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Apresentação 
Os Organizadores 

 

No III Colóquio Dialética hoje – Ética e Idealismo, viabilizado virtualmente 

pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) em 

dezembro de 2020, sob a coordenação do Prof. Eduardo Luft, professores(as) e 

pesquisadores(as) debateram temas do campo ético-político e da filosofia 

idealista, desenvolvendo seus respectivos projetos e dando continuidade ao 

encontro anual de atualização da dialética iniciado em 2018. 

A compreensão dialética do universo (da totalidade), como também de 

cada configuração sistemática que o espelha, e que aqui trazemos na forma de 

artigos, expande-se especialmente a partir do idealismo moderno. Isso porque, 

apesar de encontrarmos em Platão as primeiras tentativas de pensar a 

oposição entre o todo e as partes (entre o uno e o múltiplo) como correlação 

não excludente e presente em qualquer existente possível, a reinauguração da 

dialética empreendida por Hegel nos apresenta uma vasta rede categorial, relida 

da história da filosofia, que torna sua obra uma fonte ímpar de diálogo crítico 

com diversos temas e autores da tradição.  

Pensador de sua época, Hegel concebeu a dialética como lógica inerente 

e conclusiva do sistema da razão pura, iniciado por Kant e aprofundado por 

Fichte, e como solução do dilema filosófico (entre liberdade e necessidade) 

emergente no mecanicismo. Contudo, seu esforço em desenvolver uma lógica 

movimentada por sínteses a priori, na qual o sistema de categorias desdobra-

se como a ordem ideal restituída em suas próprias contingências, não 

conseguiu se desvincular plenamente do necessitarismo; a pretensão de 

arquitetar um sistema de filosofia fundamentado de modo primeiro e último, a 

partir do pensamento reflexivo prefigurando a ideia, isto é, da própria lógica do 

conceito explicitando seus momentos, desde o menos determinado até a 

máxima determinação, culminou em uma teleologia direcionada à unidade, 

incompatível com nosso universo evolutivo. 

Quando compreendemos a filosofia como ontologia geral enredada às 

ontologias regionais (os saberes particulares), a crítica à teleologia do 

incondicionado – que tece a rede categorial da dialética hegeliana – torna-se 
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inevitável e nos redireciona à reconstrução radical da relação entre o todo e as 

partes. O colapso da dialética consequente desta crítica retira da filosofia a 

arrogância epistêmica advinda do dogmatismo e nos leva a uma postura mais 

humilde. Não precisamos, no entanto, abandonar a pretensão sistemática e nos 

render ao ceticismo característico de nossa época, mas repensar a relação 

entre sistematicidade e criticidade. Não mais partir da certeza filosófica em 

direção às ciências particulares, mas buscar o diálogo crítico com outros 

saberes e outros autores, a fim de reacender um novo caminho sistemático. 

Nesta procura, publicamos aqui resultados parciais de nossas atuais 

pesquisas. 

No primeiro capítulo, Thadeu Weber revê e reconstrói a interpretação 

rawlsiana da crítica de Hegel à Filosofia Moral kantiana, especialmente nos 

seguintes tópicos: o imperativo categórico, o problema do formalismo e o 

próprio construtivismo moral em Kant. Para isso, a crítica hegeliana é 

reconsiderada e explicitada tendo em vista os avanços que ela representa 

dentro de uma perspectiva dialética e de possíveis reparos que a ela podem ser 

feitos.  

No segundo capítulo, Luciano C. Utteich apresenta a tradução ao 

português de duas cartas trocadas entre Immanuel Kant (1724-1804) e 

Christian Garve (1742-1798), precedida por uma breve contextualização, para 

ilustrar um dos casos mais significativos da malfadada recepção da Crítica da 

razão pura (KrV). O autor explica que, publicada a primeira edição da KrV em 

maio de 1781, as circunstâncias de seu surgimento pareciam comprometidas 

em espelhar nos dez anos seguintes, quase integralmente, a anterior década 

silenciosa (1770-1780) de Kant, os anos de preparação do texto que lançou as 

bases da fase crítica do pensamento; isso pelo fato de terem sido necessários 

quase outros dez anos até que a obra publicada recebesse a merecida atenção, 

acompanhada de avaliações pertinentes, à altura da transformação trazida e 

desde um diálogo aberto e compatível com seu nível de revolução. 

Hellen M. O. Lopes traz uma reflexão sobre a Faculdade do Julgar no 

pensamento de Hannah Arendt, no terceiro capítulo. Para compreender os 

objetivos propostos por Arendt na faculdade do julgar, a autora fazer uma 
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exegese da obra, tematizando especialmente as Lições sobre a Filosofia Política 

de Kant (1982), que correspondem às aulas ministradas e conferências 

proferidas nos anos de 1964 a 1970, e foram reunidas como parte integrante do 

terceiro volume da obra A Vida do Espírito. 

No quarto capítulo, Adriano B. Kurle interpreta a figura da consciência 

cética na Fenomenologia do Espírito de Hegel como uma camada da formação 

da psiché da sociedade brasileira contemporânea. Para tanto, o autor apresenta 

uma leitura da consciência cética, contextualizando-a na figura mais ampla da 

consciência de si. Depois, relaciona o negacionismo contemporâneo no Brasil 

com a figura do ceticismo, de forma a aplicar a figura hegeliana como 

ferramenta heurística psicossocial.  

Henrique Raskin examina, no quinto capítulo, a dialética hegeliana 

enquanto projeto de superação da analítica kantiana. A partir da Ciência da 

Lógica e da Fenomenologia do Espírito, o autor propõe expor em Hegel uma 

dinâmica incessante entre necessidade e contingência, de modo a evidenciar 

que, neste elemento, repousaria o cerne da crítica de Hegel ao modo analítico 

de dissociar elementos tidos como imediatos e excludentes, mas que, no 

entanto, se desenvolvem relacional e processualmente. A demonstração desse 

jogo entre necessidade e contingência, na dialética das modalidades, estaria, 

assim, diretamente vinculado a uma leitura em que a liberdade, substancial, não 

seria transcendentalmente imposta, mas mostrar-se-ia o próprio motor da 

evolução humana.  

No sexto capítulo, Lourdes P. Albrecht faz uma análise da noção da 

liberdade e sua conexão com a vontade na Filosofia do Direito de Hegel, 

especialmente na sua Introdução, compulsando a discussão nos parágrafos 

subsequentes que genericamente contribuem como um segmento chave para 

o entendimento de toda a Introdução. A autora destaca o estreito liame do livre 

arbítrio e eticidade com o tema da liberdade na sua essência, assim como 

explora o papel das instituições sociais - a família, a sociedade civil e o Estado 

- como elementos essenciais no percurso procedimental dialético para o 

alcance da compreensão das determinações da Ideia da liberdade e a 
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configuração de sua concretização enquanto princípio orientador e fundante da 

Filosofia do Direito. 

No sétimo capítulo, Gabriela N. Souza aborda as proximidades e 

diferenças do conceito de intuição intelectual em Hölderlin e Schelling para 

mostrar alguns dos primeiros passos da intuição estética no pleno florescer do 

idealismo alemão. A autora traz três nomes importantes no universo do 

pensamento de Hölderlin sobre a intuição intelectual, Fichte, Schelling e Hegel, 

sendo os dois últimos amigos próximos com os quais escreveu o famoso 

manuscrito O mais antigo programa de sistema do idealismo alemão, o qual 

evidencia a necessidade da arte para a filosofia. Para a autora, a unificação da 

razão –  principal problema filosófico encarado pela filosofia de Fichte – é 

destacada neste manuscrito que, por sua vez, pretende mostrar a reabilitação 

da intuição intelectual como uma forma de integrar teoria e prática a partir da 

admirável, porém falha, filosofia analítica kantiana.   

O encerramento da presente obra traz uma reflexão sobre 

sistematicidade e criticidade, realizada em coautoria por Eduardo Luft e Rosana 

Pizzatto. A proposta dos autores, em continuidade às suas pesquisas 

anteriores, é reestruturar um projeto de sistema aberto à crítica e, 

consequentemente, pulverizar a pureza epistemológica em infinitas 

possibilidades lógico-ontológicas atuais e potenciais. Para isso, iniciam com o 

resgate da crítica interna forte à lógica modal de Hegel, responsável pelo 

consequente colapso de seu sistema; na sequência, apresentam uma 

atualização crítica da filosofia dialética com a reexposição do projeto de 

sistema autocondicionado e deflacionado à ideia da coerência; e, por fim, 

lançam uma crítica interna fraca à Lógica de Hegel revertendo-a a uma simples 

possibilidade, dentre infinitas, de um espaço lógico evolutivo. 

 

Eduardo Luft. 

Rosana Pizzatto.



  1. A crítica de Hegel à Filosofia Moral kantiana revisitada 
 

 
 
https://doi.org/10.36592/9786581110253-01  

         

                                                                                                                    Thadeu Weber1 

 

Introdução 

            

 O debate entre dois clássicos da Filosofia Prática – Kant e Hegel – é 

conhecido pelas suas diferenças de fundamentação e justificação. A crítica 

consequencialista de Hegel ataca de frente o chamado formalismo da moral 

kantiana. A análise dessas divergências já foi objeto de estudo em livro específico2. 

Não se trata, aqui, de fazer uma reconstrução das principais teses da Filosofia Moral 

de Kant, nem das críticas de Hegel, a não ser enfocá-las a partir de um dos maiores 

expoentes da Filosofia Prática Contemporânea, o neokantiano J. Rawls. Como ler e 

entender Kant e a crítica de Hegel, a partir da interpretação e aplicação do imperativo 

categórico feitas por Rawls? Como reler a crítica ao formalismo kantiano depois da 

leitura de um construtivismo moral?   

O texto propõe-se rever algumas das críticas de Hegel a Kant, inspirado, 

sobretudo, na interpretação de Rawls do imperativo categórico e suas formulações, 

o que poderíamos chamar de interpretação procedimentalista de Rawls, bem como 

do construtivismo moral kantiano.  

Para tal intento, torna-se necessária uma breve análise das principais 

contribuições do filósofo americano na explicitação da doutrina moral de Kant. É 

dada uma ênfase ao tema das aplicações do imperativo categórico, por ser este um 

dos principais alvos da crítica de Hegel. A acusação de “vazio formalismo” fixa-se 

em boa medida na primeira formulação do mesmo, embora atinja toda teoria moral 

do autor. O segundo aspecto é dedicado à análise de alguns elementos da crítica de 

Hegel à Filosofia Moral do filósofo de Königsberg. Princípios da Filosofia do Direito e 

                                                     
1 Doutor em Filosofia pela UFRGS, Professor dos Programas de Pós-Graduação em Filosofia e em 
Direito da PUCRS. E-mail: weberth@pucrs.br  
2  Ver WEBER, Thadeu. Ética e Filosofia Política: Hegel e o formalismo kantiano. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 1999. 

https://doi.org/10.36592/9786581110253-01
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Sobre as maneiras de tratar cientificamente o direito natural são as obras objeto de 

exame.  Em terceiro lugar, é feita uma avaliação dessa crítica hegeliana a partir de 

alguns aspectos da leitura rawlsiana de Kant. O intuito é propor uma certa 

reatualização das principais teses da Filosofia Moral kantiana motivada pela crítica 

de Hegel, dentro de uma perspectiva dialética. 

 

1. A interpretação rawlsiana da Filosofia Moral de Kant 

         

 Para se avaliar a pertinência ou não da crítica de Hegel à Filosofia Moral de 

Kant em muito contribui a distinção de Rawls entre lei moral, imperativo categórico 

e o procedimento do imperativo categórico (cf. Rawls, 2005, p. 192)3. A lei moral é 

uma “ideia da razão”; se aplica a todos os seres razoáveis e racionais, inclusive a 

Deus (Rawls, 2005, p. 192). O imperativo categórico diz respeito apenas aos “seres 

finitos e imbuídos de necessidades”. Somente seres humanos precisam de 

imperativos, pois precisam fazer frente às suas paixões. O imperativo categórico 

mostra como a lei moral se aplica a eles. O procedimento do imperativo categórico 

refere-se às circunstâncias em que o imperativo categórico é aplicado e precisa 

adaptar-se a uma determinada situação. Escreve o autor: “Para que o imperativo 

categórico se aplique à nossa situação, precisa adaptar-se às nossas circunstâncias 

na ordem da natureza” (Rawls, 2005, p. 193). Saliente-se que Rawls fala em situação, 

circunstâncias e leis da natureza. Isso envolve diretamente a primeira formulação e 

as aplicações do imperativo categórico, embora discuta longamente a segunda 

formulação – a da dignidade (o homem como fim em si mesmo) – e a terceira – a da 

autonomia (o reino dos fins).  

Diante disso, o que significaria falar em formalismo? Terá Hegel levado em 

consideração exatamente esses aspectos? Terá levado em conta todas as 

formulações do imperativo categórico, sobretudo a que se refere ao ser humano 

como fim em si mesmo e a que diz respeito à autonomia? (Cf. Kant, 1974b, seção II).  

                                                     
3 Sobre o imperativo categórico e suas formulações, ver Kant, I. Fundamentação da Metafísica dos 
Costumes, seção II. Weber, Thadeu. Ética e Filosofia do Direito: autonomia e dignidade da pessoa 
humana. Capítulo 1. Rawls, J. História da Filosofia Moral. Capítulos II a IV. Paton, H. J. The Categorical 
Imperative. 
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Rawls dá ênfase ao procedimento do imperativo categórico e o faz em quatro 

passos. O intuito é mostrar como ele se aplica à nossa situação levando em conta 

determinadas circunstâncias.  

O primeiro passo trata da máxima do sujeito agente, como princípio subjetivo 

do querer. Supõe-se que seja racional, considerando a situação do agente e as 

alternativas disponíveis. Supõe-se também que a máxima seja sincera, ou seja, 

indique razões reais e bem pensadas por parte do agente. Espera-se que ele tenha 

considerado as características de suas circunstâncias, com razoabilidade. Assim, 

temos: “Devo fazer X nas circunstâncias C a fim de realizar Y a menos que Z” (Rawls, 

2005, p. 194). Tomando o exemplo da promessa enganosa, aplicada ao passo 1 

temos: “Devo fazer uma promessa enganosa nas circunstâncias C” (quais sejam: 

estou em dificuldades financeiras e preciso de dinheiro emprestado, prometo 

devolvê-lo mesmo sabendo que não terei condições para tal).   

O segundo passo refere-se à generalização do primeiro passo. A lei prática é 

o resultado da máxima que passou pelo teste do procedimento do imperativo 

categórico. Ela, então, é válida para todo ser racional. Assim reza o passo 2: “Todos 

devem fazer X nas circunstâncias C a fim de realizar Y a menos que Z” (Rawls, 2005, 

p. 194). Aplicado ao exemplo da promessa enganosa, temos: “Todos devem fazer 

uma promessa enganosa nas circunstâncias C” (Rawls, 2005, p. 194). Temos, então, 

uma lei que vale para todos.  

O terceiro passo indica a passagem do preceito universal do passo 2 para uma 

lei da natureza. “Todos sempre fazem X nas circunstâncias C a fim de realizar Y, 

como se por uma lei da natureza”. No exemplo da mentira temos o correspondente 

ao passo 3: “Todo fazem (ou tentam fazer) uma promessa enganosa em 

circunstâncias C, etc. (como por uma lei da natureza)”. Nesse passo a mentira 

universalizada é elevada ao status de lei da natureza.  

O quarto passo associa a lei da natureza resultante do terceiro passo às 

demais leis da natureza já existentes. Ocorre que uma nova ordem natural resulta do 

acréscimo da lei originária do passo 3 às outras leis da natureza. Essa nova ordem 

natural é chamada por Rawls de “mundo social ajustado”. A questão é: como se 

comporta a nova ordem natural com a associação da nova lei? Poderíamos ainda 

falar em mundo social ajustado? No caso do exemplo da promessa enganosa nesse 
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passo 4 devemos associar a lei da natureza do passo 3 “todos fazem uma promessa 

enganosa”, às demais leis da natureza. A pergunta que devemos fazer é: gostaríamos 

de fazer parte de um mundo em que a mentira fosse lei universal, junto com as outras 

leis naturais? Poderíamos querer pertencer a esse mundo? 

A resposta de Kant, na interpretação de Rawls, seria essa: se não pudermos 

querer pertencer a esse mundo onde a promessa enganosa é uma lei, então não 

podemos agir segundo aquela máxima do passo 1. Ou seja, esse mundo social 

ajustado é um mundo no qual ninguém pode fazer uma promessa enganosa nas 

circunstâncias C. Essa nova ordem natural se desajustaria com a mentira 

universalizada. Se a promessa enganosa viesse a ser uma lei, isso se tornaria público 

e ninguém mais acreditaria em ninguém. Teríamos, então, um mundo social 

desajustado e desequilibrado. A mentira universalizada não se ajusta às outras leis 

da natureza.  

O ponto aqui é que não podemos desvencilhar a possibilidade da promessa 

enganosa das circunstâncias C, referidas no primeiro passo. Mas se as 

circunstâncias fossem outras? Um novo teste de universalização precisaria ser feito. 

Mas então o dever de dizer a verdade não vale aprioristicamente? A interpretação 

mais difundida de Kant é a de que ele estaria separando forma e conteúdo. A lei moral 

valeria independentemente do contexto (conteúdo, circunstâncias). Logo, não 

poderíamos mentir nunca. Com a crítica de Hegel e a interpretação de Rawls abre-se 

uma outra perspectiva. Na aplicação do imperativo categórico é dada uma ênfase às 

circunstâncias e, portanto, a crítica ao formalismo deve ser revista. O ideal (o dever-

ser) é não mentir nunca, mas na aplicação (no real), tendo em vista as circunstâncias, 

as vezes é permitido.   

O que chama a atenção nessa leitura é a importância dada à distinção entre o 

imperativo categórico e o procedimento do imperativo categórico e com isso ao 

destaque às “circunstâncias C”. Aqui está um dos pontos centrais: levar ou não em 

consideração as circunstâncias, no teste da universalização. As circunstâncias são 

ou não relevantes na avaliação do valor moral das ações? Kant não defendia 

exatamente que o imperativo categórico valia independentemente das 

circunstâncias? Afinal, a lei moral se aplica, considerando as circunstâncias ou vale 

independente delas?  A verdade sempre deve ser dita ou em determinadas 
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circunstâncias pode ser evitada? Não deveríamos falar em validade apriorística do 

princípio segundo o qual “é um dever dizer a verdade”? (Kant, 1986, p. 173). Isso 

poderia não valer em certas circunstâncias? A mentira contada a um assassino a fim 

de proteger um inocente, é permissível?  A insistência nas circunstâncias indica a 

fundamental relevância que a aplicação do imperativo categórico tem com relação 

às situações concretas. Se existirem circunstâncias em que a verdade não precisa 

ser dita, isso não invalida o princípio de que é um dever dizer a verdade.   

Além do mais, não se pode deixar de destacar a interpretação rawlsiana da 

terceira formulação do imperativo categórico – a do reino dos fins. Ao poder querer 

que uma máxima se torne lei universal, exercemos a função de legisladores para uma 

comunidade moral. Portanto, o conteúdo moral – as normas de ação – não são 

dadas, mas construídas. É o que Rawls chama de construtivismo moral.4 Não há, 

pois, uma mera justificação de normas já existentes, mas uma construção de novas 

e sua justificação. 

Outra questão diz respeito à necessidade de que uma ação moral, na 

perspectiva kantiana, seja desprovida de interesses. Segundo a interpretação de 

Rawls, para Kant “toda a ação é movida por algum interesse”. Ele “nunca postulou 

uma ação realizada exclusivamente segundo a razão, se a entendermos como uma 

ação desprovida de um interesse que a mova” (Rawls, 2005, p. 05). Rawls dá um 

destaque ao fato de que toda ação tem um “objeto ou objetivo”. Isso a vincula a 

algum tipo de interesse. Daí a importância de se avaliar a procedência da crítica 

hegeliana de uma ética formalista e pouco realista. Certamente não são os interesses 

que conferem valor moral às ações, mas eles certamente estão presentes.  

 

2. A crítica de Hegel à Filosofia Moral de Kant 

           

 Hegel acusa Kant de cair num “vazio formalismo” ou numa “indeterminação 

abstrata”, pelo fato de não considerar as circunstâncias em que ocorrem as ações e 

levar em conta, tão somente, a forma da lei (Hegel, 1975, p. 166). Segundo ele, o 

imperativo categórico não enuncia o que deve ser feito, ou seja, não determina um 

                                                     
4 O tema do construtivismo moral de Kant é amplamente abordado, por Rawls, em História da Filosofia 
Moral, capítulo VI; O Liberalismo Político, p. 144. 



 

 

 

 

18 | Dialética hoje: Ética e Idealismo 

 

conteúdo moral, podendo, nesse caso, ser usado tanto para justificar um ato moral 

como imoral. O teste da universalização é um teste puramente formal. Hegel insiste 

em dizer que Kant cai numa “indeterminação abstrata”, processo no qual nem sequer 

se passou pela mediação social. É uma moral do dever pelo dever, portanto, 

descontextualizada. O critério da não-contradição reduz-se a uma “concordância 

formal” consigo mesmo. Para ele, o imperativo categórico deveria pressupor 

determinado conteúdo moral, para que então na sua aplicação pudesse ou não haver 

contradição. Haver ou não propriedade não implica em nenhuma contradição. Esta 

somente ocorre se houver um princípio que ordena o respeito à propriedade privada. 

Violá-la, então, é cair numa contradição. A generalização de que todos podem negar 

um depósito que ninguém pode provar tem como consequência o desaparecimento 

dos depósitos. Mas isso só implica em contradição se houver um princípio prévio 

que prevê o respeito ao respectivo direito fundamental, no caso, o direito de 

propriedade.  

É importante registar que o critério da não-contradição é adotado e explicitado 

por Kant quando da primeira formulação do imperativo categórico ou mais 

especificamente nos exemplos referidos, quando da referência à lei universal da 

natureza. Cai em contradição quem reconhece a validade da lei moral, mas 

subjetivamente abre exceções a seu favor. Para Hegel, a contradição aí referida é 

apenas formal. Para ele, ocorre uma separação indevida entre forma e matéria da lei 

moral. Como poder-se-ia cair muna contradição se não houver a determinação de 

um conteúdo moral?  A materialidade da lei é fundamental.  

Hegel reconhece a importância da moral do dever pelo dever, a fim de 

resguardar a autonomia do sujeito agente. Mas trata-se de uma noção abstrata do 

dever, uma vez que não há definição de um conteúdo particular e um fim 

determinado. Toda ação exige um conteúdo particular, coisa que o dever pelo dever 

não faz. Hegel reconhece a importância da autodeterminação da vontade como “a 

raiz do dever”, mas isso não passa de uma fundamentação subjetiva do dever, ou 

seja, Kant permanece “no mero ponto de vista da moralidade e não passa para 

conceito de eticidade” (Hegel, 1975, p. 166). A moralidade kantiana, ao situar-se no 

plano do dever pelo dever, não trata das determinações objetivas da vontade livre.  
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Hegel pretende continuar onde Kant parou: a eticidade com suas 

determinações objetivas da liberdade – as mediações sociais. Para Hegel, o fato de 

permanecer no “mero ponto de vista moral”, sem passar para o nível da eticidade, 

reduz a moral do dever pelo dever a um “vazio formalismo”. Se partimos da 

“determinação do dever como ausência de contradição ou concordância formal 

consigo mesmo”, caímos numa “indeterminação abstrata”, onde não se pode “passar 

para a determinação de deveres particulares” (Hegel, 1975, p. 166). Para Hegel, não 

se age, pura e simplesmente, em cumprimento do dever pelo dever, mas se cumpre 

um dever por causa de um conteúdo. E como não há a determinação de um conteúdo, 

o procedimento pode ser usado para justificar qualquer um, ou seja, ora um, ora o 

seu contrário.    

Em Sobre as maneiras de tratar cientificamente o direito natural (1979) Hegel, 

muito antes da Filosofia do Direito, faz uma dura crítica ao formalismo da moral 

kantiana. “Kant reconhece que a razão prática renuncia a toda a matéria da lei e que 

só a forma da máxima do livre-arbítrio pode converter-se em lei suprema. A máxima 

do livre-arbítrio tem um conteúdo e inclui em si uma determinidade. Por outro lado, 

a vontade pura está livre de determinidades; a lei absoluta da razão prática consiste 

em elevar aquela determinidade à forma da unidade pura, sendo a lei a expressão 

dessa determinidade assimilada na forma” (Hegel, 1979, p. 34). Para ele, a lei é uma 

expressão formal de uma máxima (uma determinidade). Ela eleva a matéria (a 

máxima) à unidade da forma. A lei só diz o que é, ou seja, o que a máxima já dissera. 

Ela diz que o que é, deve ser. A universalidade formal não vai além da imediatidade 

da máxima. A lei resultante do teste formal da universalização seria uma mera 

proposição analítica e, portanto, não diz nada de novo. Ora, é preciso lembrar que 

Kant insiste na tese de que o imperativo categórico é uma proposição sintética a 

priori e não uma proposição analítica. 

Na crítica hegeliana, o teste formal da universalização só funciona se já for 

conhecido um determinado conteúdo moral. A devolução de um depósito somente 

seria uma obrigação se houvesse a vigência de um princípio que prescrevesse essa 

exigência. Pode-se dizer que o assassinato é um crime somente sob a alegação de 

que isso não pode ser universalizado? Ou pode-se dizer que a máxima do assassino 

não pode ser universalizada pelo fato de já sabermos ser o assassinato um crime? 
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Comentado a crítica de Hegel a Kant, afirma Seung: “Nosso julgamento moral desse 

ato precede o teste formal da universalização” (1994, p. 109). Nesse caso o 

imperativo categórico se tornaria dispensável. Aqui temos uma questão central: a 

aplicação do imperativo categórico pressupõe ou não um determinado conteúdo 

moral? Seu papel é somente justificar o que já é prática vigente?  

Para Hegel, nesse teste formal, Kant estaria caindo em proposições 

tautológicas. Se houver propriedade, então deve haver propriedade. Se não houver o 

direito de propriedade legitimado, então admite-se a sua violação. Para Hegel, o 

interesse de Kant com o imperativo categórico é justificar aquilo que já é prática 

vigente para o “entendimento moral popular” (Kant, 1974a, p. 136). Ocorre que uma 

comunidade moral pode ter costumes, tradições e prerrogativas morais 

institucionalizadas de forma bem diferente de outra comunidade. Comunidades 

morais podem viver em ambientes sociais totalmente diferentes. Nos valeríamos, 

então, do imperativo categórico para justificar ora um determinado conteúdo, ora 

outro? Como definir aprioristicamente uma conduta moral?  

Honneth, ao comentar a crítica de Hegel à moralidade kantiana, salienta que 

uma das únicas formulações apropriadas e que merece ser considerada é a “objeção 

contra a cegueira em face do contexto” (Honneth, 2007, p. 94). Diz Hegel estar 

visando com sua crítica: “enquanto abstrairmos o fato de que sempre nos movemos 

em um ambiente social no qual aspectos e pontos de vista já se encontram 

institucionalizados, a aplicação do imperativo categórico permanecerá ineficaz e 

vazia; mas se ao contrário aceitarmos a circunstância de que o ambiente social já 

sempre nos apresenta traços de deliberação moral, então o imperativo categórico 

perde sua função de fundamentação” (Honneth, 2007, p. 95). Em qualquer ambiente 

social encontramos princípios, regras e doutrinas institucionalizadas. Honneth tem 

isso como um fato. Qual seria, então, o papel do imperativo categórico? Apenas 

justificar o que já é prática vigente? Não estaria Hegel adicionando circunstâncias 

que diz estarem faltando em Kant?   

Honneth, tal como Hegel, esvaziam o papel do imperativo categórico. De fato, 

se o ambiente social já sempre apresenta pontos de vista morais institucionalizados, 

o imperativo categórico tornar-se-ia dispensável. Ocorre que Hegel, e Honneth o 

acompanha, defende o desdobramento objetivo da liberdade em instituições sociais, 
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o que Honneth chama de liberdade social. Isso ocorre na eticidade, que tem a função 

de propiciar uma “libertação do sofrimento de indeterminação”, provocado pelos dois 

modelos incompletos de liberdade defendidos na modernidade, principalmente por 

Kant: a liberdade negativa e a liberdade optativa ou reflexiva. As normas de ação são 

resultado da mediação social. Em última instância, são conquistas da História. Nesse 

caso, a racionalidade está ligada ao processo de efetivação histórica. A razão perde 

a sua função de ditar as nomas de ação. Haveria, aqui, um avanço em relação à 

fundamentação subjetiva da vontade livre em Kant? Do ponto de vista da eticidade, 

sim. A História é a evolução do grau de consciência da liberdade e de sua 

concretização. Essa é a dialética da História.  

 

3. A crítica de Hegel depois de Rawls 

           

 É comum a crítica de que Kant ignora as circunstâncias e as consequências 

das ações que envolvem valor moral. Que sua ética é formalista, apriorista e pouco 

realista. Hegel é um dos mais conhecidos desses críticos. Depois da interpretação 

de Rawls, sobretudo em História da Filosofia Moral, essa crítica precisa ser revista. 

Se as circunstâncias precisam ser consideradas na aplicação do procedimento do 

imperativo categórico, então a crítica hegeliana ao formalismo da moral kantiana ou 

de que há uma separação indevida entre forma e conteúdo da lei moral, não é devida. 

As máximas e as circunstâncias são o conteúdo ao qual o teste de universalização 

se aplica. As formulações do homem como fim em si mesmo e a da autonomia 

confirmam isso.  

É preciso distinguir, afirma Bertomeu, as condições de inteligibilidade de um 

ordenamento e as condições de aplicabilidade do mesmo (1988, p. 39). Segundo a 

autora, Hegel as confunde. Uma coisa é o enunciado da lei moral, outra é a sua 

aplicação a uma determinada situação. O que deve motivar o sujeito agente é a 

universalidade da lei e não as possíveis consequências. É claro que estas não são 

ignoradas na aplicação da lei, mas não são elas que determinam o valor moral das 

ações. Rawls está se ocupando da aplicabilidade da lei moral, ou seja, ele faz com 

Kant o que fizera em sua teoria da justiça, isto é, distingue uma teoria ideal de uma 

teoria não ideal.  
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Portanto, faz parte da inteligibilidade de um preceito moral, levar em conta as 

circunstâncias. Por exemplo: a verdade sempre deve ser dita ou pode não ser dita em 

determinadas circunstâncias?  “As condições que Hegel acrescenta ao ordenamento 

moral são, na verdade, supostos óbvios da inteligibilidade do mesmo” (Bertomeu, 

1988, p. 39). O que a prescrição “deves dizer a verdade” diz é que, “se para um ser 

racional em geral é dever dizer a verdade, em certas circunstâncias, então será dever 

para todos os seres racionais dizer a verdade em iguais circunstâncias” (1988, p. 39). 

Se é para proteger a vida de um inocente, aquele princípio pode permitir uma 

exceção. Nesse caso, o exemplo de Kant no texto Sobre o suposto direito de mentir 

por amor a humanidade, é infeliz. Nessa situação todos podem abrir uma exceção. 

Logo, não é mais exceção. Para proteger a vida de um inocente todos podem faltar 

com a verdade. Trata-se de uma circunstância que pode ser universalizada. O 

procedimento do imperativo categórico indica como a lei moral se aplica. Uma 

exceção não invalida a lei. Apenas mostra que ela não é absoluta. Nesse caso, Kant 

não cai num mero legalismo. É preciso insistir em que apenas o procedimento é dado, 

mas o conteúdo moral é construído. Não se cumpre a lei pela lei (seja a lei positiva 

ou seja a lei moral), mas se cumpre ou não a lei pelo conteúdo por ela enunciado.  

A questão é: é um dever devolver um empréstimo nas circunstâncias C, isto é, 

estou em dificuldades e preciso de dinheiro, prometo devolvê-lo mesmo sabendo que 

não poderei fazê-lo? Nas circunstâncias citadas, a resposta de Kant é a de que 

devemos cumprir o prometido. A questão é saber se Kant admitiria situações nas 

quais é possível faltar com a verdade. Segundo a interpretação de Rawls, essa 

hipótese deve ser possível, caso contrário não faria sentido falar em circunstâncias 

C, mas simplesmente dizer que o dever de dizer a verdade vale aprioristicamente.  

Se a interpretação de Rawls faz algum sentido, devem existir circunstâncias 

em que posso mentir, por exemplo, as de proteger a vida de um inocente. Nesse caso, 

Kant não cairia num mero formalismo. São as circunstâncias que determinam a 

universalização ou não da máxima. Além do mais, Kant está pressupondo 

determinado conteúdo moral, tão reivindicado por Hegel: o princípio do dever de dizer 

a verdade. Logo, não cai num “vazio formalismo”. Aplicar o procedimento do 

imperativo categórico – o teste da universalização – significa especificar as 

circunstâncias. Um novo conteúdo moral é construído. O procedimento mostra como 
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o imperativo categórico se aplica a nossa situação, ou como diz Rawls: “Esse 

procedimento especifica o conteúdo da lei moral tal como se aplica a nós enquanto 

pessoas razoáveis e racionais no mundo natural, dotadas de consciência e 

sensibilidade moral e afetadas, mas não determinadas, por nossos desejos e 

inclinações naturais” (Rawls, 2005, p. 189). Revela-se, aqui, a necessidade da 

distinção entre inteligibilidade e aplicabilidade de um preceito moral, conforme o 

destaque de Bertomeu. 

Para Rawls, Kant, com isso, quer mostrar que a aplicação do procedimento 

pressupõe “certa sensibilidade moral e uma capacidade de juízo moral” (Rawls, 2005, 

p. 191). E o que significa ter sensibilidade moral? Significa dar-se conta de que 

pretender fazer uma promessa enganosa provoca uma questão moral: Pode-se 

admitir essa promessa?  

É claro que Kant deixa explícito que a promessa enganosa não poderia fazer 

parte do conjunto das leis da natureza que compõem o que Rawls chama de “mundo 

social ajustado”. Se a promessa enganosa se tornasse lei da natureza, o mundo 

social seria inviabilizado. No entanto, a interpretação de Rawls mostra que se trata 

de uma promessa em determinadas circunstâncias, ou as “circunstâncias C”. Isso 

não invalida o princípio de que a verdade deve ser dita. Ela só pode não ser dita em 

determinadas circunstâncias. No caso da proteção de um inocente, a mentira não se 

transforma em lei da natureza. O que ocorre é que nessas circunstâncias todos 

podem faltar com a verdade. E se mudarem as circunstâncias? Certamente vale a 

máxima que passou pelo teste da universalização e, assim, se transforma em lei. 

Mentir para proteger um inocente passa pelo teste de universalização, mas mentir 

para obter dinheiro emprestado, não. Nesse caso, fica claro que o teste de 

universalização é um princípio de justificação. Mas não podemos abstrair as 

circunstâncias, nesta justificação. Isso não invalida o princípio de que devemos dizer 

a verdade. Que a mentira seja admitida para proteger um inocente não universaliza 

a promessa enganosa.  

O procedimento do imperativo categórico mostra como a lei se aplica a uma 

situação concreta. Daí a importância da explicitação das circunstâncias. Abrir uma 

exceção não significa uma relativização do princípio da verdade. É uma questão de 

inteligibilidade da lei.  
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Além do mais, considerando a ênfase rawlsiana na distinção entre lei moral e 

o procedimento do imperativo categórico, na medida em que neste explicita como o 

imperativo se aplica, tendo em vista determinadas circunstâncias, pode-se perguntar 

pela maior ou menor procedência da crítica hegeliana referente à “cegueira face ao 

contexto” da moralidade kantiana (Honneth, 2007, p. 94). Ora, a lei moral se aplica a 

um determinado contexto, definido pelas circunstâncias das ações. Estará Kant 

ignorando que já sempre nos movemos em determinado ambiente social onde certos 

princípios já estão institucionalizados? Mesmo que existam certos princípios já 

institucionalizados, e eles existem, novas circunstâncias podem requerer nova 

interpretação. O problema de Kant é um problema de construção e de justificação. O 

teste da universalização tem essa função. A ética é uma teoria da moral.  

Uma crítica consequencialista, como a de Hegel, dirá que Kant também ignora, 

além das circunstâncias, as consequências das ações. Ora, a posição de Kant é clara: 

não é o cálculo de possíveis consequências que confere valor moral às ações, mas a 

motivação das mesmas. Paton diz que “Kant está correto em dizer que a expectativa 

das consequências não pode ser o fundamento determinante de uma ação se ela é 

para ter valor moral” (Paton, 1971, p. 76). O homem bom pergunta se a máxima de 

sua ação pode ser querida como lei universal. A máxima tem a seguinte forma, na 

interpretação de Paton: “Se estou em certas circunstâncias, realizarei uma ação 

provavelmente tendo em vista certas consequências” (Paton, 1971, p. 76) Como 

poderíamos agir se ignorássemos que toda ação tem consequências? Todavia, não 

julgamos nossas ações como corretas ou erradas em vista das consequências. 

Ocorre que estas podem ser necessárias ou totalmente contingentes. Necessárias 

quando são inerentes à própria ação, contingentes quando são totalmente 

imprevisíveis. O teste de universalização quer verificar se determinada ação é 

compatível com a natureza da lei universal. “Um homem bom visa as consequências 

por causa da lei: ele não obedece a lei simplesmente por causa das consequências” 

(Paton, 1971, p. 76).  

Não há, portanto, em Kant, uma ignorância das consequências ou menosprezo 

por elas. Elas só não são determinantes na avaliação do mérito moral das ações. 

Mais importante do que um cálculo de possíveis consequências, o que dá valor moral 

às ações são as suas motivações. É claro que as melhores motivações podem 
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resultar em consequências indesejáveis. Não há dúvida, no entanto, que, com a 

crítica de Hegel, verificamos que não basta uma ética das intenções. Precisamos, 

além disso, examinar os meios usados e as consequências e repercussões das 

ações. A ênfase de Kant, no entanto, é nas intenções. Na ausência destas, todo juízo 

moral fica comprometido. Kant está perguntando se o sujeito sabia o que estava 

fazendo e quis fazer o que fez. Esse é o problema da responsabilidade moral. A 

análise desse problema precede a avaliação e emissão de um juízo moral sobre as 

possíveis consequências. Um ato cometido por alguém que não sabia o que estava 

fazendo não é passível de um juízo moral.  

O valor moral das ações precisa repousar naquilo que o sujeito agente 

realmente quis fazer; naquilo que foi objeto explícito de sua vontade. Consequências 

não queridas e totalmente imprevisíveis, no mínimo, são atenuantes num julgamento 

moral e inclusive legal.  

Contra a crítica de formalismo de Hegel, deve-se registar que Kant não cai em 

proposições tautológicas. A lei resultante do teste de universalização não é mera 

proposição analítica. Trata-se da justificação de determinado conteúdo moral. A 

máxima é subjetiva, a lei é universal. É dito algo de novo. A máxima que passa pelo 

procedimento do imperativo categórico passa a ter validade e legitimidade. Ela se 

aplica a todos os seres racionais. O procedimento não é construído, mas as normas 

morais sim. Por isso que se pode falar em construtivismo moral, tal como Rawls fala 

em construtivismo político em sua teoria da justiça5.  

Além do mais, não se pode ignorar a importância da terceira formulação do 

imperativo categórico: a do reino dos fins. Quando podemos querer que nossa 

máxima se converta numa lei universal, assumimos a função de legisladores para 

um “reino dos fins”, isto é, para uma comunidade moral. Legislamos para uma 

comunidade da qual fazemos parte, isto é, legislamos para nós próprios. Isso é 

autonomia. Respeitamos a lei da qual somos autores. Esse é o fundamento da 

dignidade. 

Na interpretação de Rawls, esse reino dos fins não está dado previamente e 

ao qual “nossa ação legisladora” deve harmonizar-se. A nossa ação legisladora 

                                                     
5 Sobre o construtivismo moral kantiano na interpretação de Rawls, ver História da Filosofia Moral, 
capítulo VI e O Liberalismo Político, p. 144.  
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“constrói a lei moral pública para um reino dos fins” (Rawls, 2005, p. 234). Ao legislar, 

nós nos devemos ver como membros de uma comunidade moral da qual fazemos 

parte. Ora, Hegel parece ter ignorado essa formulação. Ele insiste no argumento da 

não-contradição, referido nos exemplos da primeira formulação, como sendo 

meramente um critério formal, mas ignora que ocorre uma construção do conteúdo 

moral nessa terceira formulação. Hegel parece desconsiderar que o conteúdo moral 

é construído e que somente o procedimento é dado. O autor parece reduzir sua crítica 

à primeira formulação do imperativo categórico e não considera as demais 

formulações. A insistência no construtivismo moral kantiano é um importante legado 

da leitura rawlsiana.  

A crítica à Kant de “vazio formalismo”, presente na moral do dever pelo dever, 

está ligada a isso. O dever deve ser cumprido de forma totalmente desinteressada? 

Isso é possível?  

Com as distinções de Rawls acima referidas e o recurso a outros textos de 

Kant, além da Fundamentação da Metafísica dos Costumes e da Crítica da Razão 

Prática, tal como A Paz Perpétua, temos mais elementos que esclarecem essa 

posição. O autor reconhece que, de fato, uma ação inteiramente desinteressada não 

é possível. “Concedo de bom grado que nenhum homem pode tornar-se consciente 

com toda a certeza de ter cumprido o seu dever de modo inteiramente 

desinteressado” (Kant, 1986, p. 68). Mais uma vez é importante distinguir lei moral e 

o procedimento do imperativo categórico. Se na prática, isto é, na aplicação, não é 

possível uma ação totalmente desinteressada, o ideal é que seja assim. Caso 

contrário, não se poderia falar em moralidade ou em valor moral das ações. Ou 

somos capazes de abrir mão de muitos motivos que concorrem com a “ideia do 

dever” ou confessamos que nossas ações não tem mérito moral. Deveríamos 

cumprir o dever de forma desinteressada. Trata-se de um dever-ser. Para Kant, “que 

o homem deva cumprir o seu dever de modo totalmente desinteressado e deva de 

todo separar do conceito do dever a sua ânsia de felicidade para ter aquele em toda 

a sua pureza, disso ele é consciente com a máxima clareza” (Kant, 1986, p. 68).  

Kant quer, com isso, destacar o “valor da moralidade”, que consiste 

exatamente nessa busca do dever desinteressado. Ainda que não totalmente 

possível, esse é um ideal a ser buscado. E é nessa busca que está o valor moral das 
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ações. O ser humano é capaz de agir por dever ou pelo menos ter consciência de que 

deve “tender” para isso, ou como diz o autor: “a máxima de tender para aquela pureza: 

disso é ele capaz” (Kant, 1986, p. 69). Aliás, é isso que lhe confere dignidade: a 

capacidade de exercer a autonomia. Estamos falando de mérito moral e não de ações 

meramente lícitas.  

 

Considerações finais 

 

A leitura rawlsiana de Kant em muito contribui com o esclarecimento de 

alguns aspectos objeto de muita divergência no contexto atual. A distinção feita 

entre lei moral e o procedimento do imperativo categórico esclarece, em muito, o tão 

debatido formalismo da moral kantiana. Toda discussão sobre o apriorismo fica 

mais clara. Considerar a filosofia moral do filósofo de Koenigsberg como 

construtivista é outro aspecto esclarecedor. Falar em “imperativos categóricos 

particulares” mostra bem o que exatamente é construído e o que é simplesmente 

dado.  

Merece destaque a importância dada ao procedimento do imperativo 

categórico e, por conseguinte, ao construtivismo moral. Tal como a posição original, 

esse procedimento é dado, mas o conteúdo da doutrina moral é construído. O 

conteúdo da lei moral, enquanto ideia da razão, é especificado pelo procedimento do 

imperativo categórico. O procedimento é sintético a priori e não é uma proposição 

analítica, conforme a crítica de Hegel. Pelo teste de universalização algo de novo é 

dito.  

A leitura difundida de Kant é a de que o imperativo categórico vale 

independentemente das circunstâncias e que, por isso, seria pouco realista. A 

interpretação rawlsiana é esclarecedora quanto ao equívoco dessa leitura. Ela não 

distingue o imperativo categórico do procedimento do imperativo. É na sua aplicação 

que as circunstâncias devem ser consideradas. Não ocorre uma separação entre 

forma e conteúdo, mas uma distinção entre procedimento (formal) e o conteúdo 

construído. O preceito moral resultante do teste de universalização não é, portanto, 

uma proposição analítica.  
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A explicitação da aplicação do imperativo categórico, com ênfase no 

procedimento, a interpretação e a apropriação do tema da autonomia e a vinculação 

desta com a dignidade podem ser consideradas uma reatualização da Filosofia 

moral kantiana. Isso torna ainda mais enfática a relevância desses temas para os 

debates atuais na Bioética. Mostra igualmente a fragilidade de alguns aspectos da 

crítica hegeliana.  

A distinção entre moralidade subjetiva e eticidade (moralidade objetiva) de 

Hegel, em muito contribuiu para a explicitação da Filosofia Prática de Kant. Uma 

análise da mediação social da vontade livre, suas repercussões e consequências, 

mostra bem os elementos subjetivos e os aspectos objetivos das ações a serem 

consideradas na emissão de um juízo moral. Uma ética das intenções não pode ser 

desvinculada de uma ética da responsabilidade. O Hegel dialético avançou onde Kant 

parou.  
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Martelo e cinzel podem servir muito bem para trabalhar uma peça de marcenaria, 

mas, para a gravação em metal, deve-se usar um buril.  

Kant, Prolegomena 

 

Introdução 

 

A fim de evidenciar algo da atmosfera inicial da recepção da Crítica da razão 

pura (KrV) em sua primeira edição 2 , nosso objetivo é apresentar a tradução ao 

português de duas cartas trocadas entre Immanuel Kant (1724-1804) e Christian 

Garve (1742-1798), precedida por uma breve contextualização, para ilustrar um dos 

casos mais significativos da malfadada recepção da obra kantiana. 3  Tendo sido 

publicada a primeira edição da KrV a maio de 1781, as circunstâncias de seu 

surgimento pareciam comprometidas em espelhar nos dez anos seguintes, quase 

integralmente, a anterior década silenciosa (1770-1780) 4  de Kant, os anos de 

                                                     
1 Professor Adjunto de Filosofia na UNIOESTE, campus de Toledo. Doutor em Filosofia pela PUCRS. E-
mail: lucautteich@terra.com.br 
2 Adotamos para padrão nas citações das obras de Kant por primeiro a menção à paginação da 
tradução ao português, seguida pela paginação na edição alemã. Para o caso das cartas entre Kant e 
Garve citamos primeiro a paginação das traduções espanhola e inglesa, seguida pela paginação da 
edição alemã. 
3 Segundo Alfred Landau (1991, p. 3), que realizou uma compilação das Rezensionen zur Kantische 
Philosophie, essa foi a terceira resenha de recepção da primeira edição da KrV de Kant. No entanto, 
foi a primeira a manifestar-se negativamente sobre o texto kantiano. Para Beiser (BEISER, 1987, p. 
172-77) ela se tornou emblemática por haver forçado, em favor dos empiristas lockeanos, uma 
interpretação encobridora das novidades trazidas pelo Idealismo transcendental kantiano, sob o 
pretexto de ser idêntico ao idealismo de Berkeley. A reação de Kant virá com a complementação e o 
acréscimo da perspectiva do idealismo de Berkeley no debate, no Prolegomena e na segunda edição 
da KrV (1787), para contrastá-lo a seu idealismo.  
4 Como exceções podem ser mencionados o Esboço de um Discurso de Arguição ‘Sobre as ficções 
poéticas’, de 1777, cuja tradução pode ser conferida em SANTOS, Leonel R. dos. Estudos Kantianos. 
Marília, v.2, n.2, p. 291-314, Jul./Dez., 2014; e o Legado de Duisburg, datado de 1770 no espólio. Para 
um debate sobre a organização do espólio, cfe. MOLEDO, Fernando. Legado de Duisburg. Introducción 
y traducción. In: ___. Los años silenciosos de Kant. Buenos Aires: Prometeo, 2014, p.147-179.   
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preparação do texto que lançou as bases da fase crítica do pensamento. Isso pelo 

fato de terem sido necessários quase outros dez anos5 até que a obra publicada 

recebesse a merecida atenção, acompanhada de avaliações pertinentes, à altura da 

transformação trazida e desde um diálogo aberto e compatível com seu nível de 

revolução.6  

 

II. A Contextualização 

 

Pertence a uma das primeiras iniciativas malfadadas de recepção da KrV 

(1781)7 a obviada pela recensão publicada anonimamente a 19 de janeiro de 1782, 

no Terceiro Caderno do Suplemento da Revista de Göttingen (Zugaben zu den 

                                                     
5 Sobre esse momento particular no lançamento da KrV kantiana, em 1781, observa Beiser (BEISER, 
1987, p. 172): “Nos primeiros sete meses após sua publicação, [ela] parecia sofrer o mesmo destino 
que o Tratado [da Natureza Humana] de Hume: ‘Sair natimorta da Prensa’”, condenada ao insucesso 
desde seu aparecimento.  
6 Para Market, (MARKET, 1992, p. XXV-XXVI), Kant acreditaria ter sido, por fim, compreendido entre os 
anos 1786-87 com a publicação de Reinhold de uma série de cartas que divulgaram seu pensamento 
(Briefe über die Kantische Philosophie). Apesar disso, continua ele, não se deve esperar “encontrar 
nestas Cartas análises pormenorizadas e profundas de momentos culminantes da Crítica ou de outros 
livros de Kant entretanto aparecidos. A sua mensagem fundamental consiste em relacionar o 
questionamento ético kantiano com o teorético, para concluir que Kant salva na ordem prática aquilo 
que negara à teoria”. Terá sido isso o que impressionou Kant na colaboração de Reinhold, visto que 
por esse meio “a obra crítica encontrava assim, de repente, uma porta aberta a amplos círculos” desde 
uma visão mais favorável. 
7 Outro notório mal-entendido sobre o conteúdo da KrV foi gerado por Johann August Eberhard (1739-
1809), a cuja reação Kant redigirá, em 1790, mais uma importante defesa da filosofia transcendental 
no opúsculo “Ueber einen Entdeckung, nach alle neue Kritik der reinen Vernunft durch eine ältere 
entbehrlich gemacht werden soll” (De uma descoberta segundo a qual todas as novas críticas da 
razão pura devem ser dispensadas por uma mais antiga), a conhecida Resposta à Eberhard. Segundo 
Vleeschauwer (VLEESCHAUWER, 1962, p. 139-40), por ter “sacudido a filosofia alemã de seu torpor, o 
criticismo converte-se rapidamente em seu ponto nevrálgico, um polo de atração para alguns, um alvo 
de ataque para uma massa heteróclita de adversários. A sorte da crítica desperta discussões literárias 
e científicas, enquanto as animosidades psicológicas, morais e estéticas são acalmadas. Em uma 
palavra, tanto pelo número de seus discípulos quanto pelo número de seus rivais, Kant poderia ser 
considerado o mestre do momento. Isto não significa que em um único impulso toda a Alemanha 
abrace sua doutrina. Pelo contrário, os críticos não descansam e se inspiram em fontes muito 
diversas. Alguns ainda têm seus olhos voltados para o passado e defendem seu patrimônio contra a 
ameaça da invasão do criticismo; os outros olham para o futuro e abusam das críticas tirando dele 
consequências que o mestre não tinha previsto e que não tiveram a sorte de agradá-lo muito, porque 
- com surpreendente clareza de visão - Kant prevê claramente os perigos da estratégia inábil de seus 
discípulos. Kant teve que enfrentar dois campos simultaneamente: ele teve que defender a 
originalidade de sua doutrina contra seus adversários, e sua integridade contra seus discípulos. A 
resistência à ameaça kantiana foi organizada em dois lados ao mesmo tempo, de acordo com o 
espírito que animava seus líderes; alguns pelo espírito progressista inglês, outros pelo espírito 
conservador wolffiano”. Para o primeiro caso, a reação de Garve; para o segundo, a de Eberhard. Para 
uma exposição detida sobre o contexto da Resposta a Eberhard, conferir a Introdução de Claudio La 
Rocca à tradução espanhola, em KANT, La Polémica sobre la Crítica de la razón pura, 2002.   
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Göttinger gelehrte Anzeigen), cuja autoria viria a ser conhecida só mais de ano 

depois, motivada pela publicação, a abril de 1783, dos Prolegômenos a qualquer 

metafísica futura, em cujo Apêndice (Anhang) Kant apela para que se tornasse 

público o nome do autor, visto o debate ser igualmente de interesse público. Ocorreu 

que o autor não era nenhum desconhecido, mas, sim, um ilustre conhecido, não ainda 

pessoal de Kant, mas de toda a intelectualidade alemã pelos seus serviços: era 

Christian Garve. Garve havia traduzido para a língua alemã, em 1772, o De Officiis de 

Cícero, texto que terá se mostrado decisivo na elaboração de Kant da perspectiva 

moral e da concepção transcendental da liberdade prática, tematizada nas 

Fundamentação da Metafísica dos Costumes (1785), Crítica da razão prática (1788) 

e outros opúsculos afins.8  Dos antigos, Garve havia ainda traduzido a Ética e a 

Política de Aristóteles; dos contemporâneos, as obras de autores anglo-escoceses: 

Adam Ferguson, Edmund Burke, Adam Smith e outros 9 . Enquanto um pensador 

proeminente por essas traduções, Garve também era, além de resenhista, autor de 

ensaios sobre a moral, a política, a estética, a vida social e a literatura.10  

À base disso, os efeitos provocados pela recensão da revista de Göttingen 

sobre a concepção de razão teórica e da filosofia transcendental de Kant despertam, 

no mínimo, atenção, por virem demandar um esforço extra de Kant para esclarecer 

mais o idealismo transcendental e distingui-lo, com isso, do idealismo de Berkeley.11 

                                                     
8  Na medida em que, pela recensão, Garve vem estreitar relações com Kant, fica evidente, pela 
publicada tradução do De Officiis de Cícero, em 1772, em contraste com o qual Kant desenvolve a 
concepção formalista do imperativo categórico, que ele era já seu conhecido, o que transparece nas 
deferências na carta de Kant, em resposta. Para um debate aprofundado sobre a influência do texto 
ciceroniano na perspectiva moral de Kant, Cfe. ROHDEN, 2012, pp. 16-41. 
9 De Ferguson, o Institutes of Moral Philosophy (1769), publicado em Leipzig, em 1772, como Adam 
Fergusons Grundsätze der Moralphilosophie. O texto de Ferguson recebeu, recentemente, uma 
tradução ao português, Instituições de filosofia moral, juntamente com a obra anterior, o Ensaio sobre 
a história da sociedade civil, o qual Garve deixou se traduzir ao alemão. Cf. FERGUSON, Adam, 2019. 
De Burke, o Philosophical Inquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and the Beautiful , 
publicado em 1773. De Smith, o Wealth of Nations, publicado em 1774-6. Para uma exposição 
detalhada do trabalho de Garve principalmente com a obra de Adam Ferguson, cfe. OZ-SALZBERGER, 
1995, p. 190-216.  
10 Pode ser acompanhado, em língua portuguesa, o resgate da intensa participação e influência de 
Garve no debate filosófico do período nas recentes publicações do Professor Leonel R. dos Santos. 
Faço referência a algumas delas: (1) Popularidade e Moralidade: Nota sobre a relação entre Immanuel 
Kant e Christian Garve; (2) Kant e a questão da Popularidade e da Linguagem da Filosofia; e (3) 
Christian Garve, intérprete e crítico da Filosofia moral kantiana (no prelo). Agradeço ao Prof. Leonel 
pela gentileza de ter me enviado os textos acima, inclusive o último ainda inédito.  
11 Segundo Beiser, (BEISER, 1987, p. 172), a recensão acabava por acusar a Krv de destruir “nossas 
crenças na realidade do mundo externo”, partindo, com vistas a isso, da identificação do Idealismo 
transcendental a uma doutrina que havia reduzido “a meras representações não apenas a matéria, 
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No debate com Garve, ocorrido nessa primeira troca de correspondências, a 

elucidação dos objetivos da CRP será recolocada em marcha, iniciada pela 

substituição do tema da razão “atormentada” por si própria (por sua capacidade de 

autocontradizer-se), do Prefácio da primeira edição da KrV, pelo da “reforma” da 

razão, desenvolvido inteiramente na figura da revolução copernicana no Prefácio da 

segunda edição da KrV (1787).12  

É consenso na Kant-Forschung que não teria havido o texto do Prolegômena 

não tivesse ocorrido a intervenção de Garve por sua recensão da KrV. 13  Essa 

recensão, na medida em que havia sido publicada, ganhara notoriedade e dava azo a 

pôr em circulação falsas compreensões sobre a KrV. Em reação a isso, Kant 

materializou uma exposição sintética e resumida para confirmar a KrV em seu 

conteúdo. Surge o Prolegomena, em cujo Apêndice é instado a vir a público a autoria 

da recensão, assumida por Garve três meses depois em carta a Kant, a 13 de julho 

de 1783, na qual se mostra igualmente perplexo pelo resultado publicado da resenha, 

alegando não conseguir reconhecê-la como sua; nisso ele identificará a insidiosa 

adulteração do texto pelas mãos do editor da revista, Johann Georg Heinrich Feder 

(1740-1821). Garve abre, assim, sua carta expondo as circunstâncias da produção 

de seu texto avaliador, a cuja extensão incomum aguardava um recorte e diminuição 

pelo editor; o ter ficado sob esses cuidados oportunizou a desfiguração do original, 

surgindo o texto transformado e de sentido invertido ao preparado de início.  

                                                     
mas também o espírito. O princípio mais importante do Idealismo de Kant é dito, então, ser o mesmo 
que o de Berkeley e Hume: essa percepção não consiste em nada além de representações, que são 
apenas modificações de nós mesmos. Ao atribuir este princípio a Kant, o recenseador vê o idealismo 
de Kant através dos olhos de Thomas Reid, cuja filosofia do senso comum tinha muitos a favor entre 
os filósofos populares (Popularphilosophen) de Göttingen. Assim como Reid acusa Berkeley de 
confundir o objeto da percepção com o ato da percepção, o recenseador insinua que também Kant 
havia cometido o mesmo erro”. Para a refutação de Kant da recensão, cfe. Apêndice aos Prolegomena. 
Do que pode ser feito para tornar real a metafísica como ciência. KANT, 2014, p. 159-171; AA IV: 372-
383. 
12 Para uma exposição detida sobre esses dois modos de ser apresentada a razão transcendental nos 
Prefácios da primeira edição e da segunda edição da KrV, em cuja modificação a “reforma” da razão 
será tematizada como “revolução copernicana” aplicada na filosofia, cfe. UTTEICH, Luciano C. A 
revolução copernicana como acesso ao conhecimento, à moralidade, à história e à política (religião). 
In: NUNES DA COSTA, M. (Org.). Direito à rebelião? Reflexões críticas a partir da história da Filosofia 
Política. Vol. 1. São Paulo: LiberArs, 2021. (no prelo). 
13 Para um amplo debate sobre a recensão Garve-Feder conferir BONACCINI, 2004, 29-60 e 2003, 31-
47. E também BECKENKAMP, 2019, p. 18-30. 



 

 

 
 

Luciano C. Utteich  | 35 

 

No Apêndice ao Prolegomena Kant manifestara a percepção de não estar em 

jogo na recensão apenas a incompreensão do conteúdo da KrV14 pelo recenseador; 

tal incompreensão não vinha sozinha: vinha junto a animosidade contra a ideia de 

reforma da metafísica (“o mau humor diante da ameaça de reforma [über eine 

angedrohete Reform] de uma ciência na qual [ele] acreditava ...”) 15  – a qual o 

recenseador julgava, então, “já ter, havia muito tempo, posto tudo em ordem”16. Então, 

o que dizer diante de um crítico que, pondera Kant, apenas 

 

[...] desfia impetuosamente uma longa série de proposições das quais não se 

pode pensar absolutamente nada se não se conhecem suas premissas, 

distribuindo reprimendas ocasionais cujas razões o leitor percebe tão pouco 

quanto compreende as proposições contra as quais elas estão supostamente 

dirigidas, e, por isso, não pode nem trazer informação ao público nem prejudicar-

me minimamente na opinião dos conhecedores [?]17 

 

Kant reconhece aí a posição de um intelectual que ressente ser colocado à 

prova pelo fato de haver se decidido já por uma “metafísica”. Ocorre que justamente 

o critério de segurança para a metafísica possível como ciência, a fim de vir a ser 

assumida como pronta e acabada, estava sendo investigado na KrV. Portanto, se 

parecia bastante natural à admissão prévia de uma metafísica, antes do exame de 

sua possibilidade, ser abalada em seu status quo, Kant antevê como antinatural o 

travamento do diálogo da parte do recenseador, que havia assumido um presumido 

interesse imparcial pelo assunto.    

Na Introdução ao Prolegomena (1783) Kant cuidara de retomar a importância 

do problema de Hume para remarcar o começo da investigação sobre a possibilidade 

da metafísica como ciência, como complemento da exposição de 1781, no qual 

reforça, então, a tematização da metafísica como atenção à pergunta pelo 

                                                     
14 Por causa do desserviço do recenseador, Kant antevê a utilidade disso para o Prolegomena: “Eu 
teria, portanto, passado completamente ao largo desse julgamento [do recenseador] se ele não me 
oferecesse a oportunidade para alguns esclarecimentos que, em alguns casos, podem proteger o 
leitor destes Prolegômenos contra uma má interpretação”.  KANT, 2014, p. 161; AA IV, 373. 
15 KANT, 2014, p. 160; AA IV, 373. 
16 KANT, 2014, p. 160; AA IV, 373. 
17 KANT, 2014, p. 161; AA IV, 373. 
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fundamento de todos os conceitos do pensamento (todos os conceitos do 

entendimento [Verstand]) como não podendo ser obtidos, de modo algum, pela 

experiência. Ou seja, em vez de relativizar só o conceito de causa e efeito (princípio 

da causalidade), como fizera Hume para a causalidade como relação, Kant mostra 

que a relativização devia ser aplicada em toda sua generalidade; isso é ponderado 

como recuperação da direção segura da metafísica enquanto ciência “depurada pela 

crítica”, após haver despertado da cochilada racionalista. Sobre isso ele metaforizou 

dizendo:  

Pretendo dar um piloto [ao barco de Hume, ancorado na praia (do ceticismo) para 

lá jazer e decompor-se] que, segundo os princípios seguros que a arte da 

navegação obtém de um conhecimento do globo, e equipado com uma carta 

marítima completa e uma bússola, possa dirigir o navio com segurança para 

onde lhe aprouver.18  

 

Por seu turno, na refutação da recensão conduzida no Apêndice ao 

Prolegomena, ao dar trato aos supostos argumentos do recenseador, Kant mostra-

os como não se constituindo em argumentos como tais. Contrastado à metáfora 

aplicada a Hume, da filosofia transcendental como tendo fornecido o “piloto que 

possa dirigir o navio” da metafísica para lugares seguros, doravante, voltando-se 

mais amplamente – circunscrevendo a intenção do recenseador na recensão – Kant 

a substitui no apelo ao ditado sobre a necessária expulsão dos “zangões 

preguiçosos da colmeia”19, a solicitar dos pensadores verdadeira seriedade diante do 

labor que os aguarda para pôr em obra a mudança de perspectiva trazida na filosofia 

transcendental. Com isso ele confronta o tipo de auxílio (vazio) trazido no 

“comentário” da KrV da recensão de Göttingen, ao pretender haver fornecido uma 

avaliação sem adentrar, minimamente, em seu conteúdo.  

Diante do reconhecimento de Garve do falseamento de sua recensão20, Kant 

(na carta de resposta, a 7 de agosto de 1783) guarda o interesse de torná-lo aliado à 

                                                     
18 KANT, 2014, p. 30; IV: 262. 
19 Ignavum, fucos, pecus a praesepibus arcent [Mantêm afastados das Colmeias os zangões, bando 
de indolentes] Virgílio, Georgicas, IV, 168. 
20 Na sua carta Garve esforça-se para remediar a situação fazendo chegar a Kant o texto avaliativo 
original da KrV, prévio aos recortes e às emendas do editor da revista. E observa a Kant: “Para 
justificar-me aos meus amigos de confiança, que sabiam que eu tinha feito um trabalho para 
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causa e aos autênticos ganhos da KrV, contemporizando as circunstâncias do mal-

entendido da recensão adulterada. O apoio de Garve para a causa da filosofia 

transcendental seria um privilégio pelo fato de ele ter considerado muito impróprio o 

conteúdo da recensão após a modificação de Feder; até certo ponto, seu comentário 

do texto kantiano se mostrava pertinente para um debate justo da questão.21 Por isso 

Kant podia tomar a Garve – e mantê-lo – como um debatedor qualificado.22 Em sua 

carta ele reclama acintosamente da inabilidade do recenseador de “fazer-se amigo”, 

amigo da ciência e do interesse público. É que Kant estava ciente das dificuldades 

presentes na KrV e não trazia nenhuma expectativa de ser, em breve, compreendido.  

O esvaziamento da expectativa relativa à recepção da KrV podia, ao menos, 

ser atenuada pelo convite a Garve para interlocutor. Assim se  refere  Kant,  na  carta, 

dizendo: 

                                                     
Göttingen, e para suavizar pelo menos diante deles a má impressão que esta recensão tinha que 
causar em qualquer pessoa, enviei meu manuscrito, depois de tê-lo recuperado após um tempo, de 
Göttingen para o Conselheiro Spalding em Berlim. [...] Com esta carta eu também estou escrevendo 
ao Sr. Spalding e lhe peço, se o manuscrito ainda não estiver impresso, que faça uma cópia e envie-a 
[ao Sr.] com minha carta. Então o Sr. pode comparar [com a recensão adulterada]”. KANT, 2005, p. 
146-47; 1999, p. 193; AA X, 330-31. 
21 Garve, um dos fundadores da filosofia popular (Popularphilosophie) na Alemanha, prezava por uma 
visão empirista e eclética da filosofia, cuja bandeira era a defesa da razão e do sentimento numa 
missão pedagógica para encorajar em seus leitores a independência de pensamento e da crítica. 
Segundo ele, isso não havia sido alcançado pelo pensamento kantiano, muito técnico, abstrato e 
obscuro. Ele dá nota dessa reinvindicação na carta, como sendo nela a principal objeção a Kant. Diz: 
“Acreditava que deveria ser possível que verdades que deveriam promover reformas importantes na 
filosofia pudessem ser tornadas compreensíveis para aqueles que não estão totalmente 
acostumados à reflexão. [...] Mas minha opinião agora é esta ainda, talvez equivocada: que todo o seu 
sistema, para ser realmente útil, teria que ser expresso de uma forma mais popular; e se contém a 
verdade, pode muito bem fazê-lo; e que a nova linguagem que predomina constantemente no sistema 
denota uma grande acuidade na conexão que foi estabelecida entre as expressões dessa linguagem; 
mas muitas vezes a reforma empreendida na própria ciência (que está em questão), ou a divergência 
em relação às opiniões dos outros, tem a aparência de ser maior do que realmente é.” KANT, 2005, p. 
147-48; 1999, p. 193; AA X, 331-32. 
22 Em outros momentos Kant retomará a interlocução com Garve. Um deles se dá no opúsculo de 
1793, Sobre a expressão corrente: isto pode ser correto na Teoria, mas nada vale na Prática, cuja 
primeira seção é reservada a Garve. Ali, buscando responder às objeções de Garve no ataque, trazido 
em seus Ensaios sobre os diversos objetos da moral e da literatura (1792), ao caráter abstrato do 
conceito de felicidade e sua fundamentação da moral, Kant resgata o Comentário à tradução do Dos 
Deveres de Cícero, elucidando já aí um desvio reincidente para a abordagem transigente e popular dos 
conceitos de felicidade e moralidade. Em um momento posterior, a Garve Kant exprimirá aquele 
elemento motivador que o fez chegar à concepção crítica da razão. Datada de 21 de setembro de 1798, 
Kant diz nela: “Não foi a investigação da existência de Deus, da imortalidade, etc., o meu ponto de 
partida, mas a antinomia da razão pura: ‘O mundo tem um começo... não tem nenhum começo, etc., 
até a quarta: há liberdade no homem, diante do contrário disso: não há liberdade alguma, mas tudo 
nele é necessidade natural’. Foi isto que primeiro me despertou do meu sono dogmático e me levou à 
própria Crítica da razão, a fim de resolver o escândalo da aparente contradição da razão consigo 
mesma”. KANT, 1999, p. 256-57; p. 552; AA XII, 257-58. 
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Há muito tempo admiro em sua pessoa um espírito filosófico iluminado e um 

gosto refinado pela leitura e pelo conhecimento do mundo; e lamento, com 

Sultzer, que tais excelentes talentos sejam impedidos pela doença de favorecer 

o mundo com toda sua fecundidade. Agora eu tenho o prazer ainda mais puro de 

encontrar em sua carta provas claras de honestidade precisa e escrupulosa e de 

uma forma de pensar humanitária comprometida, que dá a esses dons do espírito 

seu verdadeiro valor.23 

 

Na mesma, ele ainda pondera, dizendo:   

 

Garve, Mendelssohn e Tetens seriam certamente os únicos homens que conheço 

cuja cooperação neste assunto poderia levá-lo em pouco tempo a esse objetivo, 

onde os séculos não foram capazes de levá-lo. Mas estes excelentes homens se 

recusam a cultivar um deserto de areia, que eles bem sabem que tem sido, de 

modo recalcitrante, ingrato a todos os esforços feitos nele. Enquanto isso, os 

esforços humanos perenemente giram em círculo e sempre voltam ao ponto em 

que já estiveram antes.24   

 

As expectativas esvaziadas de Kant, observa Beiser, tinham sentido: 

 

Lambert, que Kant disse que teria sido seu melhor crítico, já estava morto. 

Mendelssohn, cujo julgamento Kant sempre admirara, estava muito velho e frágil. 

E Tetens, tendo se aposentado inteiramente do âmbito da filosofia em 1777, após 

as publicações de seu Versuche, não disse nada. Para piorar as coisas, Marcus 

Herz, o estudante mais leal de Kant, também foi lento em responder e, em todo 

caso, estava ainda dedicado à Dissertação Inaugural pré-crítica. Tudo o que Kant 

ouviu foram reclamações sobre a ininteligibilidade e obscuridade. Por isso 

Johann Schultz, o primeiro expositor da KrV, escreveu que o público naqueles 

dias via a KrV como um “livro selado”, consistindo em nada mais do que 

“hieróglifos”.25    

                                                     
23 KANT, 2005, p. 149; 1999, p. 195; AA X, 336. 
24 KANT, 2005, p. 154; 1999, p. 199; AA X, 341. 
25 BEISER, 1987, p. 172. 
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Nesse ínterim, a KrV havia sido “honrada pelo silêncio”. Movido pelo acicate 

da recensão, o esforço extra de Kant consistirá em esclarecer seu idealismo no 

aprofundamento do debate sobre o modo de obter os fundamentos do pensamento. 

Trata-se de uma obtenção que tem de se dar, é certo, para além dos domínios do 

“fértil bathos da experiência”26 , mas sem negar a mesma experiência como seu 

primeiro e direto interesse. Ao apontar à impossibilidade de obter dela as condições 

de possibilidade (os conceitos) que a fundam, a KrV investiga o domínio mais 

genuíno desses fundamentos. Esse modo de apontar se mostra, então, algo inovador, 

já que descobre um domínio mais próprio e mais genuíno, o da perspectiva 

transcendental, pelo qual é facultado à razão desincumbir-se de suas tarefas e se 

manter refratária ao ceticismo e ao dogmatismo radicais.  

Pela perspectiva investigada – a perspectiva transcendental – mostrar-se-á 

inovador esse aspecto da razão de assumir, em sua capacidade, o poder para 

submeter tudo sempre à avaliação27: por essa habilidade de submeter os próprios 

fundamentos à constante revisão, dessa mesma capacidade da razão vê-se retroagir 

sua atividade, que se renova, por isso, por renovar aquela, revelando-se 

(auto)atividade que a cada vez se torna mais autêntica ao exercer a avaliação do 

inteiro (e completo) processo de reflexão e do pensamento. No entanto, esse aspecto 

da perspectiva do idealismo kantiano permaneceu intocado e in-percebido na 

tentativa do recenseador Garve/Feder sobre a KrV. Como Kant observa a Garve, o 

tema propriamente candente da KrV não fora sequer identificado pelo recenseador. 

Por isso Kant faz o convite: 

 

E sendo assim, meu caro Sr., peço-lhe, se ainda tiver prazer em se aplicar a isto, 

que use seu crédito e influência para me encontrar inimigos, não certamente de 

mim mesmo (pois estou em paz com todo o mundo), mas de minha escrita; e 

certamente não dos anônimos, que não atacam nem o todo e menos ainda parte 

                                                     
26 KANT, 2014, p. 161 (nota de rodapé); AA IV, 374 (Fussnote). 
27 Em nota de rodapé, no primeiro Prefácio da KrV (1781), disse Kant: “Nossa época é a verdadeira 
época da crítica a que tudo tem de submeter-se. A religião, por meio de sua sacralidade, e a legislação, 
por meio de sua majestade, querem em geral escapar a ela. Desse modo, porém, levantam contra si 
mesma uma legítima suspeita e não podem aspirar ao sincero respeito que a razão dedica apenas 
àquele que pôde suportar o seu livre e público teste”. KANT, 2014, p. 19 (noda de rodapé); AA IV, 09 
(Fussnote).  
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da parte central, mas daqueles que procedem finamente com a ordem: 

examinando ou elucidando, em primeiro lugar, minha doutrina sobre a distinção 

entre conhecimento analítico e sintético; passando então à consideração da 

tarefa geral - exposta com clareza no Prolegomena - de como são possíveis 

juízos sintéticos a priori; depois investigar por ordem minha tentativa de resolver 

este problema, etc.28 (grifo nosso) 

 

Como explicitara no Apêndice ao Prolegomena, o resenhista tomara de seu 

idealismo o qualificativo “transcendental” para imprimir nele pretensões de um 

idealismo “mais elevado”, distanciado da experiência (dados imediatos) e do 

conhecimento. Sobre o sintomático dessa má interpretação, Kant pondera:  

 

[...] de modo algum mais elevado. [...] [Em vez disso] Meu lugar é o fértil bathos 

da experiência, e a palavra transcendental, cujo significado tantas vezes 

assinalado por mim não foi nem uma única vez apreendido pelo resenhista (tão 

apressadamente resenhou tudo), não significa algo que ultrapassa toda 

experiência, mas algo que, na verdade, a precede (a priori), embora não se destine 

a nada mais que apenas tornar possível a cognição pela experiência. Se esses 

conceitos avançam para além da experiência, seu uso é chamado transcendente, 

distinguindo-se do uso imanente, isto é, aquele limitado à experiência. Toda má 

interpretação dessa espécie foi suficientemente prevenida no próprio livro, mas 

o resenhista tirou proveito da interpretação incorreta.29 (grifo nosso) 

 

Recorde-se a definição de transcendental na Introdução da KrV: “Eu denomino 

transcendental todo conhecimento que se ocupe não tanto com os objetos, mas com 

o nosso modo de conhecer os objetos, na medida em que estes devam ser possíveis 

a priori”. 30  Os resultados alcançados por Kant são conhecidos: a metafísica é 

possível, como conhecimento puro, apenas como conhecimento dos fundamentos 

da razão, ou seja, dos pressupostos que estão presentes à base de toda tematização 

de objetos da natureza ou das ações humanas. Por isso é evidente que nunca se 

                                                     
28 KANT, 2014, p. 154; 1999, p. 198; AA X, 340. 
29 KANT, 2014, p. 161 (nota de rodapé); AA IV, 374 (Fussnote).  
30 KANT, 2012, p. 60; AA III, 43. 
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tratou de admitir a existência de objetos extra-sensoriais ou inteligíveis, que 

pudessem ser alcançados “de modo puro”.  

Para a tradução das cartas utilizamos as edições em espanhol e em inglês das 

correspondências de Kant, cotejadas com o texto original alemão. A referência da 

tradução ao espanhol é o texto traduzido por Mercedes Torrevejano Parra, publicado 

pela Institución “Fernando el Católico” (C.S.I.C), Zaragoza, 2005. Para a edição 

inglesa, o texto traduzido por Arnulf Zweig, publicado pela The Cambridge University 

Press, 1999. E para a edição alemã utilizamos a edição da academia 

(Akademieausgabe von Immanuel Kants Gesammelten Werken), disponibilizada pela 

edição on-line da Korpora. Também optamos por marcar a quebra de páginas nas 

edições espanhola e inglesa; para a espanhola utilizamos a numeração entre 

colchetes; para a inglesa, a numeração entre parênteses. O mesmo se mostrou 

supérfluo em relação à edição alemã pelo fato de o acesso on-line das obras de Kant 

guardarem já a quebra de página oficial da versão padrão da Akademie.  
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Tradução 
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(Carta 39)1 

De Christian Garve2 

 

Leipzig, 13 de julho de 1783. 

Muito honrado Senhor, 

o Senhor convida o recenseador de seu trabalho nos jornais Göttingen a se 

identificar. Bem, eu não posso de forma alguma reconhecer esta recensão como 

minha, como ela aparece lá. Não haveria consolo para mim se tivesse emanado 

inteiramente da minha caneta. Também não acredito que qualquer outro colaborador 

deste jornal, trabalhando sozinho, pudesse ter produzido algo tão incoerente. Mas 

apesar de tudo, tenho alguma parte nisso, e como me importa que um homem que 

sempre tive em alta estima pelo menos me reconheça como um homem honesto - 

mesmo que ele me veja ao mesmo tempo como um metafísico superficial - estou 

saindo do anonimato, como o Sr. exige em uma passagem de seu Prolegomena. Mas, 

para colocá-lo em posição de julgar corretamente, devo lhe contar toda a história. Há 

dois anos (depois de ter passado muitos anos em minha terra natal, notavelmente 

doente, ocioso e na escuridão) parti em uma viagem a Leipzig, via Hannover para 

Göttingen. Recebi muitas provas de cortesia e amizade do Sr. Heyne, o editor e outros 

colaboradores daquele jornal; não sei que sentimento de gratidão, misturado com 

algum (191-92) amor-próprio, me levou a solicitar minha contribuição voluntária 

através de uma recensão. Pois justamente [144-45] então sua Crítica de razão pura 

havia acabado de ser publicada, e eu prometi a mim mesmo um grande prazer em 

uma grande obra que tinha Kant como autor – já que seus pequenos escritos 

anteriores já me haviam dado tanto prazer; e como ao mesmo tempo pensei que seria 

                                                     
1 Carta de Garve para Kant, traduzida por Luciano C. Utteich. 
KANT, Immanuel. (1968). Abteilung 2. Band X. Briefwechsel 1783. Brief 201 (Garve zu Kant). 13. Juli 
1783. S. 328-333. In: ___.  Akademieausgabe von Immanuel Kants Gesammelten Werken: Bände und 
Verknüpfungen zu den Inhaltsverzeichnissen. Band X.  
Korpora.zim.uni-duisburg-essen.de/kant/verzeichnisse-gesamt.html. 
2 KANT, 2005, p. 144; 1999, p. 191; AA X, 328-29. 
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útil para mim ter uma razão para ler este livro com mais do que minha atenção 

habitual, eu me candidatei como recenseador de seu trabalho mesmo antes mesmo 

de tê-lo visto. Esta promessa foi precipitada, e esta é, de fato, a única loucura da qual 

tenho conhecimento em todo o caso, e da qual ainda me arrependo. Todo o resto ou 

é uma consequência de minha incapacidade real ou má sorte. Reconheci 

imediatamente, assim que comecei a ler o trabalho, que tinha feito a escolha errada, 

que essa leitura seria muito difícil para mim, particularmente naquele momento, 

quando estava viajando, distraído, ainda ocupado com outros trabalhos, 

enfraquecido por anos e, como sempre, com saúde precária. Confesso-lhe que não 

conheço nenhum livro no mundo que me tenha custado tanto esforço para ler; e se 

eu não me tivesse sentido preso pela palavra dada, teria deixado sua leitura para 

tempos melhores, quando minha cabeça e meu corpo estariam mais fortes. Eu 

certamente não me propus a trabalhar de ânimo leve. Dei ao trabalho toda a minha 

força e toda a atenção de que fui capaz; li tudo isso. Acho que entendi o significado 

da maioria dos pontos corretamente, separadamente, mas não estou tão certo de ter 

entendido o todo. No início fiz um extrato completo de mais de doze páginas, 

intercaladas com as ideias que me ocorreram durante a leitura. Lamento que esse 

extrato tenha se perdido; foi, como muitas vezes acontece com minhas primeiras 

ideias, melhor do que o que eu fiz depois. Com base nessas doze folhas, que 

poderiam de forma alguma se tornar uma recensão jornalística, escrevi uma 

recensão, certamente com muito esforço (porque, por um lado, eu queria me limitar, 

mas, por outro, queria ser compreensível e estar à altura da obra). Mas isto também 

foi bastante longo, pois de fato não [145-46] é possível fazer, sem que se torne 

absurdo, uma breve recensão de um livro cuja linguagem deve antes de tudo ser dada 

a conhecer ao leitor. Enviei este último, embora tenha percebido imediatamente que 

seria mais longo do que os mais longos publicados no jornal; realmente porque não 

consegui encurtá-lo sem mutilá-lo. Eu esperava que em Göttingen, ou por causa do 

comprimento, ou por causa da importância do livro, eles quebrariam a regra usual, ou 

que se a recensão fosse de qualquer forma muito longa, eles seriam capazes de 

encurtá-la melhor do que eu poderia. A remessa foi enviada de Leipzig na minha 

viagem de volta. Durante muito tempo (depois de ter retornado à Silésia, minha terra 

natal) não foi publicada; finalmente recebi a cópia contendo minha resenha. Eu posso 
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acreditar que o Sr. mesmo não teria sentido tanta indignação ou insatisfação ao ver 

isso como eu sentia. Algumas frases do meu manuscrito haviam sido preservadas, 

mas certamente não excedem um décimo da minha (192-93) recensão, nem um terço 

da de Göttingen. Vi que meu trabalho, que realmente não havia sido feito sem esforço, 

havia sido praticamente inútil, e não apenas inútil, mas prejudicial. Para o erudito de 

Göttingen que encurtou e interpolou minha recensão, se ele mesmo tivesse feito algo, 

mesmo após uma leitura superficial do trabalho, teria sido melhor, ou pelo menos 

mais coerente. Para justificar-me aos meus amigos de confiança, que sabiam que eu 

tinha feito um trabalho para Göttigen, e para suavizar pelo menos diante deles a má 

impressão que esta recensão tinha que causar em qualquer pessoa, enviei meu 

manuscrito, depois de tê-lo recuperado após um tempo, de Göttingen para o 

Conselheiro Spalding em Berlim. Desde então, Nicolai me pediu para publicá-la na 

Biblioteca Universal Alemã [Deutsche Allgemeine Bibliothek]. Eu concordei com a 

condição de que um de meus amigos de Berlim o compare com a recensão de 

Göttingen, em parte para mudar as sentenças que foram preservadas lá, e em parte 

para ter certeza de antemão se vale a pena ou não. Pois, no momento eu me [146-47] 

vejo totalmente incapaz de dedicar-lhe mais esforços. Não sei mais nada sobre isso. 

Com esta carta eu também estou escrevendo ao Sr. Spalding e lhe peço, se o 

manuscrito ainda não estiver impresso, que faça uma cópia e envie-a com minha 

carta. Então o Sr. pode comparar. Se o Sr. estiver tão insatisfeito com esta revisão 

quanto com a de Göttingen, ela será uma prova de que não estou penetrando o 

suficiente para julgar um trabalho tão difícil e profundo; e que ela não está escrita 

para mim. Acredito, no entanto, que mesmo que o Sr. esteja insatisfeito, ainda assim 

pensará que me deve algum respeito e consideração: e espero ainda mais 

certamente, que o Sr. se torne meu amigo, se nos conhecermos pessoalmente.  

Não quero negar completamente aquilo com que o senhor censura ao recenseador 

de Göttingen, a saber, que ele estava zangado com as dificuldades que tinha que 

superar. Confesso que às vezes me indignava, pois acreditava que deveria ser 

possível que verdades que deveriam promover reformas importantes na filosofia 

pudessem ser tornadas compreensíveis para aqueles que não estão totalmente 

acostumados à reflexão. Admirei a magnitude do poder que tem sido capaz de 

penetrar uma série tão longa de abstrações extremas sem fadiga, sem alteração, sem 



 
48 | Dialética hoje: Ética e Idealismo 

desvio de seu caminho. Também encontrei em muitas seções do seu livro instruções 

e alimento para o meu espírito. Por exemplo, exatamente onde Sr. diz que existem 

certas proposições contraditórias que podem ser provadas igualmente de modo 

correto. Mas minha opinião agora é esta ainda, talvez equivocada: que todo o seu 

sistema, para ser realmente útil, teria que ser expresso de uma forma mais popular; 

e se contém a verdade, pode muito bem fazê-lo; e que a nova linguagem que 

predomina constantemente no sistema denota uma grande acuidade na conexão que 

foi estabelecida entre as expressões dessa linguagem; mas muitas vezes a reforma 

empreendida na própria ciência [147-48] (que está em questão), ou a divergência em 

relação às opiniões dos outros, tem a aparência de ser maior do que realmente é. 

(193-94) 

O Sr. convida seu recenseador a apontar uma dessas proposições contraditórias de 

tal forma que seu oposto não seja suscetível de uma demonstração igualmente 

correta. Este convite pode dizer respeito a meu colaborador de Göttingen, não a mim. 

Estou convencido de que há limites em nosso conhecimento, que esses limites 

devem ser encontrados precisamente quando é possível desenvolver a partir da 

sensação com a maior utilidade de seu trabalho que o Sr. os elucidou mais clara e 

completamente do que nunca. Mas não vejo até que ponto sua Crítica da razão pura 

contribui para remover essas dificuldades. Pelo menos a seção de seu livro na qual 

o Sr. explica as contradições é incomparavelmente mais clara e convincente (e o Sr. 

mesmo não o negará) do que aquela na qual afirma os princípios que devem ser 

estabelecidos para resolver essas contradições. 

Visto que agora também estou em viagem e sem livros, e não tenho em mãos nem 

seu trabalho nem minha recensão, considere o que eu digo aqui sobre tudo isso 

simplesmente como meros pensamentos improvisados, sobre os quais o Sr. não 

deve julgar com muito rigor. Se eu representei mal sua opinião aqui ou em minha 

recensão, é porque o entendi mal ou porque minha memória está me falhando. Eu 

não tive a malícia de alterar o assunto, nem sou capaz de fazê-lo. 

Finalmente, devo pedir-lhe que não faça uso público desta carta. Embora a mutilação 

do meu trabalho, nos primeiros momentos, quando tomei consciência disso, me 

pareceu um insulto, deixando isso de lado, eu perdoei completamente o homem que 

o julgou necessário, em parte porque eu mesmo sou o culpado, por causa do poder 
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total que lhe dei, em parte porque tenho [148-49] razões para amá-lo e apreciá-lo. E 

ele veria isso como uma espécie de vingança que eu havia negado ao Sr. que eu era 

o autor da recensão. Muitas pessoas em Leipzig e Berlim sabem que eu queria 

escrever a recensão de Göttingen e poucos sabem que apenas uma pequena parte é 

minha. E embora a insatisfação que o Sr., com razão, embora um pouco dura, mostra 

em relação ao revisor de Göttingen me lança uma luz prejudicial aos olhos de todos 

eles, prefiro tomar isso como castigo por uma imprudência (já que foi o engajamento 

de um trabalho cuja extensão e dificuldade eu não conhecia); prefiro isso, repito, a 

obter uma espécie de justificação pública, que teria de comprometer meu amigo em 

Göttingen. Eu sou, com verdadeiro respeito e devoção, muito honrado Sr., seu 

dedicado servidor e amigo,   

 

Garve. 
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(Carta 40)1 

 

 

https://doi.org/10.36592/9786581110253-02.2  

 

A Christian Garve2 

 

Königsberg, 7 de agosto de 1783. 

Muito honrado Senhor,  

há muito tempo admiro em sua pessoa um espírito filosófico iluminado e um gosto 

refinado pela leitura e pelo conhecimento do mundo; e lamento, com Sultzer, que tais 

excelentes talentos sejam impedidos pela doença de favorecer o mundo com toda 

sua fecundidade. Agora eu tenho o prazer ainda mais puro de encontrar em sua 

honrosa carta provas claras de uma honestidade precisa e escrupulosa e de sua 

maneira humanitária de pensar que dá a esses dons do espírito seu verdadeiro valor. 

Não acredito que possa assumir o último (195-96) de seu amigo de Göttingen que, 

sem motivo algum, não respirou nada além de [149-50] animosidade durante toda 

sua recensão (pois, após a mutilação, posso muito bem chamá-lo de sua própria). 

Em meus escritos havia, é claro, algumas coisas que mereciam ser mencionadas, 

embora eu não tenha dado sua aprovação para a explicação das dificuldades que 

levantei, quanto mais não fosse porque as apresentei pela primeira vez de forma 

adequada e em toda a sua extensão; porque levei o problema [do embaraço da razão], 

por assim dizer, à sua formulação mais simples, mesmo que não o tenha resolvido. 

Mas ele, com uma certa ferocidade, e posso até dizer com uma amargura visível, joga 

tudo fora. Observo apenas a bagatela que ele evitou propositadamente a abreviação 

"Sr." antes da palavra "autor", algo que adoça a crítica e que é habitualmente usado 

naquela revista. Posso facilmente adivinhar como é este homem, particularmente 

onde ele deixa que seus próprios pensamentos sejam ouvidos. Como colaborador de 

                                                     
1 Carta-resposta de Kant para Garve, traduzida por Luciano C. Utteich. 
KANT, Immanuel. (1968). Abteilung 2. Band X. Briefwechsel 1783. Brief 205 (Kant zu Garve). 7. August 
1783. S. 336-343. In: ___.  Akademieausgabe von Immanuel Kants Gesammelten Werken: Bände und 
Verknüpfungen zu den Inhaltsverzeichnissen. Band X. 
 Korpora.zim.uni-duisburg-essen.de/kant/verzeichnisse-gesamt.html. 
2 KANT, 2005, p. 149; 1999, p. 195; AA X, 336. 
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uma revista importante ele tem por um momento em seu poder, se não a honra, então 

pelo menos o prestígio de um autor. 

É claro que ele é ao mesmo tempo um autor e, desta forma, também põe em perigo 

sua própria fama, que certamente não é tão pequena quanto ele imagina que seja. 

Mas vou me calar agora, pois você é bom o suficiente para chamá-lo de seu amigo. 

Para dizer a verdade, ele também deveria ser meu amigo, embora em um sentido 

amplo, se a participação conjunta na mesma ciência, e os esforços extenuantes, 

embora sem sucesso, para colocar essa ciência em uma base firme, podem dar 

origem a uma amizade literária.  

Mas ocorreu-me aqui o que aconteceu com tanta frequência: este homem deve ter 

ficado preocupado que com tal reforma ele teria que sacrificar algo de suas próprias 

pretensões, um medo completamente infundado, pois aqui não se trata tanto de 

estabelecer limites aos autores, mas do entendimento humano. 

(Tenho que interromper aqui e começar com a próxima folha, porque uma má cópia 

do papel tornaria a caligrafia ilegível). 

O Sr. pode, honrado Senhor, acreditar firmemente em mim e informar-se, assim que 

desejar, na feira de Leipzig através do meu editor Hartknoch que eu nunca acreditei 

em qualquer das afirmações de que o Senhor teve qualquer participação na recensão. 

[150-51] É agora muito agradável para mim obter a confirmação de minha suposição 

a partir de sua amável carta. Não sou tão brando ou egoísta a ponto de ser afetado 

por objeções e críticas - desde que [todas as críticas] devam também enfatizar aquilo 

que considero ser o mérito notável de minha escrita - a menos que [críticas e 

objeções] se distingam pela ocultação preconceituosa do que é digno de aprovação, 

a ser encontrado aqui e ali; ou pela intenção premeditada de fazer mal. Aguardo com 

satisfação a publicação de sua recensão integral na Biblioteca Universal Alemã 

[Allgemeine Deutsche Bibliothek]. O fato de ser o Sr. mesmo a me procurar me faz vê-

lo à luz favorável da honestidade e da probidade de intenção, característica dos 

verdadeiros estudiosos; o que deve sempre me preencher de respeito, seja qual for 

seu julgamento. Admito também que não tinha contado com uma rápida recepção 

positiva de meus escritos desde o início, pois a exposição dos assuntos (196-97) que 

meditei cuidadosamente durante 12 anos seguidos não foi suficientemente 

elaborada para o entendimento comum, para o qual ainda teriam sido necessários 
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mais anos; por outro lado, eu o terminei em 4 ou 5 meses por medo de que um 

trabalho tão extenso, caso demorasse ainda mais, acabasse se tornando um fardo 

para mim; e que minha idade avançada (já que eu já fiz 60 anos) talvez me tornasse 

impossível no final. Agora ainda tenho todo o sistema em minha mente, de modo que 

estou satisfeito com esta minha decisão, com o trabalho como ele é, para o qual eu 

não queria, por nada no mundo, me ver sem ele escrito, mas também não gostaria, a 

qualquer preço, de ter que empreender novamente a longa série de esforços que ele 

implicou. Acabará perdendo aquela primeira perplexidade que produz ter que 

promover uma série de conceitos completamente incomuns e uma nova linguagem 

ainda mais incomum, mas que necessariamente pertence à coisa mesma. Com o 

tempo, alguns pontos ficarão mais claros (para isso talvez possam contribuir um 

pouco meus Prolegomena). A partir destes pontos outras passagens serão 

iluminadas, [151-52] para as quais será necessária, sem dúvida, alguma contribuição 

esclarecedora da minha parte de tempos em tempos. E desta forma o todo será 

coberto e compreendido, desde que, antes de tudo, comecemos a trabalhar, partindo 

da questão principal (que apresentei com suficiente clareza), e da qual todo o resto 

depende; querendo, passo a passo, examinar cada assunto isoladamente e resolvê-

lo unificando nossos esforços. Em uma palavra, a máquina está completa, e agora só 

é necessário retocar as juntas ou colocar óleo nela para evitar atritos, que de outra 

forma a fariam parar. Também é característico deste tipo de ciência que é necessário 

apresentar o todo antes de melhorar cada parte; para conseguir isto, é necessário 

deixá-lo por um tempo em uma certa rusticidade. Se eu tivesse querido fazer os dois 

ao mesmo tempo, ou minhas habilidades ou o tempo de minha vida não teriam sido 

suficientes.   

O Sr. menciona a falta de popularidade como uma objeção justa à minha escrita; de 

fato, toda escrita filosófica deve ser suscetível a ela; e se não for, provavelmente 

esconderá tolices sob a fumaça da aparente acuidade. Mas em investigações que 

chegam tão alto não se pode começar com a popularidade. Quando eu tiver 

conseguido, ainda que apenas para que as pessoas me acompanhem com conceitos 

escolásticos, no meio de expressões bárbaras, então serei (197-98) capaz de me 

esforçar (outros, no entanto, serão mais afortunados nisso) para elaborar um 

conceito popular e ao mesmo tempo rigoroso do todo, para o qual eu já tenho o plano. 
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Por enquanto queremos nos chamar Dunse, médicos na sombra 3  (doctores 

umbratici) [152-53], enquanto levamos adiante sua compreensão, em cuja 

elaboração a parte mais requintada do público certamente não participará até que, 

tirado [do trabalho] de sua obscura oficina e fornecido com todo o brilho, não precisa 

temer o julgamento deste último. Tenha a bondade de lançar tão só mais um olhar 

sobre o todo, e note que o que eu trabalhei na Crítica não é metafísica, mas uma 

ciência inteiramente nova que não foi tentada antes, ou seja, a crítica de uma razão 

que julga a priori. É verdade que outros lidaram com esta faculdade, como Locke ou 

mesmo Leibniz, mas sempre em imbricação com outras faculdades cognitivas, mas 

não tinha sequer ocorrido a ninguém que este fosse o objeto de uma ciência formal 

e necessária, e até mesmo uma ciência muito extensa, que (sem desviar-se desta 

limitação ao mero exame da faculdade do conhecimento puro) exigia a 

correspondente diversidade de seções e, ao mesmo tempo – o que é prodigioso – 

poder derivar, a partir de sua própria natureza, todos os objetos aos quais se estende, 

e poder demonstrar sua completude integral por meio de sua interconexão em toda 

uma faculdade de conhecimento; tudo o que nenhuma outra ciência pode fazer, ou 

seja, nenhuma outra ciência pode fazer de forma alguma: a partir do mero conceito 

de uma faculdade de conhecimento (se for exatamente determinado), desenvolver a 

priori todos os seus objetos e tudo o que pode ser conhecido sobre eles; e ainda mais: 

[desenvolver] tudo o que será obrigado a julgar sobre eles de forma involuntária, 

embora enganosa. A lógica, que mais se assemelharia a esta ciência, é, neste ponto, 

infinitamente inferior a ela. Pois ela apenas trata, em geral, do uso do entendimento, 

mas não pode indicar a que objetos se refere o conhecimento intelectual, nem qual é 

seu alcance, mas deve, portanto, esperar pelo que lhe é entregue nos objetos de seu 

uso, seja por experiência ou, se não, de outro lugar (por exemplo, pela matemática). 

[153-54]  

                                                     
3 Para que o desconforto causado aos meus leitores pela novidade da linguagem e pela obscuridade 
difícil de penetrar não se torne minha culpa, gostaria de fazer a seguinte proposta: a dedução de 
conceitos puros do entendimento, ou categorias, ou seja, a possibilidade inteiramente a priori de ter 
conceitos das coisas em geral, será julgada altamente necessária porque, sem ela, o puro 
conhecimento a priori não tem qualquer segurança. Gostaria que alguém tentasse realizá-lo de uma 
maneira mais fácil e popular, então ele verá a maior dificuldade que a especulação já encontrou neste 
campo. E ele nunca poderá obtê-los [as categorias] de outras fontes além daquelas que indiquei, disso 
estou absolutamente certo. [N. do A.] 



 
54 | Dialética hoje: Ética e Idealismo 

E sendo assim, meu caro Sr., peço-lhe, se ainda tiver prazer em se aplicar a isto, que 

use seu crédito e influência para me encontrar inimigos, não certamente de mim 

mesmo (pois estou em paz com todo o mundo), mas de minha escrita; e certamente 

não dos anônimos, que não atacam nem o todo ou pelo menos parte da parte central, 

mas daqueles que procedem finamente com a ordem: examinando ou elucidando, em 

primeiro lugar, minha doutrina sobre a distinção entre conhecimento analítico e 

sintético; passando então à consideração da tarefa geral - exposta com clareza no 

Prolegomena - de como são possíveis juízos sintéticos a priori; depois investigar por 

ordem minha tentativa de resolver este problema, etc. E como eu me considero capaz 

de demonstrar formalmente que nenhuma proposição genuinamente metafísica 

poderia ser provada separadamente do todo, mas sempre apenas com base na 

relação que ela tem com as fontes de todos os nossos conhecimentos a priori em 

geral, (198-99) teria, portanto, que ser deduzida do conceito do possível conjunto de 

tais conhecimentos, e assim por diante. Mas mesmo se o Sr. gostaria de ser gentil e 

acomodado a este meu pedido, dado o sabor predominante desta época, que 

consiste em apresentar como fácil (não em tornar fácil) o que é difícil em assuntos 

especulativos, eu até me resignarei de bom grado ao fato de que seu esforço muito 

gentil neste ponto se revelará infrutífero. Garve, Mendelssohn e Tetens seriam 

certamente os únicos homens que conheço cuja cooperação neste assunto poderia 

levá-lo em pouco tempo a esse objetivo, onde os séculos não foram capazes de levá-

lo. Mas estes excelentes homens se recusam a cultivar um deserto de areia, que eles 

bem sabem que tem sido, de modo recalcitrante, ingrato a todos os esforços feitos 

nele. Enquanto isso, os esforços humanos perenemente giram em círculo, e sempre 

voltam ao ponto em que já estiveram antes. Por esta mesma razão, os materiais que 

agora jazem no pó talvez possam ser transformados em um magnífico edifício. [154-

55] 

O Sr. tem a gentileza de fazer um julgamento positivo sobre minha exposição das 

contradições dialéticas da pura razão, embora não esteja satisfeito com a solução 

dessas contradições. 4  Se meu recenseador de Göttingen tivesse feito um único 

                                                     
4 A chave para isto é, no entanto, proposta, embora a princípio seu uso seja incomum e, portanto, difícil. 
Consiste no fato de que todos os objetos que nos são dados podem ser tomados de acordo com dois 
tipos de conceitos, primeiro como fenômenos e depois como coisas em si mesmos. Se os fenômenos 
são tomados como coisas em si mesmos e o absolutamente incondicionado é exigido deles como 
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julgamento deste tipo, não me teria ocorrido pensar em má vontade: eu o teria 

justificado por falta de sentido na maioria das minhas declarações (o que não me 

surpreenderia); e assim a culpa teria sido atribuída em grande parte a mim mesmo; 

[de modo que] em vez de expressar amargura na resposta, eu não teria dado 

nenhuma resposta, ou talvez eu teria expressado apenas alguma queixa de que tinha 

sido abertamente buscada uma condenação geral, sem ter atacado os fundamentos. 

Mas um tom tão insolente de desprezo e arrogância prevaleceu em toda a recensão, 

que não pude deixar de me sentir comovido para trazer este grande gênio, na medida 

do possível, à luz do dia, para decidir na comparação de suas declarações com as 

minhas próprias, por mais modestas que sejam, se tal grande superioridade pode 

realmente ser encontrada do seu lado, ou se talvez uma certa astúcia do autor não 

esteja escondida atrás dele, que elogia tudo o que concorda com as afirmações 

encontradas em seus próprios escritos e censura tudo o que se opõe a ele, a fim de 

erigir sub-repticiamente um pequeno senhorio (199-200) sobre todos os outros 

autores sobre um determinado assunto, de modo a fazer pouco a pouco um nome 

para si mesmo sem nenhum esforço particular (de modo que aqueles que querem ser 

julgados [155-56] com benevolência sejam obrigados a queimar incenso e elogiar 

como fio condutor comum os escritos daquele que suspeitam ser seu defensor). 

Agora o Sr. pode julgar se eu mostrei minha insatisfação - como eu gosto de dizer - 

com o recenseador de Göttingen de uma forma bastante dura. 

Depois da explicação que o senhor teve a bondade de me dar neste assunto, em que 

o autêntico recenseador deve permanecer in incognito, compreendo que minha 

expectativa recai sobre aquela exigência - que aí continua - de se apresentar 

voluntariamente a mim, isto é, de se descobrir; nesse caso, eu mesmo me considero 

obrigado a não fazer o menor uso público da verdadeira história do caso, que eu 

conheço de sua parte. Quanto ao resto, acho tão insuportável uma disputa erudita 

com acrimônia, e acho tão contra natura o estado de espírito em que se mergulha ao 

                                                     
uma série de condições, então surgem contradições que, no entanto, cessam, na medida em que se 
demonstra que o absolutamente incondicionado não se encontra nos fenômenos, mas somente nas 
coisas em si mesmas. Se, por outro lado, se toma como fenômeno aquilo que, enquanto coisa em si 
mesma, pode conter a condição de algo no mundo, como fenômeno, então surgem contradições onde 
elas não seriam necessárias, por exemplo, em relação à liberdade; e esta contradição cessa assim que 
se leva em consideração aquele significado diferente dos objetos. [N. do A.] 
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mantê-la, que, contra o inimigo mais perspicaz, mas preocupado apenas com o 

conhecimento, prefiro empreender o mais ínfimo trabalho de explicação e 

justificação do que está escrito, do que excitar e manter em mim um afeto, que sob 

nenhuma outra circunstância encontraria um lugar em minha alma. Se, apesar de 

tudo, o recenseador de Göttingen sentir a necessidade de responder às minhas 

declarações na revista, e o fizer da maneira acima, ou seja, sem se comprometer 

pessoalmente, então eu seria obrigado (sem prejuízo dessa obrigação) a apontar 

com medidas apropriadas a tremenda desigualdade entre um atacante invisível e 

alguém que, exposto diante dos olhos do mundo inteiro, se defende contra si mesmo. 

Resta, entretanto, um meio-termo, ou seja, não confessar publicamente, mas revelar-

se por escrito para mim (pelas razões que apresentei no [Apêndice do] Prolegomena), 

e anunciar e concordar pública e pacificamente sobre o ponto de confronto a ser 

livremente escolhido. Mas para isso você teria que tirar proveito do: O curas 

hominum! Humanos fracos, vocês fingem que estão preocupados apenas com a 

verdade e a difusão do conhecimento, mas, na verdade, estão preocupados apenas 

com sua própria vaidade! [Aulus Persius, Sát. I, 1]. [156-57] 

E bem, meu honorável Senhor, não deixe que esta seja a única razão para ter mantido 

ocasionalmente um acordo que é tão bem-vindo para mim. Um personagem como 

aquele que você nos deixa entrever em sua primeira carta, além de seu extraordinário 

talento, não é tão frequente em nosso mundo literário que alguém que estima a 

pureza de coração, a gentileza e a cooperação mais do que toda ciência, não deveria 

sentir, diante de tantos méritos combinados, um desejo vivo de entrar em uma 

relação mais próxima. Qualquer conselho, qualquer sugestão de um homem tão 

penetrante e fino, será sempre do maior valor para mim, e se de minha parte ou nesta 

área houver algo com que eu possa retribuir sua grande bondade, minha satisfação 

será dobrada. Eu sou, com verdadeiro respeito e humildade, honrado Sr., seu mais 

dedicado servidor, 

 

I. Kant.
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Hellen Maria de Oliveira Lopes1 

 

Tratar sobre a Faculdade do Julgar no pensamento de Hannah Arendt implica 

em fazer uma exegese de sua obra, tendo em vista que o livro no qual a autora 

dedicaria suas reflexões para abordar com profundidade o tema do julgar, não foi 

concluído em decorrência de seu falecimento precoce. Para compreender os 

objetivos propostos pela autora na faculdade do julgar, recorreremos aos seus 

textos, em especial ao “Lições sobre a Filosofia Política de Kant” (1982), que 

corresponde às aulas ministradas e conferências proferidas nos anos de 1964 a 

19702. As “Lições” foram reunidas para fazer parte do terceiro volume da obra “A Vida 

do Espírito” dividida a partir das temáticas do “Pensar”, “Querer” e “Julgar”3.  

As dificuldades para tratar da temática do julgar são, pelas explicações 

abordadas acima, inevitáveis. Examinando a obra de Hannah Arendt, podemos 

observar que a noção do julgar não se manifesta exclusivamente em suas aulas 

sobre a filosofia política de Kant. Ao propor uma análise sobre o pensar, querer e 

julgar, Arendt se propunha lançar luz em direção às faculdades espirituais. Suas 

análises, até então, eram direcionadas ao que chamou de Vita Activa. Lidar com o 

pensar e o querer e não vislumbrar o julgar, traria para a vida do espírito a ausência 

de uma síntese, como sugere Beiner, ao afirmar que, “não que as já concluídas 

descrições de duas faculdades do espírito devessem ser supridas por uma terceira, 

a ser fornecida ainda; antes, aquelas mesmas duas descrições permaneciam 

incompletas sem a síntese prometida para o julgar”4. 

                                                     
1 Professora doutora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA- 
campus Caxias. E-mail: hellen.lopes@ifma.edu.br 
2  De acordo com Ronald Beiner, os textos reunidos e publicados como “Lições sobre a Filosofia 
Política de Kant” são resultados de aulas ministradas na New School for Social Research no outono 
de 1970. Assim como em 1964 na Universidade de Chicago. Além das discussões sobre filosofia moral 
em Chicago e na New School em 1965 e 1966. (BEINER, 1994b.) 
3 Sendo o Pensar e o Querer de 1978. 
4 BEINER, 1994a, p. 85. 
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Ainda que Arendt não se detenha a explicitar em toda sua obra uma presença 

do julgar, essa faculdade entrelaça, assim como vários outros conceitos, a sua 

escrita. Beiner chama atenção ao fato de que a pensadora apresenta em seus 

escritos duas possibilidades de interpretações da faculdade do juízo. A primeira 

leitura aparece em seus textos em que os conceitos abordados fazem parte do que 

Arendt apresenta como Vita activa. Nestes, a autora caracteriza as atividades 

humanas – trabalho, labor e ação – e busca apreender, a partir desses conceitos, a 

dimensão daquilo que é propriamente humano, de sua relação com o mundo e da 

relação dos agentes entre si. 

A vita activa busca “a localização das atividades humanas” 5 . Ela está no 

espaço público e no privado e sua análise nos leva a compreender que nesses 

espaços são realizadas atividades que fundamentam a presença do homem no 

mundo. Do ponto de vista da vita activa, a figura do historiador é relevante porque a 

ele cabe o julgar em retrospectivo, julgar à distância. E o julgar “tem a função de fixar 

o homem em um mundo que de outra forma não teria significado nem realidade 

existencial: um mundo não julgado não teria, para nós, significação humana”6. Arendt 

exemplifica esse olhar/ julgar em retrospecto ao analisar as ações boas, aquelas que 

foram tidas como não devendo aparecer no espaço público sob o risco de serem 

corrompidas como a bondade de caráter religioso. Assim como aquelas que são do 

aparecer na esfera pública, pois são de caráter político. 

Ao abordar tais distinções, a pensadora pretende apontar, através de um juízo 

retrospectivo, o que a tradição de pensamento filosófico sempre procurou trazer, a 

saber, a hierarquização das atividades humanas na qual a vita contemplativa sempre 

exerceu um papel predominante em relação à vita activa. Assim expressa Arendt, 

 

Escolhemos o exemplo reconhecidamente extremo de realizar boas obras, para 

indicar que os juízos históricos das comunidades políticas, mediante os quais 

cada uma delas determinava quais atividades da vita activa deveriam ser 

admitidas  em  público  e  quais  deveriam  ser  ocultadas  na privacidade, podem 

                                                     
5 Este é o título do tópico 10 presente no segundo capítulo do livro “A Condição Humana” (ARENDT, 
2010). 
6 BEINER, 1994a, p. 138. 
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corresponder à natureza dessas mesmas atividades7. 

 

A abordagem proposta por Arendt nos leva a compreender, mesmo sabendo 

dos riscos de tal interpretação, que o juízo apresenta, já nas atividades da vita activa, 

um papel relevante. 

As narrativas históricas apontadas por Arendt, apresentam em cada feito, que 

possibilita ao homem modificar o curso da história, uma abertura para a faculdade 

do julgar. Julgar os fatos enquanto algo extraordinário da capacidade humana de 

não limitar suas ações apenas a nascer e morrer, a adentrar o mundo e deixar de 

existir, a história8 enquanto constituição da ação humana. Esta sendo possível de ser 

lembrada e julgada através dos feitos e das palavras, observadas pelo olhar 

retrospectivo do historiador. Assim afirma Arendt, 

 

A tarefa do poeta e historiador (postos por Aristóteles na mesma categoria, por 

ser o seu tema comum praksis) consiste em fazer alguma coisa perdurar na 

recordação. E o fazer traduzindo praksis e leksis, ação e fala, nesta espécie de 

poiesis ou fabricação que por fim se torna a palavra escrita9. 

 

A narrativa histórica traz a possibilidade de compreender os acontecimentos 

de modo a se apresentar como “juízos históricos”, de acordo com Beiner. Os juízos 

históricos estão associados à ideia de compreensão. Exatamente porque a história 

é esse fluxo contínuo de acontecimentos e, diante desse movimento, necessitamos 

compreender as ações praticadas e as palavras lançadas. A compreensão é para 

Arendt “uma atividade interminável por meio da qual, em constante mudança e 

variação, chegamos a um acordo e a uma conciliação com a realidade, isto é, 

tentamos sentir o mundo como nossa casa10. A compreensão busca um significado 

no mundo. 

                                                     
7 ARENDT, 2010, p. 96. 
8 Arendt apresenta em seu livro “Entre o passado e o futuro” (1961) um capítulo no qual detém uma 
profunda análise em relação à História. Intitulado “O conceito de História – Antigo e Moderno”, a 
pensadora dialoga com a noção de história na antiguidade ressaltando a importância do pensamento 
grego, sua noção de permanência e imortalidade através dos feitos e das palavras dos mortais que se 
imortalizaram por meio de suas grandes ações. Na modernidade, o que prevalece é a noção de 
progresso.   
9 ARENDT, 2013, p. 74. 
10 ARENDT, 2008, p. 330.  



 
 
 
 
60 | Dialética hoje: Ética e Idealismo 

A noção de compreensão apontada por Arendt remete a uma tentativa de 

significar os acontecimentos do século XX, especialmente o advento do 

totalitarismo. Nessa análise, a pensadora apresenta as dificuldades em se 

compreender os acontecimentos vivenciados por ela e por vários outros intelectuais, 

exatamente porque qualquer tentativa de inserir esses eventos em fatos ocorridos 

na história, assim como analisá-los a partir de juízos morais até então existentes, 

fracassaram em seu propósito. Desta maneira, “a tarefa da compreensão assume 

proporções jamais enfrentadas no juízo histórico”11.  

Compreender enquanto busca de significado das ações ocorridas, atrela-se à 

própria faculdade do julgar. Ambas padecem da ausência de regras que faziam 

sentido no passado e perderam sua capacidade de significar e nortear os 

acontecimentos do século XX. A tentativa de compreender o totalitarismo esbarra 

nessa dificuldade, pois, “suas ações constituem uma ruptura com as nossas 

tradições; elas demoliram indiscutivelmente nossas categorias de pensamento 

político e nossos critérios de julgamento moral”12. 

O juízo histórico deve ser entendido como aquele que compreende os 

acontecimentos de maneira crítica e não, como mostra Arendt, a partir da acriticidade 

das pessoas comuns que, no intuito de conhecer os acontecimentos, inseriram 

eventos como o totalitarismo em conceitos já existentes, como o do Imperialismo. 

Na tentativa de dar conta desses novos eventos, alguns estudiosos alocaram os 

novos conceitos em antigos conceitos. Arendt questiona,  

 

Não está a compreensão tão intimamente ligada e relacionada ao juízo que 

poderíamos descrevê-la, ambas, como uma subsunção (de algo particular a uma 

regra universal), a qual, segundo Kant, é a própria definição do juízo, e cuja 

ausência ele definiu com tanta eloquência como “estupidez”, uma doença 

incurável (Crítica da Razão Pura, B172-3?)13 

 

Como podemos, então, compreender e julgar novos eventos sem corrermos  o 

                                                     
11 BEINER, 1994a, p. 90. 
12 ARENDT, 2008, p. 332. 
13 ARENDT, 2008, p. 336. 
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risco de termos que utilizar critérios e categorias de julgamento que não dão conta 

do momento atual? Ou seja, as regras até então universalmente válidas não atendem 

aos novos eventos, então, como julgar? De fato, o que Arendt chama atenção é para 

a ausência perigosa da noção de senso comum (sensus communis). Os novos 

acontecimentos vivenciados no século XX desfizeram as medidas de orientação dos 

indivíduos e fragilizaram a própria compreensão de pertença a esse mundo. Visto 

que compreender nos atrela ao mundo, “é a maneira especificamente humana de 

viver, pois todo indivíduo precisa se sentir conciliado com o mundo”14. 

Para o contexto da nossa discussão, entender a noção de senso comum 

pressupõe apresentá-lo por uma via de ausência. Ou seja, mostrar as consequências 

de sua perda. Assim como apontar sua relevância na constituição de uma 

comunidade política na qual os agentes não são indivíduos isolados, mas sujeitos de 

ação que compartilham um mundo comum. A distinção é importante porque lidar 

com a faculdade do julgar é ter em vista que esta possibilita a busca de sentido e, 

buscar sentido é compreender. Além do que, a faculdade do julgar, assim com o 

pensar e o querer, são performativas, ou seja, só são quando estão agindo.  

Quando se lida com eventos extremos, tal qual o totalitarismo, percebe-se que 

as regras morais ainda estão ali, ao alcance de todos. Porém, os acontecimentos 

corroeram os vínculos entre os indivíduos. As regras morais perderam significado 

para os indivíduos porque estes também perderam o vínculo com o mundo que os 

unia. Perdeu-se, dessa forma, o sentido comum que direciona e que, para Arendt, 

“pressupõe um mundo comum em que todos nós cabemos, onde vivemos juntos 

porque possuímos um senso que controla e ajusta todos os dados sensoriais 

estritamente particulares aos de todos os outros”15. 

Os dados sensoriais que nos vinculam indicam a ideia de uma singularidade 

em meio à pluralidade. Para compreender os fatos que nos rodeiam e nos vinculam, 

é necessário ter em mente esses dados sensoriais. Ao contrário do senso comum, o 

modo de vinculação dos regimes extremos parte de concepções ideológicas que não 

examinam as peculiaridades do senso comum e, consequentemente, não observam 

os fatos. Arendt apresenta em seu argumento a ideia de que a lógica constitutiva 

                                                     
14 Ibid., p. 331. 
15 Ibid., p.  341. 
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desses regimes é que os fatos reais, ou a realidade, já não é de todo relevante para 

ensinar e direcionar. A perda de sentido dos fatos da realidade também indica uma 

perda de confiança. Enquanto alicerçados pela ideologia, os regimes totalitários 

criam uma espécie de realidade secundária na qual a lógica de suas ideias faz todo 

sentido. Operando a partir dessa nova visão de mundo, “as ideologias pressupõem 

sempre que uma ideia é suficiente para explicar tudo no desenvolvimento da 

premissa, e que nenhuma experiência ensina coisa alguma porque tudo está 

compreendido nesse processo de dedução lógica”16. 

Impedidos de compreender a realidade revelada pelos fatos e dados 

sensoriais, a lógica que engendra as ideias base dos regimes extremos funciona 

como uma prisão. Dessa forma, não há pluralidade que possa ser revelada porque 

ela precisa de liberdade e mundo comum. E a lógica segue assegurando 

confiabilidade independente dos fatos da realidade e dos indivíduos que constituem 

essa realidade, ou seja, independente do singular e do comum. Se o senso comum 

nos falta, assegura Arendt, o que passará a justificar a realidade é exatamente o 

raciocínio lógico17 e não a contingência. Essa é uma compreensão relevante porque 

a ideologia totalitária pressupõe um domínio total, atuando no espaço público e no 

privado. 

O totalitarismo lançou luz sobre a fragilidade dos preceitos tradicionais no que 

se refere aos valores morais até então vivenciados, assim como no modo de julgar. 

O que causa preocupação, ao lidar com o totalitarismo é, “ter trazido à luz as ruínas 

de nossas categorias de pensamento e de nossos critérios de julgamento”18. Ainda 

que houvesse a capacidade para julgar, Arendt chama atenção para quais critérios 

apelar visto que os tradicionais foram revelados em sua total fragilidade para dar 

conta da novidade que assombrava naquele momento. De acordo com Beiner, “é 

precisamente quando os padrões de juízo desaparecem que a faculdade do juízo 

adquire deus direitos”19. 

A faculdade do julgar em sua perspectiva de vida ativa está presente na 

análise arendtiana que trata da verdade na política. Arendt apresenta como 

                                                     
16 ARENDT, 2012, p. 626. 
17 Cf. ARENDT, 2008, p. 341. 
18 ARENDT, 2008, p. 341.  
19 BEINER, 1994a, p. 91. 
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pressuposto da faculdade de julgar, enquanto faculdade política por excelência, a 

capacidade de compreender e diferenciar o certo do errado; o belo do feio e tais 

distinções só são possíveis, de antemão, porque pertencemos à comunidade, 

convivemos, nos relacionamos e comunicamos uns aos outros nossos pontos de 

vista. Mais do que lidar com qualquer possibilidade de uma verdade absoluta, Arendt 

põe na opinião (doxa) um aspecto importante característico da pluralidade.  

Esse aspecto é marcadamente político. A pluralidade é indissociada da 

opinião. Para o julgar, que nesse primeiro momento pertence à vida ativa, manifestar 

opinião é também entrar em contato com os outros e comunicar. Arendt antecipa em 

seu texto sobre “Verdade e Política”20 ao lidar com a opinião, o que posteriormente 

aparecerá, como aspecto constitutivo do julgar, exposto na coletânea de aulas sobre 

a filosofia política de Kant. A autora mostra que, “o pensamento político é 

representativo. Formo uma opinião considerando um dado tema de diferentes 

pontos de vista, fazendo presentes em minha mente as posições dos que estão 

ausentes; isto é, eu os represento”21.  

Aqui Arendt lida com o conceito de mentalidade alargada. Mesmo este sendo 

desenvolvido em seu escrito sobre a “Vida do espírito” de que trata o julgar, a 

pensadora já indica que esta atividade é também fundamental naquilo de que trata a 

ação e as atividades humanas. Dele também advém a compreensão de que, para 

representar aquele que está ausente, é necessário compartilhar alguns princípios. 

Por isso, entende-se uma pressuposição comunitária nos assuntos da filosofia 

arendtiana. Ela sugere, afirmando que, 

 

Esse processo de representação não adota cegamente as concepções efetivas 

dos que se encontram em algum outro lugar, e por conseguinte contemple o 

mundo de uma perspectiva diferente (...). Quanto mais posições de pessoas eu 

tiver presente em minha mente ao ponderar um dado problema, e quanto melhor 

puder imaginar como eu sentiria e pensaria se estivesse em seu lugar, mais forte 

será minha capacidade de pensamento representativo e mais válidas minhas 

conclusões finais, minha opinião22. 

                                                     
20 ARENDT, 2013. 
21 Ibid., p. 299. 
22 Ibid., p. 299. 
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Ao tornar presente aqueles que estão ausentes para formar e fortalecer sua 

opinião, Arendt propõe um voltar-se para o espaço público no qual os interesses 

privados não devem se sobrepor. A isso também advém que o julgamento e as 

posições propostas devem ser livres de interesses, por isso, “dependem de um grau 

de imparcialidade”23. 

Um outro ponto que a pensadora chama atenção está ligado ao fato de que é 

possível que alguns grupos possam levar em consideração apenas seus próprios 

interesses, o que leva a compreender que as demais opiniões não serão 

consideradas. Nessa perspectiva, o risco que se corre é o de ver ressurgir narrativas 

autoritárias. O poder de persuasão dessas narrativas é tal que chega a anular a 

capacidade de julgamento de indivíduos reconhecidamente possuidores de alto grau 

de conhecimento24. 

Essas narrativas autoritárias estão envoltas em uma camada de verdade 

supostamente irrefutável. As verdades dessas narrativas são postas acima de todas 

as opiniões. O que acarreta uma singularidade de pensamento e uma singularidade 

na ação. Disso pode decorrer que o pensar e o julgar em uma determinada 

comunidade seja pautada por uma singularidade de preconceitos, estes atrelados à 

noção de uma verdade única. Arendt observa que essa verdade pode se tornar 

tirânica. O filósofo, querendo buscar uma irrefutabilidade de sua verdade, poderia se 

deparar com a dificuldade de torná-la superior à opinião. Assim, “ele poderia erigir 

uma daquelas tiranias da ‘verdade’ que conhecemos, sobretudo, pelas várias utopias 

políticas e que são, é claro, tão tirânicas em termos políticos como  as demais  formas 

de despotismo”25.  

Vê-se emergir no dilema da verdade aquela que não gera ação, e na mentira 

organizada que gera ação, a necessidade do estímulo da capacidade de julgar. 

                                                     
23 Ibid., p. 300. 
24 Esse é um dos temas que motivou Arendt a escrever o seu livro Eichmann em Jerusalém, pois, entre 
outros aspectos, a pensadora viu esvair-se desse personagem tanto a capacidade de pensamento 
quanto a de julgar. A partir da cobertura do caso Eichmann, Arendt esboça o seu conceito sobre a 
banalidade do mal. Ao presenciar as falas do acusado, sua completa incapacidade de articular as 
ideias e de elaborar um pensamento mais profundo, Arendt descreve a sentença condenatória de 
Eichmann, suas últimas palavras, da seguinte forma: “foi como se naqueles últimos momentos 
estivesse resumindo a lição que este longo curso da maldade humana nos ensinou – a lição sobre a 
temível banalidade do mal, que desafia as palavras e os pensamentos” (ARENDT, 1999, p. 274). 
25 ARENDT, 2013, p. 304. 
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Aquele que mente tem a astúcia de manipular as verdades fatuais, assim se tornando 

mais convincente do que aquele que apresenta a verdade. A capacidade de julgar, no 

que concerne aos assuntos políticos, encontra seu viés de relevância por possibilitar 

compreender as ações para além das imagens que são postas, pois a mentira, ao 

moldar a narrativa dos acontecimentos, modifica também as imagens apresentadas 

na verdade fatual, constituindo-se, como afirma Arendt, “pseudofatos evidentes”26. 

Analisando o contexto histórico e a perda de sentido que surgem sempre com 

novos eventos políticos de caráter extremos e que corroem valores e padrões de 

julgamento, surge então a questão de quais categorias seriam necessárias cultivar 

para que se pudesse ter de volta um mundo comum no qual o sentimento de pertença 

interrelacionasse os indivíduos? 

Arendt foge dos padrões de interpretação da política e busca no juízo estético 

uma leitura que possibilitaria um direcionamento ao sentido comum na comunidade 

política. Para isso, retoma, como dito no início deste texto, a leitura da “Crítica do 

Juízo” kantiano. O livro que comporia o terceiro volume da “Vida do Espírito” que 

trataria do julgar. Entretanto, antes de adentrar o volume da Vida do espírito, Arendt 

já direcionava sua leitura sobre a faculdade do julgar em outros escritos, assim como 

visto anteriormente. 

Em seu texto “Pensamentos e considerações morais” (1970), a pensadora 

apresenta a distinção entre “Pensar” e “Julgar” indicando como leitura base de sua 

interpretação, o pensamento kantiano. Na conclusão de seu texto, a autora faz a 

distinção entre essas duas faculdades afirmando que, 

 

A faculdade de julgar os particulares (como Kant a descobriu), a capacidade de 

dizer “isto é errado”, “isto é belo”, etc..., não é a mesma coisa que a faculdade de 

pensar. O pensar lida com os invisíveis, com representações de coisas que estão 

ausentes; o julgar sempre diz respeito ao particular e as coisas próximas. (...) o 

julgar, o subproduto do efeito liberador do pensar, empresta realidade ao pensar, 

tornando-o manifesto no mundo das aparências, no qual nunca estou sozinho e 

sempre ocupado demais para ser capaz de pensar27.   

                                                     
26 Ibid., p. 312. 
27 ARENDT, 2004, p. 257. 
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O julgar toma a forma da atividade do espírito por engajar os sujeitos à sua 

comunidade política, disponibilizando a eles ferramentas para a compreensão e 

discernimento. O discernimento “mostra”, de acordo com Hayden, “que a atividade 

de julgar é indispensável à ação humana significativa por brotar de representar, 

imaginar e comunicar as perspectivas de alguém para os demais” 28 . Essa 

comunicabilidade característica do julgar, permite aos sujeitos da comunidade 

compartilharem seus pontos de vista. Há a singularidade presente na pluralidade.  

Como já é de conhecimento, a análise da faculdade de julgar, enquanto 

atividade do espírito, é realizada por Arendt a partir da leitura e apropriação do texto 

kantiano. A respeito de sua análise, a pensadora atribui ao texto de Kant uma análise 

política. A autora lança um olhar no qual o juízo do gosto possibilita atribuir a noção 

de prazer ou desprazer. O que desencadeará ao juízo, posteriormente, distinguir o 

certo do errado, a atração e repulsa.  

A leitura arendtiana da crítica do juízo do gosto a uma aproximação política 

não foi algo que não tenha sido alvo de desconfiança e críticas. Entretanto, Arendt 

apresenta em suas análises os conceitos kantianos de sua crítica do gosto que 

também estão presentes na análise do político. Um primeiro conceito que a autora 

apresenta na crítica do gosto é o da sociabilidade (Geselligkeit). Nele está contido a 

noção de interdependência dos sujeitos, assim como a ideia constitutiva de um 

“espírito humano”29 que precisaria dessa sociabilidade para constituir-se, “o espírito 

humano (...) não funcionaria fora da sociedade humana”30.  

O juízo do qual Arendt interpreta trata de uma sociabilidade situada. Ou seja, 

ao contrário da faculdade do pensar que lida com conceitos gerais, a faculdade do 

julgar lida com conceitos particulares. O julgar não lidará com a ideia do belo em sua 

generalidade, mas com “objetos que chamamos de belo”31. É um objeto particular 

sendo julgado em uma sociabilidade particular. O que nos permite afirmar a 

                                                     
28 HAYDEN, 2020, p. 221. 
29 ARENDT, 1994a, p. 15. 
30 ARENDT, 1994a, p. 15. 
31  ARENDT, 1994a, p. 17. Arendt segue essa afirmação apresentando um exemplo de como 
constituímos a noção de belo sem que ele seja resultado de premissas logicamente estabelecidas a 
partir de um conceito geral. Afirma que “se você diz: ‘que bela rosa!’ não chegou a esse juízo dizendo 
primeiramente, ‘todas as rosas são belas, essa flor é uma rosa, logo, esta rosa é bela’. Ou 
inversamente, ‘o belo são as rosas, esta flor é uma rosa, logo ela é bela’”. 
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necessidade de um compartilhamento para que haja a manifestação da faculdade de 

julgar, exatamente porque ela permite uma troca intersubjetiva que liga os sujeitos 

na comunidade. Isso desvela, entre outras coisas, sua característica política. 

Por esta razão, deve-se ter em mente que Arendt se distancia das questões e 

avaliações de caráter moral. Ao lidar com o julgar, a pensadora pretende mostrar 

aquilo que aparece, ou seja, aquilo que a faculdade do julgar revela no espaço 

público. Ela aponta nas questões do gosto a noção do juízo político. Como análise 

do político, Arendt traz a noção de Homem que aparece no pensamento kantiano. 

Afirma que estes são, “criaturas limitadas à Terra, vivendo em comunidade, dotados 

de senso comum; sensus communis, um senso comunitário; não-autônomo, cada 

qual precisando da companhia do outro mesmo para o pensamento (a liberdade de 

escrita)”32. 

O ponto a ser destacado na caracterização de homem apresentado por Arendt 

a partir da filosofia kantiana é, precisamente, o fato de serem comunitários, 

interdependentes e compartilharem um sentido comum. Aqui se compreende que 

compartilhar um sentido não é o mesmo que dizer que só há um sentido, ou que 

todos agem de modo igual. Se assim o fosse, estar-se-ia negando um aspecto caro 

ao pensamento arendtiano que é a pluralidade. Compartilhar um sentido pressupõe 

que os homens, investidos em suas capacidades de julgar, podem estabelecer 

relações. “Julgando, os indivíduos encontram-se ativamente engajados em operar 

distinções no mundo à sua volta e em revelar suas preferências para os outros”33.  

Tanto o julgamento estético quanto julgamento moral necessitam, para se 

revelar aos demais membros da comunidade, da comunicabilidade. Esse aspecto 

possibilita aos indivíduos apresentarem seus pontos de vista, trazendo para suas 

opiniões o exame da comunidade. Isso permite compreender que o senso privado 

(sensus privatus), as preferências subjetivas não passaram, ainda, pelo exame da 

comunidade. “Não é um julgamento (...) os assuntos privados concernentes à mera 

inclinação subjetiva”34. Os julgamentos, para se tornarem sensus communis, implica 

que sejam comunicados aos outros. O ato de comunicar requer, como nos indica 

                                                     
32 ARENDT, 1994a, p. 30. 
33 HAYDEN, 2020, p. 223. 
34 Ibid., p. 222. 
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Arendt, “uma comunidade de homens a quem se endereçar, os quais estão ouvindo 

e podem ser ouvidos”35.  

A comunicabilidade, de início, indica que somos capazes de sustentar 

publicamente nossas preferências subjetivas. O Logon didonai que Arendt retoma 

como forma de se afastar da tradição filosófica ao pressupõe que o filósofo é aquele 

que está em posição hierarquicamente superior e, por isso, não necessitaria prestar 

contas dos seus pensamentos. Estes, por esta razão, figuravam como verdades. 

Hannah Arendt relaciona a comunicabilidade a uma outra característica de 

interrelacionar os indivíduos. Ela traz a categoria da imaginação. Imaginar é fazer 

presente aquele que no momento está ausente, é representar. Representar um juízo 

ausente requer imparcialidade. “Ela é obtida”, segundo Arendt, “por meio da 

consideração dos pontos de vista dos outros”36. A pensadora ressalta que considerar 

o ponto de vista do outro de modo imparcial não é consultar uma suposta verdade, 

como uma regra universalmente válida, e, a partir daí externar uma visão. 

A imaginação requer que se exercite o juízo reflexivo. Ou seja, que se possa 

considerar o ponto de vista dos outros de modo imparcial. O que se estabelece como 

critério de avaliação dos pontos de vista é sua comparação. A comparação imparcial 

dos pontos de vista, requer, como critério, o pensamento crítico em que tais posições 

necessitam aparecer para os demais ou, como afirma Arendt, “o pensamento crítico 

é possível apenas à medida que os pontos de vista dos outros estão abertos à 

inspeção37. A partir da questão estética, os critérios estabelecidos sobre o belo e o 

feio; o certo e o errado pressupõem intersubjetividade e justifica a ideia do sensus 

communis.  

O critério da imaginação e do pensamento crítico dos indivíduos engajados 

em uma determinada comunidade, não quer dizer que se terá “uma empatia 

excessiva” 38  com os pontos de vista dos demais. Esse é o artifício em que a 

subjetividade deve estar desvinculada a todos. Ou seja, aquilo que subjetivamente 

considero belo ou feio, certo ou errado deve estar posto aos demais membros da 

comunidade. Somente fora de qualquer comunidade humana não necessitaria 

                                                     
35 ARENDT, 1994a, p. 43. 
36 ARENDT, 1994a, p. 44. 
37 ARENDT, 1994a, p. 45. 
38 Ibid., p. 45 
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revelar minhas preferências e posições. Em relação a necessidade de sociabilidade, 

Kant, no trecho § 41, diz que: 

 

Empiricamente, o belo só interessa na sociedade; e, caso se admita o impulso à 

sociedade como natural ao ser humano, e a aptidão e a tendência para tal, isto é, 

a sociabilidade; como exigência para o ser humano enquanto criatura destinada 

à sociedade 39. 

 

Há, aqui, a importância do agente publicizar ao espectador a intenção de suas 

ações. Analisando, a partir da teoria kantiana, Arendt expressa na importância da 

publicidade o princípio moral no qual o agente deve revelar a máxima de sua ação 

para que ela possa passar pelo crivo da comunidade. Ou, de outro modo, a máxima 

(ou intenção) da ação, dependendo do propósito de seu fim, não pode ser revelada 

sob pena de destruir aquilo para o qual o agente teve a intenção de direcionar sua 

ação. Deve-se, entretanto, lembrar que Kant pensa sua teoria moral a partir de 

princípios universalistas e, em sua tomada de decisões, ele ouve sua própria razão 

legisladora, inserindo-a nesse princípio universal transcendental, o que Arendt se 

afasta.  

Arendt chama atenção ao papel do espectador. Este possui um juízo estético. 

O espectador é aquele que busca as posições que debatem, não o que procura a 

estagnação das ideias. Exatamente porque, da posição em que se encontram, eles 

são capazes de ver aspectos dos acontecimentos que os atores, no ato de suas 

ações, não conseguem perceber. “O fundamento existencial para o seu vislumbre”, 

afirma Arendt, “é o desinteresse, sua não-participação, seu não-envolvimento”40. O 

autor não é capaz de um vislumbre amplo, assim como não poderia se expressar de 

maneira imparcial porque está envolvido diretamente na cena. Por isso, “a condição 

sine qua non de todo juízo é retirar-se do envolvimento direto para um ponto de vista 

exterior ao jogo”41. 

Apresentamos as características do espectador em sua singularidade. 

Entretanto, a comunidade é composta por uma variedade de espectadores e de 

                                                     
39 KANT, 2016, p.194. 
40 ARENDT, 1994a, p. 56. 
41 Ibid., p. 57. 
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visões de jogos em cena. A publicidade da opinião do espectador aparece para que 

esta tanto seja julgada quanto para que os eventos em questão possam, de fato, 

fazer parte do domínio público. É nesse ponto que Arendt assevera que o “espetáculo 

diante do espectador- desempenhado, por assim dizer, para seu juízo – é a história 

como um todo, e o verdadeiro herói desse espetáculo é a humanidade, nas ‘séries de 

gerações que se estendem’ ao ‘infinito’”42. O espectador, aquele que possibilita a 

doxa (opinião e fama), é também aquele capaz de fazer aparecer todos os eventos e 

a eles direcionar seu juízo. Só se consegue afirmar que uma determinada obra é bela 

se esta pode aparecer, se pode ser publicizada.  

Não faria sentido ao grande ator, ao gênio das belas artes, dispensar o juízo 

do espectador. Isso aparece na análise de Arendt em que a pensadora traz uma 

passagem do texto kantiano no qual o filósofo trata do gênio e do gosto. O gênio é 

aquele que possui desenvolvida a sua capacidade imaginativa para a criação da 

obra. O gosto é o atributo daquele a quem, inicialmente, é dada a tarefa de julgar, ou 

seja, do espectador. Para Kant, no § 50 da Crítica do juízo, 

 

O gosto, assim como a faculdade de julgar em geral, é a disciplina (ou o corretivo) 

do gênio, cortando-lhe bem as asas e tornando-o bem comportado ou polido; ao 

mesmo tempo, porém, ele lhe dá uma orientação no que diz respeito a para onde 

e o quão longe ele deve estender-se, de modo a permanecer conforme a fins; e, 

introduzindo clareza e ordem na abundância de pensamentos, ele torna as ideias 

conserváveis, capazes de aprovação geral e duradoura, de uma posteridade entre 

os outros e de uma cultura sempre crescente. Assim, se no conflito entre ambas 

as propriedades de um produto algo deve ser sacrificado, // seria melhor que isso 

acontecesse do lado do gênio43. 

 

Entretanto, a faculdade de julgar não se limita ao espectador. Ao gênio e ao 

ator é necessário que o julgar esteja presente, caso contrário, a obra ou a ação não 

necessitaria aparecer no espaço público. O que prevaleceria seria exclusivamente a 

subjetividade do criador ou do ator. O caminho que Arendt desvela é o da interação 

                                                     
42 Ibid., p. 60.  
43 KANT, 2016, p. 217-218. 
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entre ator e espectador. O juízo que advém desta intersubjetividade deve ser capaz 

de acordos, mesmo que sejam provisórios.  

A isso se direciona a noção que trazemos com recorrência de sensus 

communis, “a faculdade de julgar e discriminar o certo do errado, (que) deve basear-

se no sentido do gosto”44. Arendt alerta, entretanto, para o fato de que o gosto está 

ligado, a princípio, ao sensus privatus. Como o juízo do gosto poderia ser liberado 

para que, aos indivíduos, fosse permitido comunicar algo acerca do que seria o certo 

e o errado? Arendt retoma o conceito de imaginação e a ele atribui a capacidade de 

reflexão, porque, ao tornar presente o que está ausente, o indivíduo se torna 

representante de um ponto de vista exterior ao seu. Por esta razão, a reflexão sobre 

o ponto de vista representado pode ser capaz de gerar atração ou repulsa. 

Quando a imaginação é provocada, ela permite que em momentos críticos os 

exemplos sejam reavivados. O que alguém reconhecidamente justo faria em uma 

situação em que há a iminência de uma injustiça acontecer? Arendt mostra que “o 

juízo tem validade exemplar na medida em que o exemplo é corretamente 

escolhido”45. Saber o que é correto a ser escolhido liga-se diretamente ao crivo da 

comunidade, deve aparecer para todos. Precisamente porque estão envolvidos entre 

si comunicando uns aos outros.  

A faculdade da imaginação toma o sentido do juízo, ou seja, da capacidade de 

estabelecer o que é certo e o que é errado, quando os indivíduos são capazes de 

representar. Nesse caso, eles não estão mais no âmbito de avaliar o gosto 

subjetivamente, mas com a imparcialidade de representar aquele que está ausente. 

O juízo do gosto, de acordo com Arendt,  

 

(...) sempre reflete-se sobre os outros e o gosto deles, levando em conta 

possíveis juízos. Isso é necessário porque sou humano e não posso viver sem a 

companhia dos homens. Julgo como membro dessa comunidade, e não como 

membro de um mundo supra-sensível, habitado talvez por seres dotados de 

razão mas não do mesmo aparato sensorial46. 

 

                                                     
44 ARENDT, 1994a, p. 64.  
45 ARENDT, 1994b, p. 83.  
46 ARENDT, H. Lições sobre a Filosofia Política de Kant. P, 68. 
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A abordagem arendtiana sobre o juízo estético lida sempre com o pressuposto 

de que os indivíduos são comunitários e, especialmente, que é preciso ter essa noção 

em seus horizontes de ação. Estar na companhia dos outros, ter em mente os fatos 

passados e as possibilidades futuras, são prerrogativas importantes para se 

deliberar sobre as ações políticas e que se entre em acordo sobre que prerrogativas 

e posturas podem servir de exemplo. 

Visto que as opiniões, os pontos de vista devem sempre aparecer, 

compreende-se que Arendt vê, nos próprios valores que perpassam a comunidade, a 

necessidade de passar pelo crivo de todos. Suas intenções precisam aparecer, para 

que em momentos de crise, os indivíduos não aceitem passivamente, acriticamente 

mudanças na qual a própria comunidade tenderia a agir, irrefletidamente, contra si 

mesma. 

 

Referências bibliográficas 

 

ARENDT, H. Lições sobre a Filosofia Política de Kant. Trad. André Duarte. 2ªed. Rio 
de Janeiro: Relume-Dumará, 1994a. 
 
___. Da imaginação. In: ARENDT, H. Lições sobre a Filosofia Política de Kant. Trad. 
André Duarte. 2ªed. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994b. 
 
___. A Condição Humana. 11ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010. 
 
___. Responsabilidade e Julgamento. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 
 
___. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1999. 
 
___. Origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. 
 
___. Compreender: formação, exílio e totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras; 
Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2008. 
 
___. Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 2013. 
 
BEINER, R. Hannah Arendt – sobre “O julgar”. In: In: ARENDT, H. Lições sobre a 
Filosofia Política de Kant. Trad. André Duarte. 2ªed. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 
1994a. 
 



 

 

 
 

Hellen Maria de Oliveira Lopes  | 73 

 

___. Prefácio. In: ARENDT, H. Lições sobre a Filosofia Política de Kant. Trad. André 
Duarte. 2ªed. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994b. 
 
HAYDEN, P. Arendt e o poder político do julgar. In: HAYDEN, P (Org.). Hannah Arendt: 
conceitos fundamentais. Petrópolis: Vozes, 2020. 
 
KANT. I. Crítica da Faculdade de Julgar. Petrópolis: Vozes; Bragança Paulista: Editora 
Universitária São Francisco, 2016. 

 

 



 



 

4. Consciência de si cética em Hegel e a cultura negacionista  

no Brasil bolsonarista1 

 

https://doi.org/10.36592/9786581110253-04  

 
Adriano Bueno Kurle2 

 

Introdução 

 

Dada a situação negacionista em que vivemos na política brasileira 

(especialmente em relação à pandemia de covid19 e tudo que lhe é relacionado), 

busco neste artigo aplicar a concepção hegeliana de consciência de si cética para 

interpretar este fenômeno (que pode ser entendido no contexto dos movimentos de 

“pós-verdade”) como formado pela concepção hegeliana de consciência cética como 

uma das camadas que forma esta psyché social. Para tanto, apresento uma leitura 

da consciência cética na Fenomenologia do Espírito, de Hegel, contextualizando-a na 

figura mais ampla da consciência de si. Depois, analiso a situação do negacionismo 

contemporâneo, representado pela figura do bolsonarismo, no Brasil. Finalmente, 

relaciono o negacionismo contemporâneo no Brasil com a figura da consciência de 

si cética, de forma a aplicar a figura hegeliana como ferramenta heurística 

psicossocial. 

 

1. Aspectos básicos da leitura psicossocial da consciência de si 

 

A leitura psicossocial da consciência de si na Fenomenologia do Espírito3 

entende que há diferença de níveis fenomenológicos entre consciência de si e 

                                                     
1 Este artigo pode ser entendido como segunda parte de uma trilogia, composta pelos artigos KURLE, 
Adriano. Uma proposta de leitura psicossocial da consciência de si na Fenomenologia do Espírito e a 
patologia do senhorio. In: LUFT, Eduardo; PIZZATO, Rosana. (Org.). Dialética hoje: Ética e Metafísica. 
Porto Alegre: Editora Fundação Fênix, 2020, p. 85-119, este e o terceiro, que se chamará “Consciência 
infeliz em Hegel e o Brasil contemporâneo”, já no prelo. 
2 Professor do Departamento de Filosofia do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade 
Federal de Mato Grosso, campus Cuiabá. E-mail: adrianobk@gmail.com 
3 HEGEL, G. W. F. Werke 3: Phänomenologie des Geistes. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1989. Edição 
em português: HEGEL, G. W. F. Fenomenologia do Espírito. Tradução de Paulo Meneses. Petrópolis, 

https://doi.org/10.36592/9786581110253-04
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Espírito, de modo que a consciência de si não representa conjuntos sociais e 

históricos determinados, e portanto não é necessariamente anterior em sentido 

histórico às figuras do Espírito. Antes, descreve processos de formação psíquica em 

uma ordem que pode ser sincrônica ou mesmo diacrônica em relação à formação do 

Espírito (muito embora possa haver paralelismo em certo grau). Dito de outro modo, 

a relação de posteridade de figuras como a razão e o Espírito diante da consciência 

de si é fenomenológica, e não cronológica.  

Entendo que a consciência de si é pressuposto para a formação do Espírito, 

mas obviamente não a sua completude. No mesmo momento em que surge “o eu que 

é nós, o nós que é eu”4, logo no primeiro momento da consciência de si, já está dada 

a semente do nível do Espírito. Assim, Hegel pode descrever a consciência de si e o 

Espírito em lugares diferentes, como uma continuidade. Há, porém, uma diferença de 

objeto, mas não de série histórica. Desse modo, entendo que as diversas formações 

da consciência de si na Fenomenologia são camadas da formação subjetiva 

particular do Espírito, podendo ocorrer que formações distintas da consciência de si 

estejam presentes em um mesmo momento do Espírito (mas não todas de forma 

dominante). De outro lado, os momentos de formação do Espírito podem também 

influenciar a formação da consciência de si, e o fato de, por exemplo, a formação 

dominante do Espírito em um momento social específico excluir a escravidão não 

exclui necessariamente a possibilidade de que haja, em casos particulares, tanto a 

própria escravidão (entendida de modo empírico) quanto modelos de formação de 

consciência de si que sejam dominantemente reguladas pela relação senhor-servo.  

Ainda, minha ideia de leitura psicossocial é que essas formações anteriores 

da consciência de si são camadas que, muito embora “superadas”, permanecem no 

circuito de formação da subjetividade, ainda que como camadas parciais que 

compõem algo mais amplo e que, na sua configuração mais ampla e superior, a 

reprime (eis aqui a polissemia ontológica do Aufhebung – que pode ser traduzido por 

superação, suprassunção ou sobresunção – hegeliano)5. 

                                                     
RJ: Vozes, 2007. Daqui em diante, citado apenas como Ph., seguido de página na edição alemão, barra, 
e página na edição em língua portuguesa.  
4 Ph. 145/142. 
5 O termo “sobresunção” é usado por José Henrique Santos, enquanto Paulo Meneses (tradutor da 
Fenomenologia e da Enciclopédia) opta pelo neologismo “suprassunção”. Muitos outros optam pelo 
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2. A consciência de si cética de Hegel 

 

A figura do ceticismo faz parte do segundo subcapítulo da seção “consciência 

de si”, na Fenomenologia do Espírito. Assim, a consciência de si é analisada em duas 

partes, sendo a parte “A” a abordagem da busca de independência da consciência de 

si (que gera a relação de dominação, na figura senhor-servo), enquanto a parte “B” 

aborda a busca por liberdade. Podemos entender que ambos os termos, 

independência e liberdade, possuem semântica semelhante, mas aqui trata-se de 

duas abordagens distintas: enquanto no primeiro caso a consciência de si busca 

afirmar a sua independência diante da natureza e mesmo da vida, mediante a busca 

por domínio e confirmação prática desta independência (o que termina, justamente, 

com o reconhecimento da dependência da vida diante do medo da morte), no 

segundo caso a consciência de si busca a liberdade por meio do reconhecimento da 

distinção do caráter próprio (universal) do pensamento, como elemento determinante 

do que é a consciência de si.  

Considerando este contexto, é importante ressaltar a distinção entre ceticismo 

e consciência de si cética: muito embora o próprio Hegel aborde esta forma de 

consciência de si com o nome de “ceticismo”, não se trata de discutir ceticismo como 

uma doutrina filosófica ou como corrente de pensamento, mas enquanto 

configuração de um modo de proceder prático-cognitivo, vinculado com a 

consciência de si. Portanto, trato aqui da consciência de si cética (ou, da figura do 

ceticismo na constituição da consciência de si), e não do ceticismo como doutrina. 

Apesar disto, pode-se tecer considerações relevantes sobre a concepção de 

ceticismo em Hegel a partir deste capítulo, muito embora uma abordagem adequada 

                                                     
termo “superação”. O interessante do termo “sobresunção” é que ele deixa clara a relação de inversão 
do termo, mais comum na lógica, “subsunção”. Sobre a polissemia do Aufhebung, cf. HEGEL, G. W. F. 
Werke 8: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften I. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986, §§ 
79 – 82. Edição em português: HEGEL, G. W. F. Enciclopédia das Ciências Filosóficas em Compêndio 
(1830): Volume I: A Ciência da Lógica. Tradução de Paulo Meneses, com a colaboração de José 
Machado. São Paulo: Loyola, 1995. Daqui em diante citado apenas como Enz. I, seguido do parágrafo, 
com “Zusatz”, quando se tratar de adendo. Para uma abordagem mais detalhada da leitura 
psicossocial (concepção com desenvolvimento ainda em andamento), cf. KURLE, Adriano. Uma 
proposta de leitura psicossocial da consciência de si na Fenomenologia do Espírito e a patologia do 
senhorio. In: LUFT, Eduardo; PIZZATO, Rosana. (Org.). Dialética hoje: Ética e Metafísica. Porto Alegre: 
Editora Fundação Fênix, 2020, p. 85-119. 
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do tema no pensamento de Hegel necessariamente implique uma análise mais ampla 

de sua obra6.  

A parte “B” da consciência de si é subdividida em três partes que seguem um 

cronograma dialético, em que a consciência parte da relação com a natureza e chega 

à relação e diferenciação consigo mesma. 

As três partes seguem o seguinte percurso: (1) relação de afirmação abstrata 

de si por meio da negação das particularidades da natureza, em geral, que gera a 

indiferença estoica; (2) o ceticismo como momento de negação absoluta da 

particularidade, tanto daquela apresentada pela natureza, quanto pela própria 

consciência de si (uma vez que todo particular é mutável); (3) a consciência infeliz é 

finalmente aquela que cinde a si mesma por meio da alienação: reencontra a 

particularidade natural em si (não mais, como no ceticismo, como mero pensamento 

determinado de um objeto) e, de outro lado, projeta a universalidade como algo puro 

e separado, como algo fora de si (e, ainda assim, essencial). Há, assim, um processo 

fenomenológico que justifica a unidade conceitual destes três momentos da 

consciência de si, que vai desembocar na figura da razão, enquanto unidade 

conquistada entre a consciência de si e a consciência (de objetos). 

A diferença entre as partes “A” e “B” da consciência de si reside na forma de 

relação da consciência de si consigo mesma e com a natureza. Em “A”, a natureza 

precisa mostrar-se como universal e negativa, mas o seu meio (a morte) não permite 

que isso seja assimilado pela consciência. Por isso, apenas outra consciência de si 

é capaz de mostrar esta negatividade da natureza (ainda que sem sabê-lo) à 

consciência de si. Ao vivenciar o medo da morte sem morrer, a consciência de si 

                                                     
6 “Para Hegel, não se trata de pensar como tal, mas de modos de pensar historicamente concretos. 
Para ele não existem apenas pensamentos, mas também uma forma de pensar que não é cética no 
sentido usado por Sexto Empírico, que não 'vai adiante'. Um tal - 'fantástico' - modo de pensar é pensar 
no sentido formal, mas não é o pensamento refletido, completo e implementado. Na parte tratada aqui, 
Hegel vê o ceticismo antes de tudo como uma forma de pensar, como uma consciência de si que se 
tornou filosófica, como uma certeza de si que se eleva à verdade, reivindica a verdade e representa 
uma teoria da conhecimento. Hegel, no entanto, entende o ceticismo não apenas como um fenômeno 
da consciência, mas também como uma atitude ou comportamento para com o mundo exterior, como 
um fenômeno da práxis moral. Ele apresenta o ceticismo do ponto de vista ético-epistemológico, na 
dupla dimensão do modo de pensar e do modo de agir.” (CSIKÓS, Ella. Zu Hegels Interpretation des 
Skeptizismus. In: VIEWEG, Klaus; WELSCH, Wolfgang (Org.). Hegels Phänomenologie des Geistes: Ein 
kooperativer Kommentar zu einem Schlüsselwerk der Moderne. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2008, 
p. 271-272. Tradução livre). Para Hegel, o ceticismo representa não a conceitualidade em geral, mas 
“um caminho interno, essencial, da conceitualidade”. (Ibid., p. 272. Tradução livre). 
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descobre uma dupla alteridade: de um lado, a da outra consciência de si; de outro, a 

da própria natureza. Porém, isso não aparece à consciência de si na sua experiência 

imediata (apenas para nós7). Ocorre, no primeiro momento da consciência de si (na 

consciência primitiva, como chamo8), que a sua própria determinação negativa e 

universal (a saber, o desejo) é já natureza, muito embora na contraposição particular 

com a própria natureza – isto é, o desejo aparece como o universal da motivação da 

consciência de si, mas é, diante da natureza, o que coloca a particularidade da 

consciência de si diante da particularidade de seus objetos. Assim, o desejo da 

consciência de si é, do lado da natureza, o elemento particular da vida, a saber: a 

morte. O desejo coloca a negatividade em um particular (a saber, a consciência de si 

diante da natureza) como forma universal do seu agir. Assim, o desejo implica a 

busca da aniquilação do outro como forma de confirmação de si mesmo enquanto 

elemento universal (isto é, como ser vivente que, em si, possui o mesmo poder 

negativo da vida: o de viver universalmente ao fazer morrer o particular, o vivente). 

De um lado, a vida só pode se realizar mediante essa negatividade contra si mesma. 

De outro, apenas a consciência de si é capaz de operá-la para fazer com que a vida 

encontre uma forma particular de consciência de si mesma: a consciência de ser 

vivente.  

A relação entre consciência de si e vida é tal que uma precisa complementar a 

outra: sem a consciência de si, a vida segue seu plano natural de nascimento, 

crescimento, perecimento e morte, diante da imposição de si como negativo ao 

particular que é o positivo da sua existência (o vivente). Negar a absolutidade desta 

existência particular é o próprio processo de imposição da vida como universal e 

como negativo. Mas a vida não consegue superar esse ciclo se não retornar, de 

alguma forma, a si mesma em outro nível – e esta é a função que cumpre a 

consciência de si para a vida9.  

                                                     
7 Isto é, na perspectiva análoga à perspectiva do narrador.  
8 Cf. KURLE, opus cit.  
9  Com isso, Hegel não deduz a consciência de si da natureza – ao contrário, a consciência é 
pressuposta desde o início da fenomenologia. Uma leitura sistemática do “surgimento”, da “gênese” 
ou da “posição” da consciência de si demanda, em Hegel, o estudo de textos externos à 
Fenomenologia (especialmente a Enciclopédia – Espírito subjetivo), uma vez que esta obra já 
pressupõe a universalidade representada pela consciência. Cf. HEGEL, G. W. F. Werke 10: Enzyklopädie 
der philosophischen Wissenschaften, Dritter Teil: Die Philosophie des Geistes. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1986. Edição em português: HEGEL, G. W. F. Enciclopédia das Ciências Filosóficas em 
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O que aparece como o meio de confirmação universal de si mesma para a 

consciência (o desejo) nada mais é do que a manifestação da particularização da 

vida. A consciência de si está, dessa forma, presa à natureza por meio de um 

elemento que a coloca como universal mas, ao mesmo tempo, a joga de volta ao 

particular (o ciclo do desejo). É, porém, por meio da possibilidade de jogar esse desejo 

contra si mesmo, mediante a relação com outra consciência de si, que é possível 

instalar o caminho para a autodeterminação e, assim, para a cultura. Desta maneira, 

a autodeterminação da consciência de si é, antes de tudo, determinação externa de 

outra consciência de si. É apenas por meio do retorno da motivação ou do movimento 

geral e negativo de si mesmo sob si que a consciência de si pode tanto reconhecer 

sua relação de dependência da natureza quanto superá-la.  

Desta forma, a parte “A” marca o resultado de uma relação que é para a 

consciência de si, de início, negativa consigo mesma mas, depois, negação 

determinada (trabalho) com a própria natureza (pela negação do desejo e, portanto, 

de sua própria determinação universal anterior). A consciência de si servil entra em 

relação de negação determinada consigo mesma, via negação do desejo pela 

dominação externa, de um lado; de outro, entra em negação determinada com a 

própria natureza e com a própria vida mediante o trabalho.  

O trabalho é, de certa forma, um “morrer um pouco”, uma vez que a consciência 

de si abdica de si mesma em prol de uma alteridade. Ao fazer isso, ela abre um novo 

caminho para a universalidade que contém em si: ela abre mão do desejo em prol da 

vida mas, de outro lado, opera negativamente sobre esse meio próprio da vida – ao 

ser reduzida a não-desejosa em si, a consciência também consegue abdicar do 

próprio objeto de desejo, e assim devolve o medo da morte com o trabalho. Se o medo 

da morte opera sobre ela a dependência da vida, o trabalho opera, sobre o âmbito 

natural, o controle. Esse controle sobre a vida só é possível mediante o controle 

(negação determinada) sobre si mesma, o que só ocorre pela imposição universal do 

desejo do outro (nesse caso, o desejo que vem do senhor).  

                                                     
compêndio (1830): Volume III: A Filosofia do Espírito. Tradução de José Machado e Paulo Meneses. 
2ª edição. São Paulo: Loyola, 2011. Daqui em diante citado apenas como Enz. III, seguido do parágrafo, 
com “Zusatz”, quando se tratar de adendo. 
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É nesta relação que entra a consciência estoica, a primeira figura de “B”. Ao 

experimentar a negação de todo particular no trabalho, a consciência de si se opõe à 

natureza como universalidade pura e abstrata: via negação igualmente abstrata, a 

consciência de si confirma seu âmbito de independência como sendo não o desejo, 

mas a unidade abstrata e pensante do “eu” diante de toda a particularidade da 

natureza. Isso quer dizer: a constante possibilidade de negação da dependência por 

parte da consciência de si dos conteúdos determinados da natureza, ao mesmo 

tempo que essa negação implica em permanência abstrata dessa possibilidade de 

negação diante dos conteúdos que lhe aparecem.  

O estoicismo é um “estar de acordo” com a natureza diante da indiferença com 

relação à diferencialidade da natureza. Essa indiferença surge justamente pela 

diferença com relação à particularidade mutável do natural. Ao mesmo tempo, esta 

indiferença opera como resultado da própria atividade de negação do desejo, que 

opera como a negação da dependência da natureza. Assim, ao negar seu próprio 

elemento determinante anterior, a consciência de si encontra a negação da natureza 

que se esconde na própria consciência de si. Assim, a indiferença opera como um 

“não desejar” que é uma negação de si enquanto ser natural e, portanto, abdicação. 

Esse elemento, presente já na consciência estoica, se fará explicitamente conflitante 

na consciência infeliz. 

Para uma breve descrição da consciência estoica, podemos considerar a 

definição de Stanley Rosen: 

 

A essência do todo é pensada por ela [a consciência de si estoica] como separada 

da vida; ela é o conceito da liberdade, mas não a liberdade mesma. Em outras 

palavras, o pensamento do estoico é a forma sem o conteúdo. O estoico 

incorpora os resultados do seu trabalho ao seu pensamento apenas em um 

sentido negativo, negando sua significação e importância [significance]. Hegel se 

refere a isso como ‘negação incompleta’. O conteúdo do mundo real é preservado 

apenas como ‘determinado enquanto tal’. Isso significa que o conteúdo se 

transformou em estrutura formal, ou alimento para a alma [food for thought], mas 

não para o corpo. O estoico acredita ter escapado da realidade externa ou física 

por ignorar sua concretude ou seus detalhes, preservando-os meramente 

enquanto um tipo de determinação em geral. (ROSEN, S. G. W. F. Hegel: An 
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introduction to the science of wisdom. South Bend, Indiana: St. Augustine’s Press, 

2000, p. 167. Tradução livre) 

 

É justamente entre a consciência estoica e a consciência infeliz que 

encontramos a consciência cética. Essa busca assumir sua independência por meio 

da assunção da capacidade de negar, tomando esta capacidade universal como o 

elemento autoidentificador. Assim, a consciência cética se distingue da consciência 

estoica porque se entende como a capacidade puramente negativa, como um 

universal mais determinado, uma vez que ela nega toda a determinidade com a 

justificativa de poder negar cada uma das particularidades.  Disso se segue um 

apego ao niilismo ou à indiferença absoluta. Se a consciência estoica era meramente 

indiferente com relação às particularizações, tomando sua negatividade meramente 

como ponto fixo de apoio, a consciência cética entende o seu poder de negação 

efetivamente. Se na consciência estoica nada poderia atingir a consciência de si, na 

consciência cética a negação do externo particular é efetiva, isto é, de fato a natureza 

diante da consciência de si e mesmo os pensamentos determinados são 

inessenciais.  

No estoicismo e no ceticismo, a consciência de si está em si e se aparta do 

mundo, relacionando a negatividade do universal a si mesma. É a abdicação do 

objeto. A consciência infeliz coloca o universal como outro, que também agrega o 

natural, e aqui há abdicação de si. As consciências estoica e cética negam a natureza 

particular em geral, e se identificam com essa capacidade de negar. Com isso, negam 

a dependência da vida, de um lado, mas de outro, o desejo, que as prende tanto ao 

mundo natural quanto ao senhor. Assim, estoicismo e ceticismo são formas de 

autonegação via negação do objeto, mas que, uma vez universalizada a negação, se 

torna negação do desejo. Na verdade, essas duas figuras da consciência de si 

também são “abdicação de si”, mas sem o saber (com o apego de si ao universal 

negativo recalcado, a negação não prática do objeto, mas teórica, que na verdade é 

uma negação – prática – determinada de si enquanto desejo). A consciência infeliz 

realiza finalmente a negação de si, ao colocar o universal como outro que age para si 

(e do qual ela, tal como na relação senhor-servo, novamente depende). Parece aqui 

que a busca de independência é, ao mesmo tempo, a sublimação da servidão via 
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criação de um simulacro do senhor – dessa vez um que de fato é posto como 

universal diante da natureza. 

Disso segue-se que a formação da consciência de si (que não está completa 

nem conhecida antes do início da razão) inclui este processo de experiência de total 

negatividade como uma das suas camadas. É interessante notar que esta 

negatividade absoluta não se aplica a elementos universais, mas apenas à 

particularidade. Por isso, a consciência cética não é efetiva contra a crendice da 

consciência infeliz – que é seu desdobramento, e não um elemento negado por ela.  

Aqui é importante abordar o processo fenomenológico (experiência) do 

universal. Se a consciência cética fosse capaz de negar o universal, negaria a si 

mesma. É por essa negação de si mesma que a consciência de si projeta um 

universal para além dela e se coloca como particular, e assim coloca esse universal 

como alheio, sem negar o universal mesmo – e assim gera a consciência infeliz. O 

paradoxo da consciência infeliz é permanecer concebendo a si mesma como 

pensante enquanto coloca o universal (o pensamento) no alheio. Mas isso se torna 

menos paradoxal se entendemos que, para a consciência infeliz, esse universal a 

determina, e assim seu pensamento e seu desejo não são propriamente seus. Ou 

seja, a consciência infeliz é o auge da abdicação, pois ela não é nem natural, nem 

divina. 

É importante notar que o ceticismo é um elemento que Hegel inclui no sistema, 

como uma das etapas (a saber, a chamada razão dialética ou razão negativa10). Esta 

é uma consequência coerente com a ideia de que a realidade e a razão operam pela 

via da negatividade. Desta forma, podemos entender que há um processo análogo na 

formação da razão e do Espírito, sendo a figura da consciência de si cética um 

momento superado e conservado (e portanto, presente em tensão) do processo 

fenomenológico, possuindo seu uso “correto” na legítima (e universal) capacidade de 

duvidar. Porém, a consciência cética não pode fazer-se absoluta, pois envolve em si 

uma contradição performática: ela 

 

declara o absoluto desvanecer, mas o declarar é; e essa consciência é o 

desvanecer declarado. Declara a nulidade do ver, ouvir, etc., e ela mesma vê, ouve, 

                                                     
10 Enz. I, §81.  
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etc.; declara a nulidade das potências éticas e delas faz potências de seu 

proceder. Seu agir e suas palavras se contradizem sempre; e desse modo, ela 

mesma tem uma dupla consciência contraditória da imutabilidade e da 

igualdade; e da completa contingência e desigualdade consigo mesma. (Ph. p. 

162/158) 

 

A experiência do ceticismo, assim, não permite pura e simplesmente a 

ataraxia, mas se mostra, acima de tudo, como a “absoluta inquietude”11. 

Em suma, a consciência servil se liga à natureza e sua negação é particular. O 

estoico aceita o destino na sua união com a natureza, mas ressalta a existência 

independente e privada da consciência. O cético aprofunda essa independência e 

nega radicalmente a realidade, e tem sua base existencial nesta constante 

possibilidade de negação. Por fim, a consciência infeliz explicita a dualidade implícita 

na consciência cética, em um processo de estranhamento da consciência de si 

consigo mesma. 

 

3. A condição contemporânea: negacionismo e pós-verdade 

 

Seria quase inegável que vivemos em uma cultura em que a pós-verdade, o 

ceticismo seletivo e o delírio coletivo se ampliam cada vez mais – não fosse o prórpio 

negacionismo. Desta feita, propagam-se teorias da conspiração e falsidades de 

diversos tipos. Ao menos partir da eleição de Donald Trump como presidente dos 

Estados Unidos, em 2016, a pós-verdade (como condição cultural que está além da 

mera mentira) tornou-se situação presente de modo relevante na cultura global, 

embora faça parte apenas de grupos (mais ou menos amplos) particulares. No Brasil, 

a assunção política da pós-verdade se oficializa com a ascensão de Bolsonaro 

presidente, em 2018, e do bolsonarismo. Desde 2020, vivemos provas pragmáticas 

dos resultados da pós-verdade com a pandemia de coronavírus: negação do valor de 

vacinas testadas de acordo com procedimentos científicos, de um lado, e 

                                                     
11 Ph. 161/157. Sobre a relação com os antigos, conferir CSIKÓS, Ella. Zu Hegels Interpretation des 
Skeptizismus. In: VIEWEG, Klaus; WELSCH, Wolfgang (Org.). Hegels Phänomenologie des Geistes: Ein 
kooperativer Kommentar zu einem Schlüsselwerk der Moderne. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2008, 
p. 277-279. 
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propagação de remédios “milagrosos” que nunca obtiveram comprovação de 

eficácia. Se a hidroxicloroquina em algum momento, pelo início de 2020, foi promessa 

de possibilidade de tratamento eficiente para covid19, os resultados de pesquisas 

posteriores mostraram como diminuta esta possibilidade e depois, finalmente, de 

modo conclusivo, se provou sua ineficácia. Apesar disto, medicamentos como 

ivermectina (um vermífugo) e hidroxicloroquina foram alçados a salvação contra o 

covid19 pelo governo Bolsonaro, compondo parte de “kits de salvação” chamados 

por muitas prefeituras do Brasil de “kid covid”. De outro lado, as medidas de proteção 

como uso de máscara, higiene com sabão e álcool em gel, distanciamento social e, 

em casos críticos, lockdown, tiveram sua eficiência (embora cientificamente inegável 

por qualquer mente razoável que entenda minimamente como a propagação de vírus 

ocorre) pelo próprio governo e por sua máquina subterrânea de propaganda em redes 

sociais12.  

Pós-verdade, porém, não é um termo tão simples de definir. O negacionismo 

parece ser um elemento necessariamente envolvido na pós-verdade (assim o 

ceticismo seletivo acaba se tornando uma ferramenta da pós-verdade), mas não há 

necessariamente pós-verdade sempre que há negacionismo. Podemos considerar, 

porém, que “o mais impressionante sobre a ideia de pós-verdade é que não apenas 

a ideia de verdade está sendo desafiada, mas que ela está sendo desafiada como um 

mecanismo para asserir dominação política13.” 

 Segundo Lee McIntyre  

 

Os dicionários Oxford definem ‘pós-verdade’ como ‘relacionados a ou denotando 

circunstâncias nas quais fatos objetivos são menos influentes na formação da 

opinião pública do que apelos à emoção e às crenças pessoais’. Nisto, eles 

ressaltam que o prefixo ‘pós’ pretende indicar não tanto a ideia de que nós 

                                                     
12 Não é a primeira vez que Bolsonaro apela para remédios milagrosos como política pública: em 2015, 
foi um dos deputados a pressionar pela liberação da fosfoetanolamina para o tratamento de câncer – 
muito embora evidências de funcionamento da substância fossem mais do que insuficientes, 
enquanto hoje já se há a comprovação de ineficácia (sobre este tema, conferir SILVA, Roberto; 
GONÇALVES, Leandro. “As pílulas do Messias: salvação, negação e política de morte em tempos de 
pandemia”. In: Physis: Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 30(2), e300208, 2020). Ora, 
remédios “milagrosos” que curam “qualquer coisa” (neste caso, qualquer tipo de câncer, em qualquer 
circunstância) são algo a se desconfiar desde o início.  
13 McINTYRE, Lee. Post-truth. Cambridge, MA: MIT Press, 2018, p. xv. Tradução livre. 
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‘passamos’ da verdade no sentido temporal (como em ‘pós-guerra’), mas antes 

é usado no sentido de que a verdade foi eclipsada – que ela é irrelevante. [...] 

muitos enxergam a pós-verdade como parte de uma crescente tendência 

internacional, na qual alguns se sentem encorajados a tentar dobrar a realidade 

de modo a caber nas suas opiniões, em vez do oposto. [...] Na sua forma mais 

pura, a pós-verdade ocorre quando alguém pensa que a reação da massa 

realmente muda os fatos em relação a uma mentira. [...] Se olhar-se para a 

definição de Oxford, e como tudo isso foi tratado no debate público recente, se 

tem o senso de que a pós-verdade não é tanto uma reivindicação de que a 

verdade não existe, mas a reivindicação de que fatos estão subordinados aos 

nossos pontos de vista políticos14. 

 

Como diferenciar meras falsidades, mentiras e pós-verdade? Enquanto a 

falsidade e a mentira operam em um mesmo sistema de fundo, um mesmo quadro 

conceitual e conjunto de atitudes, a pós-verdade é a condição em que as próprias 

ideias de falsidade e de mentira são relativizadas, de modo que o afeto é usado como 

estratégia para se negar verdades e mesmo condições epistemológicas que fazem 

de uma determinada asserção verdadeira ou falsa.  

A intenção de mentir (ou de simplesmente reinventar a realidade) é misturada 

a um jogo retórico de poder. Por isso, a pós-verdade não opera sem uma postura 

negacionista, que por sua vez se ancora retoricamente em uma suposta 

epistemologia cética (ainda que esse ceticismo seja parcial e utilizado apenas de 

modo arbitrário, mas não aceito de modo generalizado). Trata-se de um 

comportamento que se vincula com a hipocrisia e com a dissimulação, lembrando 

uma palavra assimilada de um grupo (leigamente considerado) cético: cinismo. A 

ideia parece ser, porém, reforçar uma asserção, por meio da repetição, até que seja 

aceita como verdadeira. Aqui, trata-se de impor crenças na base da força 15 . O 

                                                     
14 Ibid. p. 05–10. 
15 “E ainda um novo tipo de verdade não pode renunciar a natureza formal da verdade e deixar de ser 
universal. Em vão é a verdade minha verdade, no sentido forte deste pronome possessivo, pois para 
isso se precisaria lutar pela criação de um novo mundo. Zaratustra não estava contente com sua 
transfiguração; apesar disto, ele desceu das montanhas trazendo um evangelho consigo. Como a 
universalidade é compatível com o racismo: a resposta, a ser encontrada na lógica do que 
primeiramente inspira o racismo, envolve uma modificação fundamental na própria ideia de 
universalidade. A universalidade deve dar lugar à ideia de expansão, pois a expansão de uma força 
apresenta uma estrutura completamente diferente da propagação de uma ideia. A ideia propagada se 
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processo é já conhecido da propaganda fascista, e uma ilustração fictícia da 

manipulação de informações pode ser encontrada em 1984, de George Orwell. Aqui, 

há um aspecto relevante a se considerar por parte da memória, que também acaba 

sendo confundida por meio da manipulação externa dos meios de informação e da 

reiteração social do que hoje chamamos de fake news, o que poderia ser 

simplesmente classificado como “desinformação”16. 

O que há, no negacionismo contemporâneo, é o abuso da suposição de que 

asserções podem ser falsas. Asserções podem sempre ser falsas (essa é uma 

condição lógica para que uma asserção seja uma asserção), mas há critérios para 

que elas possam ser mais ou menos críveis, ou mesmo que possam ser checadas 

como verdadeiras ou falsas. Ainda, há o abuso, por arbitrariedade, da aplicação de 

um ceticismo (supostamente) metodológico de estilo cartesiano: se uma fonte pode 

ser inacurada ou, em certas circunstâncias, conduzir ao erro, então é sempre falsa. 

Assim, uma pesquisa de intenções de voto, por exemplo, ou mesmo de eficácia de 

uma vacina, pode variar de acordo com os cenários, mas ainda assim um bom 

método e uma boa pesquisa podem garantir certa média como válida e altamente 

provável. A estratégia de um negacionista seria negar a validade do estudo porque 

ela não é 100% acurada. De outro lado, não aplicam o mesmo método para asserções 

que pretendem defender.  

                                                     
desprende de si mesma essencialmente no seu ponto de partida. Em vez de um acento único 
comunicado por seu criador, ela se torna uma herança comum. Assim, ela se torna fundamentalmente 
anônima. A pessoa que a aceita se torna seu senhor, assim como a pessoa que a propõe. A 
propagação de uma ideia cria uma comunidade de ‘senhores’; é um processo de igualização. 
Converter ou persuadir para criar seus pares. A universalidade de uma ordem na sociedade ocidental 
sempre reflete essa universalidade da verdade. Mas a força é caracterizada por outro tipo de 
propagação. A pessoa que exerce força, não a abandona. A força não desaparece entre aquele que se 
submetem a ela. Ela é anexada à personalidade ou à sociedade que a exerce, ampliando a pessoa ou 
a sociedade enquanto subordina todo o resto. Aqui a ordem universal não é estabelecida como 
consequência de expansão ideológica; é essa mesma expansão que constitui a unidade do mundo de 
senhores e escravos. A ‘vontade de poder’ de Nietzsche, a qual a Alemanha moderna redescobre e 
glorifica, não é apenas um novo pacto; é um ideal que simultaneamente traz consigo sua própria 
universalização: guerra e conquista.”  (LEVINAS, E. Reflections on the Philosophy of Hitlerism. 
Tradução de Seán Hand. In: Critical Inquiry, Vol. 17, No. 1 (Autumn, 1990), p. 70-71). Para uma análise 
desta ideia de Levinas, cf. SOUZA, Ricardo Timm de. Levinas e a Ancestralidade do Mal: Por uma crítica 
da violência biopolítica. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2012. 
16 Cf. ALMEIDA, Ricardo. Mídias de Massa e Redes Sociais: Desordem informacional e violação de 
privacidade. Dissertação (Mestrado em Filosofia). Instituto de Ciências Humanas e Sociais, 
Universidade Federal de Mato Grosso. (105 f.) Cuiabá, 2020. Disponível em 
https://ppgfilorg.files.wordpress.com/2021/03/ricardo-nery-v.final-revisado.pdf Acesso em 
05/06/2021. 
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Caso claro é como os negacionistas bolsonaristas tratam as vacinas para 

covid19 e a aplicação de hidroxicloroquina para tratamento de covid19: a mínima 

dúvida sobre a primeira é suficiente para renegar sua utilidade (quando era isso que 

se pretendia), enquanto mesmo diante de diversas evidências científicas e mesmo 

cotidianas sobre a segunda, essas evidências nunca são suficientes para que se 

aceite que a hipótese de que a hidroxicloroquina não é eficiente contra a covid19. E 

aqui o ceticismo é invertido: se o que eu quero provar como falso deve ser indubitável, 

para que seja tomado por verdadeiro, o que eu quero provar como verdadeiro deve 

ser provado como impossível de qualquer possibilidade de verdade, para que seja 

tomado como falso. Para quem raciocina com o mínimo de honestidade, nem seria 

necessária grande investigação científica para, por meio da aplicação do ceticismo 

metodológico, ao menos se levantar dúvidas sobre a eficácia da hidroxicloroquina: 

apesar do remédio ter sido amplamente propagado em diversos municípios do país 

(nos tais “kits covid”), tendo sido usado de modo indiscriminado, ainda assim as 

taxas de propagação do vírus e de mortes de covid19 não diminuíram (ao contrário, 

entre janeiro e maio de 2021 tivemos aumento exponencial de casos e de mortes por 

covid19 no Brasil).  Outra estratégia é a mera invenção arbitrária de informações: os 

dados foram inventados, as eleições foram fraudadas, etc., mas sem demonstrar 

evidências ou, quando muito, a evidência é uma fonte de internet pouco confiável que, 

por sua vez, não tem fonte nem evidência direta. Por estes métodos, meios de 

informação razoavelmente confiáveis (ainda que, por vezes, tendenciosos) são 

colocados no mesmo nível de credibilidade que canais amadores de invenção de 

mentiras, de criação de memes e de manipulação de imagens.  

Por meio de estratégias falaciosas de suposta equipolência, a atual extrema-

direita apela, quando é de seu interesse, para que “se escute o outro lado”, como se 

toda e qualquer opinião tivesse o mesmo valor, mesmo que um dos “lados” seja 

simplesmente baseado em mentiras e na intenção de simplesmente adaptar a 

realidade às suas opiniões, em vez do inverso17. Não se trata do caso, porém, de 

simplesmente negar a aplicação da verdade. Negacionistas tomam suas crenças 

como  verdadeiras.  São  verdadeiras  por  que  são  seus desejos – agora trata-se de 

                                                     
17 Cf. McINTYRE, Lee. Post-truth. Cambridge, MA: MIT Press, 2018, p. 05-06. 
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adaptar a realidade a elas.  

A pós-verdade é um dos frutos da propagação do direito à opinião e, por outro 

lado, uma espécie de antítese do modernismo positivista. Vejamos na educação 

positivista 18  (o que espelha um modelo social de verdade): um manual trazia a 

verdade “peneirada” (decantando os argumentos, o processo de investigação, de 

construção, de “descoberta” – se isso for possível), unívoca (sem a dialética que 

reforça o valor do produto final, sem o processo argumentativo de argumento-

contra-argumento, nem a possibilidade de que se pode pensar diferente) e universal. 

Neste processo de aprendizagem, há uma referência maior que carrega “a verdade” 

(o manual), há aquele que tem acesso direto ao manual (o professor) e há aqueles 

que “absorvem” a “verdade” mediante o “relato” do possuidor do primeiro meio da 

verdade (o cientista). O processo de conhecimento era, então, um processo de 

assimilação e memorização. O resultado deveria ser extremamente homogêneo: 

todos devem dizer e reproduzir o mesmo19. Neste processo de dizer o mesmo, algo 

da diferença intrínseca à toda realidade e a todo processo de aprendizagem fica 

recalcado. Este modelo aparece também em outras esferas sociais de produção de 

verdades: o rádio e a televisão – um fala, os outros escutam, um mostra, o outro vê. 

A internet e as redes sociais permitem a manifestação daquele que estava 

estrangulado na posição de ouvinte, aquele que estava calado: há algo da minha 

experiência que deve ser verdadeiro, mesmo que ela não possa ser reproduzida por 

outros, mesmo que ela não seja universal. Ora, no momento que se possibilita e se 

estimula a manifestação plural, a pluralidade se manifesta. Por meio disso a pós-

verdade encontra um caminho afetivo aberto, a saber, o ódio pela verdade. A verdade 

positivista reprimiu durante muito tempo a vivência, a particularidade (algo que, em 

uma visão dialética, como a hegeliana, faz parte do processo de verdade,  que  não  é 

                                                     
18 Abordo a questão aqui de maneira muito genérica. Para maiores detalhes, cf. GADOTTI, Moacyr. 
História das Ideias Pedagógicas. São Paulo: Editora Ática, 2003; e SAVIANI, Dermeval. História das 
Ideias Pedagógicas no Brasil. Campinas, SP: Autores Associados, 2013. Para ideias básicas sobre o 
positivismo na sua raiz, e a associação entre educação científica e ordenação social, cf. COMTE, 
Auguste. Curso de Filosofia Positiva. Tradução de José Arthur Giannotti. In: Os Pensadores: Comte. 
São Paulo: Abril S. A. Cultural e Industrial, 1978 (Coleção Os Pensadores), p. 01-39. 
19 Aqui a homogeneidade da “ordem” e do “progresso” estão ao mesmo tempo afeitos e em conflito 
com o neoliberalismo – o nosso tempo presente seria o ponto, então, de possível conflito entre 
neoliberalismo e positivismo, se manifestando socialmente. Isto é, a uniformização social do 
positivismo pode ser útil ao capitalismo em determinados momentos, mas entra em conflito com o 
neoliberalismo quando o princípio se torna a diversificação do consumo.  
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simplesmente universal, mas envolve a tríade singular-particular-universal).  

Esta reação ocorre de maneira pouco clara e não consciente, e ocorre 

principalmente entre aqueles que estariam socialmente desprestigiados diante desta 

forma de verdade. Isto, se for verdadeiro, pode servir para compreender a dinâmica 

do ódio ao academicismo e às universidades.  

Por outro lado, há a dinâmica de instituições e sujeitos que perderam o lugar 

de sede da verdade universal, como as igrejas, e que pretendem recuperá-lo de 

alguma forma. Assim, percebe-se o conflito pelas contradições e confusões que ele 

causa. Com o domínio das igrejas evangélicas neopentecostais, surge um discurso 

que é, ao mesmo tempo, universalista, particular, relativista e contestador. Nesta 

análise, a compreensão demanda que a noção de verdade e de poder estejam 

intimamente ligadas (aqui se trata de uma análise social da ideia de verdade, e não 

da sua definição ou valor epistemológicos). A verdade pode ser para mim enquanto, 

ao mesmo tempo, não é acessível para o outro. A verdade é uma só (é universal), ao 

mesmo tempo que não é para todos (não é propriamente uma particularidade, mas 

uma propriedade particular – como uma espécie de propriedade privada, no sentido 

socioeconômico, ou capitalista, do termo). Ainda, o acesso a esta verdade não 

demanda uma memorização de algo revelado ou quase revelado por um livro (seja 

um livro sagrado ou um manual) – antes, depende de uma adesão e de uma aceitação 

a um grupo de poder. O neoevangélico herda o poder e a verdade devenientes da 

opinião (e, acima de tudo, da ação e do poder) do seu grupo. Esse é um dos elementos 

tanto do trumpismo quanto do bolsonarismo.    

Aqui temos um correlato interessante: o modelo cristão e católico medieval se 

baseia na revelação como fonte da verdade, e com isto consegue garantir autoridade 

àqueles capazes de transmiti-la (o que pressupõe que tenham acesso à ela, o que, 

por sua vez, é algo privilegiado – mesmo a verdade sendo universal, o acesso a ela 

não é). O positivismo resguarda o autoritarismo da verdade com um semblante 

iluminista, com um suposto acesso universal à ela (diferentemente do iluminismo 

propriamente dito): todos podem compreender a verdade e estudá-la, porém apenas 

aqueles que estão iniciados suficientemente na ciência ou que possuem acesso aos 

métodos interpretativos dos manuais realmente a possuem. Agora, o 

neopentecostalismo e o relativismo pós-moderno se encontram: o relativismo surge 
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como porta para um ceticismo contra a ciência e contra os “enciclopédicos”, contra 

um poder instituído pela noção da verdade. Por outro lado, a adesão a uma verdade 

“da maioria” (uma demagogia epistêmica) é parte de uma luta pelo controle do 

processo da verdade – ou, pelo poder.  

Este processo, porém, não exclui o universalismo: enquanto o caráter da 

esquerda democrática pós-68 aponta para um relativismo moderado e para o 

reconhecimento das particularidades, ao mesmo tempo demanda a universalidade 

dos padrões de justiça e de argumentação.  

A verdade, então, se reduz ao poder do crer (o que é a verdade do fideísmo 

religioso). Aplicado a um modelo sociopolítico, o modelo do fideísmo nos leva à 

verdade como poder, e este poder como impressão da maioria. De um lado, não há 

uma universalidade formal e normativa que regule o procedimento de dizer e 

compreender a verdade (tal como no modelo iluminista, guiado pela lógica clássica 

e pela metodologia científica, baseada em evidências acessíveis a todos, ao menos 

potencialmente), uma vez que a força da crença e do sentimento são o critério de 

verdade (excluindo, por princípio, a linguagem no seu caráter lógico-argumentativo); 

de outro lado, o reforço da vontade da maioria (ou da impressão da maioria) é o 

critério de verdade: não mais aquele critério estabelecido por Platão, que distingue 

entre ideia, episteme e (do outro lado) doxa (opinião), mas o princípio relativista da 

doxa como verdade – porém sem a aceitação de que a doxa do outro possa ser 

verdadeira.  

Aqui se “legitimam” as teorias da conspiração e a lógica do “nós contra eles”, 

e, assim, a ideia de que defender “aquele ponto de vista” é aderir a uma suposta trama 

política, enquanto aderir a “esse ponto de vista” é “estar conosco”, logo, com a 

“verdade e com o bem”. Claramente a confusão entre bem e verdade e entre o que é 

“certo” (moral e epistemicamente) e o que “está de acordo com o que eu quero” 

(novamente: equivalência entre verdade e poder) é um ponto central que 

indiretamente aponta para o relativismo, embora não aceite a relatividade do ponto 

de vista alheio, isto é, é uma concepção relativista que resguarda a noção de “verdade 

e falsidade”, ao mesmo tempo que abandona qualquer critério teórico para sua 

determinação. Isso possui um equivalente interessante na política: se na teoria as 

determinações particulares (ainda que de teorias com alto grau de generalidade) 
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dependem de adaptação a critérios metodológicos prévios (lógica, princípios, etc.), 

na política a ação efetiva dos agentes, em uma república, deve ser tanto determinada 

quanto avaliada de acordo com critérios prévios, a saber, a constituição e a 

legislação. Aqui, a negação epistêmica do método e da estabilidade da verdade 

espelham a negação da negação de leis superiores (além das civis) e, assim, da 

concepção republicana, em prol de um regime da vontade (do mais forte). Esta 

vontade é arbitrária mas, ao mesmo tempo, não abdica de apoio e contrapartida. A 

massa segue o líder porque ele é a confirmação da arbitrariedade, ao mesmo tempo 

que o líder deve determinar seu arbítrio para confirmar a legitimidade da 

arbitrariedade diante da legalidade20. Esta confirmação, porém, é feita de forma a 

reforçar o grupo de interesses comuns a esta arbitrariedade, e consequentemente 

este grupo deve manter-se unido por algum elemento voluntário comum, que se 

mantenha vivo além das leis (nação, raça, futebol, etc.). Logo, não há espaço para um 

sistema jurídico que seja separado dos poderes legislativo e executivo. Por isso o 

ódio ao Supremo Tribunal Federal no bolsonarismo.  

Essa é a contradição do neofascismo pós-modernista, expresso de modo 

claro no discurso de vitória nas eleições de Jair Bolsonaro: “a minoria terá que se 

submeter à maioria”. Qual o critério da verdade? A opinião. Qual o critério da opinião? 

A vontade. Mas onde está a base que garante à vontade o direito de ser verdadeira 

ou falsa? No fideísmo. O fideísmo, por sua vez, depende do ceticismo (ainda que 

relativo).  

 

4. A consciência de si cética de Hegel e o negacionismo contemporâneo 

 

Devemos considerar, agora, a característica própria da consciência cética de 

Hegel, na Fenomenologia, tendo em vista o  papel  que  esta c amada  da  consciência 

                                                     
20 Essa é a fonte do ódio dos bolsonaristas às instituições jurídicas, manifestas ultimamente contra o 
Supremo Tribunal Federal. Ao contrário do que se poderia pensar, o problema deles com as 
instituições jurídicas nada tem a ver com possíveis falhas no seu funcionamento ou mesmo com 
corrupção. Se a essência do bolsonarismo é o arbítrio e a imposição da força, um sistema jurídico 
nada tem a fazer, a não ser que também o arbítrio dos juízes, em consonância com o arbítrio do regime, 
seja a própria lei. A mesma função cumpre o apelo a Deus: como esta entidade não é acessível, 
qualquer um pode julgar falar em nome da sua vontade, não havendo critérios estabelecidos para 
legitimá-la ou deslegitimá-la – logo, o critério será a força e a fé nas palavras do líder (seja o pastor, 
seja o político messiânico). 
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pode ter.  

Cabe notar, primeiramente, que a característica central da consciência cética 

não é a mera relatividade, mas o apego local à própria negatividade universal da 

consciência. Aqui não se trata tanto de relativizar absolutamente todas as coisas. A 

consciência encontra na sua própria capacidade abstrata de pensamento a 

negatividade necessária para sua certeza (ou crença) de independência. Assim, essa 

capacidade é tomada como o ponto de estabilidade, o ponto em que a certeza e a 

verdade se encontram. Porém, esta certeza não diz nada sobre si mesma nem sobre 

sua possibilidade de autofundação – ela apenas tem a experiência dessa sua 

capacidade e, assim, confundindo a manutenção da sua perspectiva com a verdade, 

considera a si mesma como única fonte de verdade porque é capaz de negar todo e 

qualquer pensamento determinado (e, assim, cada objeto determinado, uma vez que, 

via sua etapa estoica, negou sua dependência com relação aos objetos e à natureza 

em geral). A camada cética da consciência nega suas próprias determinações de 

pensamento, e, apesar de basear sua verdade nisto, em nenhum momento se 

compromete com uma visão positiva sobre a determinação de sua existência. A sua 

positividade é justamente a capacidade universal de negação de todo e qualquer 

particular, incluindo a de qualquer visão positiva de si mesma21. Esta camada de 

consciência (a cética) não necessita de comprovação, porque não pode, por princípio, 

aceitar nem legitimar qualquer alteridade. A confirmação de si mesma, na 

consciência cética de Hegel, implica na mera confirmação de si mesmo enquanto 

mera capacidade de negar. Assim, a confirmação de si só pode se dar mediante a 

negação do outro. Aqui, repete-se o ciclo do desejo, mas em um nível distinto. Assim 

como no ciclo do desejo, a consciência cética apenas encontra sua independência 

por meio da relação (negativa) com o outro (que, nesse caso, são seus próprios 

pensamentos determinados).  

A consciência cética, por isso, não pode encontrar o cogito, muito embora 

esteja em seu caminho (a sentença “eu sou, eu existo” poderia ser inferida da sua 

própria atividade caso ela pudesse avaliar-se reflexivamente, o que não é o caso). Há 

                                                     
21 Por isto se pode relacionar a consciência negacionista contemporânea com a consciência cética 
em Hegel, embora essa relação seja parcial: a antipolítica e o antipetismo são determinações mais 
relevantes do processo social que nos conduz ao bolsonarismo do que qualquer proposta positiva. 
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aqui uma contradição não assumida, que é justamente a afirmação de si mesma 

enquanto consciência absoluta via negação de toda e qualquer determinidade e a 

dependência de aceitação de uma determinidade para que a consciência possa ser 

afirmada, ainda que para si mesma apenas, como algo. Ao aplicar sua atividade a si 

mesma, a consciência cética deveria negar a si mesma, e com isso perderia seu 

próprio chão. Apenas por meio da alteridade e duplicação de si pode a consciência 

afirmar-se. Isto, porém, implica sua autonegação, o que nos conduz à consciência de 

si infeliz22. 

Há uma relação direta entre negacionismo e autoafirmação na cultura 

contemporânea – ainda que isso possa soar paradoxal. Neste ponto, Hegel nos 

ajuda. O que me parece importante em Hegel é que ele aponta justamente para a 

contradição desta consciência que afirma a si mesma mediante a negação de todo e 

qualquer outro (seja pela consciência de si senhoril, seja pela cética). É relevante 

distinguir entre um relativismo autorreconhecido (aquele que nega toda e qualquer 

possibilidade de algo fixo e permanente) e a consciência de si cética na 

Fenomenologia. Essa possui a característica que é elementar para que algo seja uma 

consciência de si – a saber, a busca de autoafirmação. De outro lado, ela se ancora 

na sua pura capacidade de negação e de distinção do que ela não é – e confunde sua 

capacidade de negação com sua confirmação de realidade e seu poder. Passado pela 

experiência da consciência estoica, a consciência cética encontra o poder de negar, 

na sua própria experiência, qualquer dependência da realidade externa, uma vez que, 

ainda que a natureza possa conduzir o indivíduo à dor ou à morte, tudo isso pode ser 

considerado indiferente para a consciência de si, que se apega a si mesma como 

ponto universal, permanente e único de realidade. Porém, isso ocorre sem 

compromisso algum nas suas relações ou na responsabilidade consigo mesma, uma 

vez que essa consciência tanto não reconhece o outro quanto não reconhece a si 

mesma como algo. Assim, é apenas por meio da irresponsabilidade e da 

arbitrariedade que opera a camada cética da consciência. Trazida para a cultura 

contemporânea,    essa    camada    cética    da    consciência    se    manifesta    como 

                                                     
22 O que nos permite, no próximo artigo desta trilogia, vincular negacionismo e crendice.  
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dissimulada23.  

Esta dissimulação não deixa de ser uma autodissimulação, uma vez que é 

impossível para a consciência de si aderir à perspectiva da consciência de si cética 

e, ao mesmo tempo, aderir a qualquer posição empírica específica – seja política, 

artística ou mesmo de sua própria existência. Para que a consciência de si cética 

possa ser coerente, ela não pode querer ou desejar nada – caso contrário, ela retoma 

a contradição (já mencionada) da consciência primitiva, a saber, afirmar a si mesma 

por meio da relação necessária ao outro que a atrai. Porém, o ceticismo 

contemporâneo (enquanto negacionismo) nada possui de dialético, niilista ou, 

mesmo, cético. Podemos dizer que o negacionismo contemporâneo se utiliza do 

ceticismo, sem que isso implique em forma alguma de adesão ou de “método”. O uso 

deste ceticismo é “técnico-pragmático” e visa, justamente, o outro – muito mais que 

à sua autoafirmação, uma vez que se trata muito mais de afirmar a si mesmo em 

contraste ao outro do que se colocar em posição absoluta. 

O que ocorre com a consciência negacionista contemporânea, portanto, é que 

ela utiliza sua camada cética sem, porém, considerar a condição da sua superação 

(a saber, que ela é incoerente com uma existência singular, determinada, e que, a 

partir dessa contradição, cinde a si mesma postulando a universalidade em um alheio 

que não pode, sob nenhuma hipótese, ser um indivíduo – portanto, só vale enquanto 

vale para ele, ao mesmo tempo que “ele” não pode ser outra coisa que nada). Ou seja, 

este negacionismo regride nas etapas da consciência e retoma a perspectiva da 

consciência de si senhoril – aquela que age apenas de acordo com seu desejo. Neste 

sentido, temos uma operação de camadas de consciência (possível de acordo com a 

leitura psicossocial) que é fenomenologicamente anacrônica.  

 

 

 

                                                     
23 E uma motivação para isto talvez seja que “Hegel enfatiza o mérito do ceticismo de que ele não 
apenas reconhece o infinito e a liberdade de pensamento em si, mas também executa ativamente a 
suprassunção da objetualidade como um mero dado. [...] O ceticismo liberta o conhecedor da 
experiência de constrangimento ou impotência, no que diz respeito ao conhecimento.” (CSIKÓS, Ella. 
Zu Hegels Interpretation des Skeptizismus. In: VIEWEG, Klaus; WELSCH, Wolfgang (Org.). Hegels 
Phänomenologie des Geistes: Ein kooperativer Kommentar zu einem Schlüsselwerk der Moderne. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2008, p. 273) 
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Reflexões finais 

 

Como poderiam grupos de pessoas tão sem poder (não os milicianos e os 

grileiros, mas os meros apoiadores do bolsonarismo) se sentir tão poderosos? 

Justamente porque seus ataques céticos geram resultado: tornam-se posição 

política contra alguma “outra coisa”, e atacando essa “outra coisa”, geram reação. 

Desta maneira, o poder se torna real, pois o que gera ação e reação, mesmo na 

definição mais mecanicista da física, existe. Ao se fazer existir, esses grupos se 

sentem poderosos, ainda que esse mecanismo para “se fazer existir” seja externo e 

meramente negativo.  

Uma ferramenta importante aqui, portanto, é a camada cética da consciência 

de si, que opera não de modo a se colocar como absoluta (o que, necessariamente, 

expressaria sua contradição), mas como ferramenta de manipulação. Assim, a 

camada cética da consciência opera em mediação com outras camadas igualmente 

recalcadas, de modo a conferir ao impulso fundamental (o puro ego, ou a consciência 

de si primitiva) a primazia. Assim, a consciência que, de um lado, é negacionista, no 

bolsonarismo possui também seu lado crente, operado pela camada da consciência 

infeliz. A consciência bolsonarista é uma consciência patológica por recalcamento, e 

isto porque seu operador central é a consciência de si primitiva, em vez da razão, 

operando as camadas cética e infeliz de modo a confirmar o seu princípio, que é o do 

desejo de confirmação de si via satisfação animalesca ou socialmente violenta 

(como na consciência senhoril24).  

                                                     
24  Muito bem representada nos setores reacionários da classe média alta que defendiam o 
“justiçamento”, manifestação reacionária de medo da co-existência com as classes populares, sendo 
esta classe média alta a classe que deu ao bolsonarismo seu empurrão inicial e fundamental. O 
problema, para a classe média alta reacionária, seria a impunidade, sem que tenha refletido que, antes 
da punição, há o desrespeito, e este desrespeito ocorre motivado por outros desrespeitos primários, 
como a imensa desigualdade social e o fato de que muitas pessoas no Brasil vivem aquém de 
condições materiais, sociais e educacionais de dignidade. Sobre este ponto é importante conferir o 
trabalho de Axel Honneth (HONNETH, Axel. Kampf um Anerkennung: zur moralischen Grammatik 
sozialer Konflikte. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003. Edição em português: HONNETH, Axel. Luta 
por reconhecimento: A gramática moral dos conflitos sociais. Tradução de Luiz Repa. São Paulo: 
Editora 34, 2003.) Assim, a classe média alta se vê como injustiçada ao ser assaltada ou quando 
precisa pagar tributos, mas ignora completamente a violência que o desequilíbrio da distribuição de 
riquezas e direitos gera nas classes populares e nos absolutamente excluídos. Ora, formas de psyché 
doentes por egolatria certamente não conseguem entender a perspectiva dos outros, e assim a classe 
média alta reacionária sequer consegue entender como as classes populares podem reivindicar direito 
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O ceticismo serve como uma ferramenta para negar a validade de 

conhecimentos que não dão a resposta desejada: se um determinado tratamento 

médico é limitado no tratamento de uma doença, podendo controlá-la em alguns 

casos, mas não tendo a eficácia final em 100% dos casos, então ela não dá conta do 

desejo messiânico, pois não responde pela cura nem pela salvação. Assim, o 

ceticismo, ao relativizar a ciência e a cultura iluminista, abre as portas para a fé, 

colocando no mesmo nível (ontológico e epistêmico) o conhecimento científico e a 

crendice messiânica (ou wishful thinking). Isto é, todo e qualquer conhecimento é 

rebaixado ao nível da opinião, que passa a ser validada pela mera força da convicção 

e do grito.  
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5. A dialética de Hegel como projeto de superação da analítica kantiana1 
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Henrique Raskin 
 

 

Acessar o pensamento de Hegel por meio de uma perspectiva da liberdade2 

possui um caráter positivo no que diz respeito a dois aspectos de sua filosofia: pode-

se, primeiramente, repensar o modelo analítico-formal que a tradição kantiana 

institui como critério único da racionalidade do agir, sem ser preciso adotar a 

maldosa, embora não incomum, acusação de que uma doutrina de sistema fechado 

em Hegel teria influenciado consequências totalitárias na política3. Essa acusação 

sustenta-se, sobretudo, em estranhamento à crítica que Hegel estabelece à noção 

de liberdade em Kant que, dualista, repousa sobre o livre-arbítrio do sujeito entre 

natureza e razão. No entanto, a crítica de Hegel encontraria no critério analítico de 

Kant uma lei moral não fundamentada. Contraposta à natureza, significaria, em 

última instância, uma espécie de “ditado ditatorial”, em nome da própria liberdade, a 

ser alcançada unicamente pela adoção de seus pressupostos transcendentes. 

Esse se mostrará um problema cuja resolução será buscada no processo 

crítico-reconstrutivo de fundamentação da liberdade que permeará todo o idealismo 

alemão: primeiramente, em Fichte, internalizando a oposição sujeito-objeto de Kant 

para o ego do sujeito4; em seguida, em Schelling, retornando o fundamento da razão 

à objetividade da natureza5; e, por fim, em Hegel, estabelecendo-se uma síntese entre 

subjetivismo e objetivismo, permeada pela contradição que, criticamente, 

fundamentará a emergência da liberdade. A Ciência da Lógica (1816) de Hegel 

desdobrará esse diálogo, rejeitando o caráter imediato das asserções kantianas e 

                                                     
1 Artigo é parte integrante de tese de doutorado, publicada como: RASKIN, Henrique. Hegel e o liberal-
comunitarismo. Porto Alegre, RS: Editora Fundação Fênix, 2020. E-mail: hraskin@hotmail.com 
2 Ver Weber, 1993 e Raskin, 2020. 
3 Popper, 1974, p. 36. 
4 Cf. Torres Filho, 1984. 
5 Ibid. 
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buscando pensar o próprio pensamento, na busca de uma fundamentação última 

que suceda da crítica e que rejeite a adoção de categorias imediatas como ponto de 

partida. O que se observa em Hegel, assim, será o abandono do transcendentalismo 

da coisa-em-si – a nível de sujeito e, por conseguinte, a nível de totalidade. A 

correspondência de ambos ocorre porque a semente do absoluto hegeliano já se faz 

presente na filosofia de Kant: desconhecer o fundamento das categorias do 

pensamento significa, ao mesmo tempo, desconhecer a totalidade, que, por sua vez, 

reflete-se nas categorias lógicas do sujeito. Para Hegel, se conseguimos decodificá-

las a partir das categorias da razão, a coisa-em-si, então, não será exterior e objetiva; 

será, ao contrário, a própria totalidade da qual fazemos parte enquanto sujeitos. 

Dessa forma, pensar o próprio pensamento é acessar a estrutura lógica da totalidade 

de que fazemos parte.  

A questão que se coloca, assim, é se Hegel, por meio de sua crítica, consegue 

superar o problema do “ditado ditatorial” da razão em Kant, derivando a liberdade 

não apenas como objeto do “livre arbítrio”, mas como momento essencial da 

autodeterminação do sujeito; significa, em outras palavras, questionar o espaço que 

a contingência possui no processo dialético de desdobramento da razão nela 

mesma. É justamente isso que este artigo busca argumentar: uma leitura que lance 

luz à conservação da contingência enquanto momento essencial na razão hegeliana. 

 

A dialética das modalidades 

 

Corrobora a essa leitura da dialética a interpretação de que Hegel recupera 

Leibniz em um jogo de equilíbrio entre a ordem e o caos. O sistema hegeliano, como 

um todo, é como se fosse a constante interação entre essas duas categorias: não 

por acaso, na dialética das modalidades, onde derivam-se as categorias da 

efetividade, possibilidade, necessidade e contingência, os princípios da identidade e 

da razão suficiente, em referência ao Leibniz6, sejam ponto de partida. Leibniz atribui 

Deus à razão suficiente que, enquanto tal, justifica a existência de “alguma coisa” em 

contraposição ao “nada”7. “Porque o universo é” é o que Leibniz busca demonstrar. 

                                                     
6 Luft, 2011, p. 26. 
7 Leibniz, 2002, Principes de la nature et de la grâce fondés en raison, §8, p. 162.   
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A dialética das modalidades tem propósito semelhante de fundamentar a 

efetividade. Leibniz, por um lado, justificava, a partir de Deus, a efetividade como 

sendo o mundo mais perfeito o possível8. Hegel, diferentemente, buscará demonstrar 

o seu processo de determinação, a partir das modalidades que emergem no processo 

– efetividade, possibilidade, necessidade e contingência – e que revelam “a relação 

do absoluto consigo mesmo”9.  

A dialética das modalidades, presente na Doutrina da Essência, portanto, se 

mostrará essencial – literalmente – no sistema hegeliano. É essa seção a 

responsável pela transição da lógica objetiva para a lógica subjetiva, na qual será 

atribuída identidade entre o ser e a essência do absoluto. ‘Ser’ passará a significar 

‘autodeterminar-se’, quando acessado o absoluto e, por isso, a totalidade adquirirá 

qualidade de sujeito. Será também este um segmento de superação do projeto 

kantiano, quando, na efetividade, Hegel logicamente fundamentar a existência 

efetiva, concreta, do mundo em sua aparição fenomênica. A representação não mais 

será dada, imediata, mas será consequência de um movimento lógico de 

autodeterminação do que Kant chamava de ‘coisa-em-si’.  

Por modalidade, Hegel entenderá o próprio determinar do absoluto, sua 

identidade. A modalidade será a sua exteriorização, sua manifestação, e isso se dá a 

partir de um movimento contraditório do qual emergem certas categorias. As 

categorias de contingência, possibilidade e necessidade já haviam aparecido desde 

o juízo de Aristóteles e, em Kant, eles apareciam como dadas na razão do sujeito. No 

entanto, se as modalidades são o meio de manifestação do absoluto, as categorias 

não apenas significarão configurações da predicação lógica, mas farão parte 

também de um processo teleológico, um desenvolvimento no qual o subdeterminado 

se determina.  

O ponto de partida dessa transição será a própria efetividade, a manifestação 

do absoluto 10 . Ela já é manifesta, dada, uma vez que efetiva, e, portanto, Hegel 

buscará sua fundamentação, a fim de não incorrer no mesmo dogmatismo das doze 

categorias de Kant, que separam o sujeito do objeto e, assim, submetem-no à 

                                                     
8 Ibid., §10, p. 164.   
9 Hegel, WL II, 2003, p. 187/ CL II, 2017, p. 192. 
10 Ibid., p. 200/ CL II, 2017, p. 205. 
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captação exclusivamente a partir de representações de uma realidade externa e 

imediata. Aqui mostra-se evidente, uma vez mais, a distinção entre a analítica e a 

dialética, que permeia muitas das inflexões da filosofia hegeliana relativas à de Kant. 

As doze categorias de Kant, em última instância, adequam o pensamento humano à 

realidade dada. Seu propósito analítico está mais preocupado em entender o modo 

com que se decodifica a coisa-em-si, enquanto objeto da representação, do que em 

trazer à luz a correspondência lógica entre o pensamento e a realidade tida como 

“externa”. A crítica kantiana aceita, assim, tomar o sujeito dogmaticamente como 

noumenon, pois, justificado o reconhecimento da estrutura do mundo a partir de 

categorias transcendentais, o propósito analítico se dá por satisfeito. 

A perspectiva dialética de Hegel também toma a efetividade como ponto de 

partida, mas seu propósito é distinto, conforme ele demonstra na Doutrina da 

Essência. Hegel quer ir além das doze categorias kantianas, ao demonstrar que as 

categorias operantes na determinação e manifestação do absoluto são as mesmas 

através das quais o pensamento humano a reconhece. Sendo “unidade da essência 

e da existência”11, a efetividade é o processo de determinação do absoluto a partir da 

interação entre efetividade, possibilidade, necessidade e contingência. É um 

processo racionalmente mediado e, portanto, não pode ser tido como imediato. De 

todas as possíveis configurações, o absoluto efetiva-se em uma apenas, o mundo 

em que estamos. O que a dialética proporá será, então, a demonstração, a partir do 

pensamento pensando a si mesmo, da razão por detrás da determinação do 

subdeterminado. O princípio não será, assim, a efetividade dada, mas a sua própria 

fundamentação, motivo pelo qual podemos cognitivamente concebê-la. 

Hegel estabelece, respectivamente, três ‘rodadas’, a formal, a real e a absoluta, 

enquanto três camadas de determinação. São a partir delas que emergirão a 

efetividade, possibilidade, necessidade e contingência, uma vez que essa “dialética 

das modalidades” significará um processo de enriquecimento de conteúdo. Esse 

enriquecimento é o processo que, ao preencher-se de conteúdo, vai se determinando 

e, assim, efetivando-se.  

 

                                                     
11 Ibid., p. 186/ CL II, 2017, p. 191. 
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1. Efetividade, possibilidade e necessidade formais 

 

A primeira rodada buscará fundamentar a efetividade a partir de uma 

perspectiva formal. Toma a efetividade como “imediata, não refletida”12, não sendo 

mais do que “um ser ou uma existência em geral”13. É “unidade de forma do ser em 

si ou da interioridade e da exterioridade”14 e, por isso, ainda que não seja dotada de 

conteúdo, a efetividade se mostra possível. É a “determinação da identidade 

consigo” 15  e, por isso, não formalmente contradiz a si mesma; é possível ser. 

Enquanto possibilidade formal, “possível é tudo o que não se contradiz”16, o que 

permitirá uma multiplicidade ilimitada de possibilidades: diversas configurações 

formais que não, internamente, contradizem-se.   

Essa primeira camada de determinação da efetividade estabelece sua a 

configuração formal, enquanto coerente. Limita a efetividade àquilo que não 

contradiz a si mesma, e, por isso, é passível de fundamentação. Porém, não se sabe, 

neste momento, no que consiste o agregado das possibilidades, ou no que consistem 

as possibilidades propriamente ditas nelas mesmas; sabe-se, apenas formalmente, 

que é efetivo o que é possível. Surge, então, uma contradição formal: a efetividade 

não pode ser todas as possibilidades, pois ela é uma só. Ela deve ser uma 

possibilidade, apenas. Sabemos, porém, que, nessa rodada, a efetividade são todas 

as possibilidades, ou seja, são todas as configurações formalmente possíveis, que 

não se contradizem. Acontece que isso não é possível: a efetividade, enquanto única, 

precisa se determinar para superar tal momento. A possibilidade significará que é 

possível tudo o que não contradiz a si mesmo – senão não seria possível; no entanto, 

a multiplicidade de possibilidades, por si só, pressupõe contradições: se não fosse 

assim, seriam mais que possibilidades. A própria categoria de possibilidade, então, 

contraposta à de efetividade, pressuporá contradição. Ora, tudo não pode ser ao 

mesmo tempo possível. A possibilidade, no fim das contas, passará a ser 

impossibilidade. A possibilidade da identidade A=A pressupõe a possibilidade da 

                                                     
12 Ibid., p. 202/ CL II, 2017, p. 207. 
13 Ibid., p. 202/ CL II, 2017, p. 207. 
14 Ibid., p. 202/ CL II, 2017, p. 207. 
15 Ibid., p. 203/ CL II, 2017, p. 207. 
16 Ibid., p. 203/ CL II, 2017, p. 207. 
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identidade -A = -A. Logo, a possibilidade de A=A pode significar, ao mesmo tempo, a 

impossibilidade de A=A. Isso é um problema que aparecerá pelo caráter formal desta 

rodada. Não pode ser A e -A ao mesmo tempo, ainda que ambas sejam não 

contraditórias em si mesmas17.  

Assim, novamente, surge a necessidade de superação da contradição entre 

efetividade e possibilidade. “A possibilidade é efetividade”18 mas, ao mesmo tempo, 

sabe-se que “a possibilidade não é toda a efetividade”19. Uma é a outra apenas nesta 

rodada formal. A possibilidade é apenas a apresentação primeira da efetividade e, 

assim, conclui-se que “todo o possível tem um ser ou uma existência”20. Em algum 

momento, a efetividade é dada, imediata, enquanto é possível. Pode ser A, B, C ou D, 

nessa etapa de determinação. Eis essa primeira determinação: a de que 

simplesmente seja, que não se imploda em autocontradição. Emerge, portanto, a 

categoria da contingência formal – unidade entre possibilidade e efetividade. Ela 

significa, em si mesma, que o absoluto se manifesta na categoria da possibilidade, e 

que, ao mesmo tempo, tal possibilidade poderia ter sido substituída por outra 

possibilidade. É uma síntese: a unidade entre efetividade e possibilidade, no sentido 

em que o que é possível é efetivo; porém, apenas contingentemente.  

Isso traz uma nova contradição: a contingência formal continua não 

possuindo um fundamento, uma justificação para sua efetivação. Ela conserva a 

possibilidade e, assim, pode ser, como pode não ser. Poderia ser a possibilidade A, B 

ou C... – é contingente; por outro lado, o contingente tem fundamento, pois supera a 

possibilidade: efetiva-se, ainda que contingentemente21. Quem não tem fundamento 

são as possibilidades: é o fundamento que justamente legitima o contingente 

enquanto efetividade. Ou seja: a unidade entre efetividade e possibilidade é a 

“inquietude absoluta do devir”22 pois, ao mesmo tempo, a mediação da contingência 

estabelece que a efetividade não é idêntica à possibilidade.  

                                                     
17 Ibid., p. 204/ CL II, 2017, p. 209. 
18 Ibid., p. 205/ CL II, 2017, p. 209. 
19 Ibid., p. 205/ CL II, 2017, p. 209. 
20 Ibid., p. 205/ CL II, 2017, p. 209. 
21 Ibid., p. 205/ CL II, 2017, p. 209. 
22 Ibid., p. 206/ CL II, 2017, p. 210. 
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Para que a possibilidade venha a ser efetiva, é preciso que a contingência, nela 

mesma, seja necessidade. A efetividade somente é efetividade, porque é contraposta 

à possibilidade e, por isso, ainda sem fundamento, emerge a categoria da 

necessidade formal. A contingência formal passa a ser negada e conservada pela 

necessidade formal, pois a mediação da efetividade com a contingência, através da 

possibilidade, se desfez. O possível não é mais o sustentáculo do contingente. Ao ser 

contingente, a possibilidade deixou de ser apenas possível e, por isso, tornou-se 

necessária: é assim, e não poderia ser diferente.  

Falta, porém, fundamentação para isso. O formalismo dessa primeira rodada 

não abordou, ainda, seu conteúdo. Sabe-se aqui, apenas, que a efetividade, 

necessária, não contradiz a si mesma. O problema do formalismo consiste no fato 

de que não é possível haver fundamento que não a própria efetividade necessária 

dada. Das diversas configurações formais que poderiam se efetivar, apenas uma o 

pode. Por que a configuração A, e não a B, C ou D, se efetivou? Dentre todas essas 

possíveis, que sejam coerentes em si, a A se efetivou e, por isso, é contingente, que 

é, mas que poderia não ter sido. Por que, assim, é contingente, no lugar da B, C ou D? 

Porque é; logo, porque é necessária. Sem contemplar conteúdo, não se pode ir além 

dessa justificação. No entanto, ela já permite que, em uma primeira etapa, se capte 

abstratamente a efetividade em sua manifestação. Ela é codificável pois, em si 

mesma, subsiste e, formalmente, se determina.  

 

2. Efetividade, possibilidade e necessidade reais 

 

A necessidade formal, até então, foi indiferente às determinações de conteúdo, 

pois qualquer possibilidade formal, tendo sido contingente e, por conseguinte, 

necessária, será efetiva. Em uma primeira camada de determinação, a efetividade 

subsiste e se determina formalmente, a ponto de poder ser captada pelo 

pensamento. Volta-se, aqui, ao problema da possibilidade formal, da primeira 

rodada, formal: tudo, que não contradiz a si mesmo, pode ser. Logo, é preciso tomar 

a determinação da efetividade em seu conteúdo e, assim, buscar fundamento para a 

necessidade, conforme Hegel faz na segunda rodada das modalidades. Atribuir 
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conteúdo à configuração que não implode a si mesma será necessário para superar 

a fundamentação tautológica da efetividade em seu momento puramente formal. 

Tendo agora conteúdo, Hegel traz a efetividade real como ponto de partida23. 

É o mundo existente, dotado de múltiplas propriedades, que se relacionam entre si. 

Na rodada formal, bastava apenas não entrar em contradição para ser eletiva à 

efetivação, e uma vez que emergida a necessidade formal, poder-se-ia, então, atribuir 

conteúdo. Agora, na rodada real, Hegel, ao dotar conteúdo à efetividade, observa que 

a determinação do conteúdo se dá de maneira relacional. Formalmente, cada coisa, 

em si mesma, subsiste respeitando a não contradição da rodada formal. A rodada 

real, portanto, conserva o princípio superado. No entanto, sua determinação de 

conteúdo, “está na relação com as outras [...], [tem] sua essencialidade determinada, 

dentro de um outro [termo] autossubsistente”24. 

A rodada real introduz a heterodeterminação como elemento de determinação 

do conteúdo da efetividade. Introduzem-se, aqui, “as determinações, circunstâncias, 

condições de uma Coisa”25, na consideração da possibilidade real da Coisa. Ou seja, 

o que é depende das outras coisas que são. Essas circunstâncias, a multiplicidade 

do ser-aí, são a possibilidade real. É “o todo de condições”26, mas um todo disperso, 

“não refletido dentro de si”27.  

Assim, a efetividade, na etapa da possibilidade real, retorna para dentro de si, 

dotando-se de conteúdo, apenas a partir de um outro. É ainda possibilidade, pois tem 

sua autorreflexão condicionada, exclusivamente, pela heterodeterminação de 

conteúdo, pelo outro que está em relação com ela. Conforme Hegel coloca neste 

momento, “o que é realmente possível é, portanto, segundo seu ser em si, um idêntico 

formal, que, segundo sua determinação simples de conteúdo, não se contradiz; mas 

também segundo suas circunstâncias desenvolvidas e diferenciadas, e segundo 

tudo com que está em conexão, ele, como idêntico consigo, não tem que se 

contradizer”28.   

                                                     
23 Ibid., p. 207/ CL II, 2017, p. 211. 
24 Ibid., p. 208/ CL II, 2017, p. 212. 
25 Ibid., p. 208/ CL II, 2017, p. 212. 
26 Ibid., p. 209/ CL II, 2017, p. 213. 
27 Ibid., p. 209/ CL II, 2017, p. 213. 
28 Ibid., p. 209/ CL II, 2017, p. 213. 
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Se Hegel busca uma fundamentação última para a efetividade, as condições 

da possibilidade real devem ser determinadas. As determinações de conteúdo 

localizadas geram umas às outras. Essa, por exemplo, é a lógica da causalidade, é o 

processo de diferenciação. Ações geram reações, fatos geram consequências. As 

inúmeras interações entre elementos gerarão multiplicidade de retroalimentação. E, 

dentro desse agregado de condições e dinâmicas específicas, emergirão as 

possibilidades reais da efetividade. É possível aquilo que pode emergir em um 

determinado contexto configuracional, e que, também, não contradiga a si mesmo, 

conforme estabelecido na rodada formal. 

No entanto, não basta apenas a fundamentação da possibilidade, pois trata-

se aqui da efetividade. A possibilidade precisa ser superada, pois a efetividade, no 

fim das contas, não é mera possibilidade. A possibilidade é relacional. A efetividade, 

por sua vez, fundamenta-se em si mesma. Ela não depende e, por isso, não é ser em 

si de um outro, tal como a possibilidade. 

A efetividade é identidade consigo mesma, é necessidade real. Poderia ter sido 

de outro modo, enquanto possibilidade real, mas esse não é o caso da efetividade. A 

efetividade é necessidade real, pois ela é de um modo que não poderia ser outro. “Sob 

essas condições e circunstâncias, não pode ocorrer algo diferente”29, afirma Hegel 

ao demonstrar que, apenas aparentemente, ou seja, formalmente, possibilidade real 

e necessidade são diferentes. A identidade entre ambas, no final das contas, está 

pressuposta: a efetividade, necessária, é o que é possível; não é o que não é possível. 

Essa necessidade é plena de conteúdo, pois indiferentemente das múltiplas e 

possíveis configurações formais não contraditórias, ela é o que é, o que as condições 

permitiram em termos de conteúdo. É identidade em si.   

Cabe ainda questionar, e Hegel o faz, se a efetividade poderia ter sido diferente. 

Somente uma das possibilidades de conteúdo pode-se tornar, de fato, realmente 

necessária? Hegel coloca que a possibilidade real, embora se torne necessidade, ela 

se torna, ao mesmo tempo, necessidade relativa. Isso porque a necessidade real 

ainda é relativa às condições e circunstâncias. Dadas as condições, a efetividade não 

poderia ser diferente, ou seja, ela depende do seu contexto. É como explicar por que 

                                                     
29 Ibid., p. 211/ CL II, 2017, p. 214. 
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no Brasil fala-se português. Dada a colonização portuguesa, não pode ser diferente. 

Agora, seria possível ter o inglês como língua oficial no Brasil, caso as condições de 

colonização fossem outras – caso os ingleses tivessem poder sobre essas terras. A 

necessidade relativa, porém, não permite essa segunda alternativa. É necessário que 

falemos português, dadas as circunstâncias de nossa história. 

Mas como se determinam essas condições? Até então, na rodada real, a 

unidade do possível e do efetivo não estava refletida em si. É dizer: fala-se aqui em 

uma efetividade delimitada, com condições e circunstâncias dadas. Quem 

determinou que as coisas ocorressem como se deram? Como se determinam as 

condições que geram a necessidade relativa? O efetivo é o possível, mas há, nessa 

etapa, uma relação dissociativa entre forma e conteúdo. O conteúdo da 

heterodeterminação está dado, não foi mediado. Apenas se sabe, na rodada real, que 

configurações são possíveis a partir de um conteúdo imediato. 

É preciso mediar essas condições e circunstâncias, a fim de se fundamentar 

a efetividade. Essa determinação da configuração de conteúdo não foi feita na 

rodada real. Antes, na rodada formal, já se tinha visto que a possibilidade se tornava 

necessidade devido à mediação da contingência. Ou seja, formalmente, a 

necessidade continha a contingência. Agora, na rodada real, por sua vez, a 

necessidade emaranha-se em uma heterodeterminação não fundamentada e, por 

enquanto, não refletida em si mesma, quanto ao seu conteúdo; não determina suas 

próprias condições. Uma vez mais, a contingência emerge enquanto “ser outro 

inquieto da efetividade [necessária] e da possibilidade uma frente à outra”30. Por esse 

motivo, a necessidade real conterá, em si, contingência. É dizer que a efetividade é 

realmente necessária, porém, poderia ser outra, se determinadas outras condições e 

circunstâncias em sua heterodeterminação.  

 

3. Necessidade absoluta 

 

A rodada real da dialética das modalidades encerra-se a partir da constatação 

de que a necessidade real mantém conservada em si a contingência, uma vez que 

                                                     
30 Ibid., p. 213/ CL II, 2017, p. 216. 
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ela detém uma determinação vazia de seu conteúdo. Se as condições fossem outras, 

a necessidade seria outra. Não é o caso, porém, da necessidade. Mas ela carrega, 

consigo, essa contingência, pois não foi fundamentada.  

No entanto, trata-se de algo além da mera fundamentação das condições e 

circunstâncias. Contida a etapa formal, a necessidade é o que for possível, o que não 

se imploda em autocontradição. E, contida a etapa real, é necessário o resultado das 

condições e circunstâncias, mas o fundamento delas também será a possibilidade: 

enquanto determinações vazias, não contradizendo a si mesmas, podem ser 

efetivas. A necessidade real, assim, será a contingência, pois poderiam ser outras 

essas circunstâncias: “a necessidade real não apenas contém em si a contingência, 

mas esta também devém nela; mas esse devir, enquanto exterioridade é, ele mesmo, 

apenas o ser em si da necessidade real [...]. Porém, ele não é apenas isso, mas é o 

próprio devir dela”31.  

Hegel, assim, faz a transição entre a necessidade relativa e a necessidade 

absoluta apontando que a efetividade será a unidade entre contingência e 

necessidade, categorias que se reviram uma na outra. Por um lado, as condições e 

circunstâncias sempre poderão ser outras, determinando uma nova necessidade. No 

entanto, elas devem ser alguma configuração, tanto que a efetividade é. 

A efetividade se determina, assim, como um negativo: ela é a possibilidade real 

(contingência) refutando a si mesma, ao efetivar-se (necessidade). Como Hegel 

coloca, “só devém a partir do seu ser em si, a partir da negação dela mesma”32, no 

sentido em que se mantém como um movimento que não cessa. Por um lado, a 

efetividade é a possibilidade imediatamente determinada, mediando a si mesma 

através de sua negação, que a efetiva. Mas, por outro lado, a possibilidade é esse 

próprio mediar, “dentro do qual o ser em si, a saber, ela mesma e a imediatidade são 

ambas de igual maneira ser posto”33. Hegel coloca, assim, que a efetividade é tanto 

o transformar da contingência em necessidade quanto, ao mesmo tempo, é o efetivar 

da própria contingência.  

                                                     
31 Ibid., p. 213/ CL II, 2017, pp. 216-217. 
32 Ibid., p. 214/ CL II, 2017, p. 217. 
33 Ibid., p. 214/ CL II, 2017, p. 217. 
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A necessidade absoluta “se determina como contingência”34; é, portanto, a 

“simples identidade do ser consigo mesmo dentro de sua negação ou dentro da 

essência”35. Desaparece a diferença entre forma e conteúdo, ao refletir em si mesmo 

o absoluto. Tendo sua essência como negação, a própria forma da contradição se 

faz necessária na exterioridade. A necessidade absoluta, assim, “é o ser que, dentro 

de sua negação, dentro da essência, relaciona-se consigo e é ser”36. Para além da lei 

de não contradição da rodada formal e da heterodeterminação, vazia, da rodada real, 

a contingência enquanto necessidade absoluta será o devir da autonomia. Será o 

fundamento último da efetividade. “O pura e simplesmente necessário é somente 

porque ele é; ele não tem, de resto, nenhuma condição nem fundamento. Mas ele é, 

igualmente, essência pura”37.  

Aparecerá na necessidade absoluta a dialética da necessidade e da 

contingência – “unidade do ser e da essência, imediatidade simples que é 

negatividade absoluta. [...] O converter absoluto de sua efetividade em sua 

possibilidade, e de sua possibilidade em efetividade”38. O movimento do ser para o 

nada, do nada para o ser. Esse será o fundamento, a contingência enquanto 

mediação da possibilidade e da efetividade, ambas efetividades livres, necessárias 

nelas mesmas. Por um lado, serão a possibilidade e a efetividade necessárias: 

configuradas para si, manifestas a si mesmas, indiferentes frente à forma. Por outro, 

nelas, não há aparecer [Scheinen], não há reflexo – são apenas ser. A essência se 

mostrará como a contradição, como a negação delas, como a liberdade. Trará, no 

devir da interação entre o efetivo e o possível, a produção da contingência, 

necessidade absoluta.  

A necessidade absoluta deve, assim, conservar a contingência. Se o absoluto 

é causante, tal como a coisa-em-si de Kant, e se é autodeterminado, tal como ele o 

define, sua essência não pode ser determinada a priori. Ela deve ser a pura 

possibilidade de conteúdo. A necessidade absoluta será a necessidade de eliminar a 

imediatidade: será a necessidade de o absoluto se autodeterminar enquanto 

                                                     
34 Ibid., p. 214/ CL II, 2017, p. 217. 
35 Ibid., p. 214/ CL II, 2017, p. 217. 
36 Ibid., p. 215/ CL II, 2017, p. 218. 
37 Ibid., p. 215/ CL II, 2017, p. 218. 
38 Ibid., p. 215/ CL II, 2017, p. 218. 
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contingente. Ou seja, é rejeitar uma essência a priori, uma fundamentação imediata; 

é, por conseguinte, conceber a essência como o movimento de autodeterminação do 

absoluto. 

A diferença entre forma e conteúdo, portanto, se desfaz na dialética das 

modalidades. A unidade originária entre efetividade e possibilidade agora se 

encontra dotada de conteúdo. Hegel, assim, reconhece que “a contingência é a 

necessidade absoluta” e, a partir dessa contradição, o absoluto, enquanto 

substância, mostrará a si mesmo39. Retorna, assim, ao início da Ciência da Lógica, 

em sua primeira contradição entre ser e nada: indiferentes à forma, e preenchidos 

por conteúdo. Por essa razão que se contradizem, dando início ao movimento40.  

 

As leituras da necessidade e da contingência sobre o sistema hegeliano 

 

O cenário com que nos deparamos ao concluir a dialética das modalidades, na 

Ciência da Lógica, é bastante dúbio. Ao acessar a autodeterminação do absoluto, por 

meio de uma ontologia dialética, Hegel deixa um legado capaz de dividir os herdeiros 

de sua filosofia. O jogo entre necessidade e contingência trará consigo uma nova 

contradição a nível de ontologia, que Hegel, aparentemente, não supera. Ainda que 

haja a necessidade da contingência no processo de autorrealização do absoluto, a 

questão discutida será a seguinte: quando efetivada, no entanto, a contingência se 

converte em necessidade? Se o absoluto se autodetermina na efetividade, e ele é 

normatividade, no sentido em que é causante, logo, o efetivo é o que é e, assim, não 

poderia ser diferente – sendo necessário. A liberdade da contingência só existiria, 

então, na determinação da efetividade a partir da realidade do absoluto e não na 

efetividade em si mesma – material, concreta e mundana41. 

O paradoxo é que a questão não se resolve em Hegel, pois, conforme visto, 

sustenta-se, na dialética das modalidades, a necessidade efetiva da própria 

contingência. Essa contradição se desdobrará em duas diferentes interpretações 

acerca da Lógica. A primeira leitura defenderá, por um lado, que o sistema hegeliano, 

                                                     
39 Ibid., p. 216/ CL II, 2017, p. 219. 
40 Ibid., p. 217/ CL II, 2017, p. 220. 
41 Weber, 1993, p. 26. 
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no fim das contas, é necessitarista, ao dissolver a contingência internamente na 

determinação da efetividade; e a outra proporá uma correção ao sistema de Hegel, 

inspirada na crítica do Schelling tardio à obra da Lógica42, a fim de demonstrar um 

equilíbrio que conserve, em igual proporção, a contingência na necessidade. 

 A leitura da necessidade revela a efetividade como mera aparência do 

absoluto em seus momentos, o que corrobora a tese do determinismo lógico. Se a 

liberdade só pode ser encontrada na própria totalidade autodeterminante, toda sua 

derivação, por conseguinte, não será dotada de contingência. Em outras palavras, as 

coisas serão porque serão – uma vez que o absoluto, contingentemente, o quis. Se 

derivarmos essa interpretação a quaisquer conclusões lógicas acerca de nossa 

existência, veremos que é inútil tentar resistir à providência do absoluto. Estaremos, 

enquanto existência efetiva, fadados à determinação do absoluto; somos já, aliás, tal 

determinação. A contingência do absoluto implica que poderíamos ter sido 

diferentes; no entanto, uma vez que determinada a efetividade, não há mais volta: a 

necessidade já terá dissolvido a contingência. Quando, na Lógica, o pensamento 

pensa a si mesmo e estabelece a contradição “ser é nada”, já estar-se-ia 

pressupondo o ser absoluto do final. Esse ser, subdeterminado, já teria seu caminho 

traçado. Ou seja, a suposta contingência da determinação do absoluto não passaria 

de ilusão, pois o resultado da interação entre ser e nada não poderia ser outro que o 

da efetividade já pressuposta. 

 O resultado da interação entre ser e nada é o movimento de exposição do 

absoluto em sentido negativo e positivo. Ambos os sentidos se veem na figura da 

contradição. O caráter negativo indica que, no processo de determinação, há um 

movimento de renúncia; determinar uma das possibilidades significa não determinar 

o restante. Não podem existir duas ou mais efetividades; determinar-se é negar as 

possibilidades. Isso, porém, não as exclui: as possibilidades continuam parte da 

efetividade, embora estejam ocultas por detrás de sua aparência. As possibilidades 

serão o movimento do ser e da essência, explicitados na dialética das modalidades43.  

Já o caráter positivo da exposição do absoluto, por outro lado, tomará o 

caminho contrário nesta relação dialética. Não mais consistirá no sentido 

                                                     
42 Ibid., p. 17. 
43 Ibid., p. 21. 
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subdeterminado-determinado, mas significará seu contrário. A aparição da 

efetividade, do finito, será a própria referência ao infinito. Se, desde as primeiras 

categorias da Lógica, ser e nada, não se pode concebê-las sem tê-las em dinâmica 

relacional, com o finito e o infinito ocorrerá o mesmo. Aqui, a efetividade não será 

mera parte da realidade, negativamente. Será, pelo contrário, positiva, pois sem o 

finito, não poderá haver infinito. Sem efetividade, não haverá absoluto. Sem 

particularidade, não haverá universalidade. Conforme coloca Weber, “a necessidade, 

nesse caso, é o encadeamento das condições exteriores e contingentes com o 

infinito, porquanto elas não recebem sua justificação de si mesmas”44. Na dialética, 

não existe antes e depois; aliás, não há antes sem depois. Por esse motivo, da mesma 

maneira com que o fundamento da aparência será a essência, a exposição do 

absoluto em aparência será o seu próprio fundamento. Nada de novo surgirá no 

sistema, pois “o que não estiver no começo, não estará no fim”45. Assim, consolida-

se a leitura clássica necessitarista da Lógica hegeliana46. 

A leitura da necessidade e da contingência, como alternativa à leitura clássica 

do sistema hegeliano, propõe, a partir de Schelling, uma reconstrução do sistema 

hegeliano que, conforme apontado por Cirne-Lima47, significará a substituição do 

ser-necessário (Müssen) pelo dever-ser (Sollen). A questão é a seguinte: ainda que, 

na dialética das modalidades, a contingência esteja contida e sustente a própria 

necessidade, a determinação do absoluto implicará a progressiva interiorização e 

dissolução da contingência.  

Na leitura necessitarista, estando o ser absoluto determinado pressuposto no 

primeiro enunciado ‘ser é nada’ da Lógica, já se terá traçado, nas supostas 

subdeterminações do absoluto, o final da dialética do sistema. Isso consiste em um 

problema de ontologia, quando pensada a liberdade e a abertura do sistema 

hegeliano: tudo interno ao absoluto será determinado pela necessidade, ou seja, toda 

determinação virá descendentemente a partir do ser absoluto. A efetividade, assim, 

                                                     
44 Ibid., p. 21. 
45 Ibid., p. 32.  
46 Ibid., p. 33. 
47 Cirne-Lima, 1993, p. 105. 
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incluídos a natureza, a ação humana, o curso histórico, não poderá gerar 

contingência; estará fadada à vontade absoluta em sua autodeterminação48. 

A leitura da necessidade e da contingência, ao contrário, buscará encontrar no 

próprio sistema hegeliano os recursos para se defender uma reconstrução, ou 

ressignificação, da circularidade viciosa identificada entre o início e o fim da Lógica: 

estando pressuposto o ser determinado absoluto no ‘ser’ de ‘ser é nada’, o fim já 

estaria contido no início. Não é difícil chegar a essa conclusão 49 . No entanto, a 

ambiguidade de Hegel, sobretudo identificada na dialética das modalidades, acerca 

da relação contingência-necessidade, permite que se gerem tentativas de abertura 

do sistema hegeliano, demonstrando que a contingência se mantém conservada, de 

fato, na necessidade absoluta. 

 Cirne-Lima, sob essa premissa, proporá a ideia de ‘contradição 

performativa’50, a partir da qual condicionaria a própria Lógica a um constrangimento 

dialético. Se a Lógica consiste na razão problematizando suas próprias categorias, 

pode-se perguntar: a razão, aqui, é a razão a nível do absoluto, ou a razão a nível do 

pensamento? Quem pensa as categorias do pensamento? Com este 

questionamento, Cirne-Lima substituirá a ideia de que ‘ser é nada’ é a primeira 

contradição (contendo tese e antítese) da Lógica, pela noção de que ‘ser é nada’ é 

apenas a primeira tese proposta da Lógica. A antítese não consistirá no fato de que 

‘nada’ tem a mesma determinação que ‘ser’, mas no fato de que ‘ser é nada’ é uma 

contradição apenas quando enunciada por um ser mais determinado. A contradição 

se dará, portanto, no mesmo sentido em que um sujeito fala “não estou falando 

nada”. A contradição acontecerá, pois ‘ser’ não pode ser ‘nada’. Se o fosse, tal 

enunciado nem poderia ser falado, pensado, ou problematizado51. Conforme Weber, 

a contradição é “entre o ato de dizer o ser e o conteúdo dito”52. 

 Essa adaptação terá consequências interpretativas. A nova primeira 

contradição da Lógica, neste sentido, jogará o absoluto contra a efetividade, a 

essência contra a aparência, o infinito contra o finito. A tese continuará sendo 

                                                     
48 Ibid., p. 105. 
49 Weber, 1993, p. 34. 
50 Cirne-Lima, 1993, p. 108. 
51 Ibid., p. 108. 
52 Weber, 1993, p. 34. 
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necessária, conforme a leitura tradicional da Lógica: continuará contendo o ser 

absoluto determinado pressuposto nela mesma. No entanto, a antítese, aqui, será a 

própria contingência: pode-se pensar o absoluto, como pode-se não o pensar. A 

antítese, neste cenário, é completamente acidental. Assim, a infinitude do absoluto 

passará a condicionar-se pela finitude do pensamento efetivo, contingente53. 

 Por esse motivo, a síntese do devir conterá igualmente a tese (necessária) e a 

antítese (contingente) desde o princípio da Lógica – tal como Hegel sugere na 

dialética das modalidades. O resultado, então, será o de uma necessidade mitigada, 

pois, enfraquecida pela contingência, exigirá a necessidade do ser, sem, no entanto, 

desvencilhar-se do pensamento efetivo, que é contingente. “Quem diz o absoluto é 

finito”54 e, por isso, a leitura da necessidade e da contingência permite que, na ação 

humana e na história, haja a liberdade de transformação da totalidade. A ideia 

absoluta, portanto, deixará de se qualificar como ‘ser necessário’ (Müssen), 

passando a consistir em um ‘dever-ser’ (Sollen). É dizer: a normatividade da 

totalidade não será imperativa, absoluta, mas permitirá facticidade, contrafatos55. 

Dessa forma, Cirne-Lima conclui: 

 

O espírito absoluto como categoria mais alta do sistema, por um lado, é algo que 

está sendo sustentado pelo ato performativo do eu individual e contingente que 

não se dissolve no sistema. Por outro lado, ele contém não apenas os nexos 

necessários como também todas as coisas contingentes que são parte do 

mundo que foi pressuposto e que agora foram resgatadas criticamente pelo 

sistema.  A ideia absoluta, última categoria da Lógica e etapa anterior do sistema 

com seu espírito absoluto, é a tentativa categorial de pensar o Absoluto em sua 

forma atemporal, de tematizar o Absoluto como que antes da contingência nele 

manifestar-se56. 

 

A leitura da necessidade e da contingência posicionará, antes mesmo da 

afirmação “ser é nada”, a figura de um ser mais rico que o ‘ser puro’ apresentado no 

                                                     
53 Ibid., p. 35. 
54 Ibid., p. 37. 
55 Cirne-Lima, 1993, p. 109. 
56 Ibid., p. 109. 
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enunciado. A leitura da necessidade e da contingência condicionará o enunciado ‘ser 

é nada’, necessário, ao ato finito do pensamento, contingente, do sujeito efetivo57. A 

existência do pensamento e da ação humanas, nesses termos, tratar-se-ia do motor 

da dialética hegeliana. 

Pode-se dizer que a afirmação de Cirne-Lima, explicitada acima, é composta 

de duas partes: na primeira, onde menciona o ‘ato performativo do ser efetivo 

contingente’, submete o absoluto à história humana efetiva; na segunda, expõe a 

‘tentativa categorial de pensar o absoluto em sua forma atemporal’. A questão que 

deve ser perguntada será: pensar o absoluto é inerente à ética humana? Ao retrair o 

absoluto, de ser-necessário (Müssen) a dever-ser (Sollen), há, de certa maneira, uma 

aproximação do sistema hegeliano ao empreendimento de filosofia moral kantiano, 

pois o sujeito estará aberto à contingência da ação. Pensar o absoluto, conforme 

propõe a leitura contingente do sistema hegeliano, será confrontar-se com uma 

espécie de razão prática hegeliana. Isso, por si só, pressuporá determinação na ação 

humana.  

O ato performativo, ao contrário do imperativo categórico, porém, conterá um 

caráter crítico em sua contradição. Em Hegel, é adequado supor que a dissociação 

entre ser e dever-ser contém em si relativa inadequação: se há dever em dever-ser, 

ainda que não dado de maneira transcendente, haverá especulação humana sobre 

como se deve agir. Já em Kant, o dogmatismo do imperativo categórico não permite 

problematizar a normatividade – ela é dada. O que se pergunta é: será que essa 

diferença entre Kant e Hegel se dá pelo fato de Hegel ter sido o primeiro grande 

pensador a acompanhar os efeitos trágicos do iluminismo francês na Revolução 

Francesa? É possível que a história política europeia tenha invalidado para Hegel a 

suposta “obviedade” de uma razão transcendental iluminista e formal.  

Essa resposta ainda pode ser complementada pela segunda parte do 

enunciado de Cirne-Lima, em que haveria a ‘tentativa categorial de pensar o absoluto 

em sua forma atemporal’. Alexandre Koyré, defenderá, justamente, que a dialética 

hegeliana é uma fenomenologia, a partir do conflito entre o finito e o infinito. O ponto 

de partida, o agora, prevê a primazia do tempo: “o agora é”. Do agora, projetar-se-á 
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o devir; e do devir, será derivado o passado. “Nós é que nos projetamos no devir, 

negando nosso presente e fazendo dele um passado”58, escreve Koyré ao definir a 

dialética do sujeito pensante. Isso consistiria em ressignificar o presente, enquanto 

passado, a serviço do devir. É instrumentalizar a contradição dialética enquanto 

determinação de sentido para a própria experiência fenomênica do humano.  

Essa questão aparece também no argumento de Lucien Herr, de que o sistema 

hegeliano não se trata de uma explicação lógica e dedutiva do mundo, mas de uma 

“interpretação de todo o dado” – tratando-se em parte de um realismo; 

complementamos, também, que não seria errado defender, ao mesmo tempo, o 

sistema de Hegel como um idealismo crítico, um intelectualismo, cuja verdade 

absoluta subordina a verdade dos momentos 59 . Deve-se ressaltar também a 

interpretação de René Barthelot a partir do conceito de “idealismo dinâmico”, 

categoria a rejeitar o determinismo absoluto, o otimismo integral e o panlogismo. A 

noção de existência, aqui, provocaria o movimento do conceito abstrato ao “espírito 

vivo por intermédio da natureza material”, ao mesmo tempo em que também 

deslocaria a individualidade psicológica à “personalidade espiritual por intermédio 

da consciência social”60.  

 É por isso que se propõe a seguinte pergunta: “o método lógico-dialético 

hegeliano deve ser considerado de forma puramente especulativa, como busca 

autônoma da verdade, ou deve-se vê-lo à serviço da reconciliação do seu povo [a 

existência ética particular] com o universal?”61 José Carlos Reis, quando a coloca, 

porém, já a tem respondido: Hegel teria criado “um novo método para articular as 

relações entre vida e pensamento, que tornasse o pensamento útil à vida”62. Hegel, 

ao especular sobre o absoluto, já estará propondo a sua ética: pensar o contexto63 

como a manifestação, particular e contingente, de uma razão de ordem maior, 

universal e necessária.  

                                                     
58 Koyré, 1991, p. 138. 
59 Ibid., p. 182. 
60 Ibid., p. 182. 
61 Reis, 2011, p. 58.  
62 Ibid., p. 58. 
63 Ibid., p. 58. 
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Conforme consta na Filosofia do Direito, a liberdade, para Hegel, “será uma 

forma de vida, um modo de executar sua própria existência sob uma 

autocompreensão determinada: a autocompreensão de ser, essencialmente, livre”64. 

A Lógica, portanto, complementará as críticas da razão pura e prática de Kant, pois 

superará a doutrina normativa do dever racional estático. Antes disso, porém, ela 

buscará encontrar o fundamento da própria dissociação entre dever-ser e ser. Hegel, 

assim, não busca apenas reconciliá-los: a centralidade estará, antes, em entender 

que a liberdade se realiza nas contradições, que requerem a efetivação – a 

determinação a partir da experiência ética que evolui na história. A Ciência da Lógica, 

neste sentido, é o pensamento pensando a si mesmo com um propósito ético: o de 

se fazer livre e efetivo65. O dogmatismo das críticas de Kant, nesse sentido, será 

insuficiente para Hegel, pois ele não permite que a contradição seja levada às últimas 

consequências. O imperativo categórico, por ser transcendental, liberta e escraviza 

o sujeito pensante ao mesmo tempo. Seremos escravos da liberdade, caso seguido 

à risca o imperativo categórico. 

De um lado, a leitura da necessidade do sistema hegeliano entenderá que 

conceber o absoluto é a própria liberdade, ao reconhecer-se a necessidade. Seria 

como se “ser livre fosse reconhecer que não se é livre”. Aqui, não haveria capacidade 

de mudança, desde a efetividade, pois, estando pressuposta desde o início, não 

poderia haver contingência. Por outro lado, a leitura da dialética entre necessidade e 

contingência não permite que o sistema perca sua dinamicidade. Da Filosofia da 

Natureza, à Filosofia do Espírito e, enfim, no retorno à Lógica, poderá haver 

transformação, se acatada a contradição performativa. A liberdade humana, com 

isso, será parte ativa na estrutura dialética da efetividade. A ética humana será o 

próprio veículo da liberdade.  

 

A dialética como superação do dualismo analítico 

 

Conforme colocado, a Ciência da Lógica toma o ceticismo como método de 

problematização das categorias imediatas da Crítica da Razão Pura. Seu propósito, 

                                                     
64 Utz, 2009, p. 173. 
65 Ibid., p. 175. 
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se pudermos resumi-lo de maneira breve, teria sido o de acessar o absoluto, e 

fundamentar a efetividade, através do próprio pensamento pensando a si mesmo. A 

Ciência da Lógica, portanto, teria buscado revelar a ontologia, que Kant impedia 

conhecer, para superar o dogmatismo do transcendentalismo kantiano. Grosso 

modo, Hegel, em seu projeto de continuação do idealismo transcendental, estaria 

demonstrando, por meio de uma metalógica, que toda epistemologia e toda ética 

pressupõem ontologia. Negá-la, como Kant havia feito, seria aceitar a insuficiente 

imediatidade, significaria abraçar o dogmatismo da razão transcendental e, assim, 

prescindir de fundamentação filosófica. 

 O idealismo absoluto, nesse sentido, propõe-se como a superação do 

dualismo que Kant desenvolve em seu transcendentalismo. A revolução kantiana, 

desde Fichte, teria sofrido tentativas de conclusão, e Hegel viria a ser aquele que a 

esgotaria. A dialética das modalidades, em suas três rodadas, demonstra esse 

percurso: primeiro, pela conservação formal da lei da não-contradição enquanto 

condição para a possibilidade; segundo, pela adoção do princípio da 

heterodeterminação, que concebe uma estrutura relacional entre os fatores da 

efetividade; terceiro, pela superação da heterodeterminação a partir da necessidade 

absoluta, que a substitui pela autonomia da determinação em si mesma, e não 

relativa a algo externo. A passagem da necessidade relativa à necessidade absoluta 

será a superação do dualismo kantiano que, analítico, não permite compreender uma 

unidade anterior aos binômios sujeito-objeto, causa-efeito, priori-posteriori. É o 

movimento de fundamentação da normatividade nela mesma, cujo debate Kant 

transcendentaliza e, portanto, impõe encerramento. 

 O diálogo é mais evidente quando direcionado à filosofia kantiana. No entanto, 

recuperando Spinoza e Leibniz, Hegel estabelece, genericamente, uma alternativa ao 

método analítico que permeia o pensamento filosófico desde Aristóteles. A 

efetividade é “o manifestar-se absoluto para si mesmo”66, que não compreende um 

outro em seu processo de determinação e, a partir disso, Hegel invoca a substância 

spinozista, para concebê-la como conceito reflexivo e também para superá-la em 

sua insuficiência. A contribuição de Spinoza traz as acepções de “causa de si 

                                                     
66 Hegel, WL II, 2003, p. 195/ CL II, 2017, p. 200. 
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mesma”67, de “unidade entre essência e existência” e de rejeição de um outro como 

fundamento do desenvolvimento da totalidade. No entanto, Hegel critica o sistema 

spinozista em submeter o pensar apenas à extensão, ou seja, em não permitir a 

cognoscibilidade da forma absoluta, por não estar contida na substância. “Falta à 

substância o princípio da personalidade”68. É dizer: falta conotar status de sujeito à 

totalidade e, com isso, romper as barreiras de um dualismo sujeito-objeto. A 

separação dos atributos pensar e extensão (ser), em Spinoza, “coloca ao pensar 

sublime a sublime exigência de considerar tudo sob a figura da eternidade” 69 , 

fazendo, dele, identidade imóvel e, tal como Kant desenvolverá em seu 

transcendentalismo, estática e a partir de fora. Conforme Hegel, Spinoza inicia e 

termina na figura do absoluto, em uma tentativa dialética de superar a determinação 

externa. Não obstante, a ausência de um desenvolvimento interior faz com que sua 

totalidade não se relacione consigo mesma. A essencialidade não retorna à 

inessencialidade, não devém enquanto identidade entre ser e essência. 

 Essa reflexão dentro de si Hegel encontra nas mônadas de Leibniz, como 

complemento a Spinoza. “A mônada é um uno, um negativo refletido dentro de si; ela 

é a totalidade do conteúdo do mundo”70.  A mônada é totalidade, é substância, mas 

tal como a crítica que Hegel faz a Spinoza, ela apresenta sua insuficiência também. 

Ela tem um limite absoluto, a saber, “a predestinação a qual é posta por uma entidade 

diferente dela”71. É um “absoluto fechado em si”72 mas, ao mesmo tempo, relaciona-

se com outras mônadas, em uma harmonia externa. Refletem-se em si; porém, são 

passivas em relação ao outro. Tal como em Spinoza, a dialética de Leibniz não é 

capaz de se desprender de certas categorias analíticas de um Deus externo, de uma 

relação excludente entre causa e efeito: “dentro do sistema leibniziano está presente, 

de igual modo, o seguinte: que Deus é a fonte da existência e da essência das 

mônadas”73.  

                                                     
67 Ibid., p. 196/ CL II, 2017, p. 201. 
68 Ibid., p. 195/ CL II, 2017, p. 200. 
69 Ibid., p. 197/ CL II, 2017, p. 202. 
70 Ibid., p. 198/ CL II, 2017, p. 203. 
71 Ibid., p. 199/ CL II, 2017, p. 203. 
72 Ibid., p. 199/ CL II, 2017, p. 203. 
73 Ibid., p. 200/ CL II, 2017, p. 204. 



 

 

 
 

Henrique Raskin | 121 

 

 As duas tentativas, embora busquem superar, na autorreflexão da totalidade, 

a superação do dualismo, fracassam. O propósito de Hegel, assim, será o de 

empreender uma “mônada absoluta”, que concilie a totalidade de Spinoza com a 

reflexividade de Leibniz, a partir da revolução do idealismo kantiano. Hegel quer, 

através de uma crítica à razão, fundamentar racionalmente a efetividade, superando 

quaisquer dogmas categoriais, a priori, que se imponham a partir de fora. É preciso, 

para isso, superar os dogmas da tradição filosófica analítica, que Kant, tal como 

Spinoza e Leibniz, não abandona.  

A perpetuação do binômio de oposição entre sujeito e objeto representa a 

exterioridade da determinação: o sujeito é sujeito, enquanto oposto a um objeto, e 

vice-versa. Já na Fenomenologia do Espírito (1807), Hegel mostrava que seu projeto 

filosófico visaria a romper com a estrutura do conhecimento científico que, ainda em 

Kant, sustentava-se sobre a oposição sujeito-objeto. A Fenomenologia do Espírito já 

não poderia conceber a independência ontológica da noção de sujeito e da noção de 

objeto. São erroneamente tidos como externos e, tal qual, as categorias de 

cognoscente e cognoscido não poderiam ser anteriores à própria constituição da 

ciência. A forma da ciência, assim, não poderia ser dissociada de seu conteúdo e, por 

isso, a Fenomenologia será tida como uma alegoria histórica sobre o processo do 

conhecimento filosófico. Com isso, a estrutura da Fenomenologia do Espírito já 

conteria em si a proposta do projeto hegeliano: conceber a ciência da experiência da 

consciência, enquanto fim, mas, também, como seu próprio método de construção74. 

O caminho histórico de ascensão do humano em direção ao conhecimento do 

absoluto, em direção à verdade, tal como a Ciência da Lógica, rompe com a tradição 

filosófica do dualismo epistêmico: o pensar (essência) não pode ser anterior ou 

independente da existência (ser). O ser, em sua existência, constitui e preenche de 

conteúdo a própria categoria do pensar. É dizer: a epistemologia se constitui sobre a 

ontologia, de tal forma que o pensar seja condicionado pelas condições categoriais 

da própria existência.  

                                                     
74 Se, conforme Kant, KrV, 1956, B XIII, p. 18/ CRP, 2001, B XIII, p. 44 “a razão só entende aquilo que 
produz segundo os seus próprios planos”, e, problematizando na Ciência da Lógica, as categorias da 
razão até seu fundamento mais abrangente, não se pode presumir ontologia independente ao método 
científico. A distinção sujeito-objeto precisa ser também mediada, na Fenomenologia do Espírito, a 
fim de não incorrer em dogmatismo imediato não justificado.  
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A desconstrução do binômio dualista que, de acordo com Cirne-Lima 

“corresponde a uma tríade dialética”75, manifesta-se na Fenomenologia através da 

estrutura consciência-autoconsciência-absoluto para superar a tradicional 

oposição do método científico moderno entre sujeito e objeto. Consciência, 

autoconsciência e absoluto, em tal dialética, indicam um movimento reflexivo, de 

construção do conhecimento em uma relação sujeito-sujeito. A contradição dialética 

se dará no fato de que o objeto do sujeito é o próprio sujeito – aquele que constrói a 

ciência e seu método. Ou seja, rompe-se, no caminho em direção à verdade, com o 

dualismo mutuamente excludente entre sujeito e objeto.  

Entretanto, concebendo a Fenomenologia como metaepistemologia 76 , 

devemos tomá-la não como fundamento epistemológico, que “parte propriamente 

da posição cética típica, procurando enfrentá-la mediante a oferta de mecanismos 

capazes de superar a dúvida epistêmica”77. Deve-se, ao contrário, interpretar tal obra 

como uma compreensão sobre como se dá a adoção de fundamentos para 

justamente combater o ceticismo 78 . Nesse sentido, a ciência da experiência da 

consciência, ao superar o binômio sujeito-objeto, estabelece uma teoria sobre como 

se determina uma epistemologia a partir da finalidade de atingir uma determinada 

ontologia. É “a razão entendendo aquilo que produz conforme seus próprios 

planos”79 . A Fenomenologia do Espírito, assim, é uma introdução ao sistema da 

Lógica, da Filosofia da Natureza e da Filosofia do Espírito; é, com isso, uma 

interpretação da história do pensamento que conduziu, progressivamente, ao 

idealismo hegeliano.  

A Fenomenologia do Espírito, portanto, não mostra somente como o método 

filosófico-científico permite alcançar a finalidade estabelecida; demonstra, antes, 

como a finalidade determina o método. Como a ontologia está pressuposta em toda 

epistemologia, determinando-se a si mesma sem categorias externas a ela mesma. 

O que se busca, aqui, é demonstrar que há correlação e codependência entre ser e 

                                                     
75 Cirne-Lima, 2012, p. 27. 
76 Cf. Luft, 2006. 
77 Ibid., p. 3. 
78 Cf. Luft, 2006. 
79 Kant, KrV, 1956, B XIII, p. 18/ CRP, 2001, B XIII, p. 44. 
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pensar, entre existência e essência, já na Fenomenologia do Espírito, ainda que não 

trabalhadas em seu esgotamento.  

A Fenomenologia mostrará, especificamente, que a experiência ética da 

humanidade não é determinada por uma normatividade externa e estática, mas é o 

próprio motor do progresso da filosofia, em sua manifestação dialética que conduz 

em direção à liberdade. Será a Ciência da Lógica, porém, aquela obra que 

demonstrará a manifestação do absoluto enquanto o próprio jogo entre necessidade 

e contingência, entre o universal e o particular. Ou seja: significará a efetividade a 

relação entre a necessidade da efetivação da liberdade, por um lado, em maneiras 

contingentes de experimentação ética na história da humanidade, por outro. Será, 

assim, a relação entre o infinito e o finito, entre a razão absoluta e a experiência 

política humana o movimento autorreflexivo, sem categorias imediatas externas, de 

progressão rumo à liberdade.  

A Fenomenologia do Espírito imputa caráter histórico, ainda que em forma de 

parábola, ao processo de determinação a partir da autorreflexão. A tríade 

consciência, consciência-de-si e absoluto permite ter evidente a revisão que Hegel 

faz da história da filosofia e a construção de um projeto que busque superá-la. A 

primeira parte, relativa à consciência, tem como objeto de análise a história do 

conhecimento científico; na segunda, há a compreensão de que esse processo 

filosófico é resultado de dinâmicas intersubjetivas; e, na terceira, em que Hegel 

atravessa da razão ao saber absoluto, permite-se conhecer a coisa-em-si kantiana 

como resultado de tal progressão sócio-gnosiológica.  

Na seção da consciência, Hegel reconstrói a história do ser humano frente ao 

conhecimento científico. O dualismo sujeito-objeto será central nessa primeira parte, 

ao justamente aparecer como categoria a ser superada. Isso se dá por dois motivos. 

Primeiro, a certeza sensível, alusão ao empirismo, consistirá no conhecimento 

pautado sobre o ‘aqui’ e o ‘agora’80. O sujeito apenas vive, experimenta e processa a 

realidade externa dada. É apenas consciência de uma exterioridade, a concepção da 

suposta objetividade, externa ao humano.  

                                                     
80 Hegel, PhG, 1989, p. 84/ FE, 2013, §95, p. 85. 
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Em segundo lugar, quando se percebe na história da filosofia que as 

categorias do ‘aqui’ e do ‘agora’ são precisamente formais, conclui-se que a 

consciência dota sentido ao mundo. O aqui e o agora não são externos ao 

pensamento. São, ao contrário, categorias do espaço e do tempo, fundamentais à 

compreensão do mundo. O momento do texto em que Hegel apresentará a força e o 

entendimento, assim, pode ser concebido como alusão à revolução kantiana. Há uma 

revolução no sentido em que, diferentemente do empirismo, se depositam não no 

objeto, mas no sujeito, as condições racionais para o conhecimento81. Isso, porém, é 

insuficiente para Hegel, que continua sua fenomenologia: a força e o entendimento 

não esgotam tal revolução. O binômio sujeito-objeto do empirismo continua sendo 

sustentado, embora haja uma inflexão evolutiva na experiência da consciência. 

O rompimento de Hegel a essa inversão epistêmica do objeto para o sujeito se 

dá porque tal crítica, ainda que revolucionária na história da filosofia, não 

problematiza as categorias de sujeito e objeto. Permanece, ao contrário, dogmática, 

ao mantê-las de maneira acrítica. É por isso que Hegel, a partir desse momento, 

conduz o leitor da consciência em direção à consciência-de-si, ou autoconsciência. 

O reconhecimento de que existe um “eu”, a partir do aqui e agora, não se encerra em 

si mesmo. É, antes, um passo justamente necessário à superação do binômio 

sujeito-objeto. No entanto, autoconsciência, conforme sugere o termo, requer tomar 

a própria consciência como objeto82: até então, consciência era relativa a um outro. 

Essa contradição permite elevar o sujeito de uma condição natural a uma condição 

espiritual. A autoconsciência toma por objeto o humano e, assim, assegura sua 

própria verdade. Essa é, parcialmente, a solução que Kant havia dado ao ceticismo 

de Hume, conforme vimos anteriormente. No entanto, para Kant, o “eu”, ainda 

enquanto mera consciência, permanecia incognoscível – numênico. Se é um fim em 

si mesmo, não poderia ser objeto do próprio conhecimento.  

Tomar a consciência como objeto de si mesma, porém, requer projetar no 

caminho para o conhecimento um novo significado. Compreender a consciência 

enquanto objeto da própria consciência é romper com o mecanicismo da dualidade 

sujeito-objeto. Ainda que enquanto objeto da consciência, a consciência permanece 

                                                     
81 Ibid., p. 107/ FE, 2013, §132, p. 106. 
82 Lima Vaz, 1980, p. 13. 
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sujeito, é viva, um movimento que não se encerra em si mesmo. A consciência, ainda 

enquanto objeto de si mesma, continua precisando de um objeto para afirmar-se 

enquanto consciência 83 . É-se consciente de que? – é o que se pergunta. A 

autoconsciência, assim, é a consciência de uma consciência que deseja algum 

objeto84.  

A partir da autoconsciência, vê-se que a consciência, diferentemente da noção 

kantiana, não é estanque, estática. É, ao contrário, viva, dotada de movimento: é um 

processo de desejar o outro, o objeto. Hegel, então, em sua dialética, rompe com a 

noção kantiana de que o objeto é um ente independente, imediato: o objeto (a 

consciência) não se sustenta por si só. A consciência somente é consciência, quando 

interligada a seu objeto de desejo. Somente através da satisfação do desejo, a 

consciência, objeto da autoconsciência, vive. A elevação da experiência da 

consciência, no seu caminho em direção à verdade, é que se dará aqui sob o 

reconhecimento de que a autoconsciência é constituída pelo desejo. Conhecer-se a 

si mesmo é reconhecer que se deseja algo; essa é condição da existência e, conforme 

narra a Fenomenologia, o fundamento do pensar filosófico85.  

A partir de então, Hegel passa a compreender o universo do espírito, e não 

mais o da natureza. Se até então o objeto da autoconsciência era um sujeito 

desejante frente a um objeto, Hegel precisará pensar o humano perante o humano, 

pois o objeto da autoconsciência é a consciência que, enquanto tal, é sujeito 

desejante. Quando pensada a experiência social, portanto, na interação entre 

autoconsciências, não pode se aplicar a configuração sujeito-objeto 86 . Isso 

configurará em uma contradição, pois a consciência e, por conseguinte, a 

autoconsciência, precisa de um objeto. Sem objeto, não poderia ser consciência, 

sujeito.  

No encontro entre duas autoconsciências, por um lado, haverá a necessidade 

da objetificação de uma autoconsciência pela outra. Por outro lado, porém, o 

encontro de um outro sujeito no mundo significará a independência do círculo vicioso 

do desejo objetal. A categoria da intersubjetividade superará tanto a subjetividade 

                                                     
83 Ibid., p. 13. 
84 Ibid., p. 13. 
85 Ibid., p. 16. 
86 Hegel, PhG, 1989, pp. 143-144/ FE, 2013, §175, pp. 140-141.  
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do sujeito, quanto a objetividade do objeto. As duas autoconsciências, os dois 

sujeitos, em interação, trarão um novo desenho filosófico. Trarão independência 

frente à objetividade do desejo, porém, ao mesmo tempo, reduzirão o “sujeito 

independente” a uma situação de comprometimento intersubjetivo. 

A dialética do reconhecimento, ou luta de vida ou morte, substituirá a ficção 

do binômio sujeito-objeto enquanto categoria a priori do conhecimento científico. 

Idênticas, as autoconsciências em interação não poderão permitir a criação de uma 

configuração sujeito-objeto. Isso consistiria em um retrocesso dialético: a 

autoconsciência A não pode fingir que a autoconsciência B seja mero objeto do 

desejo, como seriam os outros animais, plantas e minerais. Isso explica porque, na 

interação entre as autoconsciências, uma não simplesmente objetiviza ou aniquila a 

outra. Cria-se, diferentemente, uma relação hierárquica, de dependência mútua, entre 

um Senhor e um escravo, metáfora das relações assimétricas que compõem os 

relacionamentos em sociedade.  

Na luta por reconhecimento entre as duas autoconsciências, a vitoriosa 

permite que a outra autoconsciência viva, desde que ela reconheça sua inferioridade 

e que submeta sua existência às ordens da vencedora. A derrotada, pelo medo da 

morte, ao aceitar tais termos assimétricos, transfere sua independência e se deixa 

dominar. O que resulta dessa dinâmica, em primeira instância, é um Senhor sendo 

um ser para-si, independente frente aos outros e autônomo perante o mundo; e um 

escravo, que deixa de ser autoconsciência autônoma, voltando a ser dependente e 

submisso a sua relação perante o mundo87. 

A contradição, porém, levará ainda a um estágio posterior: na interação 

Senhor-escravo, quem se mostra livre é o escravo, e não o Senhor. O Senhor, a 

princípio independente, dependerá sempre do escravo o reconhecendo enquanto 

Senhor, para ser Senhor. O escravo, ao contrário, disciplina-se, dota-se de cultura em 

seu trabalho e, assim, projeta seu espírito no mundo. “O mundo trabalhado é, com 

efeito, mediador para o escravo na sua relação com o Senhor, mas aqui o trabalho, 

sob a forma social do serviço, irá formar a consciência servil, pela retenção do desejo, 

para uma relação verdadeiramente humana com o mundo”88. O que se vê é o escravo 

                                                     
87 Ibid., p. 150/ FE, 2013, §189, pp. 146-147. 
88 Lima Vaz, 1980, p. 22. 
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tornando-se livre frente ao Senhor, no trabalho, na cultura, na autocontenção e, 

assim, deixando de desejar, enquanto mera consciência. Tem, assim, sua 

independência – frente às outras autoconsciências e frente ao mundo objeto de 

desejo. 

A Fenomenologia do Espírito exige questionar: os espectadores dessa obra 

devem entender essa alegoria do Senhor-escravo, vista nas seções da consciência e 

da autoconsciência, como um empreendimento epistemológico ou ético? Estará 

Hegel tratando das condições sociais para a obtenção do conhecimento, ou, por 

outro lado, das dinâmicas que compõem a existência em sociedade? Lima Vaz 

sugere que haja duas possíveis interpretações para a dialética do Senhor e do 

escravo.  

 A primeira interpretação consiste no fato de que a obra é uma alusão 

arquetípica da história do conhecimento filosófico pela humanidade. A dinâmica 

entre Senhor e escravo seria, na efetividade, uma cisão lógica interna aos indivíduos, 

cisão essa que se desdobraria na história mundial, desde o mundo oriental, 

despótico, até o mundo moderno cristão-germânico, livre89. No primeiro, o déspota 

seria o Senhor, enquanto os súditos o escravo; no último, todos seriam senhores, ao 

serem igualmente escravos. A obra da Filosofia da História exporia, justamente, esse 

desdobramento lógico no processo de explicitação do absoluto nas civilizações.  

Já a segunda interpretação decorre do fato de que só poderá existir 

reconhecimento a partir da categoria do trabalho servil. O Senhor, por consistir em 

consciência ociosa90, não se forma culturalmente, não se torna humano e, assim, 

continua sendo puro desejo – tal como a consciência acrítica. Sob essa lógica, a 

Fenomenologia do Espírito estaria designando quais “experiências exemplares a 

consciência deve percorrer e cuja significação deve compreender para demonstrar-

se como sujeito, a um tempo dialético e histórico, de um saber que contém em si a 

justificação da existência política como esfera do reconhecimento universal”91. A 

Fenomenologia do Espírito seria, assim, uma metaética, a explicar o que é necessário 

fazer para que os sujeitos se efetivem enquanto tais na vida em sociedade92. 

                                                     
89 Ibid., p. 24. 
90 Ibid., p. 22. 
91 Ibid., p. 19. 
92 Ibid., p. 26. 
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 Os três momentos da consciência, consciência-de-si e absoluto remontam as 

três rodadas para a fundamentação da efetividade, na dialética das modalidades. A 

consciência remonta o momento formal, a partir de categorias como aqui-agora, 

sujeito-objeto, causa-efeito, que não se contradizem quanto à forma, porém, são 

imediatas. A consciência-de-si problematiza a heterodeterminação, ao 

problematizar a consciência enquanto relativa a um outro. A consciência tomando a 

si mesma, como objeto, e a consecutiva dialética do Senhor e escravo demonstra o 

momento da necessidade relativa, de concatenações circunstanciais ao qual se 

submete, em determinado nível, a efetividade. Por fim, a libertação do escravo frente 

ao Senhor, na condução ao momento da razão e do absoluto, reconstrói o momento 

da necessidade absoluta em que se obtém autonomia e unidade da existência e da 

essência. A autodisciplina do escravo, manifesta na cultura, significa a autorreflexão 

da experiência ética em sua racionalidade ideal. 

 Os três momentos lógicos da efetividade já haviam aparecido na 

Fenomenologia do Espírito, embora somente na Ciência da Lógica eles viessem a ser 

expostos. O que se mostra sólido, porém, é que o movimento da necessidade e da 

contingência permeará toda a obra de Hegel. Isso é o que se verá, inclusive na 

Filosofia do Direito. O que buscamos demonstrar é que será precisamente as 

experiências éticas, formalizadas no Direito e no Estado, a efetividade, ou seja, a 

interação entre necessidade e contingência. É reconhecer, assim, que a política, o 

empreendimento coletivo de cada povo, será a experiência de efetivação 

particularizada da liberdade que, no curso da história, aprimora-se. É reconhecer que 

o próprio liberalismo, por conseguinte, não é estático, a priori; ele aprende consigo 

mesmo e evolui em seu desenvolvimento contextual histórico-temporal. 

 

Considerações finais 

 

A dinâmica entre necessidade e contingência estaria presente desde a 

proposição “ser é nada”, cujo produto é o devir, e que traz consigo a acepção de que 

a verdade não está na tese, tampouco na antítese, mas no movimento relacional 

entre as duas, a gerar uma síntese que conserve ambas. A Ciência da Lógica, assim, 

já carrega consigo o debate entre necessidade e contingência que, posteriormente, 
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caracterizará a atenção dada ao pensamento social de Hegel. Primeiramente, porque 

diferentes leituras se consolidam acerca da lógica hegeliana. De um lado, a leitura 

necessitarista entenderá que no jogo entre necessidade e contingência, haverá 

predominância da primeira, que dissolverá, por conseguinte, a segunda. É a leitura de 

que, no decorrer da Ciência da Lógica, o espaço da contingência vai diminuindo, de 

tal forma a se concluir, no final, que o ser da tese inicial já continha toda a 

determinação de seu desenvolvimento. Por outro lado, a leitura da necessidade e da 

contingência entenderá, a partir de uma reconstrução do sistema, de que há 

elementos no pensamento hegeliano a permitir a defesa de que, em medidas iguais, 

relacionam-se a necessidade e a contingência. De que o devido espaço da 

contingência é conservado, enquanto essência da necessidade e que, por isso, passa 

a contar na determinação do absoluto os elementos do finito, do particular, do 

contingente. 

Esse aspecto será central na observação da dialética das modalidades, 

presente no capítulo da efetividade da Doutrina da Essência, na Ciência da Lógica. O 

capítulo acerca da manifestação do absoluto, a efetividade, deixa bastante evidente 

que a essência da necessidade é a contingência, indicando um movimento 

incessante entre as duas categorias em seu devir. A efetividade conterá como 

fundamento, assim, a dialética entre a necessidade e a contingência, de tal modo a 

afirmar que, necessariamente, o que é não poderia ter sido diferente, mas, ao mesmo 

tempo, a determinação do contexto, das circunstâncias, do que de fato é, se dá de 

modo contingente. 

Na prática, essa interpretação significará compreender, como essência da 

lógica, um jogo incessante entre ordem e caos, entre necessidade e contingência, 

entre universal e particular. Significará compreender, na filosofia de Hegel, que a 

experiência ética da humanidade não é determinada por uma normatividade externa 

e estática, tal como proposto pelo dualismo analítico de Kant, mas é o próprio motor 

do progresso da filosofia, em sua manifestação dialética que conduz em direção à 

liberdade, a partir de seu próprio contexto e de seu próprio desenrolar. 
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 A Filosofia do Direito de Hegel cuida do princípio da liberdade e de sua 

efetivação. Para ser livre, conforme o autor, é necessário antes ter consciência da 

liberdade. Mas no que importa essa consciência? E como ocorre, propriamente, a 

explicitação e a realização da liberdade nos termos hegelianos?  

Na abordagem de Hegel, a efetivação da liberdade parte da perspectiva do 

pensamento especulativo. A verdadeira liberdade não pode ser imposta, mas 

efetivada com base em uma concepção ontológica fundada na realização da ideia 

que é o espírito. O seu ponto de partida está na vontade livre. E a vontade, diz Hegel, 

“só é vontade livre, verdadeira, enquanto inteligência pensante”. O escravo, por 

exemplo, “não conhece sua essência, sua infinitude, a liberdade. Ele não se conhece 

como essência. Portanto, “não se pensa” como essência. (HEGEL, 1999, p. 100). Logo, 

o escravo não é livre porque não se autodetermina, não se identifica, não tem 

consciência de sua liberdade. Ele seria usado apenas como meio.  

Sobre essa questão, ao descrever o modo pelo qual os cidadãos se 

consideram livres, em sua concepção política de justiça de uma sociedade 

democrática constitucional, John Rawls sustenta que um dos aspectos em que os 

cidadãos se veem como livres é que se consideram fontes autoautenticadoras de 

reivindicações válidas. Os escravos, exemplifica, “não são considerados fontes de 

reivindicações”. Tanto é assim que a legislação que proíbe os maus tratos aos 

escravos se apoia em reivindicações oriundas entre os próprios senhores de 

escravos, ou nos interesses gerais da sociedade, não em demandas dos próprios 

escravos. Daí ele expressar que “os escravos são, por assim dizer, socialmente 

mortos: não são reconhecidos como pessoas” (RAWLS, 2005a, p. 33). E não sendo 

                                                     
1 Doutoranda em Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul [PUCRS]. Bolsista 
CAPES/PROEX. E-mail: lourdes.pasa@gmail.com 
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identificado como pessoa [sujeito de direitos] o escravo não estaria protegido pelo 

manto da igualdade garantida a todas as pessoas. A condição de igualdade é um 

pressuposto da materialização da liberdade enquanto autodeterminação. 

O conceito de liberdade em Hegel é uma conquista da História. A Revolução 

Francesa [e os acontecimentos que a partir dela se desenrolaram como a Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão e a formação dos Estados liberais] e a Reforma 

Protestante foram determinantes para essa conquista. Assinala-se, a propósito, que 

a filosofia política de Hegel, consubstanciada principalmente nos princípios da 

Filosofia do direito, não é apenas a manifestação especulativa de um sistema político 

que se diz racional, mas também a compreensão de uma época cujos traços sociais, 

econômicos e políticos se revelam na sua obra e se apresentam segundo uma 

determinada concepção filosófica.  

Com efeito, a ideia do seu sistema filosófico parte de um princípio orientador 

que é o da liberdade, de modo que a estrutura do direito é o “império de liberdade 

realizada” (HEGEL, 1999, p. 77). Assim, a ideia do direito em Hegel é o conceito de 

liberdade realizado sob a conformação “das leis e instituições públicas que, 

unicamente, realizam historicamente a vida ética. Na conceitualização do direito, 

Hegel não parte de uma noção vaga ou ‘ideal’ de liberdade, mas de sua compreensão 

na história” (DELA-SÁVIA, 2017, p. 68).  

 Para Hegel, o conceito de liberdade se concretiza nos direitos fundamentais e 

nas instituições sociais. Sua materialização se dá quando a liberdade é reconhecida 

[reconhecimento recíproco], isto é, a concretização da liberdade passa, 

necessariamente, por instâncias mediadoras - as vontades dos outros nas 

instituições sociais. As três principais instituições da vida ética são: a família, a 

sociedade civil e o Estado. Estas esferas de interação são estruturadas 

hierarquicamente nessa ordem.  

Assim sendo, o lugar de partida da exposição de Hegel é a família, que é 

“determinada por sua unidade imediata, o amor”. Tem-se, nessa unidade, “a 

autoconsciência da própria individualidade” e nela se está “como membro” (HEGEL, 

1999, p. 277). O indivíduo seria assim considerado membro da família precisamente 

“porque possui carências que só podem ser satisfeitas por meio do amor” 

(HONNETH, 2007, p. 122). Refere-se, portanto, aos sentimentos naturais, 
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constituindo o meio de inserção dos indivíduos como membros da instituição [ética] 

familiar. Concisamente, a família é a “eticidade na forma do natural” (HEGEL, 1999, p. 

277). 

A família é, pois, a vida ética em sua fase natural ou imediata. No devido tempo, 

“sua unidade substancial dá lugar à sociedade civil, que é uma associação de 

indivíduos em uma universalidade apenas abstrata ou formal”. A sociedade civil, por 

sua vez, é conduzida de volta “ao universal substancial pelo Estado e seus poderes 

constitucionais” (RAWLS, 2000, p. 344)2.  

Na linguagem hegeliana, a sociedade civil é uma associação de membros 

como indivíduos independentes numa universalidade formal, por meio de suas 

necessidades, da constituição jurídica como instrumento de segurança das pessoas 

e da propriedade, e mediante uma regulamentação exterior para atender as 

exigências particulares e coletivas. Este Estado exterior retroage e agrega-se na 

constituição do Estado (HEGEL, 1999, p. 275-276). 

Segundo a concepção de Hegel, a sociedade civil é composta de três partes: 

(a) o sistema de necessidades; (b) a administração da justiça; e (c) a polícia e a 

corporação.  

O sistema de necessidades diz respeito à mediação das carências da 

satisfação do indivíduo pelo seu trabalho e das necessidades de todos os outros 

(HEGEL, 1999, p. 310). Trata-se aqui da atividade econômica por intermédio da qual 

os indivíduos “trocam bens e serviços para atender às suas necessidades e desejos, 

e estes assumem novas formas e se desenvolvem à medida que a economia 

progride”. A troca estabelece como as necessidades são satisfeitas. A partição do 

trabalho se amplia ao mesmo tempo que indivíduos e famílias “reconhecem que eles 

são interdependentes”. Neste ponto, tomam forma as propriedades, ou classes 

[agrícola, empresarial e de servidores públicos]. “Com isso, temos o surgimento da 

economia moderna” (RAWLS, 2000, p. 344). 

                                                     
2 Rawls ressalva, contudo, que essa ordem é conceitual e histórica apenas no sentido mais amplo de 
Hegel. Isso porque, segundo ele, o que é importante para nós é “sistemas de direito, como propriedade, 
não requerem sociedade civil; ao contrário, é através das instituições da sociedade civil, como o livre 
mercado, que é possível ter consciência da liberdade de vontade na propriedade” (RAWLS, 2000, p. 
344). 
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O princípio desse sistema, como particularidade privativa do saber e do querer, 

contém “a universalidade da liberdade de forma apenas abstrata, como o direito de 

propriedade. No entanto, isso não é mais para si mesmo, mas em sua efetiva 

realidade atual, como proteção da propriedade por meio da administração da justiça” 

(HEGEL, 1999, p. 327). 

A administração da justiça consiste, portanto, na “realidade efetiva do 

universal da liberdade contida naquele sistema, a proteção da propriedade” (Hegel, 

1998, p. 310). Diz respeito ao direito abstrato que é formulado em leis definidas, 

promulgadas e conhecidas.  “Este aspecto público é uma característica essencial da 

lei, que foi elaborada para proteger os indivíduos de danos e lesões” (RAWLS, 2000, 

p. 345).  

Na sociedade civil, pontifica Hegel, “um ser humano conta como tal porque é 

um ser humano e não porque é judeu, católico, protestante, alemão ou italiano” 

(HEGEL, 1998, p. 327). Nesse espectro, a convergência de indivíduos autossuficientes 

estruturados em um “sistema de necessidades e a provisão de segurança para suas 

pessoas e propriedades por meio de um sistema de justiça dá origem, nas palavras 

de Hegel, a uma ‘universalidade formal’ (RAWLS, 2000, p. 344). 

A terceira parte da composição da sociedade civil versa sobre a prevenção em 

face da contingência que subsiste no sistema de necessidades e o “cuidado dos 

interesses privados como algo comum por meio do poder de polícia e da corporação” 

(HEGEL, 1999, p. 311). Nos termos hegelianos, o poder de polícia concretiza e 

preserva o universal que está englobado na particularidade da sociedade civil, na 

forma de uma ordem externa e instituições de segurança para proteção do feixe de 

finalidades e interesses particulares, que têm sua existência naquele universal, assim 

como toma medidas para proteger os interesses que vão além daquela sociedade 

particular. 

O papel das corporações, por sua vez, é moderar o individualismo competitivo 

do sistema de necessidades e preparar as pessoas como cidadãos do Estado. Nesse 

percurso, a sociedade civil é levada de volta ao universal substancial e a uma vida 

pública dedicada a ela pelo Estado e seus poderes constitucionais. A constituição do 

Estado, no dizer de Hegel, expressa o “fim e realidade da universalidade substancial 

e da vida pública nela consagrada” (HEGEL, 1999, p. 276). 
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O Estado, por seu lado, é a efetividade da ideia ética, “o espírito ético como 

uma vontade substancial revelada, clara para si mesma, que se pensa e se sabe e 

realiza o que sabe precisamente porque o sabe”. Tem sua existência imediata [direta] 

no costume e na “autoconsciência do indivíduo, em seu conhecimento e atividade, 

sua existência mediada”, enquanto o indivíduo alcança sua “liberdade substancial no 

sentido de que ele é a sua própria essência, propósito e produto de sua atividade” 

(HEGEL, 1999, p. 370). 

E como “efetividade da vontade substancial”, o Estado é o fim último no qual a 

liberdade efetiva o seu valor supremo e, assim sendo, esta finalidade terminativa 

detém um direito superior perante o indivíduo, “cujo dever supremo é o de ser 

membro do Estado” (HEGEL, 1999, p. 370). Trata-se, nessa formulação, da 

justificação do Estado e somente por meio dele seria possível assegurar a realização 

da liberdade do cidadão. 

Partindo dessa estrutura hegeliana pode-se dizer, então, que a liberdade é o 

princípio orientador e fundamentador da Filosofia do Direito. Esta, por conseguinte, 

cuida da efetivação da ideia da liberdade. 

Liberdade é autodeterminação. Mas, a autonomia dos indivíduos se realiza na 

medida em que é expressa de modo objetivo a vontade livre no exercício efetivo dos 

direitos e deveres. Como toda pessoa é sujeito de direitos, liberdade é, assim, a dicção 

do exercício efetivo da autonomia da pessoa do direito enquanto capacidade jurídica 

como portadora de direitos. A personalidade, afirma Hegel, contém a capacidade 

legal e constitui o fundamento do direito abstrato, consequentemente formal. 

Portanto, o preceito do direito é: “sê uma pessoa e respeita os outros como pessoas” 

(HEGEL, 1999, p. 119-120).  A condição de ser pessoa obriga “tratamento e proteção 

rigorosamente iguais para todos. A realização da liberdade como autodeterminação 

parte dessa condição de igualdade” (WEBER, 2014, p. 389).  

No direito abstrato os sujeitos são vistos somente como portadores de direitos 

e manifestam apenas o lado negativo da liberdade individual. Far-se-á necessário 

um conjunto de direitos subjetivos que garantam aos indivíduos um leque de opções 

concebíveis para a ação. “A liberdade jurídica conta apenas com um mínimo da 

personalidade de cada um”. Por esse motivo, a moralidade indica “um passo adiante 

ao considerar a ação livre como resultado da autodeterminação individual, na qual a 
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liberdade é concebida na relação do sujeito consigo mesmo” (VERLE; MELO, 2007, p. 

41).   

A esfera da moralidade, porém, não assegura a completude da liberdade 

individual, a qual está ligada às práticas de comunicação intersubjetiva encontrada 

na esfera da eticidade, conforme articulado previamente, e se [re]verá, na sequência, 

na análise do movimento percorrido por ela para a compreensão da afirmação da 

liberdade.  

No percurso hegeliano o movimento que consagra a liberdade na sua atuação 

efetiva manifesta-se na ação do espírito, que livremente quer e transforma-se em 

uma vontade resoluta. Com efeito, o princípio da liberdade da modernidade encontra 

seu eixo de flexão pela atividade de uma vontade espiritual na criação das 

instituições do direito, na elaboração da moral e na realização da política e do Estado. 

O exercício da vontade realiza efetivamente o conceito de liberdade de uma forma 

objetiva na configuração de um mundo.  

Por isso, para Hegel, é necessário entender o direito como uma obra da 

vontade. “O domínio do direito é o espiritual; seu lugar mais preciso e seu ponto de 

partida está na vontade, que é livre de tal forma que a liberdade constitui sua 

substância e determinação”. O sistema do direito, por seu lado, é “o reino da liberdade 

realizada, o mundo do espírito que se produz a partir de si mesmo como uma segunda 

natureza” (HEGEL, 1999, p. 77, §4). É todo o processo de determinação do “espírito 

objetivo”, assinala Honneth. É todo o instituído. A tarefa da “vontade livre” reside, 

pois, “na apresentação da ‘existência (Dasein) da vontade livre’, na medida em que 

ela determina igualmente a esfera do ‘direito’ como um todo” (HONNETH, 2007, p. 

57). Deve-se entender aqui “o conjunto dos pressupostos sociais ou institucionais 

externos que necessita para sua realização” (HONNETH, 2007, p. 63).    

Isso significa dizer, como apontado atrás, que a realização da vontade livre 

abrange o direito abstrato, a moralidade e a eticidade [tripartição de esferas: família, 

sociedade civil e Estado]. 

A eticidade [moralidade objetiva] é a segunda natureza por excelência, porque 

diz respeito ao livre arbítrio mediado. Por certo, como já indicado, trata-se aqui das 

mediações sociais: a família, as corporações e o Estado. A segunda natureza [a 

eticidade] ocupa o lugar da primeira natureza - a vontade livre [o livre arbítrio em si 
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mesmo] meramente natural ou imediata -, que não é mediada e, portanto, ela seria 

vazia. Nas palavras de Hegel: “É a liberdade do vazio” (HEGEL, 1999, p. 82). [Neste 

ponto reside a crítica de Hegel ao jusnaturalismo. A ética kantiana, com efeito, não 

exige o reconhecimento do outro para o valor moral da ação do indivíduo].  

O arbítrio é caracterizado, portanto, como uma “realização ainda precária da 

liberdade, em contraste com a verdadeira ou infinita liberdade da autolegislação, a 

liberdade da vontade enquanto se adequa às demandas da razão objetiva” (LUFT, 

2016, p. 164).  

Nessa trajetória, a esfera da eticidade é o espaço das mediações sociais, 

consequentemente, o lugar da liberdade individual e do reconhecimento recíproco. 

Ela abarca a mediação social da vontade livre. A eticidade tem como papel garantir, 

pois, a realização da liberdade individual [autorrealização individual], por meio da 

interação, cujo exercício pode ser experimentado por todo sujeito individual como 

efetivação prática de sua liberdade.  

À vista disso, é pertinente a observação de Honneth segundo a qual se a 

concretização da liberdade individual está interligada à condição de interação, dado 

que os indivíduos só podem “se experenciar como livres em suas limitações” perante 

outro sujeito, em tal caso “deve valer para toda a esfera da eticidade o fato de ter de 

residir nas práticas de interação intersubjetiva”. Ou seja, pelo reconhecimento 

recíproco. Portanto, uma condição que na visão de Hegel “tem de ser cumprida pela 

esfera da eticidade, é o caráter intersubjetivo do padrão de ação que a constitui” 

(HONNETH, 2007, p.107).  

Aqui se dá a realização da liberdade no sentido de intersubjetividade. Nesse 

ponto, a chave de leitura é que a esfera da eticidade “deve abranger uma série de 

ações intersubjetivas nas quais os sujeitos podem encontrar tanto a realização 

individual quanto o reconhecimento recíproco” (HONNETH, 2007, p. 110).  Tal 

reconhecimento seria levado a efeito, de um modo determinado, de um sujeito 

perante o outro por intermédio das formas de interação social. Essa demonstração 

de reconhecimento de um sujeito em face do outro é determinada precisamente pelas 

“considerações morais realizadas por meio de normas de ação correspondentes” 

(HONNETH, 2007, p. 112). 
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Com efeito, a moralidade, no que lhe concerne, se ocupa da fundamentação 

subjetiva da liberdade. Considera a ação livre como resultado de autodeterminação 

individual. A moral não pergunta pelas formas de consentimento recíproco. Pergunta 

pela autodeterminação da vontade e pelos desígnios que mobilizam o sujeito que 

realiza uma ação. 

No seu conjunto, a moralidade subjetiva representa, segundo Hegel, “o lado 

real do conceito de liberdade”. Aqui, o processo consiste “em superar a vontade que 

num primeiro momento só existe para si e só em si é idêntica à vontade universal”. 

Eliminando esta diferença na qual mergulhou torna-se para si “idêntica à própria 

vontade existente em si”. Tal movimento constitui uma estruturação deste novo 

domínio da liberdade, onde a subjetividade, a princípio abstrata e diferente do 

conceito, torna-se equiparada a ele, e a ideia alcança a sua “verdadeira realização ao 

determinar a vontade subjetiva ao mesmo tempo como objetiva e, portanto, 

verdadeiramente concreta” (HEGEL, 1999, p. 199-200). 

Nessa conformação, o direito abstrato exprime somente o lado negativo da 

liberdade individual [liberdade negativa]. Os sujeitos são considerados apenas 

portadores de direitos. O direito abstrato positivo formal só pergunta as condições 

formais. Ele não indaga sobre a responsabilidade do sujeito. Consequentemente, o 

papel do direito abstrato e moralidade só faz sentido se o sujeito tem capacidade 

subjetiva enquanto pessoa de direito.  

Com efeito, tal como se apresenta em seu conceito abstrato, a vontade livre 

está na determinação específica do imediato, pontua Hegel. Isso significa que é ela 

a realidade efetiva que se comporta negativamente em relação ao real, referindo-se 

a si mesma somente de forma abstrata. É a vontade individual de um sujeito 

encerrada em si mesma. (HEGEL, 1999, p. 117).  “O que constitui determinação aqui 

é a identidade abstrata; deste modo, a vontade se torna vontade individual: a pessoa” 

(HEGEL, 1999, p. 118). 

A moralidade e o direito abstrato seriam, portanto, modelos incompletos [ou 

insuficientes] de liberdade, uma vez que se abstraem do contexto social. Assim 

sendo, a eticidade exerce o papel de realizar o que Honneth denomina de “libertação” 

do “sofrimento de indeterminação” presente no direito abstrato e na moralidade. Essa 

libertação somente acontece “quando existem condições iguais para a realização da 
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liberdade – e é essa função positiva de ‘libertação’ do ‘sofrimento de indeterminação’ 

que caracterizará a esfera da eticidade” (HONNETH, 2007, p. 41). 

É na mediação que se estabelece um elo entre vontade e liberdade.  

A vontade pura tem de ser determinada pela razão, segundo Kant. Mas, para 

Hegel, nesse caso, não há mediação 3 . Na perspectiva hegeliana, liberdade 

reconhecida é liberdade da segunda natureza. Estamos falando aqui do livre arbítrio 

mediado. Efetivamente, “por meio da decisão, a vontade se põe como vontade de um 

determinado indivíduo, como vontade que é determinada frente a outro [...]. Uma 

vontade que nada decide não é uma vontade real” (HEGEL, 1999, p. 92-93). Portanto, 

está-se a falar de decisão como determinação, de cuja efetivação implica mediação. 

Ou seja, o cidadão reconhece e realiza a sua vontade subjetiva, mas ela é mediada 

pelos interesses de outros cidadãos.  

Determinar significa, pois, decidir, isto é, a vontade livre se torna efetiva 

quando se decide. Mas decisão acarreta renúncia à totalidade. Por consequência, “a 

realização da vontade livre inclui necessariamente limitação”. Importa ressaltar, no 

entanto, que o que é limitado é o “livre arbítrio e não a liberdade. O arbítrio é a vontade 

como contradição porque é o ponto de partida da vontade realizada [...]. É essa 

contradição que movimenta o processo dialético” (WEBER, 2010, p. 60). Com efeito, 

a vontade “é universal porque nela está superada toda limitação e toda 

individualidade particular” (HEGEL, 1999, p. 102).  

Consoante essa determinação, a liberdade da vontade é o livre arbítrio “que 

inclui tanto a livre reflexão, que se abstrai de tudo quanto à dependência do conteúdo 

e da matéria, dados interna ou externamente” (HEGEL, 1999, p. 94). Nesse passo, 

como esse conteúdo [necessário em si mesmo como um fim] é determinado ao 

mesmo tempo possível diante dessa reflexão, o arbítrio é o modo como a 

contingência é apresentada como vontade. Mais especificamente, conforme Hegel, a 

representação mais comum que temos da liberdade é o arbítrio da reflexão entre a 

vontade meramente determinada por instintos naturais e livre arbítrio em si mesma.  

                                                     
3 Hegel afirma que a vontade contém o elemento da pura indeterminação ou de pura reflexão do eu 
em si mesmo, e nela se dissolve toda limitação e todo o conteúdo fornecido e determinado 
imediatamente presente], ou pela natureza, necessidades, desejos e instintos, ou por qualquer outro 
interposto; “a infinidade ilimitada de abstração e universalidade absolutas, o pensamento puro de si 
mesmo” (HEGEL, 1999, p. 81). 
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Assim, a reflexão, a unidade e a universalidade formal da autoconsciência 

constituem a certeza abstrata da vontade [autoconsciência] de sua liberdade, mas 

até então não é a verdade desta porque ainda não se tem como objeto e fim. “O 

conteúdo dessa autodeterminação permanece, portanto, finito. O arbítrio não 

caracteriza vontade na sua verdade, mas, pelo contrário, a vontade como uma 

contradição” (HEGEL, 1999, p. 94), porque exige mediações para ser reconhecida.  

Cabe lembrar que o conteúdo da vontade livre está na família, nas corporações 

da sociedade civil, nas relações políticas dentro do Estado. Ele é finito. E é 

contingência, 4  porque exige mediações para ser reconhecido. Na expressão 

hegeliana, falar em reconhecimento significa dizer como os direitos e liberdades 

fundamentais são mediados e assegurados. Nessas relações de mediação acontece 

a efetivação da liberdade. A mediação seria, por assim dizer, o nutriente da liberdade. 

Nessa dimensão, o livre arbítrio é um momento de liberdade. E é contingência 

uma vez que o mais imediato é o mais contingente. No aspecto, é o imediato e se 

torna necessidade quando é reconhecido. Ou seja, a liberdade se efetiva quando é 

reconhecida pela imposição das mediações consentidas [exigência em todos os 

níveis de consentimento e reconhecimento recíproco]. Noutras palavras: na 

concretização da liberdade existem momentos contingentes e momentos 

necessários. Isso denota a possibilidade de se fazer escolhas.  

 Destaca-se, por oportuno, que na análise da apreciação dos impulsos e no 

requisito de sua purificação Hegel fala que está presente uma representação 

universal de os libertar da sua forma da determinação natural imediata e do conteúdo 

subjetivo e contingente para os referir à essência que lhes é substancial. O que há de 

verdade nessa exigência indeterminada é que os instintos devem reconhecer-se 

como o sistema racional de determinações da vontade.  Apreende-los assim 

conceitualmente constitui o conteúdo da ciência do direito (HEGEL, 1999, p. 98). 

O conteúdo da ciência do direito pode ser exposto para cada um de seus 

momentos particulares, por exemplo, direito, propriedade, moralidade, família, Estado 

“como se o homem tivesse por natureza o impulso do direito e, também, o impulso 

                                                     
4 No sistema hegeliano há contingência porque há dialética. “Em certo sentido a dialética move o 
processo sistemático na medida em que promove a emergência de novas contradições atuais ou 
potenciais”. A contingência aparece por causa da incapacidade da “apreensão imediata da Ideia – que 
é a totalidade conceitual – de uma só vez pelo sujeito” (LUFT; PIZZATTO, 2018, p. 549). 
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de propriedade e moralidade” (HEGEL, 1999, p. 98). Hegel quer dizer que a ciência do 

direito se desdobra nisso. Por que, então, há indeterminação?  

Porque no direito abstrato não há mediação. Nele, é expressa a vontade do 

sujeito - vontade individual - contida em si mesma. Faz parte da determinação 

específica do imediato. A mediação ocorre na eticidade. Nessa esfera, como já 

mencionado, as mediações são constituídas pelas instituições sociais5: a família 

[como primeira instância da mediação social da vontade livre], a sociedade civil e o 

Estado.  

 É no Estado ético que todo cidadão reconhece e realiza efetivamente sua 

vontade subjetiva. Porém, não mais na sua forma meramente imediata, mas mediada 

pelos interesses dos outros cidadãos (ROSENFIELD, 1995, p. 233). Desse modo, o 

Estado seria a última instância garantidora dos direitos e liberdades dos cidadãos, 

representando, assim, um maior nível de sua efetiva realização.  

A ideia de sistema na Filosofia do Direito tem as suas determinações, tem um 

critério, qual seja: o que dá legitimidade a qualquer mediação da vontade livre. O que 

legitima o contrato de compra e venda, por exemplo, é que ele seja expressão de 

vontades livres [no direito abstrato]. Já o casamento vai além de uma relação 

contratual. Ele alcança a instância ética. O conceito de direito aqui tem a 

concretização da vontade livre publicamente manifestada. O seu aspecto ético está, 

pois, no reconhecimento mútuo.  

O fato de uma existência em geral ser a existência da vontade livre constitui o 

direito e este seria, portanto, a liberdade como uma ideia, aduz Hegel. A determinação 

kantiana, geralmente admitida, cujo momento central é "a limitação da minha 

liberdade ou discrição, para que eu possa coexistir com a discrição de todos de 

acordo com uma lei universal, contém apenas uma determinação negativa, a da 

limitação” (HEGEL, 1999, 106-107). O conceito de liberdade kantiano é uma liberdade 

negativa. É a coexistência do livre arbítrio, mas não há mediação de vontades. O que 

há é a ausência de impedimentos. No viés kantiano, a liberdade negativa é condição 

                                                     
5 Com respeito a esse ponto, na interpretação que Rawls faz da Filosofia do Direito diz que Hegel 
pensava que “o conceito de liberdade se realiza efetivamente no mundo social através de instituições 
políticas e sociais em um momento histórico particular”, rejeitando, nesse aspecto, a consideração de 
Kant da “liberdade transcendental e, com ela, o entendimento de Kant tanto da ética como do papel 
da filosofia moral” (RAWLS, 2005b, p. 377).  
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de possibilidade para realização da liberdade positiva6. A ética kantiana não exige o 

reconhecimento do outro para o valor moral da ação do indivíduo. 

De outra parte, o que há de positivo sobre a lei racional universal, ou seja, o 

acordo da vontade particular de cada um com a de cada outro, leva à conhecida 

identidade formal e ao princípio da contradição (HEGEL, 1999, p. 107). Essa definição, 

explica Hegel, não se refere à vontade enquanto racional, mas a vontade do indivíduo 

de acordo com seu próprio arbítrio. Está-se a falar aqui de liberdade como livre 

arbítrio. Para Hegel, porém, o que é racional é o efetivo, é o mediado. Ou seja, o 

racional vai se constituindo quando mediado. Portanto, somente interesses pessoais 

mediados e reconhecidos se universalizam.  

Por isso, o conceito de arbítrio é insuficiente. Consegue-se identificar esse 

conceito por meio do diagnóstico de época.  E é uma contradição formal, segundo 

Hegel, porque é um mero procedimento formal, isto é, nossa ação tem que 

contradizer-se a um conteúdo mediado. Por exemplo: devemos respeitar a 

propriedade alheia. 

Nesse contexto, Honneth identifica dois conceitos de liberdade em Hegel: 

liberdade negativa e liberdade reflexiva [ou positiva]. Mas, para ele, essas duas 

concepções de liberdade são insuficientes. Por que elas seriam insuficientes? 

Porque, na leitura honnethiana, a liberdade seria enfraquecida em nome da 

subordinação à autoridade ética do Estado. E por que ele diz isso? Para evitar 

consequências antidemocráticas, “uma vez que os direitos de liberdade individual 

são subordinados à autoridade ética do Estado” (HONNETH, 2007, p. 48). 

Honneth procura demonstrar também [por meio de um esclarecimento 

atualizador do pensamento de Hegel] que a concretização da “vontade livre 

universal” que determina o âmbito total daquilo que devemos chamar de “direito” é 

muito abrangente. Nesse aspecto, Hegel parte da premissa de que “todas as 

determinações morais ou jurídicas só podem ser corretamente consideradas na     

                                                     
6 Na direção do jusnaturalismo moderno, o liberalismo clássico entende a liberdade negativa “como a 
esfera de ação em que o indivíduo não está impedido de fazer ou deixar de fazer aquilo que ele deseja”, 
ao passo que a liberdade positiva da autonomia da vontade é entendida “como o princípio básico para 
a vida privada e social dos indivíduos. Através dela, estes tornam-se agentes conscientes e 
responsáveis, possuindo direitos e valor ético, independentemente dos outros ou da coletividade” 
(RAMOS, 2005, p. 47). 
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medida em que exprimem a autonomia individual ou a autodeterminação dos 

homens” (HONNETH, 2007, p. 56). Por isso, Honneth vai interpretar aquela 

determinação “como o núcleo de uma teoria da justiça que visa à garantia universal 

das condições intersubjetivas de autorrealização individual” (HONNETH, 2007. p. 52).  

Firma-se, em síntese conclusiva, que a ideia de liberdade hegeliana é moderna. 

Hegel discute as ideias modernas de autonomia individual ou 

autodeterminação que só se realizam em instâncias mediadoras – nas mediações 

sociais -, permitindo, desse modo, a formação e integração do cidadão à totalidade 

da vida ética. No campo da Filosofia do Direito o movimento da conformação do 

exercício da cidadania estrutura-se, enquanto efetivação da vontade livre, na esfera 

pública, consoante o percurso que a Ideia da liberdade perfaz por intermédio dos 

movimentos de sua concretude.  

Nessa moldura procedimental dialética [absorver, guardar e superar] o sujeito 

de direitos e o ser moral são manifestações anteriores de uma vontade livre que 

integrando esses instantes constituirá o espaço ético, no qual a liberdade será, 

finalmente, a essência do almejar individual e das instituições e normas que a 

manifesta de maneira objetiva. 
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7. Arte e pensamento: as intuições de Hölderlin e Schelling1 
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O trabalho presente aborda as proximidades e diferenças do conceito de 

intuição intelectual em e Hölderlin e Schelling para mostrar alguns dos primeiros 

passos da intuição estética no pleno florescer do idealismo alemão.  No universo do 

pensamento de Hölderlin sobre a intuição intelectual temos três nomes importantes: 

Fichte, Schelling e Hegel. O primeiro fora professor de Hölderlin em Jena, e os dois 

últimos amigos próximos, com os quais escreveu o famoso manuscrito O mais 

antigo programa de sistema do idealismo alemão, no qual evidencia a necessidade 

da arte para a filosofia. O principal problema filosófico encarado pela filosofia de 

Fichte e destacado pelo manuscrito de Hölderlin, Schelling e Hegel é a unificação da 

razão. Tendo como ponto de partida a admirável, porém falha filosofia analítica 

kantiana, eles pretendem mostrar a reabilitação da intuição intelectual como uma 

forma de integrar teoria e prática. Na Crítica da Faculdade do Juízo de Kant, quando 

a imaginação entra em cena pra realizar essa conexão, ela apenas mostra seu 

suposto fracasso. A imaginação comprova sua finitude em matéria de 

conhecimento. 3 

A partir disso, a filosofia idealista pretende conectar o processo cognitivo com 

a experiência estética mostrando sua capacidade intelectual de unificar teoria e 

prática. Tal unificação seria responsável por desvelar o espírito sufocado pela letra 

kantiana e, consequentemente, o fundamento da verdadeira filosofia. Na famosa 

carta de Schelling à Hegel, ele afirma que a filosofia de Kant: “sem dúvida possui a 

                                                     
1 Esse texto possui partes importantes da tese de doutorado: A tragédia como um estudo do ser em 
Hölderlin defendida pela autora em 29.04.2021 sob orientação de Dr. Eduardo Luft.   
2 Doutora em filosofia pela PUCRS. E-mail: gabrielansouzaa@hotmail.com 
3 Kant diz, assim como uma ideia da razão, a imaginação alcança com a ideia estética àquilo que não 
se pode encontrar para ela nenhuma expressão que denote um conceito determinado, a qual, portanto, 
permite pensar um conceito muita coisa de inexprimível, cujo sentimento vivifica a as faculdades de 
conhecimento, e à linguagem enquanto simples letra insufla a o espírito” (2010, p.159). 
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verdadeira filosofia, mas apenas em seus resultados, não em seus fundamentos” 

(HOFFMEISTER, tradução nossa, 1959, p.14). 

O caminho até o fundamento proposto pelos amigos Hölderlin, Schelling e 

Hegel tinha na arte e na ética a possibilidade do ato supremo da razão, como 

podemos observar nessas passagens:   

 

...  uma ética.  Como toda a metafísica desemboca na moral [...] Então, essa ética 

não será outra senão um sistema completo de todas as Ideias. [...] Por último, a 

Ideia que liga [vereinigt] tudo, a Ideia da beleza [Idee der Schönheit], a palavra em 

sua supremacia, em seu sentido platônico [platonischem Sinne] (HÖLDERLIN, SW 

II, p.441,442). 

 

Schelling foi uma das “bravas pessoas [brave Leute] 4 com as quais Hölderlin 

teve convívio intelectual devido a pertencer ao círculo dos jovens estudiosos de 

Tübingen dentre os anos de 1788-1799.5 O diálogo ente Hölderlin e Schelling sobre 

o conceito de intuição intelectual se dá na mesma época da conversa de Hölderlin 

com Fichte e com Hegel sobre o mesmo. Esse texto é um convite para pensarmos 

sobre o conceito de intuição intelectual e sua passagem para o conceito de intuição 

estética em Hölderlin e Schelling.   

 

I. Intuição intelectual em Hölderlin 

 

Na segunda parte do fragmento Juízo e Ser (1795), Hölderlin conceitualiza a 

intuição intelectual como “Ser imprime a ligação [Verbindung] do sujeito e do objeto” 

(SW, II, p.364). Segundo Hölderlin, na esfera do ser, sujeito e objeto não são apenas 

partes, mas encontram-se “intimamente unidos” (SW, II, p.364), por isso, não pode 

haver nenhuma divisão sem que esse “ser”, entendido como intuição intelectual, seja 

ferido. Logo, quando o ser passa para o juízo, pode-se dizer que houve uma cisão 

irremediável. Como nota Dieter Henrich, “também não se deve distinguir a 

                                                     
4 Assim Hölderlin se refere à Schelling em carta para a sua irmã. Ver mais em: HÖLDERLIN, 1921, p.79. 
5  Ver mais em carta de Hölderlin à Schelling de 1799 (pp.431-136). É interessante também a 
biografia de Schelling, que conta sobre os seus encontros com Hölderlin. TILLIETTE, 2004, pp.36,37. 



 

 
 
 

 Gabriela Nascimento Souza | 149 

 

autoconsciência de um eu mais original e pensar que se trata de uma intuição e de 

um ser intelectual” (1991, tradução nossa, p.57). 

O parágrafo final e talvez o mais polêmico do fragmento de Hölderlin, devido 

às supostas críticas tanto a Schelling quanto a Fichte, tem como objetivo diferenciar 

o conceito de ser do conceito de identidade. “Mas este ser não deve ser confundido 

com a identidade” (SW, II, p.364). Segundo Hölderlin é fundamental a compreensão 

de que o conceito de identidade pressupõe uma cisão que a determine. A fim de 

sermos mais precisos, para que se possa falar de um Eu sou Eu é preciso que o 

primeiro Eu se distinga do segundo Eu, para, por conseguinte, se unir. Nas palavras 

de Hölderlin: Se eu disser: eu sou eu, então o sujeito (eu) e o objecto (eu) não estão 

tão unidos que nenhuma separação possa ser feita sem violar a essência do que 

deve ser separado; pelo contrário: o eu só é possível através desta separação do eu 

e do não eu. “Como posso eu dizer: eu! sem consciência? Mas como é possível a 

consciência?” (SW, II, p.365). A identidade não pode ser entendida como um ser 

absoluto porque está no campo da consciência. Precisamos lembrar que, como já 

dito, o Eu sou Eu é o exemplo mais perfeito para o conceito de juízo6  e  não para o 

conceito de ser. Hölderlin finaliza: “Assim, a identidade não é uma união do objecto e 

do sujeito que teria lugar por excelência, pelo que a identidade não é = o ser absoluto” 

(SW, II, p.365). 

O ser de Hölderlin é intuição intelectual, anterior a tudo que existe, portanto, 

precede qualquer ato, é um princípio primeiro. Para o poeta filósofo, o conceito de 

intuição intelectual é o que define o ser e por ser entende-se a unidade primeira do 

mundo. As palavras de Dieter Henrich parecem elucidar esse ser tão obscuro a partir 

de sua própria obscuridade, segundo ele, o ser: "No final, tem mesmo de se tornar 

silencioso; o conhecimento de todo o acontecimento tem de se tornar um pré-

requisito inexplicável e já não explicável" (HENRICH, 1991, tradução nossa, p.50). 

Dentro do campo de definição do ser, Hölderlin aborda a diferença entre a 

unidade do ser puro [Sein schlechthin] (que é intuição intelectual) e o conceito lógico 

- epistemológico de identidade [Identität]. Para Hölderlin, não se deve confundir o ser 

com a identidade (HÖLDERLIN, SW, II, p.364). Essa confusão é prejudicial para a 

                                                     
6 Nas palavras do próprio Hölderlin em Juízo e Ser: SW, II, p.364. 
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compreensão do próprio conceito de consciência [Bewusstsein] e de juízo quando 

pensamos no exemplo já demarcado pelo poeta filósofo no primeiro parágrafo do 

fragmento. No ser existe unicamente a unidade mais íntima entre sujeito e objeto, 

temos uma ligação [Verbindung] a qual não pode ser acometida por nenhuma 

separação [Trennung] sem que sua essência seja violada. O conceito de identidade 

pressupõe que existam duas coisas que se diferenciem e depois se identifiquem. No 

caso do Eu, ele só é possível a partir da cisão dele com ele mesmo para uma posterior 

identificação. O Eu, dado pela identidade, só é possível a partir da cisão posterior ao 

ser. 

A impossibilidade de plenificação do processo dialético também é uma forma 

de evidenciar a posição negativa de Kant a respeito do conceito de intuição 

intelectual, que toma a posição de ser puro em Hölderlin. Para Kant, a intuição 

intelectual é um delírio [Schwärmerei] ou exaltação da razão, na medida em que 

ignora o limite entre intuição sensível e conceito, assim como a diferença entre 

fenômeno e coisa-em-si. A concepção de intuição intelectual se configura como 

contrária ao conhecimento, pois somente a partir da intuição sensível pura (das 

formas puras do entendimento) é possível pensar um conteúdo para a 

representação. A intuição sensível é definida como o oposto do conceito e a síntese 

entre ambos não pode ser dada originariamente, como aconteceria no caso da 

intuição intelectual “modo que se nos afigura só poder pertencer ao ser supremo” ao 

contrário, “antes é dependente da existência do objeto e, por conseguinte, só possível 

na medida em que a capacidade da representação do sujeito é afetada por esse 

objeto” (KANT, B72, 1994, p.86) 7.  

Lembramos que, no pensamento de Hölderlin, o ser puro e simples só existe 

enquanto intuição intelectual quando nenhuma separação viola a essência do que 

deve ser separado, pois: “Ser imprime a ligação [Verbindung] do sujeito e do objeto” 

(SW, II, p.364). Para Hölderlin, o Eu sou eu é o exemplo mais adequado para a partição 

                                                     
7 A questão da impossibilidade da intuição intelectual aparece também na terceira crítica de Kant. 
Logo no início da Crítica da Faculdade do Juízo (1793) Kant destaca nem o entendimento, nem a razão 
podem “fornecer um conhecimento teórico do seu objeto (e até do sujeito pensante) como coisa-em-
si, o que seria o suprassensível, cuja ideia na verdade se tem que colocar na base de todos aqueles 
objetos da experiência, não se podendo, todavia, nunca elevá-la a um conhecimento” (KANT, 2010, 
p.19). 
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originária; e por isso Hölderlin diz que o ser, enquanto intuição intelectual não pode 

ser entendido como identidade. A identidade do Eu não é correspondente ao ser, 

enquanto o ser é unidade primária, o Eu sou Eu é uma unificação secundária, já no 

campo da consciência. “Assim, a identidade não é uma união do objecto e do sujeito 

que teria lugar por excelência, pelo que a identidade não é = o ser absoluto” (SW, II, 

p.365). 

Em termos hölderlinianos, o Eu está ainda mais longe do ser do que o próprio 

juízo. Agora, se pensarmos de forma linear e progressiva, temos o ser, depois o juízo 

e por último o Eu. Isso explica que o juízo, enquanto separação originária, não pode 

ser produto do Eu, porque o Eu só é possível a partir de uma tal divisão primeira. 

Como destacam as palavras do próprio Hölderlin: “Juízo é, no sentido mais elevado 

e mais estrito, a separação original [ursprüngliche Trennung] do objeto e so sujeito 

que estão mais intimamente unidos na intuição intelectuaal [intellektualen 

Anschauung]” (HÖLDERLIN, SW II, p.364). 

É de extrema importância que se pense em dois tipos diferentes de união no 

pensamento de Hölderlin: de um lado, a reunificação de sujeito e objeto que traz a 

tona uma nova forma de intuição intelectual devido a sua pressuposição 

denominada Vereinigung e de outro, a identidade entre Eu e não-Eu que funda a 

consciência de si pela relação de oposição e diferença, que pode ser denominada 

unicidade [Einigkeit]. 

 

II. Intuição intelectual em Schelling 

 

Assim como para os outros três amigos estudantes Hölderlin e Hegel, 

Espinosa fora uma figura decisia, arriscaríamos dizer, que nenhum deles o levou 

tão a sério quanto Schelling. Em 1795 Schelling escreve uma carta à Hegel 8 

anunciando sua obra Ética a Espinosa, na qual tentaria mostrar a importância da 

substituição do conceito de Substância pelo conceito de Eu para desenvolver os 

princípios a partir dos quais prática e teoria aliam-se. 9 

                                                     
8 Ver mais em: HOFFMEISTER (org.), Briefe von und Hegel. Hamburg, Felix Meiner Verlag, 1952.  
9 Na obra Sobre o Eu como princípio da filosofia, Schelling inicia explicando para os leitores que o 
confundiram com um cego espinosista em Ética a Espinosa e, destacando a importância de todo 
pensamento sistemático no seu movimento especulativo do jogo, mesmo com todos seus erros e 
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Ainda criticando Kant pela separação entre teoria e prática e denunciando a 

fragilidade de seu sistema especialmente pela falta de um princípio supremo 10 

Schelling quer mostrar um princípio válido, e esse princípio é o conceito de intuição 

intelectual. No primeiro parágrafo de Sobre o Eu Schelling observa a necessidade de, 

a partir da movimentação da totalidade do saber, “explicar alguma coisa que 

expresse o próprio pensamento em forma de unidade, aquilo que especulativamente 

apresenta, representa e é o princípio de toda a realidade” (SCHELLING, 1980, 

tradução nossa, p.85). A totalidade do nosso conhecimento não serve para nada se 

não tiver uma sustentação de poder própria, “ isto não é senão o que é determinado 

pela liberdade. O princípio e o fim de toda a filosofia é a liberdade!” (SCHELLING, 

1980, tradução nossa, p.101). Para entender o conceito de liberdade schellinguiano é 

preciso entender a sua definição de intuição intelectual, pois, um não existe sem o 

outro, são conceitos correspondentes. 

A definição mais precisa do conceito de intuição intelectual de Schelling está 

no parágrafo VIII da obra Sobre o Eu que inicia com as seguintes palavras: 

 

O Eu só pode ser determinado por uma intuição. Mas, o Eu só pode ser definido 

por uma intuição. O Eu é apenas Eu na medida em que nunca pode tornar-se 

objeto. Isso significa que o Eu não pode ser determinado a partir de uma intuição 

sensível [sinnliche Anschauung], apenas a partir de uma intuição que não se 

dirige a nenhum objeto, pelo que não pode ser determinado apenas numa 

intuição  sensível,  que  não é  de  todo  intelectual, “pode  ser  determinado  numa 

                                                     
defeitos, Schelling diz que o sistema de Espinosa é “ infinitamente mais respeitável do que os 
sistemas populares de coligação do nosso mundo educado” (1980, tradução nossa, p.70), mas que 
sua intenção é derrubar o sistema espinosista a partir de seus próprios equívocos [Irrthümer]. 
Defendendo-se inclusive da semelhança com os conceitos do sistema de Fichte, Schelling quer 
lembrar que apresenta seus próprios  pensamentos,  “as  ideias  das  minhas  próprias relflexões” 
(1980, tradução nossa, p.70). Assim como se tornará claro quando falarmos sobre as Cartas sobre 
o dogmatismo e o criticismo, com o estudo dessas duas correntes, e também do idealismo subjetivo 
de Fichte, a única coisa que seus leitores de Schelling podem perguntar com possibilidade de 
resposta em Sobre o Eu é sobre "se esses princípios são verdadeiros ou falsos, e, (podem ser 
verdadeiros ou falsos), se através deles os resultados da filosofia crítica são realmente fundados" 
(SCHELLING, 1980, tradução nossa, p.71). 
10 Ver mais as críticas feitas na Vorrede da obra (1980, p.71,72,72), as quais, dentre muitas, deixa claro 
que “Finalmente, é também lei que a filosofia teórica de Kant afirmava a ligação mais sucinta em todo 
o lado, mas a sua filosofia teórica e prática não está de todo ligada por nenhum princípio comum, a 
prática não parece formar um mesmo edifício com o teórico, mas apenas um anexo de toda a filosofia” 
(SCHELLING, 1980, tradução nossa, p.73). 
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 intuição intelectual [intellektuale Anschauung]” (1980, tradução nossa, p.106). 

 

Se a intuição intelectual de Schelling não pode ser confundida com a simples 

intuição sensível, então nenhuma mediação é permitida a ela (seja por conceito ou 

experiência). A intuição intelectual é imediata e supera qualquer tipo de relação entre 

sujeito e objeto. Isso quer dizer que o Eu determinado pela intuição sensível, ao 

dirigir-se a um objeto não pode ser puramente intelectual. Por isso, “O Eu não pode 

ser dado por qualquer mero conceito” (SCHELLING, 1980, tradução nossa, p.106). Se 

o Eu fosse determinado por um conceito, então precisariamos de duas coisas: 

primeiro algo anterior e mais elevado do qual ele (o Eu) recebesse a unidade e, 

segundo, algo mais baixo do qual ele teria recebido sua multiplicidade, “em suma: o 

Eu seria condicionado por todo o lado” (SCHELLING, 1980, tradução nossa, p.106). 

Para Schelling, a recusa de Kant de uma intuição intelectual é feita mediante 

pressuposições anteriores. Principalmente pressupondo a presença de um Eu 

absoluto em toda parte, um princípio superior que determina “apenas o Eu 

condicionado e o não-eu na síntese com o Eu” (SCHELLING, p.1980, tradução nossa, 

p.106). Sendo assim, no pensamento de Schelling é a intuição intelectual que deve ser 

o princípio supremo e esse princípio deve ser também o próprio Eu absoluto. O Eu 

absoluto tomado como intuição intelectual é o próprio princípio, anterior a qualquer 

relaçao, portanto, incondicionado. 

Antes de fazer afirmações importantes como a do capítulo IX de que “O Eu é 

a unidade pura [schlechthin Einheit]” (SCHELLING, 1980, tradução nossa, p.107) e a 

do capítulo XI: "O Eu contém toda a realidade, então ele é infinito. (...) todos os 

atributos do  Eu também devem ser infinitos” (SCHELLING, 1980, tradução nossa, 

p.117), Schelling explica o seu princípio de identidade no capítulo VII. É preciso que 

acompanhemos a sua explicação do conceito de identidade para a compreensão da 

ideia de unidade infinita e da ideia de liberdade e, assim, encaminharmos a crítica de 

Hölderlin. 

Toda a identidade está apenas para o Eu, e para o Eu ela está apenas na 

medida em que é lei para o Eu. Nas palavras de Schelling, por lei [Gesetz]: 
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todas as formas de identidade (A=A) só são estabelecidas pelo Eu absoluto. Se 

esta forma (A=A) precedesse o próprio Eu, então A não poderia expressar aquilo 

que está no Eu, mas apenas aquilo que é colocado fora do ego; 

consequentemente, essa forma tornou-se a forma de objetos, como tal, e mesmo 

como o ego ficaria debaixo dela, como um objeto determinado por ela 

(SCHELLING, 1980, tradução nossa, p.102). 

  

 Dessa forma, como também já apontado no capítulo VIII, o Eu não poderia ser 

absoluto se tivesse algo que o precedesse, pois seria condicionado “como uma  única  

subespécie  subordinada  ao  conceito  de gênero de objetos (a modificação do único 

não-eu absoluto idêntico)” (SCHELLING, 1980, tradução nossa, p.102,103). O Eu 

schellinguiano é definido pela sua própria natureza como identidade absoluta 

mediante uma intuição intelectual, e, desta forma, pode ser expresso por duas 

sentenças: "Eu sou Eu, ou: Eu sou!" (SCHELLING, 1980, tradução nossa, p.103). 

 Em sentido epistemológico, o conceito schellinguiano só pode ser acessado 

por aqueles cuja liberdade não se condiciona apenas às imposições da realidade, 

pois ela é correspondente à liberdade na sua absolutidade. Nesse contexto, o 

conceito de intuição intelectual expresso na sentença Eu sou Eu de Schelling é fruto 

da liberdade mais íntima, aquela que ainda não conheçe sujeito e objeto como 

diferentes. Ao passo que o conceito de intuição intelectual de Fichte é subjetivo e 

considera o segundo Eu do Eu sou Eu como um objeto para o sujeito do primeiro Eu11; 

o Eu sou Eu de Schelling possui na sua subjetividade uma unidade anterior à 

diferenciação entre sujeito e objeto, pois está apenas na esfera do sujeito e pode ser 

entendido se dissermos apenas: Eu sou.  

 A intuição intelectual de Schelling só pode acontecer quando não somos 

objeto para nós mesmos, a intuição do mundo objetivo não diz respeito à ela e 

desaparece então aquele limite kantiano entre subjetividade e objetividade na ideia 

de unidade atemporal, pura. Ontologicamente falando, a intuição intelectual é a 

unidade primeira do mundo, princípio de tudo que existe, de todo o ser. Confome o 

capítulo X: “O Eu contém todo o ser, toda a realidade” (SCHELLING, 1980, tradução 

                                                     
11 Conforme a interpretação de Courtine, já expressa no capítulo anterior “Na posição do Eu, o Eu é 
objeto, mas também sujeito absoluto, a posição advém como afirmação do Eu e de sua identidade 
Eu sou Eu, com base numa reflexão originária” (COURTINE, 2006, p.51).  
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nossa, p.111). Desta forma, a lei formal A=A, exposta no conceito de identidade de 

Schelling, é o Eu na sua absoluta liberdade, o que significa que A e A são o próprio Eu 

sou, nem algo que o precede, nem algo referente a um objeto. 

 Conceito de identidade em Schelling é o que define o conceito de intuição 

intelectual como uma unidade primeira corresponente ao Eu. O Eu de Schelling é, em 

certo sentido, o ser de Hölderlin. Por um lado, o Eu de Schelling está próximo ao ser 

de Hölderlin porque antecede qualquer relação no compo do real, por outro, o Eu de 

Schelling se afasta do ser de Hölderlin quando se configura num Eu absoluto de 

possivel acesso para algumas pessoas realmente livres. 

 A liberdade absoluta (intuição intelectual) é possivel para aquele que se 

desprende de todo o tipo de primeiras necessidades humanas. Agora, assim como a 

ideia de um ser humano educado fichteano12 ou schilleriano13, a ideia de um genio 

schellinguiano toma sua originalidade. Para schelling a intuição intelectual é possivel 

de acesso mediante um esforço. “Esse esforço realiza nosso saber diante de nós 

mesmos; e este se torna, justamente por isso, puro produto de nossa liberdade” 

(SCHELLING, 1979, tradução nossa, p.18). 

 Para Hölderlin, e contra Schelling, a intuição intelectual jamais pode ser 

acessada, a desagregação sofrida pela unidade primeira a impossibilitou de ser o 

que deu origem a tudo que a partir dela existiu. A intuição intelectual é um 

pressuposto que só pode ser pensado a partir do juízo (separação entre sujeito e 

objeto). Para Hölderlin, ela não pode ser acessada por nenhum tipo de vida real. Não 

há acordo entre eles nem no campo epistemológico nem no campo ontológico do 

conceito de intuição intelectual. 

 Para Schelling o conceito de identidade diz respeito a uma lei da lógica formal 

(A=A). Para Hölderlin, ao contrário, o conceito de identidade não tem nada a ver com 

o princípio primeiro do mundo, do pensamento e da filosofia, a identidade é a 

igualdade posterior a uma cisão, ela é apenas uma reunificação. A unidade absoluta 

correspondente ao ser puro e a intuição intelectual holderlininana não possui 

                                                     
12 Ver mais em: FICHTE. Vorselungen über die Bestimmung des Gelehrten. SW I, Berlin, 1971. 
13 Ver mais em: SCHILLER, A educação estética do homem. Numa série de cartas. Tradução Roberto 
Schwag e Márcio Suzuki. São Paulo: Iluminuras, 1989.    
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nenhuma sentença lógica ou lei de identidade, uma vez que ela já é unidade antes de 

qualquer coisa. 

 Para nós é interessante notar também como tanto Schelling quanto Fichte 

usam da dialética platônica tão admirada por Hölderlin. Os instiga os dualismos 

entre finito e infinito, divino e humano. No caso de Schelling, como tentativa de 

solucionar os problemas do dogmatismo e do criticismo, ele mostra que ambos 

continuarão existindo, mas que nenhum deles pode resolver o seu grande problema 

“Como pode o Absoluto sair de si mesmo e opor a si um mundo?” (SCHELLING, 1979, 

tradução nossa, p.19). Nas Cartas sobre o dogmatismo e o criticismo, Schelling 

pondera: 

 

A resposta dogmática de um Deus dado por Espinosa e a resposta de um Eu sou 

dado por Kant não são suficientes. A resposta só pode ser dada via liberdade, um 

esforço do nosso espírito de acessar a unidade primeira. (SCHELLING, tradução 

nossa, 1979, p.18). 

 

 Para Schelling, essa liberdade absoluta, é entendida como intuição intelectual 

e, a intuição intelectual aos moldes tanto do criticismo quanto do dogmatismo acaba 

por configurar apenas uma ilusão. Um exemplo é a intuição intelectual kantiana, a 

qual Schelling parece se referir quando diz, na oitava carta: 

 

Despertamos da intuição intelectual, como despertamos do estado da morte. 

Despertamos por reflexão, isto é, por um retorno forçado a nós mesmos. Mas 

sem resistência não é pensado nenhum retorno Se eu levasse adiante a intuição 

intelectual, eu deixaria de viver (SCHELLING, 1979, tradução nossa, p.28). 

  

 O grande fechamento da ideia da possibilidade de uma intuição intelectual 

como liberdade absoluta encontra-se décima carta sobre o dogmatismo e o 

criticismo. Segundo Schelling, existe uma potência que pode anular nossa liberdade, 

essa potência é o destino. O herói trágico da Grécia antiga, ao enfrentar essa potência 

objetiva e perder para ela, com as piores consequências (em alguns casos, com a 

morte), exerce sua liberdade mais íntima. 
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A tragédia grega honrava a liberdade humana, fazendo que seu herói lutasse 

contra a potência superior do destino: para não passar além dos limites da arte, 

tinha de fazê-lo sucumbir, mas, para reparar também essa humilhação imposta 

pela arte à liberdade humana, tenha de fazê-lo expiar mesmo pelo crime 

cometido pelo destino (SCHELLING, 1979, tradução nossa, p.34). 

 

III. Hölderlin e Schelling da intuição intelectual à intuição estética 

 

 De fato, Schelling, Hölderlin, e também Hegel, trazem a intuição intelectual 

para o campo da filosofia da arte no caminho trilhado pela tão aclamada Ética de O 

Mais antigo programa de sistema do idealismo alemão. Nesse campo, Schelling se 

aproxima muito de Hölderlin, mostrando a coragem do herói (e do poeta) de 

investigar o princípio do mundo até as suas últimas consequências. Entretanto, é 

preciso reforçar que essa intuição intelectual que Schelling se refere ao mencionar a 

tragédia, não é a intuição intelectual como ser puro de Hölderlin. Aos moldes da 

filosofia hölderliniana, poderiamos dizer que a intuição intelectual de Schelling é uma 

intuição estética que não expressa a origem de tudo, mas sim, a recriação dessa 

origem.  

A tragédia é o ponto de cisão a partir do qual a pressuposição de um ser puro 

é despertada. A partir dela, o movimento do mundo almeja voltar a ser o que era antes 

e começa a trabalhar na reconstrução da unidade infinita. A tragédia aciona a 

operação poética que pode ser resumida como uma recordação [Erinnerung] do ser 

puro. Essa operação recria um ser semelhante em uma nova configuração. Todo 

esse processo de resgate criativo não pode ser outra coisa se não uma forma de 

estudo do ser puro. Desse estudo emerge não só o conceito de ser poético filosófico, 

mas também o conceito de tragédia poético filosófica. 

Hölderlin escreve em uma de suas cartas para Schiller, mais especificamente 

em 4  de  setembro  de  1795,  que  está  em  busca  de  “desenvolver  a  ideia  de  um  

progresso infinito da filosofia e mostrar que a exigência de que se deve impor, 

impreterivelmente, a todo sistema de reunir sujeito e objeto num em um absoluto, ou 

como que se queira chamar, só é possível esteticamente, na intuição intelectual” 

(HÖLDERLIN, 1921, p.111, 112). De forma semelhante, Hölderlin diz à Niethamer em 
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fevereiro do ano seguinte que pretende “encontrar o princípio esclarecedor das 

separações pelas quais pensamos e existimos e que possa permitir o 

desaparecimento do antagonismo entre sujeito e objeto, entre o nosso si mesmo e o 

mundo, sim, entre razão e revelação, teoricamente, na intuição intelectual” 

(HÖLDERLIN, 1921, p.113). O que Hölderlin pretende torna-se cada vez mais claro e 

tem a ver com a definição do ser novo enquanto união viva daquilo que é cindido a 

partir da intuição intelectual. A ideia de um progresso infinito da filosofia é uma 

exigência sistemática que reunifica sujeito e objeto via expressão teórica de uma 

imagem do pensamento. A imagem do pensamento de uma totalidade que vive 

acontece mediante a metáfora da intuição intelectual, essa que corresponde ao 

resultado do processo teórico operado pelo poeta na tragédia. 

A ideia de Hölderlin parte, sem dúvidas, da concepção kantiana de 

conhecimento. Mesmo que Hölderlin, assim como Schiller e Schelling, tenha se 

empenhado para dar “espírito” à filosofia da letra de Kant, a base dos seus estudos 

sobre filosofia foi declaradamente kantiana. No que diz respeito à operação do poeta 

e à operação do filósofo, segundo Kant, ao exercício do primeiro cabe dar regras à 

arte para a tentativa de exposição de uma imagem do pensamento. Ao exercício do 

filósofo, por sua vez, cabe construção da explicação dos conceitos abstratos. A 

diferença entre esses procedimentos é o que determina a impossibilidade de uma 

imagem condizente com a ideia de totalidade para a filosofia. Para Kant, enquanto o 

filósofo pode determinar os passos de como o entenidmento descreve as leis dos 

conceitos da natureza14, o poeta jamais consegue mostrar como chegou à sua obra 

de arte 15 . As ideias estéticas (idéias da razão) não contém nenhuma regra de 

representação completa porque estão acima dos limites da natureza e da experiência.  

 

                                                     
14 “Assim se pode perfeitamente aprender tudo que Newton expôs em sua obra imortal Princípios da 
Filosofia Natural, por mais que a descoberta de tais coisas exigisse engenho, por mais minuciosos 
que possam ser todos os preceitos da arte poética e por mais primorosos que possam ser os seus 
modelos. A razão é que Newton poderia mostrar, não somente a si próprio, mas a qualquer outro, de 
modo totalmente intuitivo e determinado para a sua sucessão, todos os passos que ele devia dar 
desde os primeiros elementos da Geometria até as suas grandes e profundas descobertas” (KANT, 
2010, p.154).  
15 “mas nenhum Homero ou Wieland pode indicar como suas ideias ricas em fantasia e contudo ao 
mesmo tempo densas de pensamento surgem e reúnem-se em sua cabeça porque ele mesmo não 
sabe, e, portanto, também não pode ensiná-lo a nenhum outro” (KANT, 2010, p.154, 155).  
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Existe, por isso, um campo ilimitado, mas também inacessível para o connjunto 

da nossa faculdade de conhecimento, a saber, o campo do suprasensível, no qual 

não encontramos para nós qualquer território e por isso no qual, nem para os 

conceitos do entendimento, nem da razão possuímos um domínio para o 

conhecimento teórico (KANT, 2010, p.19). 

 

A partir disso, Hölderlin quer mostrar que a faculdade da imaginação, quando 

alia o entendimento à razão, é sim capaz de expressar as ideias do campo do 

suprassensível. Mesmo que permaneça a impossibilidade de expressar uma intuição 

intelectual (imagem do pensamento de totalidade pelo entendimento), é possível que, 

na união da operação filosófica com a operação poética recrie essa intuição 

intelectual e tenhamos, portanto, o belo e sublime artístico. Nas palavras de Hölderlin 

em seu primeiro estudo sobre o assunto: “Chamamos belo e sublime apenas aquilo 

que age sobre nossa faculdade de sentir e de desejar a não ser por meio de uma 

representação total [Total-Vorstellung]” (SW II, p.327). Agora, entendimento e razão, 

filosofia e poesia, devem trabalhar juntos em uma intuição estética. Segundo 

Hölderlin: 

A ode trágica inicia no fogo mais elevado, o espírito puro, a pura intimidade [reine 

Innigkeit] transgrediu seus limites, não manteve suficientemente moderadas as 

relações da vida que necessariamente e por assim dizer são inclinadas a tocar-

se e, por meio da tonalidade inteiramente íntima, torna-se excessiva – a 

consciência, a reflexão, ou a sensibilidade física, não são mantidas de maneira 

suficientemente moderadas, - e assim, é por meio do excesso de intimidade que 

se origina o contraste que a ode trágica forja desde o começo para expor o puro 

(SW III, p.111).  

 

 A cissão avassaladora é a condição primeira de possibilidade do conceito de 

sublime. Essa condição é própria também das tragédias, quando sentimos a nossa 

potência de conhecimento naquilo que jamais poderíamos conhecer, se não fosse a 

arte. É por isso que só as tragédias podem nos levar a experimentar o suprassensível. 

Só elas partem do “fogo mais elevado” e permitem o sentimento de sublime, que nada 

mais é do que um sentimento de união entre eu e o mundo. Essa união recriada pela 

partição trágica contém em si um estudo da união primeira do universo. Por isso, 
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podemos defender a tese de que a tragédia pode ser entendida como um estudo do 

ser, ou, do próprio conceito de intuição intelectual hölderliniano. 

O estudo do ser pode ser entendido também como uma espécie de retorno à 

unidade original, entretanto é preciso deixar claro que esse retorno não é total, mas 

sempre novo. “O teorema da “unidade original – processo de regresso à unidade” é 

concebido como o objecto de um processo que caracteriza a “ode trágica”, bem 

como o “poema dramático trágico” (a tragédia) (KREUZER, tradução nossa, p. XXVI). 

O paradoxo das tragédias é que ela apresenta o todo a partir da separação, da parte. 

Como acontece na linguagem usada por Hölderlin em Juízo e Ser, o todo só pode ser 

pressentido na sua versão fragmentária. Porém, indo além de Juízo e Ser, agora o ser, ou o 

todo, pode ser apresentado (em nova configuração). A exposição do ser puro pelo ser novo 

é possibilitada unicamente pela tragédia, pois é ela que permite a metáfora da intuição 

intelectual. Nas palavras esclarecedoras de Courtine sobre a metáfora: 

 

O poema trágico é o que dá ocasião à intuição intelectual: ele permite que ela 

ocorra, oferecendo-lhe o teatro de uma possível propriação, ainda que 

paradoxalmente essa unidade (a unidade do originalmente uno, do original) 

nunca se exponha senão de maneira imprópria, nunca venha francamente às 

claras senão anulando o signo propriamente destinado a manifestá-la (2006, p. 

148). 

 

Na metáfora da intuição intelectual pela intuição estética, o poeta e o 

espectador compreendem, em um momento [Augenblick], a possibilidade da 

unidade do  microcosmo com o macrocosmo. É o privilégio da “Sensação de como 

o infinito está no finito, como todo espiritual na totalidade viva [lebendige Ganze]” 

(HÖLDERLIN, SW II, p.104). 

Sendo assim, estamos frente ao paradoxo do sublime, que mediante o maior 

sofrimento proporciona o sentimento de maior prazer. Esse sentimento de prazer, 

possibilitado pelo intenso sofrimento humano, é como um reencontro do homem 

com o seu estado de unidade (intimidade) com o mundo. Dessa forma, como 

explica Wiese quando fala da tragédia de Empédocles:  
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este sofrimento metafísico do homem só é possível porque um estado de 

proximidade com os deuses o precedeu uma vez, ou seja, uma presença do 

divino, uma perfeição e "intimidade" com a qual a natureza foi experimentada 

como "numinosa", como a natureza permeada pelo espírito (WIESE 1952, p.348).  

 

Entendemos que, em certo sentido, a vida poética faz renunciar a vida 

humana da simples sobrevivência. Por isso, pode-se dizer que na resignação do 

herói a vida se autorecria como nova intuição intelectual, como ideia de totalidade: 

como intuição estética. Em Hölderlin, Empédocles é o poeta herói resignante que 

retrata, ao mesmo tempo, a era do abandono16: “Ferido de amor, curei-me como a 

ti mesma, [terra,] /E, como nuvens de labareda, minhas preocupações /Dissolviam-

se no azul sublime” (HÖLDERLIN, p.269). Hölderlin apresenta Empédocles em dois 

aspectos e os mesmos do sublime: enquanto aniquilável pelo destino e enquanto 

grandeza infinita que se dirige conscientemente ao sacrifício.  

Nesse contexto entra em cena a influência de Schelling. A famosa constatação 

de Peter Szondi, de que “desde Aristóteles há uma poética da tragédia, apenas desde 

Schelling, uma filosofia do trágico” (SZONDI, p.23, 2004), sugere que o trágico toma 

sua discussão propriamente filosófica com Schelling. Em Schelling podemos dizer 

que a intuição intelectual torna-se cada vez mais objetiva porque é retratada 

estéticamete pelo conflito entre a liberdade e o destino. Nas suas Cartas sobre o 

dogmatismo e o criticismo, Schelling fala do destino como uma potência objetiva 

invisível sobre a qual nada resta ao herói, a não ser fazer uso de sua liberdade e 

perder. Schelling parte da tragédia grega para mostrar que ela “honrava a liberdade 

humana, fazendo que seu herói lutasse contra a potência superior do destino” 

(SCHELLING, p.34, 1979). 

O essencial para a realização da intuição estética de Schelling é o conflito 

entre a liberdade e o destino. O conflito entre a liberdade humana e a vida como um 

todo também aparece no contexto da intuição estética hölderliniana de forma que 

uma intuição mais objetiva também se apresente. Entretanto, a originalidade de 

Hölderlin em relação à Schelling está justamente na forma com que isso acontece e 

                                                     
16 A esse respeito ver mais em: COURTINE, Jean-François. A tragédia e o tempo da história. 
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isso se refere também ao próprio conceito de destino. O herói, no caso de Hölderlin, 

ganha quando perde sua vida humana individual e passa para uma vida universal.  

Hölderlin fala do destino já quando procura fundamentar filosoficamente o 

percurso de Hipérion no fragmento Juventude de Hipérion, o conceito é por ele 

definido com as poéticas palavras: 

 

A brônzea carroça do destino derruba quem não segura com coragem a rédea de 

seus corcéis – Também a natureza não quer que, diante das tempestades, fuja 

para o recuo do pensamento, e que, satisfeito, seja capaz de esquecer a 

efetividade no calmo reino do possível.[...] Realiza aquilo que pensas! 

(HÖLDERLIN, SW, II, p.43). 

 

A partir disso, encontramos um conceito de destino diferente daquele de  

Schelling. Para Hölderlin, o poeta corajoso consegue guiar as rédeas do destino e 

realizar o que pensa sem sucumbir sob suas forças. O destino, segundo Hölderlin em 

carta à Neuffer, é “A companheira dos heróis [Die gespielin der Heroën]” (1921, p.129). 

O destino do herói de Hölderlin é, seguindo os princípios sobre a lei da liberdade, 

trazer uma imagem semelhante àquela da intuição intelectual por meio da intuição 

estética, em especial no caso de uma obra trágica, "Todas as obras deste tipo devem 

basear-se numa intuição intelectual, que não pode ser outra senão aquela unidade 

com tudo o que vive” (HÖLDERLIN, SW, II, p.415). 

Nesse processo, a necessidade da sobrevivência, que é apenas mera 

necessidade gerada pelo próprio entendimento dá lugar a uma intuição viva que alia 

o entendimento à razão. Então, o poeta herói compreende a totalidade a partir alegria, 

que toma o lugar de toda a tragédia precedente. 

 

É a partir da alegria que o puro em geral [Reine überhaupt] deve ser 

compreendido, e os homens e os outros seres “tudo o que há de essência 

[Wesentliche] e significativo [Bezeichnende]” neles, e reconhecer 

sucessivamente todas as relações e repetir suas partes consecutivas em sua 

conexão até que a intuição viva mais objetiva [die lebendinge Anschauung 

objektiver] surja novamente do pensamento, da alegria, antes que intervenha a 
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necessidade [die Not], porque o entendimento, que provem da mera 

necessidade, é sempre unilateral e oblíquo (SWII, p.380,381). 

 

 Nesse contexto cabe voltar àquela que chamou Courtine de “primeira 

interpretação do fenômeno trágico” (2006, p.195). A ideia de uma intuição mais 

objetiva [lebendinge Anschauung objektiver] de Hölderlin segue, até certo ponto, a 

concepção schellinguiana de intuição estética. Como já explicamos no tópico 

Hölderlin contra Schelling, o que o jovem filósofo entende por intuição intelectual, 

enquanto uma unidade pura e imediata ou liberdade absoluta está para além de 

qualquer relação entre sujeito e objeto. A intuição intelectual é o princípio absoluto 

da filosofia. A exposição desse princípio primeiro e absoluto que não é outra coisa 

se não a ação da liberdade mais íntima, que só pode acontecer mediante uma 

apresentação [Darstelllung]. Isso acontece mediante o esforço do gênio, porque é a 

apresentação de um princípio em um produto artístico.  

É justamente nesse sentido, da apresentação do princípio da filosofia e de 

todo o movimento do pensamento e da vida pela arte, que Hölderlin concorda com 

Schelling. Nas palavras de Schelling em Sistema do idealismo transcendental (1800):  

 

em efeito, a intuição estética é precisamente a intuição intelectual objetivada. 

Somente a obra de arte me mostra o que de outro modo não seria mostrado por 

nada: o absolutamente idêntico que já foi dividido no Eu; assim pois o que o 

filósofo deixa dividir-se no primeiro ato da consciência se mostra pelo milagre 

da arte em seus produtos e que de outro modo seria inacessível para toda 

intuição [...] A natureza deixa de ser para o artista o que é para o filósofo, a saber, 

unicamente o mundo ideal aparecendo em constantes limitações ou somente em 

reflexos imperfeitos de um mundo que não existe fora de si, mas nele mesmo 

(SCHELLING, 1988, p.423,425). 

 

A confiança de Hölderlin na arte para expressar o que a filosofia não 

consegue expor também é evidente. Embora a intuição intelectual de Hölderlin 

consista no conceito de ser e não no conceito de eu, para o poeta a intuição 

intelectual sofre também uma espécie de objetivação. Nesse processo de 

objetivação, o que era apenas conceito traz para a arte a dignidade de uma 
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atividade, pois expressa algo que pode ser entendido no mundo real. Há, portanto, 

em Hölderlin e Schelling, diferentes desenvolvimentos da ideia de uma recriação 

da intuição intelecual pela intuição estética.  

 

Considerações finais 

 

 Para mostrar a importância do estudo da beleza para a vida humana como um 

todo é muito importante que coloquemos lado a lado a operação poética e a 

operação filosófica e pensemos sobre elas. Ora, parece que esse foi o desavio 

proposto por Hölderlin e Schelling para mostrar a importância da aproximação entre 

poesia e filosofia defendendo a última “das garras” do entendimento e libertando o 

conceito de intuição intelectual. A intuição intelectual entendida como ser puro é de 

impossível realização para a filosofia justamente porque está presa às regras do 

entendimento que não consideram a sensibilidade. No momento em que a filosofia 

reconhece a poesia e alia o entendimento à sensibilidade a intuição intelectual, ela 

dá lugar à intuição estética, o que podemos entender como realização da filosofia 

poética de um ser que é vivo. Como já dito em O mais antigo programa de sistema 

do idealismo alemão: “O filósofo deve possuir tanta força estética [ästetische Kraft] 

quanto o poeta [Dichter]” (HÖLDERLIN, SWII, p.442).   
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 1 

Criticidade e sistematicidade 

  

 Conhecer a verdadeira lei do universo, saber se a totalidade contém uma 

lógica imanente, universalíssima e determinante de algum grau de ordem, ou se tal 

conhecimento nos é, por fim, inacessível, foi questão comum e crucial da tradição 

filosófica. O modelo inicial de Platão, conjecturado a partir de um mundo objetivo 

idealmente3 organizado e determinante da desordenada diversidade fenomênica do 

outro mundo, apesar de influenciar toda uma tradição dualista que, de certo modo, 

perdura até os nossos dias, não resistiu à crítica do próprio autor, que em sua obra 

tardia4  acusa alguns problemas insolúveis do dualismo e concentra esforços na 

busca por uma alternativa sistemática integradora da unidade ideal e da 

multiplicidade real. 

 A atitude dos idealistas modernos de fazer do pensamento reflexivo o próprio 

fundamento de um sistema racional trouxe avanços à história da filosofia, mas 

também retrocessos. É inegável a rica contribuição de Descartes ao reacender a 

corrente idealista e abrir a modernidade à crítica; contudo, o mesmo ato reflexivo que 

fez brotar a mais radical de todas as dúvidas, aquela que duvida de tudo inclusive da 

própria existência real de quem está duvidando, foi também responsável por sua 

aniquilação e consequente emergência da certeza dogmática. Instigados pela dúvida 

                                                     
1 Prof. Dr. (PUCRS). E-mail: eduardo.luft@pucrs.br 
2 Doutora em Filosofia (PUCRS). E-mail: rosana.pizzatto@gmail.com 
3 Sobre o idealismo objetivo em Platão, cf. Luft/Pizzatto, 2020. 
4 Cf. Luft, 2014. 
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cartesiana e também por seu limite, os idealistas alemães aceitaram o desafio de 

estruturar conjuntamente sistematicidade e criticidade. 

 Kant motivou o abandono da metafísica dogmática e ampliou a crítica do 

plano lógico cartesiano ao epistemológico, transformando-a em instrumento 

mediador de todo conhecimento possível. Com ele, a ontologia passa de uma mera 

teoria de objetos, independentes e externos ao sujeito, a uma teoria reflexiva sobre o 

modo como pensamos a totalidade, uma teoria do pensamento pelo próprio 

pensamento, ou ainda, uma lógica transcendental responsável pela conceituação e 

compreensão da realidade fenomênica. A posterior radicalização de Fichte, que 

elevou o eu transcendental a sujeito autoprodutor de todo o mundo fenomênico, 

liberando a razão de pressupostos externos ainda presentes em Kant, aproximou 

ainda mais criticidade e sistematicidade.5 Todavia, se por um lado o pensamento 

reflexivo avançou como fundamento do sistema de filosofia ao conceber o ser 

enquanto ser, independentemente de uma exterioridade objetiva, por outro, 

negligenciou um fenômeno decisivo a qualquer sistema crítico: a investigação da 

dimensão constitutivamente intersubjetiva do pensar humano. 

Foi preciso a Fenomenologia 6  de Hegel mostrar o longo caminho de 

autodesdobramento da consciência, do nível fenomênico imediato à 

autoconsciência mediada intersubjetivamente, para que o “caminho do desespero”, 

o aprofundamento da dúvida desfizesse o tribunal da razão pura,  superando e 

guardando o idealismo subjetivo em uma forma ainda embrionária de idealismo 

intersubjetivo7, elevado a momento do tipo específico de idealismo objetivo proposto 

por Hegel.8  A pretensão kantiana de uma epistemologia pura perde força e o embate 

fenomênico faz cair o solipsismo e renascer o diálogo crítico, recuperando a via 

intersubjetiva ainda incipiente na tradição grega clássica. Após superar os 

pressupostos herdados da tradição racionalista e conquistar o saber absoluto, com 

a identificação da estrutura lógica entre pensamento e realidade, Hegel projetou a 

                                                     
5 Schelling eleva o idealismo subjetivo de Fichte a um idealismo objetivo, inicialmente como filosofia 
da natureza e posteriormente como filosofia da identidade. 
6 Para uma extensa e bela introdução à Fenomenologia hegeliana, cf. Lima Vaz, 2020. 
7 Sobre o déficit de uma teoria da intersubjetividade mesmo em Hegel, cf. Hösle, 1988, v.1, p.263ss. 
8 Cf. Luft/Pizzatto, 2020. 
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fundamentação primeira e última da totalidade (do absoluto) exclusivamente no 

plano lógico. 

Para isso, levou a termo a razão transcendental kantiana na Lógica, 

antecipando o déficit de fundamentação da lógica formal 9  e inserindo-a como 

momento interno de uma lógica mais abrangente, uma espécie de hiperlógica10, que 

operaria por sínteses a priori movimentadas dialeticamente por contradições 

emergentes de seu autodesdobramento e sempre recorrentemente superadas. O 

controverso resultado hegeliano, ao conceber a totalidade como uma hiperlógica 

movida por pressuposição e reposição de categorias universalíssimas conhecidas 

da tradição filosófica, foi um monismo diferenciado, mas também incondicionado, 

estruturado a partir de uma rede semântica conceitual fundamentada de modo 

primeiro e último, a partir da qual todo existente (pensado ou real) emerge como 

momento de um sistema relacional e processual. 

A rica definição de crítica defendida por Hegel está claramente explicitada 

nestas duas obras, e pode ser assim compreendida: mergulhar internamente e 

profundamente em uma teoria a fim de superar e guardar (Aufheben) seus 

pressupostos em uma posição mais abrangente. Esta postura difere de uma crítica 

meramente externa, preocupada somente em contrapor argumentos não 

condizentes com a teoria lógica criticada. A supremacia da primeira crítica em 

relação à segunda parece clara e indiscutível. A verdadeira crítica é interna, como na 

Fenomenologia, que demonstra o desdobramento da autoconsciência no decorrer na 

história e anuncia o caráter ilusório da razão transcendental ao se impor como 

tribunal julgador de conflitos, e como na Lógica, que reinaugura a crítica e sobrepuja 

a metafísica dogmática de Espinosa e Schelling – evitando o acesso direto ao 

absoluto via intuição intelectual –, a fim de reestruturar a totalidade absoluta com 

introjeção da contingência; entretanto, além dos problemas que envolvem a 

metodologia dialética de sínteses apriorísticas, o desfecho desta obra se mostra 

incapaz de sintetizar criticidade e sistematicidade (cf. exposição no item 2 a seguir). 

Mas, se o caráter crítico consiste no que Hegel compreendeu como Aufheben 

da teoria criticada (o superar e guardar desta teoria), o que dizer de uma crítica que 

                                                     
9 Cf. Bachmann, 1998. 
10 Cf. Luft, 2011. 
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a faz colapsar? Tal crítica não seria interna no sentido do Aufheben, pois este 

mantém aspectos do sistema criticado, mas uma crítica interna com força implosiva. 

Parece-nos legítimo compreender a primeira como crítica interna fraca e a segunda 

como crítica interna forte11. 

O que nos cabe agora, portanto, não é riscar a ontologia e desprezar a legítima 

aspiração filosófica por uma teoria da totalidade, atitude típica de várias correntes 

contemporâneas, nem tampouco ignorar a história do pensamento ocidental, ou 

mesmo elaborar uma metafísica completamente nova. A proposta que segue o 

presente texto, em continuidade com nossas pesquisas anteriores12, é revisitar a 

tradição dialética a fim de reconstruí-la no contexto do pensamento contemporâneo. 

Destituídos da ambição por uma teleologia do incondicionado13 e em diálogo com a 

teoria evolutiva e a teoria de redes, vamos - além de Hegel e em retorno ao 

pensamento tardio de Platão - reestruturar um projeto de sistema aberto à crítica e, 

consequentemente, pulverizar a pureza epistemológica em uma infinita gama de 

possibilidades lógico/ontológicas atuais e potenciais. Para isso, iniciaremos com 

uma crítica interna forte à lógica modal de Hegel, responsável pelo consequente 

colapso de seu sistema; na sequência, a atualização crítica da filosofia dialética nos 

conduzirá a um novo projeto de sistema autocondicionado e deflacionado a uma 

única ideia, a coerência; e por fim, uma crítica interna fraca nos auxiliará na releitura 

da Lógica de Hegel, revertendo-a a uma simples possibilidade, dentre infinitas, de um 

espaço lógico evolutivo. 

  

2 

Reconstrução do sistema de filosofia 

(crítica interna forte à Lógica hegeliana) 

  

Na Ciência da Lógica, Hegel pretendeu desdobrar toda a rede semântica de 

categorias que constituem o conceito, isto é, o conteúdo lógico do saber absoluto, 

ou ainda, os diversos graus de determinação da estrutura lógica do pensamento e da 

                                                     
11 Cf. Luft, 1995, p.13ss. 
12 Cf. Luft/Pizzatto, 2020. 
13 Cf. Luft, 2001a. 
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realidade. A atividade dialética do pensamento que pensa a si mesmo inicia-se como 

ser pretensamente indeterminado (Doutrina do Ser), passa pela autorreflexão na 

essência, momento em que se interioriza como substância (Doutrina da Essência), e 

atinge sua verdade como conceito de liberdade ou subjetividade, desenvolvendo-se 

internamente e realizando-se finalmente como ideia absoluta (Doutrina do Conceito). 

 Essa hiperlógica hegeliana instaura certa superioridade em relação à lógica 

formal, na medida em que detecta contradições – resultantes da tentativa de realizar 

sua autofundamentação com as ferramentas típicas do entendimento – e 

seguidamente as supera, mostrando-se mais abrangente14. Como este processo é 

ascendente, o sucesso em detectar e superar contradições só será alcançado 

plenamente ao término de todas as contradições. Portanto, o desfecho exigido para 

que a fundamentação primeira se realize de modo último, isto é, o êxito da 

autofundamentação, culmina na eliminação de toda e qualquer contradição atual ou 

potencial. E aqui, a crítica interna forte: sem a possibilidade do erro (a contradição 

potencial) não há criticidade, e sem criticidade não há dialética. Encerra-se o diálogo 

com o ceticismo, o sistema fecha-se e, consequentemente, implode.15 Para uma 

compreensão mais direta desta crítica, segue a explicitação do processo de 

formação da incondicionalidade da Lógica. 

  

2.1. A teleologia do incondicionado e o colapso do sistema hegeliano 

  

A teoria das modalidades, conforme desenvolvida na Efetividade, na terceira e 

última seção da Doutrina da Essência, traz o momento de união do princípio da 

identidade com o da causalidade, evidenciando que todo e qualquer ser precisa de 

ambos para existir efetivamente, e é, especialmente, o momento em que Hegel busca 

provar a insuficiência de ambos. A partir das categorias modais de efetividade, 

possibilidade, e necessidade, Hegel desenvolve um raciocínio dialético para revelar a 

seu leitor a necessidade de uma quarta categoria, que emerge a partir da efetividade 

e da possibilidade, a contingência. Sua intenção é demonstrar como estas quatro 

                                                     
14 Porque livre da demanda purista por um pensar por princípio livre de contradições, mesmo que 
apenas potenciais. 
15 Cf. Luft, 2001, p.178 ss. 
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categorias estão intrinsecamente e dialeticamente relacionadas na determinação 

efetiva de qualquer existente autossuficiente. Para isso, a argumentação dialética 

totaliza três rodadas subsequentes que relacionam semanticamente as quatro 

categorias, cada rodada apresentando um grau de necessidade (de um pensamento 

ou de um ser), em acordo com sua relação lógica com a contingência: necessidade 

formal, necessidade real e necessidade absoluta, respectivamente. 

Na primeira rodada é explicitada a contingência do pensamento e do ser (ou 

efetividade, possibilidade e necessidade formais), mostrando-se a insuficiência da 

lógica formal16 em determinar algo efetivamente. Se o princípio da identidade ou, em 

sua face negativa, o princípio de não-contradição exige de todo pensamento e de 

todo ser que seja idêntico consigo mesmo, ele não determina nenhum modo 

específico do pensamento e do ser. A mera conformidade a este princípio deixa 

inteiramente em aberto a questão do que seja propriamente este pensamento ou este 

ser referido. O fato de algo ser idêntico a si mesmo não exclui que possa ser 

inteiramente outro em outras circunstâncias, desde que respeitada a demanda por 

autoidentidade(ser); é justamente tal fato que Hegel demonstra ser falso, devido à 

incapacidade deste momento formal captar a totalidade, exaurir a demanda por 

determinação completa que constitui tanto o ser quanto o pensar. 

Ou seja, quando o pensamento busca captar o conceito, consegue apenas 

algo que lhe está dado parcialmente (ou de modo incompleto), e a pura identidade 

mergulha num mar de contingências, pois este puro idêntico poderia ser qualquer 

coisa – ao mesmo tempo em que ele é (em sua autoidentidade) poderia ser outra 

coisa (também autoidêntica). Sem relacionar este pensamento com outros 

pensamentos (ou um existente com outros existentes) a determinação completa e 

necessária para conferir significado não será alcançada. Por isso Hegel enfatiza, na 

rodada formal, a categoria da contingência (justamente aquilo que pode ser ou não-

ser), a outra face da necessidade meramente formal. Esta síntese é uma contradição 

por insuficiência: aplicado somente o princípio da não-contradição a um 

pensamento qualquer, ele continuará a ser um pensamento insuficiente, já que todos 

                                                     
16 Lembrando que, contexto da Lógica hegeliana, a estrutura do pensamento é a estrutura do ser e, 
portanto, o princípio de identidade (ou, em sua versão negativa, o princípio de não-contradição) vale 
para o pensar tanto quanto para o ser, e a lógica formal é também uma ontologia apenas formal. 
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os pensamentos são autoidênticos e igualmente possíveis; por outro lado, a síntese 

mostra que a contingência é necessária, uma vez que não há como evitar sua 

emergência. 

A rodada formal leva à necessidade relativa (ou efetividade, possibilidade e 

necessidade reais), o momento crítico negativo da segunda rodada,  na qual as 

relações de reflexão serão responsáveis pela delimitação e determinação. 17  Os 

condicionamentos exteriores e determinantes das cadeias causais são contingentes, 

não são de saída predeterminados como na substância única de Espinosa e também 

na filosofia da identidade do jovem Schelling. Neste ponto emergem novamente as 

duas características fundamentais da lógica dialética, a necessidade e a 

contingência. Necessidade de qualquer existente relacionar-se externamente com 

outros, mas contingência do condicionante externo pressuposto; esta necessidade 

externa é ainda insuficiente para a plena determinação de um pensamento singular 

ou algo efetivamente existente, pois quando levado às últimas consequências, o 

condicionamento externo resulta apenas em cadeias causais heterodeterminadas 

que se perdem em má infinitude. 

A determinação efetiva exige a terceira e última rodada com a cadeia linear 

fechando-se sobre si mesma, ou seja, a condição de existência efetiva (como 

pensamento ou coisa no mundo) é ser um sistema relacional auto-organizado, uma 

multiplicidade em unidade, caso contrário, acaba em um regresso ao infinito. A 

semântica conceitual do puro pensamento, assim como a lógica imanente ao mundo 

real, além de relacional e processual, é também holista. 

O final da efetividade do ser atinge a necessidade absoluta que culminará na 

relação absoluta alcançada na ação recíproca, o que significa, respectivamente, a 

passagem da essência (manifesta como substância incondicionada, mas ainda não 

plenamente determinada) para a subjetividade que é livre justamente por ser 

autodeterminada em plenitude (ou o conceito). O processo dialético de 

desdobramento da razão no sistema hegeliano tem, portanto, uma teleologia 

direcionada à unidade absoluta ou completa, à totalidade incondicional porque causa 

plena de si mesma.18 

                                                     
17 Hegel, WL, v.II, p. 207ss.  
18 Cf. Luft, 2016.  
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A passagem da Essência ao Conceito marca a explicitação desta teleologia 

unidirecional para a completude (Vollendung) do conceito, o sistema da razão pura 

em sua máxima determinação. É para cumprir seu telos que a substância 

(subjetividade) irá se relacionar com ela mesma (substância com seus acidentes) e 

gradativamente com outras substâncias (causalidade recíproca), superando as 

contingências e se elevando à necessidade absoluta (ensaiando a completude das 

determinações realizada na ideia absoluta), com seus conteúdos superados em 

sínteses mais e mais estáveis até a incondicionalidade da esfera mais elevada, o 

conceito. No início, o sistema é aberto a múltiplas possibilidades (de pensamentos e 

de fatos no mundo), contudo, a abertura, o engendramento constante e infinito de 

contingências em todos os campos, indispensável a qualquer sistema crítico, já que 

é da contingência que emana a possibilidade da dúvida, de revelar falso um 

pensamento outrora dado por verdadeiro, ou o contrário, é diluído ao final do 

processo de autodesdobramento lógico, aniquilando o sentido mais próprio da 

dialética. 

  

2.2. Um novo projeto de sistema: o idealismo evolutivo 

  

Uma correção pontual no sistema hegeliano, que busca direcionar uma crítica 

interna fraca à teoria das modalidades mantendo a Doutrina do Conceito, embora 

instigante19, é insuficiente20, pois a teleologia imanente e ascendente direcionada à 

suposta unidade completa do sistema acaba permanecendo, mesmo que mitigada. 

A constância da dialética entre identidade e diferença, ou o eterno jogo entre unidade 

e multiplicidade, imprescindível a um sistema crítico, é incompatível com qualquer 

teleologia do incondicionado. Por isso, precisamos intensificar a força da crítica 

interna à Lógica e reconstruir o projeto de sistema, o que significa abandonar a 

hiperlógica triádica movimentada por sínteses apriorísticas ascendentes 

preservando, todavia, de Hegel a tese da identidade estrutural entre ser e 

pensamento (o pressuposto central do idealismo objetivo) e o caráter relacional, 

processual e holístico da ontologia dialética. Em diálogo crítico com o Platão tardio, 

                                                     
19 Cf. Cirne Lima, OC, p.193ss. 
20 Cf. Luft: “Considerações dialéticas sobre o sistema do dever-ser”, in: Cirne Lima/Luft, 2012, p.93ss. 
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acolhemos a dialética do uno e do múltiplo (também presente, embora de modo 

lateral, em Hegel), atualizando-a e radicalizando-a pela deflação da vasta rede de 

ideias em Platão ou de categorias em Hegel a uma única ideia, a ideia da coerência. 

No novo projeto de sistema, autocondicionado e em evolução, a estrutura 

lógica imanente e universalíssima de todo o ser e de todo o pensar é somente a ideia 

da coerência, a dialética do uno e do múltiplo, cuja única determinação é o caráter 

relacional e holístico de todos os existentes. Só o coerente permanece determinado, 

é a lei da coerência. É dizer que todo e qualquer ser que existe na natureza ou no 

pensamento ou é uma configuração processual e autocoerente, concebido como a 

unidade de uma multiplicidade, ou como uma multiplicidade em unidade, ou se 

desfaz na incoerência. 

A atualização da dialética platônica do uno e múltiplo, agora regida pela ideia 

da coerência, nos aproxima da teoria evolutiva e também da linguagem 

contemporânea da teoria de redes21, que compreende pensamento e mundo como 

relações dinâmicas entre eventos tematizados em redes (quando imersos no tempo) 

ou em grafos (quando abstraídos do tempo). 

Diversamente de Hegel, a ideia manifesta-se de infinitos modos possíveis, o 

que reverte a teleologia do incondicionado à teleologia da coerência, 

multidirecionada segundo o contexto evolutivo. Assim, todos os seres atuais e 

potenciais desdobrados pela ideia podem ser lidos como configurações (redes ou, 

mais determinadamente, sistemas) ou momentos de configurações relacionais, 

dinâmicas e com algum grau de autocoerência. A única exigência é a demanda por 

coerência, constantemente buscada mas nem sempre satisfeita: quando os seres a 

satisfazem, permanecem, quando não, perdem-se na incoerência. 

Apreendemos com mais facilidade a multiplicidade de configurações 

possíveis quando projetamos o idealismo evolutivo espacialmente.22 Como a ideia 

manifestada em todos os subsistemas pode se pôr de infinitos modos, podemos 

iniciar esta projeção compreendendo os dois polos extremos: a máxima unidade 

(predomínio do uno sobre o múltiplo) e a máxima multiplicidade (predomínio do 

múltiplo sobre o uno). Por serem opostos correlativos no jogo dialético da coerência 

                                                     
21 Cf. Barabási, 2002. 
22 Cf. Luft, 2014, p.86ss. 
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(um não existe sem o outro), uno e múltiplo coincidem em seus extremos e formam 

o círculo que representa o sistema de todos os sistemas. Temos, assim, o espaço 

lógico evolutivo, um campo aberto, dinâmico e adaptativo que representa a 

totalidade, e que contempla todas as manifestações atuais e potenciais da ideia da 

coerência.  

No círculo do espaço lógico evolutivo (cf. figura exposta no próximo item), 

hipoteticamente dividido em quatro partes simétricas, os dois quadrantes superiores 

representam os extremos: à esquerda o predomínio do uno (quadrante de 

Parmênides) e à direita o do múltiplo (quadrante de Górgias); os traços mais 

marcantes característicos do primeiro são a identidade, a invariância e a 

determinação (a ordem), e do segundo são a diferença, a variação e a 

subdeterminação (o caos). Ambos os quadrantes são instáveis; no quadrante de 

Górgias, os seres tendem à incoerência (disrupção) por serem incapazes de evoluir 

e gerar história em meio ao caos; no quadrante de Parmênides há estabilidade, 

ordem pode gerar ordem, mas a ordem excessiva é vulnerável a choques. No ponto 

superior que une os extremos (configuração de Cusanus) os opostos coincidem. Os 

dois quadrantes inferiores (quadrantes de Leibniz) manifestam maior grau de 

coerência, levando-se em conta o traço dinâmico da ontologia dialética, pois no seu 

ponto médio inferior está a mesotês, a marca da coerência entre unidade e 

multiplicidade, representando a resiliência adaptativa da organização, em diferença 

à mera ordem. O espaço lógico evolutivo é o campo de possibilidades que envolve 

todos os modos possíveis da coerência. 

As infinitas e diversas manifestações da ideia, auto-organizadas em sistemas 

adaptativos, movimentam-se constantemente no espaço lógico a fim de preservar 

seu bem primeiro, a autocoerência. Por serem configurações relacionais, o ganho ou 

a perda de relações impactam diretamente em seu processo de autodeterminação. 

Como demonstrou Hegel, sem relações não há determinação, mas apenas o vazio da 

indeterminação. Ganhar relações de modo excessivo ou relações cada vez menos 

determinadas (ou mais subdeterminadas), no entanto, resulta na decaída no instável 

reino do quadrante de Górgias. No extremo oposto, perder relações e 

subdeterminação de modo exagerado acarreta cair nas malhas precárias da ordem 

extrema (no quadrante de Parmênides). Sistemas não são efeitos necessários ou 
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predeterminados de uma causa anterior, mas eventos relacionais, processuais e 

autocoerentes; tampouco atingem a adequada determinação na necessidade 

absoluta (eliminando todas as contingências) concebida por Hegel. Na dialética 

atualizada do uno e múltiplo, determinar-se é auto-organizar-se (com algum grau de 

coerência) e, portanto, autodeterminar-se. Não há mais a dicotomia rígida entre a 

ordem (o uno) e o caos (o múltiplo); estes dois são agora opostos correlativos e de 

seu emaranhamento emergem os múltiplos graus possíveis de determinação, de 

modo que a realização (máxima ou mínima) de determinação em cada sistema é 

sempre gradual e contextual, porém, com tendência do devir universal aos 

quadrantes mais harmônicos de Leibniz.  

A abertura do idealismo evolutivo abrange as infinitas configurações atuais e 

potenciais do pensamento e da realidade, conforme nosso interesse no campo 

epistemológico ou cosmológico, respectivamente. A única demanda é a coerência 

intra e inter-relações. Isto nos permite visualizar e compreender a Lógica de Hegel 

como mais uma configuração possível, dentre infinitas, do espaço lógico evolutivo. 

  

3 

Multiplicidade lógica 

Para a crítica interna (fraca) à Lógica hegeliana 

           

O amplo quadro referencial da ideia da coerência, no qual se manifestam todos 

os existentes possíveis, nos permite reler os movimentos da Lógica de Hegel como 

tentativas de autodeterminação do ser em um processo ascendente de busca por 

coerência e, assim, reconstruir criticamente sua caminhada na busca pelo absoluto. 

Faremos isso nos apropriando de um recurso bastante familiar ao autor, o Aufheben, 

isto é, uma crítica interna fraca que supera e guarda a sua Lógica em uma posição 

mais abrangente e autocoerente; ou seja, vamos clarificar e realocar os passos da 

Doutrina do Ser e da Essência no interior da vasta rede dialética do uno e múltiplo, 

elevando-os a uma posição consistente com o universo dinâmico e evolutivo. 

A recusa da teleologia do incondicionado e a releitura da ontologia dialética à 

luz da oposição correlativa do uno e do múltiplo implica a reconstrução de toda a 

esfera lógica do conceito (quer dizer, a Lógica de Hegel) como apenas um momento 
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do espaço lógico evolutivo engendrado pela ideia da coerência, como uma linha 

oscilante demarcando as inúmeras tentativas do próprio pensamento hegeliano de 

manifestar coerência em sua pretensa reconstrução crítica da metafísica ocidental, 

agora revisitadas no contexto de uma teoria dinâmica e deflacionada do ser.    

 A figura a seguir representa o espaço lógico evolutivo que emana da ideia da 

coerência. Como já explicitado no item 2.2, os quatro quadrantes demarcam os 

potencialmente infinitos modos possíveis de manifestação da ideia, contemplando 

em seus quadrantes superiores tanto a máxima ordem (em Parmênides) quanto a 

máxima desordem (ou caos (em Górgias)), como também o equilíbrio dinâmico (ou 

organização) entre ambos (nos quadrantes inferiores em Leibniz).  A linha oscilante 

(em preto) reproduz o percurso dialético da Lógica de Hegel relido como momento 

ou um tênue filamento do devir universal emanado da dialética do uno e múltiplo. 

Vale lembrar que o autodesdobramento lógico do absoluto em Hegel, 

empreendido por meio do pensamento que pensa a si mesmo, faz emergir os três 

momentos característicos de sua dialética: o momento abstrato (do entendimento), 

o momento dialético (negativo-racional), e o momento especulativo (positivo-

racional), sempre explicitados em estruturas triádicas de tese, antítese e síntese.23 

Desse modo, o pensamento que pensa a si mesmo, objetivado como totalidade (ser), 

terá como oposto correlativo o seu lado negativo, tão necessário à autodeterminação 

quanto insuficiente; esta negação (potencial contradição) é  é engendrada pela 

própria razão dialética.24 O lado crítico negativo se contrapõe ao lado positivo e a 

instabilidade entre estes dois polos gera a superação da negação (a negação da 

negação), não como triunfo do lado positivo inicial, mas como nova síntese 

especulativa.  

Nas rodadas subsequentes, nas quais o pensamento (pensando a si mesmo) 

tenta captar um novo conceito, nova contradição emerge, e o desdobramento 

dialético posterior fará da contingência do ponto de partida, dos atos de 

pressuposição, uma necessidade posta pelo próprio conceito. As várias sínteses – 

que a seguir colocamos como tentativas de autocoerência – serão responsáveis pelo 

                                                     
23 Hegel, Enz, §79.  
24 Para uma refutação a Schelling sobre sua crítica à falta de contingência no sistema hegeliano, ver 
Luft, 1995. 
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processo ascendente de autodeterminação do ser gerando sucessivas tríades mais 

e mais (auto-)organizadas (mais próximas dos quadrantes de Leibniz), todas elas 

concretizando diferentes graus da ideia. Em Hegel, este processo se completa com 

a figura dialeticamente paradoxal da estabilização final na ideia absoluta; como 

vimos no item 2.1, todavia, esta completude gera o colapso do sistema dialético. Com 

o auxílio do espaço lógico evolutivo, veremos como a busca por coerência inaugura 

várias tentativas de autocaptação do pensamento (autoconceitualização), cada qual 

se pondo como uma camada de maior coerência, culminando não mais no 

incondicionado, mas em inúmeros graus possíveis de autocoerência do ser (pensado 

ou existente, atual ou potencial). 

 

Espaço lógico evolutivo (E.L.E.): 
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 Primeira camada:  menor autocoerência do ser 

(Doutrina do ser) 

  

3.1. Primeira tentativa (T1): ser puro 

 

 Com a atividade dialética do pensamento pensando a si mesmo, Hegel 

pretende alcançar a verdade do conceito, a sua plena manifestação. A primeira 

tentativa de dizer a totalidade completa ou plenamente determinada dá-se sob a 

categoria ser. O ser, puro ser, é ao mesmo tempo o pensar, puro pensar, e o início da 

Lógica faz coincidirem o começo do pensamento grego e o começo do pensamento 

moderno, o ser-uno de Parmênides e o cogito cartesiano.  

O que é, todavia, para Parmênides ou Descartes, o fundamento indubitável do 

sistema de filosofia, é, para Hegel, um ponto de partida precário e instável: a suposta 

máxima determinação do ser, a suposta manifestação plena do pensamento (ou do 

ser) como máxima ordem é, na verdade, o seu reverso: uma totalidade oniabrangente, 

sem nenhuma diferenciação interna, insustentável e impensável. A máxima ordem 

reverte no máximo caos, o ser desfaz-se no nada. 

O pensamento puro, a supostamente máxima determinação reverte, portanto, 

no nada, a supostamente mínima determinação, e vice-versa. Do movimento gerado 

pela transformação do ser ao nada e do nada ao ser resulta o incessante nascer e 

perecer, o devir, caracterizado como a primeira autodeterminação do sistema, mais 

estável que as duas categorias anteriores, porém ainda precária.  

(Cf. E.L.E.) A tentativa (T1) do pensamento autocaptar-se como algo em geral, 

como totalidade internamente indiferenciada (expressa, no espaço lógico evolutivo 

como a configuração de Parmênides, lá no topo do quadrante de Parmênides), gera 

uma contradição e a reversão do ser no nada (na configuração de Górgias, lá no topo 

do quadrante de Górgias), tão instável quanto o primeiro. Esta instabilidade 

autocontraditória (é ser e é nada) é provisoriamente superada na síntese do devir 

(vir-a-ser). 
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3.2. Segunda tentativa (T2): ser-aí 

          

A Lógica, portanto, começa com a forma mais precária de autodeterminação, 

a suposta ordem máxima do ser, que se desfaz em contradição no puro nada; mas o 

puro nada é ele mesmo a figura autocontraditória do vazio de determinações que é 

o próprio ser. Da inquietude incessante do transitar do ser no nada, e vice-versa, 

emerge o primeiro pensamento minimamente estável, a primeira forma 

minimamente autocoerente de ser representada pelo devir, e do devir resulta o ser-

aí (Dasein), mostrando que o devir não repousa nem no ser nem no nada, mas se põe 

como um terceiro, como o ser-aí característico das relações processuais. Nesta 

explicitação dialética especulativa, Hegel relaciona três categorias junto ao ser: ser-

em-si, ser-para-outro e ser-para-si. 

Como primeira determinação do conceito, o ser-aí é qualidade, ou seja, a 

determinidade em seu sentido próprio, pois um ser só pode ser enquanto é qualidade, 

se perder sua qualidade, deixa de ser. De outro modo: para que o ser seja algo, precisa 

de limitação (ou negação), pois algo só emerge como algo quando limitado por outro, 

quando algo outro surge frente a ele; ambos são algo ao mesmo tempo em que são 

outro (na relação um com o outro), ambos são ser-em-si e ser-para-outro. Isso 

significa que o modo de ser de algo qualquer é também o seu modo de se relacionar 

negativamente consigo mesmo, pois, sem este outro que o nega e o limita, ele não 

teria determinação alguma.  

Diante da divisa e da contradição do ser-aí, de ser algo e ser outro, 

autoconstituído pelo limite de sua própria alteridade, emerge o impulso de ir além, 

um dever-ser que o convida a determinar-se propriamente, a negar sua negação 

inerente e buscar a infinitude afirmativa, porém, ao mesmo tempo, seu limite o 

impede. Este variar constante e frustrado entre seu aspecto negativo (de negar-se a 

si mesmo enquanto ser finito) e sua busca pela infinitude, o conduz à má infinitude 

(um infinito incapaz de relacionar-se com o finito). Na dialética recíproca entre 

finitude e infinitude o ser-aí autorrelaciona-se, então, não mais como limitação, mas 

como barreira, um modo mais denso no qual o próprio limite autoimpõe-se 

internamente como dever-ser, revelando sua plena natureza enquanto ser universal: 
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o ser-aí barra a cadeia linear infinita e autodetermina-se como ser-para-si, ser finito 

e infinito. 

(Cf. E.L.E.) A tentativa (T2) de pensar o ser-aí gera instabilidade, pois, para 

pensarmos o ser-aí enquanto unidade autorrelacionante, precisamos pressupor o 

outro dele mesmo, caso contrário, ele não terá sentido algum. Semelhante ao ser 

perdendo-se no nada na origem, nesta tentativa subsequente o ser-aí (ainda no 

quadrante de Parmênides) esvai-se em uma multiplicidade instável do ser-aí (sendo 

jogado de novo à desordem típica do quadrante de Górgias), pois a busca por 

determinação em outro termina refém do regresso ao infinito na série de 

heterodeterminações. Para evitar a má infinitude, a cadeia linear precisa ser 

interrompida em algum ponto, precisa volver-se sobre si mesma e formar uma 

estrutura circular, na qual o infinito verdadeiro encontra-se a si mesmo no outro.   

  

3.3. Terceira tentativa (T3): ser-para-si (uno) 

 

O estado do ser-para-si representa a plena realização de uma determinada 

realidade, distinguindo-a qualitativamente de outra. Nele, não há outro que esteja 

fora dele; a reciprocidade garante a interioridade da alteridade, já que o outro não lhe 

é algo real exterior, mas somente seu momento; por isso, ele também é ser-para-

uno, uma realidade própria e distinta de outras. Novamente, Hegel o apresenta em 

seus dois momentos, ser relação consigo e ser relação negativa consigo. É o próprio 

uno aquele que exclui o outro de si, que consumou a categoria da qualidade, que não 

apresenta mais diferença, embora ainda sem determinações e, portanto, imediato. 

Este uno indivisível e imutável (o átomo), é também o vazio que se exclui de si 

mesmo para se pôr como múltiplo, que repele-se e multiplica-se. Neste ponto, 

entramos na dialética do uno e do múltiplo, da atração e repulsão: em um momento, 

o uno vazio apresenta uma relação negativa consigo mesmo (a fim de tornar-se 

para-si), autorrepele-se e se põe como múltiplo, noutro, a multiplicidade de unos (que 

constituem o múltiplo) se atraem formando uma unidade. Por um lado, a repulsão: 

diversamente do momento anterior do ser-aí frente ao ser outro, o uno também tem 

caráter relacional, mas de relação negativa consigo mesmo, na autorrelação que 

exclui a si e não a outro. Por outro, a atração: os outros com os quais o uno relaciona-
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se são também unos, portanto, o uno relaciona-se consigo mesmo, atraindo os 

muitos outros unos para si. Hegel aponta aqui a ilusão do entendimento ao pensar o 

contrário, de que seria o uno retirado do múltiplo; o conceito demonstra que o uno é 

pressuposto do múltiplo; que o múltiplo mostra-se apenas como a contrapartida do 

uno, pois ele próprio é também uno, assim como o nada era também ser. O uno único 

nos leva à multiplicidade de unos que, por sua vez, autorrepelem-se mutuamente, 

conforme a definição hegeliana de uno excludente. 

A constante dinâmica entre atração e repulsão é resultante da carência de 

diferenciação do uno, pois o ser-para-si posto como uno repele todos os outros ao 

buscar afirmar-se como uno, o que imediatamente o conduz à atração, dado que os 

outros são igualmente unos como ele. Uno e múltiplo estão intrinsecamente 

vinculados, o múltiplo emerge da repulsão, mas é também atração, unidade, pois 

constitui-se de unos ao mesmo tempo em que é, ele mesmo, uno. Este ser (em-si-e-

para-si) é identidade na diferença, é pluralidade indiferenciada, e é quantificável. 

(Cf. E.L.E.) Por fim, em busca de maior estabilidade, a nova tentativa de pensar 

isoladamente o ser-para-si (em Parmênides), cristalizada no conceito autorreferente 

de uno (T3), gera contradição e recai reino instável do predomínio múltiplo (em 

Górgias), abrindo espaço para novas tentativas na busca por coerência. 

A Lógica do ser vai assim se complexificando não só qualitativamente, 

aumentando a densidade da autocoerência do sistema, mas também 

quantitativamente, aumentando o número de categorias e ampliando a rede 

semântica; quanto mais categorias lógicas emergem, mais o ser autodetermina-se. 

A multiplicidade, enquanto pluralidade de unos determinados, é agora quantidade, é 

relação do uno com muitos unos independentes e numéricos. Para além da qualidade 

pura, o ser quantitativo (o quantum) apresenta grandeza, pode ser grande ou 

pequeno, pode variar, embora permaneça o mesmo ser. O negar-se a si mesmo do 

quantum, o passar além de si, o encaminha à má infinitude de cadeias lineares 

caracterizadas como ser-outro. 

É assim que Hegel passa à terceira e última determinação do ser, a medida, 

síntese da qualidade com a quantidade. Contudo, apesar de a medida pretender-se 

o verdadeiro ser (manifestado como qualidade quantificada ou quantidade 
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qualificada), também é contingentemente estável, nega-se a si mesma e desfaz-se 

na desmedida. 

  

Segunda camada: maior autocoerência do ser 

(Lógica da essência) 

  

3.4. Quarta tentativa (T4): essência 

 

O ser em sua essência não mais transitará instavelmente e externamente de 

uma categoria à outra, mas irá refletir em si mesmo, autorrelacionar-se internamente 

e continuar sua autodeterminação em busca de seu significado mais completo. As 

mesmas determinações do ser emergem também na essência, porém, agora de 

modo refletido. 

O movimento reflexivo traz o retorno da essência sobre si mesma, essência 

agora não mais compreendida no sentido filosófico tradicional – como conceito 

único, imutável e verdadeiro de algo, pois este foi dissolvido – mas como relações. 

O desenrolar das duas primeiras seções da Doutrina da Essência fará emergir, no 

pensamento que está pensando a si mesmo, a essência (como fundamento) e a 

aparência, duas categorias que, em um primeiro momento, parecem justificar e 

legitimar as diversas teorias que a tradição filosófica elaborou sobre elas, mas que, 

em um segundo momento, serão negadas e dissolvidas pela dinâmica dialética da 

razão, resultando na relação essencial como síntese desta superação. 

No início do processo de sua própria interiorização, a essência aparece como 

mera imediatidade, como aparência que precisa de reflexão interna. O entendimento, 

operando com o princípio da não-contradição, separa e abstrai um pensamento (ou 

uma coisa real no mundo) unilateralmente, sem relacioná-lo com qualquer outro; 

neste momento o ser é apenas autoidentidade, ou, a pura negatividade de sua 

aparência imediata. O processo de reflexão do ser autoidêntico desdobra-se, então, 

em três categorias, identidade, diferença e contradição, características do 

movimento interno e dialético de toda a lógica hegeliana. A articulação destas 

categorias busca evidenciar a deficiência característica das formulações 
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proposicionais, tornada explícita pela relação interativa dos conteúdos subjacentes 

a elas. 

A primeira manifestação da essência é  autoidentidade (A=A), mas a pura 

relação de si consigo mesma é tão vazia e autocontraditória quanto o puro ser; a 

diferença inerente à proposição de identidade precisa ser explicitada, e o é 

primeiramente como diversidade e depois como oposição (a proposição de oposição 

ou terceiro excluído: algo ou é A ou não-A, não há um terceiro); por fim, a curiosa 

síntese dialética de identidade e diferença é, na grande Lógica, a contradição, ou, 

mais precisamente, a contradição sintética 25 , quer dizer, a contradição-por-

insuficiência inerente a todo oposto que, enquanto está aí sendo continuamente 

superada26 na síntese operada pelos processos dialéticos de auto-organização, é a 

“raiz de todo movimento e vitalidade”27. Hegel reinterpreta a proposição opositiva 

não mais como a tradição (uma coisa ou é o que é com todos os seus predicados, ou 

não é), mas como identidade (A) que passa para a diferença (não-A) e depois retorna 

a si. O resultado da dialética da essência mostra que o ser não é nem pura identidade 

nem pura diferença, mas síntese dialética entre ambas. 

(Cf. E.L.E.) A tentativa (T4) de apreender a essência (ainda no quadrante de 

Parmênides) como a verdade do ser também colapsa no seu oposto, desfazendo-se 

no quadrante de Górgias; contudo, como totalidade autorreferente, a essência é mais 

estável do que era o puro ser, assim como o puro aparecer da essência também 

apresenta maior densidade em relação ao seu equivalente no ser, o puro nada. E, 

então, uma camada de maior autocoerência (e mais rica autodeterminação, 

transitando aos poucos da ordem à (auto-)organização) inicia novamente o próximo 

ciclo. 

  

3.5. Quinta tentativa (T5): fundamento 

          

Ao retornar da autoexteriorização, a essência reencontra-se como 

fundamento. É ele, portanto, a síntese da reflexão interna do ser com seu caminho 

                                                     
25 Cf. Luft, 1995, p.98ss. 
26 Ou, pelo contrário, uma vez não superada a contradição-por-insuficiência, o processo todo se perde 
na contradição disruptiva, conceito próximo ao que compreendemos usualmente por contradição.   
27 WL, II, p.75. 
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inverso, sua exteriorização no aparecer; por isso, no fundamento permanece a 

assimetria das estruturas relacionais reflexivas da essência, e o fundante (a 

essência) é refletido no fundado (a aparência). 

O fundamento (que toma o lugar da razão suficiente) é toda a cadeia de 

relações necessárias à qual um existente deve pertencer para que subsista. Hegel já 

demonstra aqui que a derivação necessária de qualquer existente está 

necessariamente vinculada à totalidade. Por isso, as conexões entre o todo e os 

múltiplos elementos por ele manifestados devem ser explicitadas na essência. 

(Cf. E.L.E.) Na tentativa (T5) do fundamento (ainda no quadrante de 

Parmênides) emergir como estabilização entre fundado e fundante, sua incoerência 

o faz recair no quadrante oposto (em Górgias). O Dasein, constituído anteriormente 

no devir, é aqui a existência refletida no fundamento. Nas relações internas do ser, 

com o fundamento fundando o fundado, os dois mundos da tradição filosófica são 

finalmente dissolvidos em um monismo relacional ou diferenciado. Não há uma 

essência anterior e imutável que constitui o ser (um pensamento ou algo no mundo), 

apenas uma rede de relações que o configura como um existente e, finalmente, o 

fundamento emerge como um nó em um sistema relacional. 

  

3.6. Sexta tentativa (T6): existente 

 

A busca aparente do fundamento, abstratamente realizada, como procura pela 

unidade de um existente autoidêntico que não considera a relação dialética entre 

fundante e fundado, leva a nova contradição. A contradição disruptiva gerada pela 

não superação da carência de determinação (ou contradição-por-insuficiência) do 

fundamento compreendido como oposto isolado é superada pela dialética de 

fundamento e fundado. A contradição-por-insuficiência, enquanto está aí sendo 

superada, mostra-se como contradição sintética que preserva a autossuficiência 

necessária para gerar vida. Hegel quer elevar o movimento ao automovimento 

(autodeterminação), e demonstrar que o movimento só é possível pelas relações 

recíprocas com o outro, tanto no nível metafísico quanto, posteriormente, no nível 

intersubjetivo. 



 

 
 
 

Eduardo Luft; Rosana Pizzatto | 187 

 

(Cf. E.L.E.) O fundado (pelo fundamento), que é o próprio existente (T6), é 

também o aparecer de algo, isto é, o ser posto como essência exteriorizada na 

aparência, essência que emerge de si de modo imediato (aquilo que na Doutrina do 

Ser aparecia como imediatez indeterminada). Pensamentos e coisas reais existem 

não porque emergem de algum substrato anterior e subjacente, mas porque são 

configurações relacionais, processuais e auto-organizadas. 

  

*** 

  

Assim procede a Lógica hegeliana, vista no contexto mais amplo do espaço 

lógico evolutivo: cada tentativa (parcialmente) bem sucedida do pensamento de 

dizer a si mesmo, de manifestar as suas próprias determinações, representa uma 

forma especificamente bem sucedida (embora possivelmente embrionária, 

incipiente 28 ) de autodeterminação - primeiro explorando as possibilidades 

aventadas no quadrante de Parmênides, e aos poucos se aproximando aos 

quadrantes de Leibniz -, e a cada  nova tentativa fracassada de fazer o mesmo, 

resultante em contradição, somos lançados de volta ao caos (ao quadrante de 

Górgias).        

Este é o resultado de uma crítica interna fraca à lógica de Hegel, realizada em 

acordo com os seus passos, mas a partir do modelo teórico de uma filosofia dialética 

pós-hegeliana e neoplatônica, o idealismo evolutivo; consideramos seriamente seus 

pressupostos e os elevamos a uma outra posição mais consistente, a fim de evitar a 

incoerência, a incompatibilidade da dialética consigo mesma. A diferença crucial 

entre o idealismo evolutivo e o idealismo objetivo hegeliano é o movimento 

unidirecional deste, impossibilitando a abertura a qualquer outra possibilidade 

diversa da inicial. A lógica hegeliana, relida com as lentes do idealismo evolutivo, é 

um tênue filamento no vasto espaço de possibilidades engendrado pela teleologia 

dinâmica e multidirecional da ideia da coerência. Este espaço de possibilidades era 

impossível na Lógica de Hegel, pois a Doutrina do Conceito, encerrada nas malhas 

inflexíveis da teleologia do incondicionado implicara um processo de 

                                                     
28 Para um dialético, toda a ordem é uma forma incipiente, ainda precária, de organização.  
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reessencialização da ontologia dialética, em contraste com a vibrante crítica ao 

essencialismo promovida pela Doutrina da Essência. A teleologia do incondicionado 

supostamente predetermina não apenas o fim do processo dialético, mas as etapas 

que conduzem a ele. É como se, ao final, depois de ir lentamente superando os modos 

da coerência presos ao regime da ordem, no quadrante de Parmênides, e se 

aproximando à verdade da mesotês nos quadrantes de Leibniz, ao âmbito da (auto-

)organização, todo o processo dialético voltasse a se encerrar no topo do quadrante 

de Parmênides, recaindo no império da ordem. 

É a recusa desta teleologia do conceito quem nos leva a uma revisão radical 

do papel da dialética, de certa reaproximação do jogo dos opostos à filosofia tardia 

de Platão ou, mais ainda, à ontologia processual radical própria ao pensamento 

inaugural heraclitiano e sua substituição pela teleologia da ideia. Uma cosmologia 

evolutiva é um processo incessante de busca por coerência que se dá por tentativa 

e erro, uma evolução histórica do universo na qual uma lógica unidirecional, como a 

hegeliana, é apenas mais uma possibilidade, dentre outras tantas lógicas possíveis. 
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