões e vocações de cada ser humano que compõe a humanidade, não o 

privilegiando por sua classe social ou por seu berço, mas por aquilo que lhe é imanente.588 

É por meio da síntese, possível pela abordagem fenomenológico-hermenêutica, que se 

propõe uma filosofia da Educação peculiar ao Saint-Simonismo, a qual se deu o nome, 

nesta dissertação, de Mediação do Potencial Sinérgico Social (MPSS), que consiste em um 

desenvolvimento econômico e social a partir de uma educação que possa superar os 

antagonismos de classes, transformando em ato os potenciais de cada pessoa. 

O Saint-Simonismo tem suas bases alicerçadas na crítica ao antagonismo histórico 

de classes, que inviabiliza a concretização de uma sociedade que possibilite a felicidade a 

todos os seres humanos. A exploração do homem pelo homem historicamente condena os 

indivíduos que compõem as massas trabalhadoras a um estado tal de miséria que a sua 

existência se reduz a uma condição brutal. O prospecto de reforma social do Saint-

Simonismo enunciou um sistema econômico político regido pelo princípio da retribuição 

conforme as obras e as capacidades de cada pessoa, e as instituições sociais pelo princípio 

da luta pela melhoria da classe mais pobre e numerosa. Intrinsecamente, a reforma social 

                                                 
588 Uma vez que o Saint-Simonismo se ata a tradição do racionalismo francês que se engendrou 
posteriormente com o Iluminismo, opta-se aqui pela concepção espinosiana de imanência, como nos referenda 
Marilena Chauí: “A imanência, nervura do real, é a resposta espinosiana à questão da Origem. “A imanência 
é a nervura que sustenta todas as coisas e faz com que se comuniquem, articulando-se às outras. Vêmo-la 
demonstrada (...), com a teoria da causalidade substancial (no mesmo sentido em que é a causa de si, a 
substância é causa eficiente imanente de todas as coisas, e, portanto, tudo o que existe, existe na e pela 
substância, sem ela não podendo ser nem reconhecida). Nervura: cordão que percorre todas as coisas e não 
falta nunca. Nós a reencontramos (...) com a determinação da essência e potência dos modos finitos pela 
atividade infinita dos atributos substanciais (nosso corpo é um modo finito da extensão infinita, nossa mente, 
um modo finito do pensamento infinito). Nervura: o que prende, une e distingue os panos da abóbada. Dela 
tratam (...) com a teoria do Conatus como potência intrinsecamente indestrutível de perseveração na 
existência, engendrada pela potência infinita da extensão e do pensamento de que somos modificações 
singulares, (...), com a teoria da virtude como causa a de que ou força interna da potência de existir e agir, e 
(...), com a teoria da autonomia intelectual e efetiva que nos faz parte na atividade do infinito. Nervura: fixes 
vasculares que irrigam todas as coisas, fio que mantém a firmeza do nosso ser”. (Chauí apud ANGELOTTI, 
Gildo. Tratamento Cognitivo-Comportamental da Depressão. In ANGERAMI-CAMON, Valdemar Augusto. 
Depressão e Psicossomática. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2001. p.113-114). A teoria da Atração 
Universal de Saint-Simon e o Hermetismo dos saint-simonianos se aproximam da concepção de imanência de 
Spinoza. 
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proposta pelo Saint-Simonismo, que por sua vez propõe uma retribuição social segundo as 

capacidades, especula meios de desenvolvimento das capacidades de cada pessoa, 

entendendo cada ser humano como um universo em si. 

A organização política e econômica da sociedade do início do século XIX, 

inviabilizava o desenvolvimento das vocações dos indivíduos, sobretudo, para os que 

nasciam na classe mais numerosa, isto é, a massa dos trabalhadores pobres, o 

proletariado.589 Segundo Saint-Simon, que viveu no período inicial da Revolução 

Industrial, a indústria poderia trazer a felicidade a todos os membros da classe trabalhadora, 

se o fruto da produção fosse dividido, segundo as capacidades, com os proletários, o que 

obedeceria aos valores morais da nova ordem, superando a crise humana engendrada ao 

longo do tempo. Naquelas condições o que se imperava, segundo os saint-simonianos, era 

uma anarchie industrielle, em que os burgueses ociosos dissipavam todo o resultado da 

indústria, enquanto os operários sobreviviam em condições precárias. Leandro Konder nos 

fornece uma passagem que possibilita compreender em cifras as péssimas condições em 

que estava imersa a classe mais pobre dos trabalhadores na primeira metade do século XIX: 

 
“A classe operária passava fome. Na sua Histoire du Mouvement Ouvrier (1936), 
o historiador Edouard Dolleans informa que uma família operária composta por 
pai, mãe e duas crianças precisava gastar em médias 570 francos na alimentação, 
140 francos nas roupas, 130 francos de aluguel de casa, 19 francos em diversas 
contas: um total de 860 francos mensais. Fazendo um esforço drástico, essa 
família poderia reduzir suas despesas mensais para 760 francos. Ora, o salário 
médio de uma família operária não ultrapassava, na época, 477 francos por ano. 
A conclusão é óbvia: as famílias de trabalhadores viviam na miséria”.590 

 

No contexto dessa anarchie industrielle, a retribuição social destinada para as 

mulheres era menor do que a dos homens, por se acreditar que elas fossem “inferiores”. Um 

quadro mais desumano estava destinado às crianças, numa época em que elas ainda eram 

vistas como “adultos em miniatura”. Eduard Heimann, em História das doutrinas 

econômicas, fornece um relato de uma criança na primeira fase da Revolução Industrial: 

                                                 
589 O Proletariado é a classe constituída pelos proletários, e antagônica à classe dos capitalistas. O termo teria 
sido criado pelo rei romano Sérvius Tullius. Ele designava por proletarii o conjunto dos homens livres que 
não tinham nenhuma propriedade que lhes garantisse a sobrevivência, a não ser sua força de trabalho, e que 
não tinham bens materiais, a não ser seus filhos, a prole, e daí a etimologia do termo. 
590 KONDER, Leandro. Flora Tristan: Uma vida de mulher, uma paixão socialista. Rio de Janeiro: Relume 
Dumará. 1994. p.30. 
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“Uma lista das condições que predominavam naqueles primeiros dias do trabalho 
industrial é tão horrível que os cabelos dos leitores modernos ficam de pé ao lê-
la. The Lion, uma revista radical da época, publicou a incrível história de Robert 
Blincoe, uma das 80 crianças pobres enviadas a uma fábrica em Lowdhan. Os 
meninos e as meninas – todos com mais ou menos de 10 anos – eram chicoteados 
dia e noite, não apenas pela menor falta, mas também para estimular seu trabalho. 
E comparadas com uma fábrica em Litton, para onde Blincoe foi depois 
transferido, as condições de Lowdhan era extremamente humanas”.591 
 
 

 Como se percebe, esse ambiente anulava não somente as potencialidades e 

vocações das crianças enquanto “ser pessoa”, mas se esvaiam todas as suas possibilidades 

de ser. O que aconteceu com o garoto Blincoe nas fábricas de algodão de Lowdhan e Litton 

espelha essa condição:  

 
“Em Litton, as crianças juntavam-se aos porcos para comer lavagem. Eram 
surradas, esmurradas, sexualmente violentadas, e o seu patrão, um tal de Ellice 
Needham, tinha o hábito de puxar-lhes as orelhas até que suas unhas se 
encontrasse, através da carne. O capataz da fábrica era ainda pior: pendurou 
Blincoe pelos pulsos sobre uma máquina de modo que ele tinha de manter os 
joelhos dobrados e pendurou-lhe pesos nos ombros. As crianças ficavam quase 
nuas no inverno, e (o que parece um requinte sádico puramente gratuito) seus 
dentes eram arrancados”.592  

 

O menino Robert Blincoe, que chegou a perder parte do couro cabeludo em função 

dos golpes desferidos em sua cabeça, era uma das milhares de almas que diluíam num 

ambiente tão inóspito e ermo à felicidade e à dignidade humana. Esse contexto sombrio e 

depressivo para o proletariado nos primeiros tempos da Revolução Industrial, aliando ao 

Romantismo,593 possibilitou o movimento do socialismo utópico na França, com o 

fourierismo, o saint-simonismo e mesmo o owenismo, sendo esse último na Inglaterra. 

Esses movimentos de cunho utópico da primeira metade do século XIX, preludiaram 

frentes mais ativas na conquista de direitos da classe trabalhadora na sequência do século, 

como o anarquismo e o marxismo. 

Karl Marx, em um apud de seu Primeiro dos Manuscritos de 1844, fornece dados 

sobre o contingente de crianças e jovens nas fábricas inglesas de algodão, meninos e 

                                                 
591 HEIMANN, Eduard. História das doutrinas econômicas: uma introdução à teoria econômica. [Trad. 
Waltensir Dutra]. Rio de Janeiro: Zahar, 1965. p.91-92. 
592 HEIMANN. Op.cit., p.92. 
593 O movimento romântico francês combinou as ideias neoclássicas com as liberais, enunciadas pelo 
Iluminismo e pela Revolução Francesa. Os precursores do Romantismo nesse país foram Madame de Staël e 
Chateaubriand. 
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meninas que formavam um exército no qual se encontrariam várias crianças como Robert 

Blincoe: 

 
“Nas fábricas inglesas de fiação de algodão, movidas a água e a vapor, estavam 
empregadas, em 1835, 20.558 crianças entre 8 e os 12 anos de idade; 35.867 entre 
12 e 13 anos e 108.208 entre os 13 e os 18 anos”.594  
 
 

Quantas vidas repletas de potencialidades, de talentos e genialidades foram 

anuladas... quantas pessoas obsoletizadas pelos ritmos lancinantes das jornadas extenuantes 

de trabalho! Quantas crianças foram mutiladas não somente fisicamente, mas moralmente e 

espiritualmente! Quanta energia juvenil aproveitada senão para a mortificação do universo 

potencial de si ao compassado movimentos das máquinas cinzentas das fábricas a serviço 

da exploração! Quantas infâncias consumidas e dissipadas para o conforto de uma pequena 

parcela que desfruta de toda benesse que o resultado da produção industrial poderia 

oferecer a toda coletividade trabalhadora! 

Em um outro quadro, as crianças das famílias que compõem a classe que o Saint-

Simonismo denominaria de classe ociosa ou não-trabalhadora, têm a seu favor as 

condições para obterem uma “boa” instrução, por meio de um ensino que lhes viabilizem a 

aquisição dos conhecimentos necessários para o “sucesso material”. Entretanto, lhes é 

negligenciado aquilo que lhes seria essencial para uma vida ativa dentro do ideal saint-

simoniano de sociedade; aquilo que poderia orientar os seus desejos e os seus interesses 

particulares para o fim coletivo, para a meta geral, em prol do próximo. Dessa forma, sem 

uma formação de caráter moral e ético, suas predileções e capacidades são alimentadas 

pelos desejos egoístas, pela falta da dimensão espiritual de sua formação social: a 

Educação Geral ou Moral.   

Essa constatação, esse fato, que engendra uma desumanização tanto para as crianças 

de uma classe quanto para as de outra, seja na época de Saint-Simon ou mesmo hoje, é o 

motivador da proposta filosófica da educação segundo o Saint-Simonismo, a Mediação do 

Potencial Sinérgico Social (MPSS). 

                                                 
594 SCHULZ, Wilhelm. Die Bewegung der Produktion, Eine geschichtlich-stalische Abhandlung. Zürich: 
Winterthur, 1843, p.70 Apud MARX, Karl. Manuscritos Econômico-Filosóficos. São Paulo: Martin Claret, 
2006. p.75-76. 
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Em Economia Política e Política, Enfantin faz menção a esse estado desumano do 

antagônico que existe no que se refere à oportunidade de formação moral e especial das 

crianças, cada qual em sua classe de nascença: 

 
“Uma vez que frequentemente nos esforçamos, a grande empenho de tempo, de 
trabalho, de vigilância, de tornar o filho idiota de um burguês ou de um lorde em 
um sábio, ao passo que o filho inteligente do pobre é privado de toda espécie de 
ajuda para desenvolver, educar, nutrir seu gênio; elas são numerosas e, sobretudo, 
funestas: vejam! Esse filho idiota torna-se insensato, insolente, debochado, com 
alguma potência para ser tudo isso, porque ele leu Ovídio e Horácio, Bertin595 e 
Party, Don Juan596 e Fausto; enquanto que a criança do pobre, martirizado por 
seu gênio, o coração comprimido, os braços atados, a mente em chamas, segue na 
vida, de tropeço em tropeço ou de suplício em suplício, rumo ao Necrotério ou 
rumo ao cadafalso”.597 
 
 

Essa é uma citação que apresenta de forma explícita a proposta de desenvolvimento 

das capacidades humanas em prol da classe oprimida, da revitalização da humanidade dos 

que compõem a classe opressora, e da humanidade como um todo.  O MPSS, em si, busca 

sistematizar as incitações pedagógicas do Saint-Simonismo, fazendo ressalvas para o 

contexto em que foram enunciadas, possibilitando uma revitalização de suas preocupações 

filosóficas, sobretudo por se propor uma filosofia pedagógica, e não um método de ensino. 

 

7.1 DEFINIÇÃO DO TERMO MEDIAÇÃO DO POTENCIAL SINÉRGICO SOCIAL. 

 

Esta sessão expõe o referencial que fornece sustentação à definição do termo 

Mediação do Potencial Sinérgico Social (MPSS), empregado aqui para sintetizar as 

reflexões pedagógicas do Saint-Simonismo, para em seguida sistematizá-lo pelo viés no 

qual se pretende discorrer sobre a ideia relacionada aa MPSS, no afã de evidenciar que o 

desenvolvimento das capacidades dos indivíduos que compõe a sociedade é o aspecto 

implícito mais latente do Saint-Simonismo como um todo, conforme se apercebeu ao longo 

da pesquisa. 

                                                 
595 São BERTIN (séc.VI), foi um monge beneditino da Idade Média. 
596 Don Juan é um lendário libertino fictício, de quem história foi contada muitas vezes por autores diferentes. 
Este personagem popular inspirou o trabalho de homens como Molière, Lord Byron e até Mozart.  
597 ENFANTIN, Prosper. Économie Politique et Politique : Réligion Saint-Simonienne. Articles extraits Du 
Globe. 2ª éd. Paris: Au Bureau Du Globe, 1832. p.168. 
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É notório, ao longo dos textos escritos por Saint-Simon e pelos saint-simonianos, as 

citações referendando filósofos gregos como Sócrates e Platão, por estabelecerem um 

conjunto de princípios morais, políticos e filosóficos que se caracterizariam por sua 

essência extra temporal, ou seja, “verdades imutáveis”. Mas, uma atenção particular foi 

atribuída a Aristóteles, devido a sua postura enquanto investigador do mundo natural 

empregando a observação como meio de dedução. Ao invés de aderir ao dualismo de 

Platão, em que o mundo sensível é uma reprodução imperfeita do mundo inteligível, 

Aristóteles se enovela em torno de seu realismo naturalista, em que a entidade numenosa 

coabita com as coisas, e não de forma dicotomizada, como na filosofia platônica. Na 

filosofia aristotélica, “entende-se que a essência existe independentemente no mundo real e 

concreto, no mundo natural”.598 As considerações sobre as ciências naturais, bem como a 

lógica, também contribuíram para que Aristóteles se tornasse um dos referencias da 

filosofia saint-simonista e saint-simoniana. 

É em Aristóteles que se buscou a definição da palavra Potencial, a primeira que 

constitui o termo MPSS. Dessa forma, se estabelece o a priori dessa proposta filosófica. 

 
7.1.1 Sobre a Potência. 
 

A obra de Aristóteles é vasta, abordando vários ramos do saber: lógica, física, 

filosofia, botânica, zoologia, metafísica etc. Para Aristóteles, contrariamente a Platão, a 

ideia não possui existência separada, existindo nos seres individuais: ele as chama de 

“forma”. Seguindo a tradição grega, Aristóteles se preocupou com as primeiras causas e 

com os princípios de tudo, dessacralizando o “ideal” platônico, realizando as ideias nas 

coisas. O primado é o da experiência. Em sua Metafísica, tratou da distinção básica entre 

potência e ato, o que é capital para entendermos a proposta da MPSS. 

Potência (do latim potentia), em um sentido genérico, significa possibilidade ou 

mesmo faculdade. A Potencialidade (do latim medieval potentialitas) é a característica 

daquilo que está em potência, que contém a possibilidade de vir a ser algo. É a qualidade a 

ser desenvolvida por alguém.  

Na filosofia aristotélica, a noção de potência opõe-se à de ato, caracterizando o 

estado virtual do ser. O ato é o fato de uma coisa existir na realidade, e não de modo como 

                                                 
598 SEVERINO, Antônio Joaquim. Filosofia. São Paulo: Cortez, 1992. p.81. 
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dizemos que existe uma potência, quando dizemos, por exemplo, que uma pintura está em 

potência na tela e na aquarela. A concepção de potência em Aristóteles está disposta no 

livro nono da Metafísica, que leva como símbolo de sumário a letra grega Θ (teta). Em sua 

digressão sobre a Metafísica, Giovanni Reale exprime a diferenciação entre ato e potência 

segundo Aristóteles: 

 
“(Metafísica, 1048 a 25 - b 36). (...) O ato é a própria existência da coisa, porém, 
não a existência potencial como Hermes num pedaço de Madeira ou o 
seguimento de reta na reta, um pensador que, em certo momento, não está 
especulando, etc.; em ato é o Hermes esculpido, o segmento da reta já dividida, o 
pensador que está especulando, etc. Os diversos significados de ato e potência, 
explica Aristóteles, não são redutíveis a um único, mas não são puramente 
equívocos: são análogos”.599  
 
 

 Há formas de se dizer que algo está em potência. A estátua de Hermes está em 

potência no bloco de madeira, já que esse contém a possibilidade de ser transformada em 

uma estátua. Um fruto está em potência na semente, já que na natureza da semente há a 

possibilidade de gerar o fruto, ou seja, como um desenvolvimento natural. Isso nos leva a 

pensar o ser humano como um ser cuja imanência é plena de potencialidades que se 

traduzem em possibilidades, faculdades, vocações e capacidades. Isso torna o ser uma 

entidade infinita de possibilidades, levando-se em conta que o potencial, o antes de se 

tornar ato, é imensurável. 

Segundo Aristóteles, as potências se distinguem em congênitas e adquiridas: 

congênitas são as que se possuem naturalmente, como, por exemplo, as potências dos 

sentidos; adquiridas são as potências racionais, isto é, as artes e as ciências, que se 

adquirem com o hábito, com o ensinamento, com o raciocínio. As potências adquiridas, 

para serem possuídas, exigem um precedente exercício da atividade; as potências 

congênitas e as potências passivas, ao contrário, não têm necessidade dele.600  

 Como Aristóteles rompe com o dualismo platônico, a potência não se encontra num 

mundo inteligível, mas sim, numa coisa determinada, e ao se falar especificamente de 

potência, remete-se a um ato determinado, ato esse que encontra lugar somente no mundo 

natural. O translado da potência em ato depende de uma série de condições, que é a de que 

                                                 
599 REALE, Giovanni. Metafísica de Aristóteles III. São Paulo: Loyola, 2002. p.469. 
600 (Metafísica, 1047 b 31 - 1048 a 24) In REALE. Op.cit., p.466. 
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a potência se manifesta em: a) algo determinado; b) tempo determinado; c) modo 

determinado; d) circunstâncias determinadas: 

 
“(Metafísica, 1047 a 35 – 1048 a 2) Em especial Aristóteles diz que potência é (a) 
sempre potência de algo determinado (τί), vale dizer, potência de um ato bem 
determinado; (b) num tempo determinado (τoτέ), no sentido de que não em 
qualquer momento é em potência outra coisa, mas só em determinados 
momentos; (c) num modo determinado (πως), no sentido de que algo é em 
potência outra coisa não de qualquer modo, mas só de um modo definido; (d) em 
circunstâncias determinadas”.601 
 
   

Um exemplo utilizado para demonstrar esses quatro momentos da potência é o fogo: 

O fogo é o algo determinado, tendo a potência de queimar e, junto com ela, de iluminar e 

aquecer; porém, não em qualquer momento e condição, mas só quando esteja próximo do 

objeto, num tempo determinado; deve haver um modo determinado com que o objeto venha 

a receber as potências do ato fogo, que é o de iluminar, aquecer ou incendiar; além do mais, 

circunstâncias determinadas em seu em torno devem ser favoráveis ao caso, como a 

presença de oxigênio, por exemplo.602  

Analogicamente, o exemplo do fogo se emprega ao homem. Para que o homem 

possa iluminar, aquecer e incendiar, com a intensidade própria enquanto fogo e a cada 

fogo, é preciso respeitar o momento, possibilitar o modo e disponibilizar as circunstâncias 

determinadas. Conveniou-se denominar essas condições a priori de espaços determinados 

do desenvolvimento potencial pessoal (EDDPP). 

Ao se apreender o homem como algo determinado (τί, pronuncia-se “ti”)  no que é 

concernente à passagem da potência para o ato, deve-se levar em conta a ou uma concepção 

de Homem. No caso desta dissertação, a concepção saint-simonista do Homem foi 

abordada nos capítulos anteriores: O Homem enquanto ser do Universo, que comunga com 

os outros seres animados e com os objetos inanimados um mesmo princípio interior, ou, em 

termo espinoziano, uma nervura que lhe é imanente e que o conecta com a criação, que é a 

relação atrativa com outros corpos, por meio da lei da atração universal. Assim, 

imanentemente o homem está aberto à relação com o outro. 

                                                 
601 REALE. Op.cit., p.468. 
602 Ibidem. 
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O tempo determinado (τoτέ, pronuncia-se “tôte”) leva em consideração as 

potencialidades humanas congênitas e as que podem ser adquiridas. Tanto em uma quanto 

em outra, o desenvolvimento do homem deve se orientar pelos setênios, tal como estipulou 

Aristóteles e que foi revitalizado por Saint-Simon no quarto caderno do Catecismo dos 

Industriais, porém, se adaptando a quaisquer casos especiais. Assim, respeita-se o 

desenvolvimento gradual de cada ser humano em cada momento de sua vida. 

O modo determinado (πως, pronuncia-se “pos”) refere-se ao aspecto pedagógico e 

aos meios de desenvolvimento do ser, por meio do adestramento, do ensino e da instrução. 

Aqui, se concebe todas as implicações referentes a essas categorias, compreendendo os 

mais variados aspectos metodológicos que possam contribuir para o desenvolvimento de 

determinados potenciais. 

As circunstâncias determinadas (CsDs) referem-se às condições materiais e 

históricas em que cada ser está imerso, se entendendo que as condições políticas, 

econômicas, religiosas, educacionais e sociais influem sobre o indivíduo dentro de um 

tempo e de um espaço. Portanto, esse último EDDPP está relacionado ao entorno do ser, ao 

contexto, o que tem um caráter temporal e espiritual. Leva-se em consideração que as 

forças externas mantêm uma relação dialética com o interior do ser (ver figura 7.1). 

O quarto EDDPP, que são as circunstâncias determinadas tem ligações mais amplas 

com a Educação, que é o processo pelo qual a sociedade forma seus membros à sua 

imagem e em função de seus interesses, isto é, a formação do homem pela sociedade e o 

processo pelo qual a sociedade atua constantemente sobre o desenvolvimento do ser 

humano no intento de integrá-lo no modo se ser social vigente e de conduzi-lo a aceitar a 

buscar os fins coletivos.  

Se as circunstâncias determinadas não oferecem condições para o desenvolvimento 

de todos os seres humanos que compõem a sociedade, por antagonismos históricos e de 

naturezas que lhes são inerentes, emanadas dos antagonismos, a sociedade como um todo 

deve engajar-se na busca pelas transformações que promovam a mudança de tal status.  

Os quatro EDDPP se relacionam entre si de forma intrínseca, em que o interior 

dialoga com o exterior, na busca da viabilidade de emanação do Hermes de dentro do bloco 

de maneira para a obra esculpida; que a semente se torne uma árvore viçosa e que gere bons 

frutos, e que o fogo possa iluminar, aquecer e incendiar com toda pujança possível. 
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Figura 7.1 
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7.1.2 Sobre a Sinergia. 
 
 

O segundo termo a ser trabalhado dentro do conceito de MPSS é o de sinergia. De 

modo genérico, sinergia refere-se à convicção de que dois mais dois podem ser cinco. O 

arquiteto norte-americano R. Buckminster Fuller (1895-1983) empregou a palavra 

“sinergia” (do grego synergía, “cooperação”: do prefixo sýn, “juntamente”, mais o radical 

érgon, “trabalho”) para descrever as entidades que portam como mais do que a soma de 

suas partes.603 Margulis e Sagan lembram que “do ponto de vista científico, a vida, o amor 

e o comportamento parecem ser fenômenos sinérgicos”. Ou seja, um e um é sempre mais 

que dois, pois quando duas coisas determinadas se unem, o resultado é uma terceira coisa 

que transcende a simples soma. 

A sinergia se encontra presente na natureza. Num âmbito biológico, os indivíduos 

que compõem um dado grupo de animais se interagem para se manterem vivos e para 

perpetuar a espécie, e em alguns casos, interagem diretamente com outras formas de vida, 

garantindo vantagens para ambas. Num âmbito fisiológico, é a sinergia que garante o bom 

funcionamento do organismo, na medida em que as parte se relacionam mutuamente, 

garantindo a saúde do corpo como um todo, embora cada parte tenha uma função 

aparentemente específica, isolada da outras. Se uma parte qualquer manifesta algum 

desconserto, algum leso, a tendência é o corpo padecer. No Saint-Simonismo, a relação 

sinérgica entre os corpos é tão somente natural, mas também divina, já que o princípio mais 

geral, o da atração universal, é a própria manifestação de Deus enquanto ato.604 

Partindo da raiz etimológica de sinergia, sýn+érgon, isto é, “cooperação”, há um 

entendimento desse termo, sobretudo, nas obras da primeira fase do pensamento de Saint-

Simon, ao afirmar que os seres são compelidos a se combinarem por meio da lei da atração 

universal dos corpos. Ao se organizarem, dependendo das condições favoráveis, a espécie 

atinge progressos. Como exemplo dos avanços de organização por meio do 

desenvolvimento dos indivíduos em prol da coletividade, Saint-Simon, em Memória sobre 

a Ciência do Homem, citou o homem e o castor como os animais que, enquanto seres 

                                                 
603 MARGULIS, Lynn. SAGAN, Dorion. O que é vida?  Rio de Janeiro: Zahar, 2002. p.23. 
604 Aplicando termos aristotélicos ao Saint-Simonismo, a gravitação universal é a ação do Ato Deus, “Deus 
como Ato puro, Primeiro Motor do mundo,...” (JAPIASSÚ, Hilton. MARCONDES, Danilo. Dicionário 
básico de filosofia. 4a ed. Rio de Janeiro : Jorge Zahar, 2006. p.16). 
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“trabalhadores”, atingiram o maior grau de organização, aproveitando as combinações entre 

os elementos que formam a espécie. Para Saint-Simon, a história consiste numa busca pela 

melhor organização, em que cada um possa se desenvolver o mais plenamente possível, 

porém, se empenhando em prol dos interesses gerais. As espécies adquirem avanços 

quando, combinando seus esforços coletivos, desenvolve certa inteligência positiva, que é a 

inteligência obtida pela espécie por meio de sua organização, sinergicamente, e que lhe 

proporcionará conquistas no processo de dominação da natureza, o que se difere da 

inteligência relativa, que consiste no conjunto de atividades não-úteis adquirido por um 

grupo e apreendido pela espécie, e que tende a estagnar os avanços da mesma.605   

O que se apreende aqui é que não haveria uma coerção sobre as atividades de cada 

indivíduo em detrimento do coletivo, mas um aproveitamento espontâneo das vocações de 

cada ser humano. Espontâneo, pois o afã da promoção plena da conversão em ato da 

potência inerente a cada ser humano espontaneamente conduziria a uma sociedade menos 

miseralizante e geradora de vida com dignidade.  

Entretanto, ressalta-se que os resultados de tal empresa, essencialmente vantajosa no 

ponto de vista material, moral e espiritual, são imensuráveis. Compreendeu-se que esse 

potencial sinérgico era o objetivo da proposta filosófica de educação evocada pelos saint-

simonianos. Isso se evidencia no começo da proposição sobre os objetivos da educação 

editado na Exposição da Doutrina de Saint-Simon: 

 
“1°. Como tendo por objetivo iniciar os indivíduos nas relações da vida social; de 
imprimir em cada um deles o sentimento, o amor a todos; de reunir todas as 
vontades em uma única vontade, todos os esforços visando um mesmo objetivo, o 
objetivo social: é o que podemos nomear educação geral ou moral. 2°. Como 
tendo por objetivo transmitir aos indivíduos os conhecimentos especiais que lhes 
são necessários para executar as diversas ordens de trabalhos simpáticos ou 
poéticos, entre intelectuais ou científicos, matérias ou industriais, aos quais as 
necessidades sociais e sua própria capacidade os chamam; é o que podemos 
chamar educação especial ou profissional”.606 
 

 

As relações entre as pessoas em todos os espaços possíveis, da família à 

manifestação política em seu sentido público, geram uma interação sinérgica espontânea 

                                                 
605 Sobre a definição de inteligência positiva, ver a sessão 2.3.6.7, “O homem e o castor como espécies mais 
desenvolvidas”. 
606 Doctrine de Saint-Simon. p.172. 
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(ISE), na qual os espaços determinados de desenvolvimento potencial pessoal (EDDPP) se 

relacionam concomitantemente, mutuamente, e mesmo dialeticamente, durante a ação de 

cooperação entre duas pessoas. Cada ser humano, na relação com o Outro, influi sobre o 

Outro ao mesmo tempo em que se faz e se refaz. Ao se buscar o bem comum pela ação 

sinérgica de trabalho, pela práxis, os homens se reconstroem incessantemente.  

Na ISE, tem-se o pressuposto de que cada ser humano corresponde a um universo 

ímpar, complexo e infinito, e por isso, o resultado da ação de trabalho entre duas pessoas, é 

imensurável. Porém, tem-se o imperativo de que quando os indivíduos se encontram na 

plenitude de suas capacidades, e se relacionam, o fruto de tal associação é infinitamente 

maior que a soma das partes. 

Na ISE, compreende-se que: 1º.) As circunstâncias determinadas do Ser exercem 

influência sobre o Outro enquanto algo determinado, num tempo determinado de duração 

da vida do Outro e do momento da relação, de um modo determinado e nas circunstâncias 

determinadas em que o Outro se encontra; 2º.) O modo determinado que potencializa o Ser 

interagem com o tempo determinado do Outro, perpassando o modo determinado e as 

circunstâncias determinadas do Outro; 3º.) O tempo determinado do ser interage com o 

modo determinado do outro; 4º.) O algo determinado enquanto Ser interage com as 

circunstâncias determinadas do Outro; 5º.) O processo que parte do Ser em direção ao 

Outro também se efetiva partindo do Outro em direção ao Ser, e assim, o potencial de cada 

ser humano depende da ação sinérgica do Outro (ver figura 7.2). 

 

7.1.2.1 Exemplos de Interação Sinérgica Espontânea (ISE). 
 

Essa dimensão desencadeada na ISE pode ser representada nas relações entre 

mãe/filho e professor/aluno. Esses exemplos possibilitam evidenciar o quão é complexo e 

imensurável a ISE. 

Vejamos o primeiro exemplo. A mulher é o algo determinado, sendo mãe em 

potência congênita; torna-se mãe enquanto ato diante de Outro algo determinado, um ser 

humano, que é seu filho, um homem em seu potencial congênito; Ela se tornou mãe ao 

gestar o Outro em um tempo determinado, isto é, não em toda sua existência, mas entre a 

menarca e a menopausa, ao longo de nove meses de gestação; de um modo determinado ela 

gerou seu filho,  que nesse caso,  exigiu a presença de um terceiro algo determinado,  o .pai.  
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Figura 7.2 
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A mulher somente se tornou esse ato, o de ser mãe, diante de circunstâncias deterninadas: 

o relacionamento com o pai dentro de uma determinada cultura, em um determinado 

contexto histórico e social, que por sua vez, motivaram o desejo de ter um filho, planejando 

o concebimento, ou mesmo casualmente, etc. Portanto, Os espaços determinados de 

desenvolvimento potencial pessoal (EDDPP) da mãe estão relacionados ao Outro, o filho: 

As circunstâncias deterinadas (CsDs) da mãe influenciam o algo determinado (τί) “filho”, 

influenciam de modo determinado (πως) o filho e em um tempo determinado (τoτέ) do 

filho, e concumitantemente, as circunstâncias deterinadas (CsDs) do filho influenciam o 

algo determinado “mãe”, exerce força sob um modo determinado a mãe e em um tempo 

determinado da mãe. Assim, os potenciais se desenvolvem em menor ou mais intensidade, 

de forma incalculável. A combinação se torna mais complexa na medida em que outros 

algo determinados se inserem no ISE, tais como pai, outros filhos, avós, vizinhos etc.   

Num outro aspecto, a ISE se manifesta na relação professor/aluno. A mulher tem 

uma potência congênita, isto é, de se tornar naturalmente mãe, manisfesta ao conceber um 

rebento. A capacidade de ser mãe está em potência na mulher de forma natural, assim como 

a planta está em potência na semente. A potência de ser professor, por sua vez, é uma 

potência adquirida, “formada”, tal como o deus Hermes em potência no bloco de madeira. 

As circunstâncias deterinadas (CsDs) do professor influenciam o algo determinado 

(τί) “aluno”, influenciam de modo determinado (πως) o aluno e num tempo determinado 

(τoτέ) do aluno, e concumitantemente, as circunstâncias deterinadas (CsDs) do aluno 

influenciam o algo determinado “professor”, de um modo determinado exerce força sob o 

professor e em um tempo determinado do professor. Assim, os potenciais se desenvolvem 

em menor ou mais intensidade, de forma imensurável. A combinação se torna mais 

complexa na medida em que outros algo determinados se inserem no ISE, tais como outros 

professores, outros alunos etc.   
Ao se falar de sinergia enquanto possibilidade de relação entre indivíduos e de 

vantagens para determinado grupo social, reafirma-se que a definição de sinergia proposta 

nesta dissertação tem como referencial as bases filosóficas do Saint-Simonismo, que se 

caracterizou como um dos primeiros movimentos socialistas da contemporaneidade.  

Faz-se ainda uma última observação sobre o uso do termo de sinergia ao conceito de 

MPSS. Não se faz aqui qualquer alusão a perspectiva neoliberal de sinergia, cujo conceito 
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foi empregado por empresas e corporações e que serviu para justificar as operações de 

fusão e aquisição que caracterizaram o mundo dos negócios nos anos 80. 607  

Ao referir-se à sinergia, se concebe que a divisão do trabalho presente no contexto 

do modelo capitalista vigente em nosso tempo não proporciona a plenitude dos seres 

humanos, muito pelo contrário, gera a desumanização tanto dos explorados quanto dos 

exploradores. A mediação da potência sinérgica que intrinsecamente existe na sociedade, 

alicerçado no Saint-Simonismo, busca o desenvolvimento das capacidades de cada ser, 

possibilitando sua felicidade pessoal, ao mesmo tempo em que gera o necessário, para o 

bem comum, para o desenvolvimento da sociedade. Esse desenvolvimento, possível pela 

sinergia, se moveria em função dos que se colocam na complexa combinação social por 

meio do trabalho, e assim, devendo usufruir das benesses da produção. Lembrando uma 

citação de Saint-Simon, os trabalhadores deveriam se aperceber enquanto membros de uma 

associação de trabalhadores. Tal sinergia não se moveria em detrimento de uma sociedade 

de classes antagônicas, em que a contradição condena a classe trabalhadora a alavancar a 

classe ociosa.  

O conceito de sinergia usado no trabalho refere-se à união, parceria, e no Saint-

Simonismo, a Associação Universal dos Homens. Baseado no Saint-Simonismo, afirma-se 

que a reforma social é possível por meio de uma sinergia que aproveite as potências de cada 

indivíduo, o que se efetiva por uma sociedade cujas instituições sociais são preparadas para 

transcender a polaridade entre egoísmo e altruísmo.  

 

7.1.3 Sobre o Social. 

 
Em Pedagogia da Amizade, Gabriel Chalita fornece uma definição de Sociedade: 

 
“A palavra sociedade vem do latim societas, uma associação amistosa com os 
outros. Societas é derivado de socius, que significa companheiro. Assim o 
conceito está relacionado àquilo que é social. (...) Gramaticalmente e em sentido 
amplo, sociedade significa reunião, agrupamento ou agremiação de pessoas, na 

                                                 
607 “Foi, no entanto, à volta de Ansoff (1965) com o seu famoso conceito de sinergia e com o seu método de 
planejamento estratégico que se construiu o paradigma de Gestão que prevaleceu nas últimas décadas do 
Século XX” (PEREIRA, Duarte Costa. Nova Educação na Nova Ciência para a Nova Sociedade. 
Fundamentos de uma Pedagogia Científica Contemporânea. Porto: Editora da Universidade do Porto, 2007. 
p.159). 
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intenção de realizar um fim, ou de cumprir um objetivo de interesses comuns, 
para o qual todos devem cooperar e trabalhar”.608 
 
 

Ao se tratar do termo social dentro do conceito de MPSS, entende-se que as 

potencialidades de cada ser humano, ao se combinarem com os Outros, devem ter como 

responsabilidade e fim a felicidade e a plenitude de cada indivíduo que compõe a 

associação humana, conduzindo cada vocação e cada dom para o bem coletivo, superando 

os condicionantes históricos. 

Segundo Severino,609 a sociedade, constituída historicamente, se apreende em três 

esferas da existência humana, em inter-relações mútuas e constantes: a prática produtiva, a 

prática social e a prática simbolizadora (ver figura 7.3). 

 

 

Figura 7.3. 

 

Com referencial no Saint-Simonismo, a prática produtiva em uma sociedade 

reformada pelos meios apontados por essa filosofia deve se enovelar em torno da Indústria, 

a ação produtiva da associação dos homens sobre a natureza, humanizando elementos 

naturais, em função da humanidade e no qual busca meios de sobrevivência material e 

espiritual. A Indústria se divide em três categorias práticas, isto é, três Indústrias práticas: 

                                                 
608 CHALITA, Gabriel. Pedagogia da Amizade: Bullying: o sofrimento das vítimas e dos agressores. São 
Paulo: Gente, 2008. p.216. 
609 SEVERINO, Antônio Joaquim. Filosofia. São Paulo: Cortez, 1994. p.26-27. 
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agrícola, comercial e transformadora; e uma categoria teórica, isto é, a Indústria teórica: o 

conhecimento artístico, filosófico e científico. A Indústria, segundo o Saint-Simonismo, é a 

junção de todas essas indústrias, não havendo dicotomia entre campo e cidade, constituindo 

a base, o que determina as condições de existência das classes sociais. 

A prática social idealizada pelo Saint-Simonismo deve ser a esfera da existência em 

que as relações sinérgicas no âmbito da produção regida por uma nova divisão do trabalho 

possibilitem a plenitude de todos os indivíduos, superando o antagonismo histórico que 

bipolarizou a sociedade entre exploradores e explorados. As instituições sociais devem ser 

regidas pelos princípios cristãos do “amar ao próximo como irmão”, “retribuição segundo 

as capacidades” e “engajamento pela melhoria física, moral e intelectual da classe 

trabalhadora mais pobre e mais numerosa”.  

A prática simbolizadora entendida pelo Saint-Simonismo está relacionada, 

sobretudo, a concepção de poder espiritual, a dimensão supra material inerente à produção 

e a sociedade dentro de cada época orgânica, que sintetiza os princípios que dão direção às 

práticas produtiva e social. Os homens, em cada período da história, se relacionam por 

meio de um elo fixado pela prática simbolizadora, pelo poder espiritual, por aspirações 

simpáticas, pelo amor à associação estabelecida, por um culto ou idolatria, conforme 

ressaltou Saint-Simon.610  

O que caracterizaria o período orgânico, segundo o Saint-Simonismo, é a correlação 

entre as práticas produtivas social e simbolizadora. Entretanto, as duas primeiras práticas 

apresentam transformações e avanços, entrando em contradição com o poder espiritual, e 

estabelecendo, dessa forma, uma época de crise, superada somente quando a prática 

simbolizadora passa a se correlacionar com as dimensões produtiva e social. 

No período de efetivação da Associação Universal dos Homens, em que a 

correlação entre as três esferas da existência humana possibilite o desenvolvimento das 

capacidades de cada indivíduo e a plenitude humana, os seres humanos terão suas 

vocações, dons e capacidades dirigidas para três categorias que coordenam as diversas 

ordens de trabalhos: 1ª.) Classe dos trabalhadores simpáticos ou poéticos: artistas e 

                                                 
610 “O homem criou as artes e as profissões, e aderiu todas as ideias particulares que lhe serviram de base 
nas diferentes direções da arte e profissões, na concepção geral na qual demos o nome de idolatria”. 
(SAINT-SIMON, Henri de. Nouvelle Encyclopédie, 1810. Apud Mélanges de philosophie, d'histoire, de 
morale et de littérature, suite dez Annales Catholiques et des Annales Littéraires et Morales. 18ª collection. 
Paris: Adrien le Clere, 1810. Tomo VIII, p.377). 
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oradores etc.; 2ª.) Classe dos trabalhadores intelectuais: filósofos e cientistas; 3ª.) Classe 

dos industriais ou trabalhadores materiais: todos os que transformam a propriedade 

privada em produtiva, o que inclui não somente os bons administradores, mas a massa dos 

trabalhadores proletários. 

 
7.1.4 Sobre a Mediação. 
 
 

Dos quatro termos que compõem o conceito de MPSS, o primeiro termo, a 

mediação, está em última proposição nessa sessão por apresentar um caráter relacionado à 

Educação e por estar entreposto entre o Potencial Sinérgico Social e o Ato Sinérgico Social. 

Aqui, especificamente, mediação engloba dois aspectos, que é o da instrução visando o 

desenvolvimento das capacidades individuais e a Educação enquanto formação humana 

para a humanidade. 

O termo mediação (do latim tardio mediatio), em sentido genérico, é a ação de 

relacionar duas ou mais coisas, de servir de intermediário ou “ponte”, de permitir a 

passagem de uma coisa para outra.611 Mediação significa ação de mediar, intervenção, 

intercessão, intermédio, intervenção com que se busca produzir um acordo.  

Segundo Andaró, “é possível dizer que mediação é processo, não é ato [e nem 

potência], não está entre os dois termos que estabelece relação, ela é a relação”.612 

Portanto, a mediação, enquanto fenômeno educativo, não é um fim em si mesmo, mas uma 

ação de relação entre dois algo determinados, no qual a sociedade forma os seres humanos 

conforme os seus interesses. A mediação é uma característica da Educação. 

Sobre a mediação enquanto caráter instrumental da Educação e relação que sofre 

influência da coeficiência de poderes e forças sociais enquanto processo subjetivo, Saviani 

lembra que  

 
 
Ora, o conceito de mediação indica, justamente, o caráter instrumental da 
educação e, por consequência, afirmar que a educação é mediação significa 
admitir que o que se passa em seu interior não se explica por si mesmo, mas 

                                                 
611 JAPIASSÚ; MARCONDES. Op.cit., p.182. 
612 ANDALÓ, Carmen. Mediação Grupal: Uma Leitura Histórico-Cultural. São Paulo: Agora, 2006. p.29. 
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ganha este ou aquele sentido, produz este ou aquele efeito social dependendo das 
forças sociais que nela atuam e com as quais ela se vincula.613 
 
 

A mediação abrange dimensões relacionadas à Educação, por meio do ensino, da 

instrução, do treinamento e de outros aspectos de ordem pedagógica, revelando o seu 

caráter educativo na formação moral, profissional, racional, afetiva, psicológica, espiritual 

e social. Por esse motivo, optou-se pelo termo mediação, justamente por sintetizar os 

diversos aspectos da intervenção dos homens e da sociedade sobre cada ser humano. 

 

7.2 AS DUAS DIMENSÕES PEDAGÓGICAS DA MEDIAÇÃO DO POTENCIAL 
SINÉRGICO SOCIAL (MPSS). 
 
 

Após uma abordagem sobre cada termo que compõem a expressão Mediação do 

Potencial Sinérgico Social (MPSS), esboça-se sua definição, como sendo a ação de 

desenvolvimento das capacidades e vocações de cada ser humano por meio da educação, 

com o objetivo de uma melhor organização social, que possibilite uma vida com 

dignidade a todos por meio da repartição da produção material e difusão da produção 

intelectual humana. 

Há duas dimensões pedagógicas referentes à ação educativa da MPSS, cujo 

referencial está ancorado no Saint-Simonismo: 1º.) Educação Geral ou Moral; 2º.) 

Educação Especial ou Profissional. Ao se afirmar que as duas dimensões estão ancoradas 

nessa filosofia, significa que se tem ela como a priori. Entretanto, por se tratar a mediação 

enquanto fenômeno ao invés de um objeto, toda contribuição teórica que venha ao encontro 

dos mesmos fins, encontrará abrigo em tal concepção. 

 A primeira, a educação geral ou moral, reitera no espírito de cada ser humano o 

amor e a dedicação ao próximo, possibilitando o desabrochar da paixão aos seres humanos 

que compõem a humanidade; a educação geral ou moral tem como objetivo combater o 

egoísmo, presente na sociedade moderna justamente pela ausência de uma educação moral, 

que dirija suas potencialidades em direção à causa humana, dando fim ao antagonismo 

histórico de classes. A segunda dimensão pedagógica, a educação especial ou profissional, 

se divide em três tipos, e tem como foco o desenvolvimento das vocações e capacidades de 
                                                 
613 SAVIANI, Demerval. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. 10ª.ed.rev. Campinas: 
Autores Associados, 2008. p.51. 
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cada ser humano, possibilitando sua felicidade e atendendo as necessidades sociais. Essas 

duas dimensões não estão isoladas em si mesmas, mas se relacionam (ver figura 7.4).  

 

 

Figura 7.4. 

 

Nessa sessão se expõe essas duas dimensões pedagógicas da MPSS, com base no 

Saint-Simonismo. Prospectivas referentes a uma teoria e uma prática de educação são 

apresentadas, também alicerçadas no Saint-Simonismo, o que revela um caráter pedagógico 

da MPSS, pois, como ressalta Esclarín,  

 
O objetivo da pedagogia é refletir sobre a teoria e a prática educativa, para 
estimular ações concretas de transformação, e estabelecer um modelo coerente 



 466 

que corresponda, tanto na teoria quanto na prática, às intenções e aos 
contextos.614 
 
 

A exposição dos dois aspectos pedagógicos, incorporadas à proposta de educação 

que se apresenta neste capítulo é sucinta, pois seus referenciais estão dispostos nos 

capítulos quinto e sexto, incluindo, todavia, algumas considerações, já que a MPSS se 

mostra como uma reinterpretação de um aspecto da filosofia saint-simoniana. Dentro das 

sessões, se expõe reflexões saint-simonianas sobre o desenvolvimento das capacidades por 

meio de uma “educação industrial”. Baseadas em considerações disponíveis em textos de 

Michel Derrion, Charles Pellarin, e Charles Duveyrier. 

 

7.2.1 A educação geral ou moral. 
 

 

A educação geral ou moral é a primeira via pedagógica proposta pela filosofia 

saint-simoniana. Consiste em formar os indivíduos para o amor ao próximo e a dedicação 

aos interesses comuns a toda a sociedade, o que implica em questões relacionadas à ciência 

proposta pelo Saint-Simonismo (lei da atração Universal) e ao panteísmo proposto por essa 

filosofia. Por meio do amor, cada indivíduo se conectaria aos outros seres que compõem a 

humanidade. Essa educação revela seu caráter teleológico ao propor como sendo a meta da 

humanidade atingir a Associação Universal dos Homens, a Idade de Ouro, em que a 

exploração do homem pelo homem não encontrará mais espaço para de desenvolver, o que 

só é possível por meio de uma mudança moral, pois o saint-simonismo acreditava que os 

valores morais reordenados possibilitam a superação das crises temporais. Com isso  se  

anteve a potência da educação. Essa via pedagógica se enovela em torno dos princípios 

mais gerais do Universo e dos imperativos mais universais da sociedade. Nesse último 

caso, seriam os preceitos morais do Cristo os imperativos morais: 1) Amar ao próximo 

como a um irmão; 2) a retribuição segundo as obras, e cada obra segundo as capacidades; 

3) a luta pela melhoria intelectual, física e moral da classe mais pobre e numerosa. Esses 

imperativos dirigiram tanto as pessoas quanto os regimentos de quaisquer instituições 

sociais, dentro das três ordens de trabalho social instituídos por Saint-Simon: Os artistas 

                                                 
614 ESCLARÍN, Antônio Perez. Formação pedagógica: A educação popular e sua pedagogia. São Paulo 
Loyola, 2005. p.55. 
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(poetas, literatos, sacerdotes etc), os “sábios” (filósofos e cientistas) e os que se dedicam à 

atividade material (industriais). 

A educação geral ou moral se inicia na infância. Porém, essa educação geral dada na 

primeira etapa da vida do ser humano tem que ver reiterada constantemente ao longo da 

existência de cada pessoa. As impressões da educação moral se reforçam no indivíduo na 

medida em que elas são reproduzidas na vida ativa. Por vida ativa se compreende o 

momento em que a ser humano passa a fazer parte da atividade produtiva, integrando a 

sinergia social. 

Com base no Saint-Simonismo, quanto mais a civilização atinge progressos, mais a 

educação moral estende suas influências sobre a vida individual. A educação geral 

possibilita ao indivíduo conceber as relações entre seus atos pessoais e o interesse geral. Eis 

um dos princípios vitais que deveria se operar nas relações de produção segundo a ótica 

economista de Saint-Simon. É esse princípio que possibilita a passagem da potencia 

sinérgica social à sinergia social ideal (o “Ato”). 

Critica-se a divisão do trabalho na medida em que ela, que historicamente gerou 

progresso, faz com que o indivíduo perca a dimensão geral das coisas, se encerrando em 

um círculo limitado. Defende-se uma divisão do trabalho por meio das vocações, aptidões e 

capacidades, tendo como prioridade a dignidade de cada ser humano, não centrada, 

portanto, na produção enquanto sujeito. 

Partindo de uma analise histórica sobre a trajetória do homem, o Saint-Simonismo 

discorda que a faculdade racional, desenvolvida no processo de construção do 

conhecimento ao longo do tempo, seja o signo da virilidade humana, enquanto que a 

faculdade sentimental venha a simbolizar a infância da história da humanidade. Tal visão 

“mutila” o ser humano, negando a força simpática como manifestação da atividade humana. 

Ela é tão poderosa quanto a racional, pois enquanto a faculdade racional possibilita uma 

ação controlada e lógica sobre o mundo material e de forma positiva, a simpatia estabelece 

a relação de cada ser com o restante da sociedade, inferindo sobre o mundo. Por se 

relacionar à emoção e aos sentimentos, é a simpatia, através da poética e das artes, que deve 

dirigir a educação geral.  

A renovação dos sentimentos será guiada pelas belas-artes. Os artistas não se 

excluirão da apreensão científica, aliás, pelo contrário, dar-lhe-iam uma nova característica. 
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Os artistas orientar-se-iam pela filosofia geral, ramo proposto por Saint-Simon que se 

destinaria a compreender os fenômenos sociais, buscando os princípios que regem a vida 

social, ou seja, a Ciência do Homem.  

O ensino da educação geral e moral apregoará o amor ao próximo, aos humildes, 

aos desamparados e, sobretudo, aos trabalhadores. A imanência que é inerente a cada ser 

humano terá sua tendência dirigida para o bem viver de toda a humanidade. É por meio da 

educação moral que se reiterará, ao longo de toda a vida do ser humano, os valores que 

imanentemente o tornam humano e um ser no Universo. Portanto, essa dimensão 

pedagógica não se manifesta apenas na família e nos espaços escolares, mas na vida ativa, 

no convívio social. 

Como no presente se vive uma época crítica, em que há desarranjo dos progressos 

industriais e científicos em relação à moral, as artes possibilitam a apreensão da moral 

renovada. No período orgânico futuro, quando tal e tal se harmonizaram, a função de 

reiteração moral se dará pelos sacerdotes. Esses sacerdotes, que são poetas, oradores, 

filósofos e cientistas por essência, cumprirão a função empreendida pelos artistas na época 

de crise. A educação moral será, assim, reiterada pelo culto.  

 

7.2.1.1 Contribuições pedagógicas de Derrion à educação moral. 

 
A educação geral ou moral atingirá cada ser humano em toda a sua existência. 

Assim, se concebe o mundo, as relações de coeficiência de poderes e a sociedade como 

“espaços de Educação”. Com isso, a educação que acompanhará o indivíduo para além da 

infância, na vida ativa, deve se efetuar. Essa função de educação moral para todos os 

homens que formarão a Associação é destinada aos artistas. Nesse sentido, há 

contribuições, sobretudo, de Émile Barrault. Entretanto, nessa dissertação, se escolheu 

algumas contribuições do saint-simoniano Michel-Marie Derrion (1803-1850) para a 

questão que se apresenta. 

Em sua obra Constituição da Indústria, Michel Derrion elaborou um projeto de 

reforma social que seria deflagrada por meio de uma cooperativa de consumo, que geraria 

um fundo em prol da melhoria da classe trabalhadora. Segundo Derrion, na futura 

constituição social, no qual a sociedade estaria disposta pacificamente em volta da 
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produção industrial, se eliminaria os atravessadores, os ociosos. A quarta parte de todo o 

benefício gerado pelos trabalhadores seria destinado, num primeiro estágio temporal, à 

melhoria física dos trabalhadores, por meio de fundos de indenização, de aposentadoria e 

de auxílio social. Essa ideia está baseada na seguinte prerrogativa: 

 
“Antes de pensar em fornecer ao povo ondas de desfrutes artísticos, é preciso 
preservar seus cabelos brancos da humilhação da esmola. É preciso que o 
necessário chegue antes do agradável”. 615 
 
 

Efetivada a Organização Pacífica, Derrion ressalta a importância da potência 

artística como elemento inspirador dos homens de todas as atividades a realizarem todas as 

espécies de empreitada. Os trabalhadores simpáticos seriam remunerados por sua 

importância social, que é a da educação moral: 

 
“Quem é que não sentiu a influência moralizante e excitante que tem as belas-
artes face ao povo em geral? O poeta, o literato, o publicitário, o orador, o 
músico, o sacerdote, o estatutário, o comediante, o dançarino e o atleta, todos os 
artistas enfim devem receber do trabalhador os meios para poder exercer seu 
ministério de inspiração. Não são eles, com efeito, que desenvolvem o sentimento 
no coração do homem, e o torna capaz de executar as maiores coisas? Nada é 
impossível ao homem que quer. Pois bem! É o sentimento, o entusiasmo que 
fazem querer”.616 
 
 

Grandes espetáculos de ópera, de teatro e de recreação seriam os espaços nos quais 

os trabalhadores, os filósofos e os cientistas seriam instigados a se inspirarem, ao mesmo 

tempo em que receberiam ensinamentos por meio da ação simpática dos poetas, oradores e 

artistas.617 Derrion salienta que os artistas, tal como o proletariado, não tiveram até então a 

consideração que mereceriam. Os artistas se tornariam funcionários da ordem pública, por 

sua função mediadora por meio da educação geral: 

 

                                                 
615 DERRION, Michel-Marie. Constitution de l’industrie et organization pacifique du commerce et du travail 
ou tentative d’un fabricant de Lyon pour terminer d’une maniére definitive la tourmente sociale, Lyon: Mme 
Durval, 1834. p.46. 
616 DERRION. Op.cit., p.44. 
617 “Mas vem o tempo em que magníficos teatros e imensos circos se abrirão para o povo que ali se 
assentarão, para se recompor de seus cansaços e haurir novas forças. Virão os novos jogos olímpicos, 
ornados de todo o luxo da indústria, embelezados por todos os prestígios duma engenhosa poesia” 
(DERRION. Op.cit., p.45). 



 470 

“É possível sentirmos que os artistas, principais diretores dessas solenidades 
nacionais, se revestirão então de um novo caráter; ao invés de serem histriões618 
ganhando sua vida ao preço de aplausos simplórios, eles farão parte do corpo de 
funcionários de uma grande importância, que formará, por assim dizer, um novo 
sacerdócio, amado, respeitado, admirado”.619 
 
 

A inspiração poética enquanto ação mediadora tem como função possibilitar a 

transpasse da potência sinérgica social em ato, em ação de trabalhado, em geração de 

riquezas que possam viabilizar uma vida digna a todos:  
 
“Quer-se tanto refletir agora sobre todo o entusiasmo laborioso que poderá ser 
inspirado nos trabalhadores pelas entonações apaixonadas dos poetas e dos 
oradores, e em tudo o que eles poderão produzir nos grandiosos esforços, nas 
gigantescas empreitadas; não é pelo que inspira as grandes admirações que levam 
o homem a edificar?” 620 
 
 

A educação geral, impulsionada pelos artistas, possibilitaria a consideração humana, 

simpática e amorosa em qualquer atividade de produção, entendendo as mais diferentes 

atividades de trabalho como sendo a geradora da riqueza social, distribuindo conforme as 

obras e de acordo com as capacidades: 
 
“Será o momento propício para atacar o que há de vicioso no modo de produção; 
então haveria possibilidade de colocar os salários em relação exata com o 
trabalho e com o esforço do produtor; então existirá realmente para todos uma 
facilidade, digo mais, uma riqueza geral. Poder-se-á sonhar em multiplicar essas 
máquinas engenhosas que decuplicam as forças do homem. Sendo a ação deles 
social e seus produtos repartidos de modo equitativo, elas não terão mais os 
inconvenientes funestos de hoje, que transformam em flagelo para o trabalhador o 
que deveria ser uma benfeitoria para ele”.621 
 
 

A educação que se refere ao desenvolvimento das aptidões, vocações e capacidades 

em prol da riqueza social é a educação especial ou profissional.  
 

                                                 
618 Histrião (do latim histrio, comédia popular em Roma): É uma antiga denominação para o ator que 
interpretava farsas grosseiras. Bufão. 
619 DERRION. Op.cit., p.45-46. 
620 DERRION. Op.cit., p.46. 
621 DERRION. Michel-Marie. Amélioration industrielle, In L’Indicateur, (5ème article) n°.18, 18 janvier 1835 
Apud BAYON, Denis. Le Commerce Véridique et Social, de Michel-Marie Derrion. Lyon, 1835-1838; 
Petites visites chez les utopies coopératives de nos grand-parents. Lyon; Atelier de Creation Libertaire, 2002. 
p.59. 
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7.2.2 A educação especial ou profissional. 
 

Segundo o primeiro ano da Exposição da Doutrina de Saint-Simon, a educação 

especial ou profissional é “a que está destinada a adotar os indivíduos às diversas ordens 

de trabalho que comporta o estado da sociedade, e que devem se dividir”.622 Assim, essa 

dimensão pedagógica tem como objetivo desenvolver as vocações e capacidades de cada 

ser humano, voltando-as para a manifestação social, transformando o estado atual da 

sociedade, que do passado aos nossos dias, se funda na exploração do homem pelo homem. 

Portanto, o que impulsiona esta via pedagógica é pôr fim a tal exploração, sob qualquer 

grau, o que a ata intimamente, a educação moral. 

O passo primordial na relação entre Educação e mudança social é estabelecer uma 

mesma educação especial ou profissional para as crianças e jovens de classes sociais 

distintas, não levando em consideração sua nascença. Suas vocações devem ter as mesmas 

oportunidades de se desenvolverem, atendendo as necessidades sociais conforme a 

potencialização de suas respectivas vocações. Se tiver sua vocação voltada para a 

engenharia, o filho de um simples operário, por exemplo, receberá as condições 

pedagógicas para obter a qualificação para se desenvolver em tal ramo, e já que este ensino 

é público e mantido pelo Estado, ele o conduzirá sem qualquer cerceamento. Se o filho de 

um possuidor de grandes capitais tiver nenhuma vocação voltada para as ciências, para a 

filosofia, para as artes, mas apresenta predileções para a ação laboriosa da agricultura, a 

educação profissional lhe possibilitará a potencialização de sua vocação. Isso evitaria o 

inconveniente de termos engenheiros incapazes e agricultores negligentes, e talentos 

cerceados pela miséria. 

Esse exemplo da criança pobre com talento para a engenharia e da criança burguesa 

com predileções para a agricultura demonstra que a educação não é uma ação independente, 

alheia a si mesma, mas, de que ela necessita de um contexto de mudança social para que se 

possa efetuar a sua ação transformadora. Nenhuma profissão será menosprezada, todas têm 

sua importância na geração da riqueza material e social da humanidade, uma vez que se 

estabelece o fim da exploração de classes, em que o status de uma atividade é mais 

                                                 
622 Doctrine de Saint-Simon. p.194. 
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importante que outra. Portanto, não pode se entender a ação pedagógica como algo 

dicotomizado da sociedade, da ação política e do modelo econômica vigente. 

Porém, uma questão ascende diante do caso hipotético da criança pobre com talento 

para a engenharia e da criança burguesa com predileções para a agricultura: Como fazer 

com que a classe privilegiada aceite tal condição de igualdade social por meio de uma 

educação que determina a ação produtiva de cada um mediante as necessidades sociais e 

conforme as vocações individuais? Ora, essa pergunta é pertinente, pois a MPSS vai de 

encontro aos privilégios que, em um contexto que engendra e cultiva o antagonismo de 

classes, favorecia historicamente a minoria ociosa. Entra em questão a ação da educação 

geral ou moral, destinada a todos os homens, indiferente da idade e da classe social, o que 

revela o entrelaçamento das duas dimensões pedagógicas da MPSS. Isso enseja a reiteção 

da seguinte afirmação: não há cisão entre as duas dimensões pedagógicas da MPSS, pois é 

a junção entre as duas, uma amparando a outra, que se possibilita coadunação da plenitude 

da existência individual e a concretude do progresso social, pois a sinergia social ideal se 

torna viável, se torna ato. (ver figura 7.5). 

 

 

 

Figura 7.5 
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Estabelecidas essas condições para a ação pedagógica da educação especial ou 

profissional, se superaria a inacessibilidade de educação, ensino, instrução e treinamento à 

classe mais numerosa. Estabelecida essas premissas, se segue a repartição do ensino em 

razão das capacidades e vocações: 

 
“A distribuição da educação entre os indivíduos, em razão de sua capacidade, 
poderia, por ela só, representa toda a ordem social do futuro, pelo menos na sua 
oposição com o passado: é por aí, com efeito, que cada homem alcançará toda sua 
potência, todo seu bem-estar aos quais sua organização possa fazê-lo pretender. É 
por aí que se encontrará realizada esta igualdade que o sentimento invoca desde 
tão longo tempo, sem ter ainda podido determinar em que ela consiste”.623 
 
 

Com relação à atividade docente dentro dessa perspectiva, promove-se uma 

mudança em sua função, agregando ao seu ministério o cuidado especial em apreciar as 

aptidões, vocações e capacidades para que as mesmas sejam desenvolvidas.  

 

7.2.2.1 “Mediação de Odisseu”: O estímulo atraente das vocações pela experiência. 
 

Mas, como perceber as capacidades de uma criança ou de um jovem, uma vez que 

as vocações estão presentes, mas sem manifestação visível? Com base nos referenciais 

saint-simonianos, o fato de uma vocação estar latente no indivíduo não significa que ela 

não possa ser perceptível. O saint-simoniano e simpatizante do fourierismo, Charles 

Pellarin (1804-1883), fornece um meio sobre essa questão referente à educação especial ou 

profissional em seu Ensaio crítico sobre a filosofia positiva, de 1864. 

Segundo Pellarin, em sua crítica à Filosofia Positivista, as considerações sobre as 

vocações foram omitidas no “Sistema” de Comte: 

 
“Retomo a apreciação do sistema do Sr. Comte em matéria de educação. Se aí 
abundam as visões errôneas, o sistema também capacita a restauração de lacunas 
da mais alta importância. Assim, com relação às vocações e à educação 
profissional, duas questões que se ligam intimamente, nenhuma indicação se 
encontra na obra do reformador positivista. Como reconhecer e fazer eclodir as 
vocações naturais? Como empregar cada um que revele suas aptidões naturais 
seguindo suas vocações? Sob este ponto capital, o Sr. Comte nada nos tem a 
dizer, pois ele não nos diz absolutamente nada, senão, ao contrário de todos os 
observadores, que as vocações pouco imperam na maioria dos homem e que cada 

                                                 
623 Doctrine de Saint-Simon. p.198. 
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um, salvo rara exceção, deve continuar a especialidade profissional de seus pais. 
No entanto, a questão social se apresenta, por assim dizer, completa no 
discernimento, desenvolvimento e emprego judicioso das vocações”. 624 
 

 
Pellarin lembra que a presente organização social promove perdas imensuráveis ao 

ceifar vidas, condenando imoralmente talentos humanos preciosos à miséria gerada pelo 

antagonismo de classes. Isso, por sua vez, tem como resultado uma sociedade que não 

consegue se repensar moral e socialmente, não viabilizando o progresso geral da 

Humanidade, pois não se busca a plenitude humana por se possibilitar o desenvolvimento 

das aptidões de cada ser humano, explorando suas possibilidades para o bem-estar social e 

para o bem viver individual: 

 
“Bem de outro modo e incalculáveis e lamentáveis são as perdas de toda 
natureza, perdas materiais, intelectuais e morais, que sofre a sociedade em 
consequência do desconhecimento das vocações individuais. Em nosso mundo, a 
tarefa geralmente fixa sua escolha ao acaso, em primeiro lugar pela sorte do 
nascimento, na maioria das vezes em oposição aos seus instintos, seus gostos e 
suas aptidões, que não puderam senão muito excepcionalmente ser 
consultadas”.625 
 
 

As afirmações de Pellarin pode nos remeter à história do pequeno operário Robert 

Blincoe e ao caso hipotético da criança pobre com talento para a engenharia e da criança 

burguesa com predileções para a agricultura. Segundo Pellarin, a não potencialização das 

vocações gera não somente a repugnância pelo trabalho, mas toda forma de inconveniente 

social, já que suas reais aptidões se encontram sufocadas: 

 
“Daí uma execução defeituosa, sem ânimo, sem amor à profissão e à obra; daí 
essa repugnância geral pelo trabalho, somente considerado como um castigo pelas 
massas como um ‘por falta de algo melhor’ para escapar à fome. Era também a 
fonte mais comum das infelicidades pessoais, dos vícios e mesmo dos crimes que 
desolam a sociedade”. 626 
 
 

Mas, diante de tais constatações, qual o meio pedagógico oferecido de Pellarin para 

mediar as vocações do campo da potência para o campo do ato? Segundo ele, é 

                                                 
624 PELLARIN. Charles. Essai Critique sur la Philosophie Positive. Lettre à Monsieur É. Littré (de l’Institut). 
Paris: E. Dentu, 1864. p.168. 
625 Ibidem. 
626 PELLARIN. Op. Cit., p.168-169. 
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imprescindível que o jovem seja colocado em contato direto com todas as espécies de 

atividades, e de forma sensual, sendo conduzido para aquela (ou aquelas) que lhe for mais 

atraente. Pellarin, para exemplificar tal mediação, recorre a uma passagem da Ilíada, na 

qual o mais sábio entre os gregos, Odisseu (ou Ulisses, em latim), descobre o guerreiro 

Aquiles, filho da deusa Tétis, escondido entre as filha do rei Scyros com o objetivo de 

impedir seu recrutamento à guerra contra os troianos:  

 
“Há apenas uma pedra de toque das vocações; é a que empregou o mais sábio dos 
Gregos para detectar Aquiles escondido por entre as jovens de Scyros. À visão 
das armas expostas por Ulisses, o herói não pode se conter; o futuro vencedor de 
Heitor e de Ílion se revelara”.627 
 
 

Essa mediação por meio da experiência, dentro da perspectiva da MPSS, recebe 

nesta dissertação a denominação de “Mediação de Odisseu (Ὀδυσσεύς)”. A “ Mediação de 

Odisseu”  consiste em, por meio da simpatia inerente em colocar a criança aos vários tipos 

de atividade humana, “tocar” seu espírito, fazendo com que se manifestem suas aptidões, o 

que denomino de “efeito Aquiles” (ver figura 7.6). 

Segue uma citação de Pellarin que dá suporte teórico à “Mediação de Odisseu”: 

 
“Seguindo esse exemplo clássico mais citado que imitado, será necessário colocar 
a criança e o adolescente em contato com vários tipos de trabalhos em direção aos 
quais suas tendências naturais poderão levá-los; é preciso dar-lhe de aí se 
colocarem em experiência; é preciso experimentar o trabalho, em uma palavra, 
para descobrir-lhe as faculdades latentes e inúmeras vezes preciosas que estão 
neles”.628 
 
 

Pellarin confirma a ideia de que para se efetivar uma educação que possa 

desenvolver as vocações e as capacidades de cada um em prol da plenitude humana e da 

plenitude social, é necessário que a sociedade se torne uma Associação. Em uma sociedade 

de classes, uma educação com essas características é inviabilizada. Portanto, é necessário, 

antes de qualquer coisa, uma insurreição social, o que garantiria um estado de Associação, 

e assim, a possibilidade de fornecer uma educação que atice as vocações dos jovens. 

 
                                                 
627 PELLARIN. Op. Cit., p.169. 
628 Ididem. 
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Eis uma citação do Ensaio em que Pellarin frisa a importância da reforma social 

para a efetivação de uma nova educação, em que educação moral e educação profissional 

se emparelham e se entrelaçar, porém, partindo do estado de organização social 

aperfeiçoado em função da Associação, que possibilite tal condição pedagógica: 
 
“Mas dir-se-á impossível: no estado atual do exercício das indústrias e das 
profissões, sim, sem dúvida; não há senão a organização seriada do trabalho e a 
Associação, duas coisas emparelhadas e implicando uma com a outra, permitindo 
a eclosão, o desenvolvimento e o emprego das vocações. É sempre à Associação 
que é necessário retornar, desde que se queira aplicar largamente um bom 
princípio e realizar eficazmente uma medida sábia e útil na sociedade”.629 
 
 
 

7.2.3 “A multiplicação dos pães”: contribuição de Duveyrier para o entendimento do 
conceito de MPSS. 

 
Como se discutiu, a sociedade tem um potencial que, partindo da possibilidade de 

manifestação plena das vocações individuais de cada ser humano e colocando-as em 

sinergia, pode gerar um fruto tão vantajoso que se viabilizaria a vida com dignidade para 

todas as pessoas que compõem a Humanidade. Esse fruto gerando é sinérgico, pois é muito 

maior do que a forma das partes; é a própria multiplicação dos pães. Este capítulo se finda 

com essa alegoria, inspirada no milgagre do Cristo e em algumas considerações de um dos 

ideólogos do movimento saint-simoniano, o dramaturno Charles Duveyrier (1803-1860).  

O artista Duveyrier, autor diversas peças de teatro que ganharam notoriedade após a 

sua prisão em 1832 juntamente com Michel Chevalier e Prosper Enfantin, publicara em 

1843 uma série de inúmeras cartas, em dois volumes, cuja publicação levara o título Cartas 

Políticas. Segundo Georges Weill, 

 
Duveyrier publicou seguidamente uma série de Cartas políticas, interessantes e 
sugestivas, que falam de todas as coisas: do governo (...); dos caminhos de ferro, 
que é essencial construir sem atraso; do ensino, que deve ser fundado por toda a 
parte, e tornado prático pelo abandono do latino e do grego.630 
 
 

                                                 
629 Ididem. 
630 WEILL, Georges Jacques. L’École Saint-Simonienne: son histoire, son influence jusqu’à nos jours., Paris : 
Alcan, 1896. p.194. 
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Entre essas cartas do saint-simoniano Charles Duveyrier, há uma indereçada ao 

arcebispo de Paris, Monsenhor Affre, em que se tema se enovala em torno da educação. 

Essa carta de trinta páginas foi publicada no segundo volume da obra Cartas Políticas. Nela, 

Duveyrier retoma algumas questões sobre educação bem recorrentes às discussões saint-

simonianas, como um ensino público e a contradição de uma instrução católica numa 

sociedade industrial. O mais importante propriamente para esta dissertação é que Duveyrier 

discutiu a necessidade de uma coadunação entre a educação moral e a especial. 

Segundo Duveyrier, o princípio que imanentemente rege a humanidade não é a 

competição, mas a cooperação. Graças a essa força divina, a humanidade atingiu 

desenvolvimentos, e se dirigirir contrário à ideia de associação é ir contra a própria 

Natureza. Portanto, o entrelaçamento entre essas duas dimensões pedagógicas parte da 

manifestação simpática que exige imanentemente que os seres que constituem a 

humanidade busquem uma melhor organização e, consequentemente, a constituição de uma 

regulação social, se religando ao divino, o que é esperado, por sua vez, se as faculdades e 

os dons individuais forem devidamente desenvolvidos e dirigidos para o bem da sociedade 

humana, e não para o egoísmo. Duveyrier fornecia ao Monsenhor Affre e aos leitores, para 

exemplificar tal afirmação, que as mães de famílias de escravos no Haiti, ilha das Antilhas 

que foi o primeiro país latino-americano a declarar-se independente. 

Charles Duveyrier ressaltava o poder que conferia uma superioridade simpática às 

mães das famílias de negros escravos das Antilhas não somente pela sua colaboração ativa 

no processo de independência, mas, por exigirim uma educação geral ou moral para os 

seus filhos: 

 
“Concordaremos sem dúvida sobre as mulheres, as mães de família, que livraram 
os escravos das Antilhas e derrubaram o mais potente potentado do mundo, e o 
direito de ter uma opinião sobre a educação de suas crianças. Eis o desejo mais ou 
menos geral que exprimem a esse respeito: elas querem uma educação moral e 
religiosa; para elas é inconcebível que um túmulo possa fechar-se ou um berço 
abrir-se sem oração; (...). Elas querem que o marido de sua filha respeite e 
favoreça a prática dos seus deveres mais consagrados”. 631 
 
 

Segundo o dramaturgo saint-simoniano, as mães negras das Antilhas percebiam que 

a instrução pública religiosa, comandada pela Igreja Católica, não era a ideal, entretanto, 
                                                 
631 DUVEYRIER, Charles. Lettres Politiques. 2ª.ed. Paris: Beck Editeur, 1843. tomo II, p.356. 
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elas viam nessa categoria de ensino algo importância. O mais relevante é que as mães do 

Haiti entendiam que a instrução religiosa, por si somente, não era suficiente, pois era 

necessário formar o ser humano para o mundo da atividade material: 

 
“Longe de apavorar-se com a intervenção do clero na instrução pública, 
almejavam-na, chamam-na com todos os desejos. E, no entanto, estão longe de 
crer que isso é suficiente; porque, aos seus olhos, a educação tem por objetivo 
formar jovens, não somente tornando-os morais, religiosos, mas capazes, pelos 
seus trabalhos, de apoiar uma família e de servir ao Estado; e sabem que as 
propensões da primeira idade são encaradas pela Igreja e pelo mundo num ponto 
de vista bem diferente”.632 
 
 

Aproveitanto essa crítica à instrução pública religiosa calcada no catolicismo, 

Duveyrier afirmava ao Monsenhor Affre que a insuficiência desse ensino estava no fato 

dela sufocar as vocações individuais em prol da obediência e a negação ao material, em um 

mundo que deveria promover a plenitude de cada ser humano por meio da multiplicação 

dos pães, ou seja, a produção industrial em grande escala para o bem viver de todos os 

indivíduos da sociedade, possível por meio do desenvolviemnto de suas capacidades em 

sinergia com as dos Outros: 

 
“Se a sua criança ama o barulho e o movimento, se está repleta de ardor para os 
trabalhos materiais, se sonha com os gozos do que é esplendoroso, a Igreja 
ensina-lhe o desprezo pelas riquezas; o mundo, com efeito, ensina-lhe a ser um 
banqueiro, um engenheiro, um armador, um fabricante. Se a sua criança está 
passionalmente atraída pela glória, pelas honras, se ela sonha com o poder, 
nascendo para a liderança, a Igreja ensina-lhe a obediência, a abnegação, a 
humildade, a negação às grandezas humanas; o mundo ensina-lhe a ser um artista, 
poeta, um administrador, um homem de Estado”.633 
 
 

Esse aspecto temporalmente contraditório, segundo Duveyrier, era compreendido 

intuitivamente pelas mães negras do Haiti, fato constatado na exigência que dirigiam ao 

clero pelo desenvolvimento de uma educação especial. Tal educação atenderia a imanecia 

e a existência terrena: 

 
                                                 
632 Ibidem. 
633 DUVEYRIER. Op.cit., p.357. 
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“As mulheres [mães negras do Haiti] sabem disso perfeitamente; e tudo isso é 
reclamado por elas na instrução moral do padre, o que significa que elas não 
desejam menos o ensino dos laicos, para que a sua criança, fazendo sua salvação, 
possa fazer também o seu caminho no mundo”. 634 
 
 

Remetendo-se ao hermetismo e ao feminismo saint-simoniano, Charles Duveyrier 

acrescentava que o instinto materno era uma balaça divina dada por Deus a toda mulher, 

balança na qual se estabelecia uma arbitragem entre a busca irresistível do homem em se 

religar a Deus e a manifestação plena do homem ao buscar as formas que garantam sua 

existência: 

 
“É assim que as mulheres, sem outro guia que o instinto materno, são, em seu 
caráter simples, os árbitros da velha luta entre a paternidade espiritual e a 
paternidade temporal, entre o padre que traz o alimento da alma e o pai de família 
que ganha com o suor do seu rosto o pão de cada dia, entre os ensinamentos da 
religião e os interesses da sociedade”. 635 
 
 

Conclui-se esse capítulo referente ao conceito de Mediação do Potencial Sinérgico 

Social como uma consideração de Duveyrier sobre a missão humana na Terra:  

 
Não é servir a Deus em tornar mais belo e mais fértil esta terra, parte magnífica 
que o próprio Deus nos reservou, em sua criação? Do momento que o homem, 
convertido pela palavra de paz, renuncia à guerra; do momento que ele emprega o 
seu gênio, todas as suas forças em penetrar nos segredos da natureza, multiplicar 
os seus tesouros e diminuir os sofrimentos do povo, não é essa a lei de Deus que 
o homem realiza? Não é a sua moral que toma por guia? Não é a sua obra que 
continua? E a Indústria não é santa quando ela adota por símbolo de todas as 
empresas o MILAGRE DA MULTIPLICAÇÃO DOS PÃES? 636 
 
 

O casamento entre a educação moral e a educação especial, ou seja, uma apoiando 

a outra, oportunizaria a grande produção humana por meio da economia, a Indústria, que 

tornaria realizável o germinar de vida com dignidade, não havendo o desperdício da 

dissipação da riqueza por uma única classe exploradora alavancada pelo suor de outra. As 

vantagens da efetivação de uma educação especial que pudesse desenvolver as capacidades 

individuais em prol da Associação Universal dos Homens promoveriam o desenvolvimento 

                                                 
634 Ibidem. 
635 Ibidem. 
636 DUVEYRIER, Charles. Lettres Politiques. 2ª.ed. Paris: Beck Editeur, 1843. tomo II, p.360. 
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potencial sinérgico social. O Saint-Simonismo entendia que a divisão do trabalho, por meio 

da capacidade individual de cada pessoa, faria da riqueza material, fruto da ação coletiva 

dos homens, a riqueza social, em proveito das classes trabalhadoras. Isso somente é 

possível pelo desenvolvimento potencial sinérgico social, isso é, as riquezas material e 

social resultam da associação dos homens, que vai além de uma soma de indivíduos que 

compõem a sociedade: complexamente se combinaria as vocações, tarefa possível somente 

por meio da educação especial. 

Revisitemos a passagem bíblica da multiplicação dos pães e dos peixes, e olhar 

Cristo com um olhar menos voltado aos dogmas e o misticismo enovelando em torno de 

sua imagem e miremos para o seu exemplo e para seus postulados morais, essenciais à vida. 

Segundo Nelson Kilpp, um dos maiores ensinamentos do Cristo é o não acúmulo de 

riquezas, e “Jesus confirma esse princípio quando afirma: ‘Não acumuleis para vós outros 

tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e 

roubam’ (Mateus 6.19)”.637 Ora, o acúmulo traz preocupação e não “enriquece” a vida. 

Kilpp lembra que com a passagem da multiplicação dos pães, Jesus foi além: 

 
“Na esteira dos profetas do Antigo Testamento (Isaías 5.2; 2 Reis 4.42-44), Jesus 
reforça uma outra proposta: não acumular, mas pilhar. O melhor exemplo dessa 
proposta talvez seja a conhecida história transmitida pelos quatro evangelhos, que 
as Bíblias, muitas vezes, intitulam de “multiplicação dos pães” (Mateus 14.13-21; 
15.32-39; Marcos 6.45-52; 8.1-10; Lucas 9.10-17; João 6-1-13). Conforme a 
primeira versão da história, com apenas cinco pães e dois peixes são alimentados 
cinco mil homens e ainda se recolheram doze cestos de sobras (Marcos 6.42-44). 
Na verdade, o milagre não consiste na “multiplicação” dos pães e peixes antes da 
distribuição. O milagre reside na no fato de que a distribuição organizada ou 
melhor, a partilha do pouco que se tem pode alimentar fartamente todas as 
pessoas. A partilha solidária transforma os parcos alimentos em fartura”.638 
 
 

A comprovação de que a produção mundial é mais do que suficiente para alimentar 

todos os seres humanos é atestada pelas estatísticas. Estima-se que em nosso país se 

colherá, em 2010, mais de 140 toneladas de grãos. No início de 2008, os nossos criadores 

de gado estavam se lamentavam por causa dos grandes estoques de carne bovina devido ao 

embargo temporário à carne bovina brasileira por parte da União Europeia. Acrescenta-se a 

isso a produção de leite, legumes, verduras e tubérculos, além da criação de aves, suínos, 

                                                 
637 KILPP, Nelson. Espiritualidade e Compromisso. São Leopoldo: Sinodal, 2008. p.88. 
638 Ibidem. 
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ovinos e da pesca, e divida-se tudo pelo número de habitantes no Brasil. As dádivas da terra 

proporcionadas pelo seu cio são tão exuberantes, que certamente sobrariam muitos cestos 

de pães e peixes. Muitas vezes somos testemunhas de produtores de leite despejando 

ostensivamente seu produto na sarjeta ou de produtores de cebola destruindo suas colheitas 

por falta de preço. Aparentemente, a humanidade aprendeu a realizar o milagre da produção 

e multiplicação de alimentos, mais ainda não o milagre da distribuição eqüitativa. A 

humanidade é chamada a denunciar onde o alimento é acumulado ou destruído por causa da 

especulação. Ela é chamada a encontrar meios legais e viáveis para distribuir as toneladas 

diárias de sobras de alimentos de armazéns, restaurantes, hotéis e festas. 

Porém, antes de se pensar no milagre da multiplicação dos pães, é necessário 

olharmos para as crianças cuja infância é drenada para atividades marginalizantes e, muitas 

vezes, sobrehumanas, matando suas vocações e os seus espíritos. São milhares de novos 

“Roberts Blincoes” espalhados pelo mundo. Segundo Eleonor Ferreira, 

 
 
Depois de um contínuo acompanhamento a menores que trabalham, observando-
se os efeitos perniciosos do esforço precoce, organizações de saúde chamam a 
atenção da sociedade e de governantes para os tipos de atividades que mais 
interferem no seu desenvolvimento. 639 
 
 

Atividades de trabalho em locais insalubres e perigosos, como pedreiras, carvoarias, 

ruas, minas, lavouras, ambientes frios e úmidos ou com calor intenso, galerias de esgotos, 

depósitos de lixo, curtumes, matadouros, batedeiras de sisal, corte de cana-de-açúcar, assim 

como lugares com desprendimento de poeira e resíduos como do algodão, da lã, da 

cerâmica e de metais, estão classificados como causadoras de moléstias do aparelho 

respiratório, intoxicação, lesões, queimaduras, cortes, fraturas comuns por exposição a 

atividades de risco, mutilações e acidentes fatais ou danos irreversíveis à vida da criança. 

Mas, além dos males físicos, há os males espirituais que aflingem essas crianças, na 

destruição sistemática de ser enquanto gente, numa sociedade que não consegue superar a 

dinâmica de classes, que não consegue se repensar, e em que crianças que nunca 

aprenderão a escrever já nascem com o seu destino escrito...  

 
 

                                                 
639 FERREIRA, Eleonor Stange. Trabalho infantil: história e situação atual.  Canoas: Ulbra, 2001. p.56. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 
 
 
 
« E Jesus, (...), viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram 
como ovelhas que não têm pastor; e começou a ensinar-lhes muitas coisas. 
Estando a hora já muito adiantada, aproximaram-se dele seus discípulos e 
disseram: O lugar é deserto, e a hora já está muito adiantada; despede-os, para 
que vão aos sítios e às aldeias, em redor, e comprem para si o que comer. Ele, 
porém, lhes respondeu: Dai-lhes vós de comer. Porquanto estavam ali quase 
cinco mil homens. Então eles lhe perguntaram: Havemos de ir comprar duzentos 
denários de pão e dar-lhes de comer? Ao que ele lhes disse: Quantos pães 
tendes? Ide ver. E, tendo-se informado, responderam: Cinco pães e dois peixes. 
Jesus ordenou-lhes que sentassem, em grupos, de cem e de cinqüenta. Todos 
comeram e ficaram fartos. (...) E Jesus disse aos Apóstolos: “Recolhei os 
pedaços que sobraram para que nada se perca”. »   
 

(Evangelho de João, 06 : 01-12).  
 
 

Depois de percorrer os sete capítulos desta pesquisa realizada junto ao Grupo de 

Pesquisa Filosofia e Educação EDUCOGITANS, vinculado ao Programa de Mestrado em 

Educação da Universidade Regional de Blumenau (FURB), que traz como título “Os 

referenciais filosóficos de educação a partir de Saint-Simon e do Movimento Saint-

Simoniano”, alcança-se as considerações finais. 

Como fora entoado poeticamente no final da Introdução, o capítulo primeiro desta 

dissertação, a proposta de se lançar em um estudo sobre o Saint-Simonismo, uma filosofia 

relegada ao esquecimento e que recebeu a alcunha pejorativa de socialismo utópico por 

Marx e Engels, seria como empreender uma descida ao Limbo de uma Marxista Comédia. 

E nesse Limbo engelsiano/marxista, eu desci como um Odisseu a procura do “Tirésias” no 

Hades, em busca das palavras do profeta Saint-Simon. Encontrei o “Fausto Francês”, e ouvi 

de sua própria boca, isto é, li as palavras de Saint-Simon em suas obras, escritas em francês, 

e bebi da mesma fonte da qual Comte e Marx se nutriram.  

De meu regresso do Limbo engelsiano/marxista, empreendida ao longo do mestrado 

em Educação, retorno a pisar entre os vivos, isto é, miro meus olhos à vida como um todo, 

em minha responsabilidade como pai e como marido no convívio familiar, em meu 

compromisso transformador de professor na escola publicar, em minha responsabilidade 

enquanto cidadão para a insurreição social e em minha missão espiritual enquanto ser no 

Universo. Volto transformado, agregando alguns aspectos deste estudo em minha maneira 

de entender o homem, o mundo e a própria existência. 
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O objetivo geral desta pesquisa foi compreender de que forma os referenciais 

filosóficos de educação do Saint-Simonismo apresentam potenciais capazes de mobilizar a 

sociedade para a organização de posturas e procedimentos que desafiem os meios que 

promovem desumanização e marginalização. Em linhas gerais, tal objetivo proposto nesta 

pesquisa foi alcançado. 

 Compreende-se que o Saint-Simonismo constitui um humanismo que, por meio da 

sistematização científica, tinha a pretensão de entender as leis e os fundamentos que 

impulsionam os movimentos sociais inerentes à humanidade ao longo de sua caminhada 

temporal. Essa ciência foi denominada por Saint-Simon de Ciência do Homem. Essa 

ciência nova buscaria o entendimento do indivíduo por meio da fisiologia em sua dimensão 

material e biológica, enquatnto que sua dimensão espiritual seria estudada por meio da 

psicologia. Um outro ramo dessa ciência buscaria o entendimento da sociedade, por meio 

da fisiologia social. Identificando os problemas sociais, se almejava poder viabilizar 

soluções para os empasses que não oportunizam o desenvolvimento pleno da humanidade e 

dos indivíduos que a compõe. O Saint-Simonismo identificou um antagonismo histórico 

que inviabilizava as transformações sociais, o antagonismo de classes, no qual se sustenta a 

exploração de um classe ociosa sobre a uma grande massa de homens que transformam a 

riqueza natural em riqueza humana. A via enunciada pelo Saint-Simonismo para a 

transformação dessa condição de antagonismo é a mudança moral, adotando os princípios 

revelados por meio Evangelho de Cristo: “Amai-vos uns aos outros como irmãos”, “a cada 

um segundo sua obra; cada obra segundo sua capacidade” e “lutar pela melhoria geral da 

classe mais numerosa e mais pobre”. A transformação geral da sociedade, segundo Saint-

Simon, possibilitaria a conversão dos artistas e intelectuais, dos grandes empreendedores 

industriais e dos cientistas à causa humana, levando a primeira fase de uma reforma social, 

em que os mais capazes comandariam politicamente, tendo como meta principal a melhoria 

geral da classe mais numerosa e mais pobre. Isso conduziria ao próximo estágio da reforma, 

em que após a melhoria intelectual, física e moral das classes trabalhadoras, os próprios 

proletários lutariam por condições de existência mais plenas. Portanto, a Educação 

enquanto formação humana tinha uma importância muito grande para o processo de 

transformação social que garantiria a mudança social reservada ao futuro. 
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Como se evidenciou ao longo da pesquisa, o Saint-Simonismo se caracterizou com 

um dos primeiros movimentos socialistas da contemporaneidade, que difundiu ideias e 

fomentou debates amplos relacionados às condições históricas e sociais de miséria e 

marginalização em que estavam mergulhados os camponeses que surravam os campos para 

benefício de seus respectivos senhores e cujo fruto não lhes era reservado senão a mínima 

fração; miséria e marginalização em que estavam imersos os operários acorrentados a todo 

tipo de sorte em fábricas que se nutriam de suas vidas em detrimento do conforto e do 

status de uma pequena classe que detinha os meios de produção. Debatia-se sobre a 

incoerência da escravidão dos negros nas colônias européias na América e da opressão 

sobre as mulheres em uma sociedade que as reprimia em seu sentido mais amplo, o que 

originou os primeiros movimentos organizados na Europa reivindicando os direitos das 

mulheres. Essas discussões alimentadas por Saint-Simon e intensificada por alguns saint-

simonianos os caracterizam enquanto socialistas na contemporaneidade, em um cenário 

enovelado por transformações econômicas, instabilidade política, revoluções no campo do 

conhecimento, consolidação de mudanças religiosas e em que os trabalhadores ensaiavam 

seus primeiros esboços da organização operária. 

A proposta de reforma social propunha aquilo que foi denominado de Associação 

Universal dos Homens, regida pelo Sistema Industrial. Por “indústria” o Saint-Simonismo 

entendia como sendo a grande produção gerada por toda a atividade humana, da agricultura 

ao comércio, da ciência a tecnologia, produção essa que tornaria realizável a felicidade 

humana pelo domínio da natureza, em que se multiplicaria o pão. O regime político da 

Associação Universal dos Homens consistia em um regime político no qual artista e 

intelectuais, savants (cientistas) e industriais dirigiriam a sociedade, conduzindo todas as 

instituições sociais a se engajarem na luta pela melhoria geral de todos os seres humanos, 

distribuindo equitativamente a produção gerada pela Indústria, retribuindo a cada um 

segundo suas obras, e cada obra segundo suas capacidades. A pesquisa evidencia que, 

embora Saint-Simon e os saint-simonianos não tenham editado uma obra consagrada 

exclusivamente ao tema Educação, há uma concepção e um projeto de Educação 

intimamente presente nessa corrente filosófica, e que se coaduna com o seu prospecto de 

reforma social, tal como foi disposto nos capítulo quinto e sexto. 
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Evidenciaram-se, por meio desta pesquisa, aspectos que diferenciam o pensamento 

de Saint-Simon e sua escola se o compararmos com os pensamentos comtiano e marxista, e 

no que concerne mais precisamente ao tema “educação”, distanciamentos também se 

manisfetaram. Isso colaborou para uma nova reflexão sobre as bases que constituem duas 

das correntes que exerceram influência na filosofia e na educação latino-americana. 

Dissertou-se sobre a educação segundo a filosofia de Saint-Simon. O filósofo 

forneceu uma concepção de homem, na qual o ser humano se conecta ao Universo por meio 

de um princípio geral que lhe é imanente, o princípio da atração universal dos corpos. Em 

seguida, ao diferenciar educação e instrução, Saint-Simon os definiu, entendendo que a 

primeira deve se empenhar na formação moral dos que compõem a humanidade, e o 

segundo termo ao desenvolvimento das faculdades e capacidades de cada pessoa que 

compõe a sociedade. Tanto a educação quanto a instrução devem obedecer ao setênios. 

Saint-Simon previa a inclusão da Ciência do Homem na grade das escolas, seminários, 

institutos e universidades. Em seu prospecto de reorganização social, Saint-Simon propõe 

uma instrução que possa abraças todas as pessoas, garantindo o acesso universal ao 

aprendizado das artes e da filosofia, das atividades materiais e das ciências, como a Ciência 

do Homem. No sistema de política industrial, a organização do ensino público ficaria a 

cargo dos savants (cientistas) que formariam a Câmara de Exame, uma das três câmaras 

política desse sistema político. Saint-Simon propõe duas academias que discutiriam 

assuntos distintos, mas que se relacionariam: a Academia da Razão e a Academia dos 

Sentimentos. As considerações e as inovações desenvolvidas nesses dois espaços entrariam 

logo em contato com a vida ativa, tanto pela escola quanto pela educação no espaço social. 

Obedecendo à ideia aristotélica dos setênios, o ensino público se iniciaria somente aos 7 

anos de idade, se estendendo até a idade de 21 anos. Antes disso, a educação em eu âmbito 

moral se oportunizaria no seio familiar. 

Esses aspectos pedagógicos foram considerados pelos saint-simonianos. Amostra 

disso é notável na importância didática das belas-artes para o desenvolvimento do 

sentimento social e da divisão saint-simonista entre educação e instrução, cujos conceitos 

foram dilapidados e ampliados pelos saint-simonianos. Aquilo que fora denominado por 

Saint-Simon como sendo educação, os saint-simonianos deram a expressão Educação 

Geral ou Moral; o que Saint-Simon chamava de instrução, os saint-simonianos 
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denominaram Educação Especial ou Profissional. A Educação Moral teria um caráter 

sentimental, se destinando a desenvolver em cada pessoa o amor à causa humana, com o 

fim de convergir para um mesmo ponto os interesses individuais e os interesses gerais. Por 

seu caráter sentimental, essa via educativa ficaria a cargo dos artistas, que se valendo da 

pujança de sua ação simpática, atingiriam os homens em sua dimensão psicologia, ou em 

termos saint-simonianos, dimensão espiritual. Essa educação acompanharia cada homem ao 

longo de toda a sua existência, se reforçando os princípios essenciais à vida social através 

das artes, da religião e da filosofia. A Educação Especial ou Profissional, por sua vez, se 

destinaria ao desenvolvimento das potencialidades e capacidades, dentro das três classes 

estabelecidas pelo sistema industrial do Saint-Simonismo: a primeira classe, composta por 

artistas e sacerdotes do novo cristianismo; a segunda classe composta por cientistas e 

técnicos; e a terceira classe é composta por aqueles que se dedicam à atividade material, 

potencializando matéria-prima natural em produção humana, ou seja, os trabalhadores ou 

industriais. O objetivo saint-simoniano da Educação especial ou Profissional seria o de 

desenvolver os potenciais de cada pessoa em consonância com os interesses gerais, 

possibilitando com que o filho de um trabalhador pobre, que tenha a aptidão para ser artista, 

filósofo ou cientista, dando-lhe as condições para manifestar tal vocação na ação social. 

Com isso, os talentos das pessoas que constituem a classe mais pobre e numerosa não 

seriam dissipados, sufocados pela miséria. Num estado tal de desenvolvimento pessoal em 

prol da coletividade, tornando a sociedade numa imensa associação, viabilizaria uma vida 

plena a todos os seres humanos. O maior desperdício e contradição social, o do 

sufocamento daquilo que é elemento constituinte da essência de cada pessoa, isto é, os 

talentos, teria o seu impacto reduzido consideravelmente, criando se, por meio da educação, 

as condições para o desabrochar das potencialidades, o que por sua vez seria possível 

somente mediante uma profunda reforma social. 

Portanto, a sistematização das reflexões saint-simonistas e saint-simonianas sobre 

Educação a partir de um estudo teórico e histórico sobre o Saint-Simonismo, possibilitou 

com que se atingisse tanto o objetivo geral quanto os objetivos específicos traçados na 

Introdução desta dissertação, pois: compreenderam-se as reflexões filosóficas e os 

constituintes prospectivos do socialismo utópico propostos pelo Saint-Simonismo; 

perceberam-se as interligações entre aspectos econômicos, políticos, epistemológicos e 
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utópicos em relação às reflexões pedagógicas do Saint-Simonismo; e analisou-se a 

educação como possibilidade de desenvolvimento de talentos, dons e potências e 

revitalização dos mesmos quando reduzidos e anulados pela dinâmica das classes sociais. 

O problema mais abrangente sobre o qual esta pesquisa se empenhou foi a busca, na 

filosofia de Saint-Simon e no Saint-Simonismo, de possibilidades e inspirações para 

promover meios na educação contemporânea que viabilizem e aprimorem a valorização das 

pessoas enquanto seus potenciais e interações sociais de tal forma que amplie e valorize a 

humanização e revitalize o que promove vida com dignidade. Eis a angústia que levou meu 

espírito a se enveredar pelos bosques inescretáveis do Limbo engelsiano/marxista, a 

procura do “profeta Saint-Simon”, um dentre os socialistas utópicos. Diante das predileções 

pitonísticas desse “Tirésias Socialista” que anunciava o iminente estado associativo 

resenvado ao futuro humano, eu, enquanto “Odisseu”, as interpretei, buscando revitalizar 

seus dizeres, e consegui respostas àquele problema. Retorno à vida, à “Ítaca”, com a 

elaboração de um conceito filosófico de Educação tomando como ponto de partida o Saint-

Simonismo. 

As reflexões ascendidas pelo Saint-Simonismo abarcaram as esferas da existência 

humana (produtiva, social e simbolizadora), constituindo uma filosofia ampla, que discutiu 

aspectos que perpassam todo o pensamento contemporâneo, tais como a teleologia da 

Humanidade, as mudanças na constituição das religiões no Ocidente, as transformações 

paradigmáticas das ciências, a absorção do poder político pela economia, a busca por uma 

moral que possibilite o desenvolvimento de todos os homens e, como se constatou nesta 

dissertação, a função social da educação e suas práticas metodológicas.  

A sistematização das reflexões pedagógicas do Saint-Simonismo, que estão diluídas 

ao longo das obras de Saint-Simon e de seus seguidores, possibilitou a elaboração de um 

conceito filosófico de educação segundo tal corrente. Na edição de princípios que devem 

nortear a ação educativa, se percebeu que uma parte desses princípios transcende questões 

presas ao contexto da França do século XIX, o que significa que esses princípios se rumam 

em direção à existência humana. Nisso, se contemplou a possibilidade de uma revitalização 

das ideias saint-simonistas e saint-simonianas, elaborando uma proposta de revisão da 

função da educação que dialoga com o presente. Portanto, por meio de uma releitura desses 
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princípios editados pelo Saint-Simonismo é que se lançou uma asserção de ordem 

pedagógica no capítulo sétimo desta dissertação.  

Essa proposição, referendada no Saint-Simonismo, recebeu do autor desta pesquisa, 

a denominação de MPSS, isto é, Mediação do Potencial Sinérgico Social, que consiste na 

ação de desenvolvimento das capacidades e vocações de cada ser humano por meio da 

educação, com o objetivo de uma melhor organização social, que possibilite uma vida com 

dignidade a todos por meio da repartição da produção material e difusão da produção 

intelectual humana. 

É importante ressaltar algo que foi atestado na Introdução: a abordagem 

fenomenológica-hermenêutica oportunizou a reinterpretação dos textos saint-simonistas e 

saint-simonianos e, assim, a formulação de uma “nova proposta” para a educação, não por 

meio de um “resgate” dessa filosofia em seu espaço/tempo, mas, através de uma 

revitalização de partes de discussões pedagógicas do Saint-simonismo, visando repensar 

nosso contexto de escolarização, formação humana e cuidado com a entidade que constitui 

a pessoa. 

O objetivo da Mediação do Potencial Sinérgico Social vai ao encontro da utopia. 

Os socialistas utópicos criticados por Marx e Engels surgiram em um contexto peculiar, no 

qual movimentos revolucionários pululavam por toda Europa, denunciando as péssimas 

condições em que viviam os trabalhadores, deixando para os seus filhos um legado de 

miséria e sofrimento, enterrando suas vocações em detrimento de uma vida servil que os 

arrebatava para uma vida sem vida. Agora, vivemos um outro momento muito peculiar. A 

vida na contemporaneidade, num mundo caracterizado pela crise civilizatória, amplia a 

perspectiva antiética assumida pela economia, política, direito e trabalho, as quais são 

formas que deveriam servir aos humanos, mas que atualmente os convertem em peças a 

serviço desses agentes organizadores da sociedade. 

Essas são formas de entender e lidar com o Mundo, cujo resultado é uma sociedade 

global movida por uma dinâmica de produção e consumo predatório, tanto dos recursos 

naturais quanto do manancial espiritual das multidões de condenados. Se, com o seu ganho 

material o oprimido já não tem mais direito a sobreviver, quem o dera viver e proporcionar 

uma boa educação para a sua prole. Como denuncia a fala de uma personagem anarquista 

na obra Germinal, o ganho do trabalhador “está fixado pela lei de bronze na menor soma 
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indispensável, exatamente no necessário para os operários poderem comer pão seco e 

fabricarem filhos...”.640 Sobrevivemos em um mundo onde o lucro se tornou um fim em si 

mesmo e os seres humanos meros elementos secundários. No plano material, tal 

cosmovisão possibilitou a construção de um cenário contraditório, insuficiente para atender 

às necessidades impostas pelos desdobramentos da moderna práxis econômica. Apesar da 

potência e da organização dessa força geradora de miséria e marginalização, existem 

movimentos de resistência, fazendo com que se ouçam, aqui e acolá, gritos que clamam por 

mudança. A revitalização de premissas da utopia engendrada pelo Saint-Simonismo tem a 

responsabilidade de colaborar com os esforços de mudança desse quadro que não torna 

viável a vida digna em nosso tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
640 As palavras de Sourvarine no romance de Germinal, de Emile Zola: “ Il est fixe par la loi d’airain à la plus 
petite somme indispensable, juste o nécessaire pour que les ouvriers mangent du pain sec et fabriquent des 
enfants... ” (ZOLA, Émile. Germinal. Paris: Fasquelle. 1962. p.138). 
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