
 

Catecismo Positivista  

 

�AUGUSTO COMTE (1798-1857) propõe a criação de uma República Ocidental, 

com as cinco grandes potências do Ocidente (França, Alemanha, Grã-Bretanha, 

Itália e Espanha), associadas às nações escandinavas, à Holanda, á Bélgica, a 

Portugal e à Grécia, um conjunto que, depois, se estenderia a doze outros países 

considerados coloniais, nos quais incluía os Estados Unidos da América e várias 

nações sul-americanas. Haveria na grande República ocidental uma divisão em 

sessenta repúblicas independentes, que só terão verdadeiramente em comum o 

regime espiritual. Nela jamais surgirá autoridade temporal capaz de mandar 

em toda a parte, como o inútil imperador da Idade Média, que não passou, em 

relação ao sistema católico, de um resquício perturbador, empiricamente 

emanado da ordem romana. Cada nação conservaria a respectiva bandeira, mas 

em cada uma delas se inscreveriam as divisas positivistas, de um lado, ordem e 

progresso, do outro viver para outrém. Surgia assim um projecto confederativo, 

dirigido por um comité, onde inicialmente estariam oito franceses, sete ingleses, 

seis alemães, cinco italianos e quatro espanhóis. A capital seria em Paris, mas 

quando a confederação fosse alargada, o centro passaria para Constantinopla. 

Haveria uma marinha e uma moeda comuns e uma das espécie teria até o nome 

de Carlos Magno. Comte considerava, no entanto, que o sentimento nacional 

ainda constituía o verdadeiro intermediário entre a afeição doméstica e o amor 

universal. Nesta base, referia expressamente que Portugal e a Irlanda, se não 

surgir nestes qualquer divisão, formarão no começo do próximo século as 

maiores repúblicas do ocidente. A sua intenção era a de restringir a santa noção 

de Pátria, que se tornou demasiado vaga e consequentemente quase estéril entre 

os modernos, dada a exorbitante extensão dos Estados ocidentais. Considera 

que uma população de um a três milhões de habitantes constitui a extensão que 

convém aos Estados verdadeiramente livres, pois só assim se hão-de classificar 

aquelas cujas partes estão todas reunidas sem qualquer violência pelo 

sentimento espontâneo duma activa solidariedade. O prolongamento da paz 

ocidental, ao dissipar os receios sérios de invasão exterior, e mesmo de 

coligação retrógrada, não tardará em fazer sentir por todo o lado a necessidade 

de dissolver pacificamente certas agregações fictícias, e definitivamente 

desprovidas de verdadeiro interesse. Assim, prevê que antes do final do século 

XIX, a República Francesa achar-se-á livremente decomposta em dezassete 

repúblicas independentes, cada uma delas formada por cinco departamentos 

actuais. 
 


