CLAUDE HENRI DE ROUVROY, Conde de SAINT-SIMON (1760-1825)

O Estado é um intermediário organizado destinado a acabar com a exploração
do homem pelo homem
Oriundo da grande nobreza francesa. Sobrinho do memorialista Louis de
Rouvroy. Começa como militar, combatendo na América em 1779. Adere à
Revolução em 1789. Preso em 1793-1794, mas não por razões políticas. Apoia
Bonaparte. Tem como secretários particulares, Augustin Thierry, em 1814, e
Auguste Comte, a partir de 1817. Funda L'Industrie, em 1818, e L'Organizateur,
1819.
Um dos clássicos do socialismo utópico. Descobre a lei dos três estados,
inventa a ideia moderna de planeamento e fomenta uma ideia de renovação
moral, paralela ao desenvolvimento de grandes obras públicas, influenciando em
França o desenvolvimento dos caminhos de ferro e a construção do canal de
Suez, bem como a renovação do sistema bancário.
Considera que foi Descartes quem organizou a insurreição cientifica. Foi ele
que traçou a fronteira entre as ciências antigas e modernas; foi ele que levantou
a bandeira a que se acolheram os físicos no ataque aos teólogos; foi ele que
arrancou o ceptro do mundo das mãos da imaginação para colocá-lo nas mãos
da razão; estabeleceu o célebre princípio 'o homem só deve acreditar nas coisas
que a razão admite e a experiência confirma', princípio que fulminou a
superstição, que mudou a face moral do nosso planeta.
Chama ao Estado o intermediário organizado, com o qual poderia estabelecer
uma forma de vida que acabasse com a exploração do homem pelo homem.
•Lettres d’un Habitant de Genève à ses Contemporains, 1802.
•Introduction aux Travaux Scientifiques du XXème Siècle, 1807-1808.
•Esquisse d’une Nouvelle Encyclopédie, 1810.
•Mémoire sur la Science de l'Homme, 1813.
•De la Réorganization de la Societé Européenne, 1814. Em colaboração com Augustin
Thierry.

•L’Industrie ou Discussions Politiques, Morales et Philosophiques dans l’Interet de tous les
Hommes Livrés à des Travaux Utiles et Indépendants, 1817.
•Du Système Industriel, 1820-1822.
•Cathécisme des Industriels, 1823-1824.
•Le Nouveau Christianisme, 1825.
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