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APRESENTAÇÃO 

 

 

A XIX Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS ocorreu entre os 

dias 08 e 10 de outubro de 2019. Houve cinco palestras principais e uma sessão de 

debate entre dois professores do PPG em Filosofia da PUCRS. Contou, também, com 

69 apresentações das pesquisas realizadas por discentes da graduação e do pós-

graduação, distribuídas em 21 mesas de comunicações durante os três de dias de 

evento. Foram totalizadas 21 horas de apresentações.   

A programação das palestras foi organizada de modo a contemplar um 

número variado de áreas da Filosofia, como Feminismo, Ética, Filosofia Política, 

Filosofia da Mente, Filosofia da Neurociência, Filosofia da Cognição e Epistemologia. 

As palestras principais, distribuídas nos três dias de evento, foram proferidas por 

Caroline Marim (PUCRS), intitulada “Vulnerabilidade, Gênero e Justiça”; por Beatriz 

Sorrentino Marques (UFMT), que discutiu sobre “O diálogo da filosofia da ação com 

a neurociência”; por Flávia Carvalho Chagas (UFPEL), que discorreu sobre “Nem 

realismo, nem relativismo: a razão e o respeito como bases morais da democracia”; 

por Giovanni Rolla (UFBA), que apresentou sua pesquisa sobre “Uma concepção 

radicalmente enativa de autoconhecimento”; e por Tiegue Vieira Rodrigues (UFSM), 

intitulada “Memória como fonte básica de justificação”. Além das excelentes 

discussões suscitadas pelas palestras, tivemos a oportunidade de promover uma 

sessão de debate entre Ricardo Timm de Souza (PUCRS) e Roberto Hofmeister Pich 

(PUCRS), dois professores do PPG em Filosofia da PUCRS, sobre as noções de 

hospitalidade e de tolerância. 

Os artigos dos três volumes são resultados das apresentações nas mesas de 

comunicações da Semana Acadêmica e estão organizados do seguinte modo: 

 

- Volume 01 - Epistemologia e Filosofia da Ciência; Ética e Metaética; 

Filosofia da Religião; Metafísica. (Organizadores Eduardo Alves, Gregory 

Gaboardi, Claiton Silva da Costa, David Fraga) 

- Volume 02 - Estética; Fenomenologia e Hermenêutica; Filosofia Francesa e 

Biopolítica; Nietzsche. (Darlan Lorenzetti, Ivan Schardosim, Émerson Pirola, 

Pedro A. G de Araujo, Alysson A. S. Souza) 



- Volume 03 - Filosofia Política; Hegel; Heidegger. (Giovane Martins Vaz, 

Renata Floriano de Sousa, Bruna Fernandes Ternus, Camila Palhares Barbosa, 

Eduardo Garcia Lara) 

 

 A comissão responsável pela organização da XIX Semana Acadêmica do PPG 

em Filosofia da PUCRS foi composta pelos mestrandos Eduardo Alves, Giovane 

Martins Vaz e Darlan Lorenzetti. A comissão científica, responsável pela avaliação 

dos resumos e dos artigos e pela organização destes três volumes, foi composta por 

Alysson Augusto dos Santos Souza, Bruna Fernandes Ternus, Camila Palhares 

Barbosa, Claiton Silva da Costa, David dos Santos Fraga, Darlan Lorenzetti, Eduardo 

Alves, Eduardo Garcia Lara, Émerson Pirola, Giovane Martins Vaz, Gregory 

Gaboardi, Ivan Krás Borges Schardosim, Pedro Antônio Gregorio de Araujo e Renata 

Floriano de Sousa.  

 Gostaríamos de agradecer o apoio do PPG em Filosofia da PUCRS, em especial 

ao seu coordenador, Prof. Dr. Agemir Bavaresco, e à secretária Lisiane Prado, sem os 

quais nem o evento, nem a presente publicação seriam possíveis. Agradecemos 

também à Giovanna Pozzer, responsável por confeccionar toda a arte do evento. Por 

fim, agradecemos a cada um dos palestrantes, pela honra de aceitar nosso convite, à 

Comissão Científica e aos autores que participaram da Semana Acadêmica e da 

elaboração destes volumes.  

 

 

Giovane Martins Vaz. 

Renata Floriano de Sousa. 

Bruna Fernandes Ternus. 

Camila Palhares Barbosa. 

Eduardo Garcia Lara. 
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1. INVESTIGAÇÕES EM JUSTIÇA COMPARATIVA, LIBERDADE E 

CAPACIDADES: A CRÍTICA DE AMARTYA SEN A JOHN RAWLS 

 
https://doi.org/10.36592/978-65-81110-14-7-01 

Bruna Fernandes Ternus1 

Introdução 

 

Amartya Sen iniciou seus estudos que culminaram no Prêmio Nobel de 

Economia (1998), pela elaboração do Índice de Desenvolvimento Humano, no 

mesmo período em que John Rawls reformula os debates em Filosofia Política 

contemporânea a partir de sua obra Uma Teoria da Justiça. Incitado por debates que 

envolviam política e economia, através dos temas da justiça e desigualdade, Sen 

contribui para essas questões repensando liberdades e capacidades dentro das 

dinâmicas sociais. A partir da investigação destes temas busca-se explicar falhas em 

justiça social e apontar marcadores importantes na relação entre economia e política 

no que se refere a essas lacunas observadas. 

Sen desenvolve sua análise dos problemas que envolvem as teorias da justiça e 

sua aplicação considerando - como grande parte dos filósofos políticos 

contemporâneos - as marcantes contribuições rawlsianas aos temas em filosofia 

política. Parte destas considerações também são feitas através de críticas ao filósofo 

americano na argumentação sobre sua teoria da justiça como equidade. O objetivo 

desta pesquisa é examinar as principais críticas feitas por Amartya Sen à teoria da 

justiça desenvolvida por John Rawls. 

Para realizar essa pesquisa, investiga-se sobretudo as críticas senianas que 

caracterizam a justiça como equidade rawlsiana enquanto uma teoria 

institucionalista transcendental, focada em arranjos (e não realizações), a qual 

desconsidera (a) o comportamento real dos indivíduos, (b) alternativas à abordagem 

contratualista e (c) a relevância das perspectivas globais. Com base nestes 

apontamentos, procura-se contextualizar as contribuições e os avanços criteriosos e 

sistematizados em estudos econômicos, desenvolvidos por Sen, que consideram 

dinâmicas culturais, sociais e políticas em resposta às crises político-econômicas 

enfrentadas repetidamente. 

                                                      
1 Mestranda em Filosofia Política pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Bolsista 
CAPES/PROEX. E-mail: brunafernandesternus@gmail.com 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-14-7-01
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Amartya Sen, filósofo e economista indiano, desenvolve sua ideia de justiça 

social e desenvolvimento econômico-político a partir de sua teoria das capacidades, 

procurando identificar, segundo a análise de questões relacionadas à desigualdade e 

pobreza, possíveis evoluções no debate sobre justiça distributiva e comparativa. O 

argumento seniano envolve, por exemplo, as possíveis disparidades que podem ser 

observadas entre níveis de renda per capita e padrões de vida entre indivíduos 

quando consideradas capacidades pessoais que representam, em último aspecto, sua 

liberdade efetiva. Questões como esta são discutidas, inicialmente, a partir deste 

estudo. 

 

Arranjos ou Realizações 

 

 A fim de iniciar o debate sobre as principais críticas feitas por Amartya Sen a 

John Rawls 2  discute-se, primeiramente, o propósito da análise do problema da 

justiça desenvolvida pelo economista indiano em comparação com a intenção do 

filósofo americano na investigação do mesmo problema. Uma distinção preliminar 

fundamental a ser destacada é a de que Sen está preocupado em “enfrentar questões 

sobre a melhoria da justiça e a remoção da injustiça” (SEN, 2011, p. 11), fato que já 

coloca o autor em uma posição específica de análise da justiça sob um viés 

comparativo. O que significa, também, que Sen não está pensando sobre a natureza 

da justiça perfeita, seus possíveis princípios e sua efetivação através de instituições 

justas, mas sim em como trabalhar a partir de modelos de sociedades reais para 

pensar em diminuição de injustiças sociais visando, tanto quanto possível, 

maximização de aspectos de justiça social. 

 Neste sentido, observa-se entre Sen e Rawls uma diferenciação interessante na 

análise do mesmo problema: o da justiça. Enquanto Rawls investiga a justiça focada 

em arranjos institucionais, Sen examina a justiça focada em realizações. Isso quer 

dizer que Sen acredita que princípios da justiça devem ser definidos com relação à 

vida e às liberdades das pessoas envolvidas, e não somente devem ser pensados 

enquanto objeto principal da estrutura básica da sociedade, entendidas aqui através 

do funcionamento das suas principais instituições sociais. 

                                                      
2 Este artigo não recapitula elementos centrais da teoria da justiça como equidade de John Rawls. 
Espera-se do leitor alguma familiaridade com a tese rawlsiana, uma vez que o objetivo é a avaliação 
das críticas de Sen ao autor. 
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Sen não desconsidera, no entanto, a importância que o papel das instituições 

sociais também possuem na busca pela justiça, mas enfatiza que “a necessidade de 

uma compreensão da justiça que seja baseada na realização está relacionada ao 

argumento de que a justiça não pode ser indiferente às vidas que as pessoas podem 

viver de fato” (SEN, 2011, p. 48). A respeito desta distinção entre uma justiça focada 

em arranjos e uma justiça focada em realizações, Sen distingue, em sua obra A ideia 

da justiça, dois termos antigos: niti e nyaya. Esta distinção em literatura sânscrita 

ajuda a apontar para a importância da realização da justiça para além do julgamento 

de instituições e regras sociais. O termo nyaya representa de maneira mais 

abrangente o julgamento da questão da justiça a partir das próprias sociedades, com 

o objetivo de não apenas tentar alcançar uma sociedade perfeitamente justa, mas 

prevenir injustiças sociais graves (Cf. SEN, 2011, p. 50). 

 Ainda nesta perspectiva, a comparação focada em realizações proposta por 

Sen surge a partir de sua crítica mais fundamental a Rawls e ao seu 

“institucionalismo transcendental”. Segundo Sen, o institucionalismo transcendental 

rawlsiano possui duas características. Em primeiro lugar, foca sua atenção em uma 

ideia de justiça perfeita e não em comparações relativas a justiça e a injustiça. Busca 

identificar, assim, a natureza do justo, ao invés de identificar um critério de análise 

para alternativas menos injustas à outras. Em segundo lugar, concentra-se em 

acertar as instituições sociais. E Sen compreende que a análise do problema da 

justiça depende também de “características não institucionais como o 

comportamento real das pessoas e suas interações sociais” (SEN, 2011, p. 36). A 

crítica refere-se, aqui, a proposta de Rawls à escolha de princípios de justiça que, 

conforme Sen, estão rígidos a uma estrutura institucional única (a da sociedade na 

qual foram acordados). 

 Existe, portanto, uma mudança da questão diretiva para o problema da justiça 

em ambos os autores. Enquanto para Rawls a questão seria “o que seriam instituições 

perfeitamente justas?”, para Sen o problema deve ser formulado a partir de “como a 

justiça seria promovida?”. Este desacordo entre os dois autores é melhor explicitado 

a partir da crítica de Sen aos problemas da factibilidade e da redundância na busca 

de uma solução transcendental através da posição original (Cf. SEN, 2011, p. 40). 

 Ainda que Sen disponha de críticas bastante firmes a alguns aspectos da teoria 

da justiça de Rawls, o autor compreende o caráter fundamental das análises 
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desenvolvidas pelo americano, sem as quais o próprio Sen não poderia ter repensado 

o problema da justiça. Assim, Sen aponta algumas das contribuições rawlsianas as 

quais considera extremamente importantes para o novo caráter das discussões em 

filosofia política a partir do século XX e, mais propriamente, na discussão do 

problema da justiça. 

 Uma semelhança a ser salientada entre os dois autores, que também é uma 

das considerações positivas que Sen faz à abordagem rawlsiana, diz respeito ao 

reconhecimento compartilhado da necessidade da exigência de imparcialidade para o 

problema da justiça. Em Rawls o fundamento imparcial caracteriza a ideia de 

equidade que constrói a posição original no exercício do véu da ignorância. Em Sen a 

objetividade ética adquire distintas abordagens e se relaciona com a linha smithiana 

de argumentação através da tese do espectador imparcial.  

 Sen ainda salienta o enriquecimento que Rawls dá a ideia de racionalidade 

através da noção de “poderes morais” e a “capacidade para um senso de justiça” e 

para uma “concepção do bem”. Além da distinção importante entre ser “racional” e 

ser “razoável”. Neste sentido, a importância dada por Rawls às diversas maneiras nas 

quais a liberdade é fundamental também é validada por Sen, por exemplo no seu 

destaque à liberdade de expressão para a prática da argumentação pública e para a 

avaliação social. 

 O segundo princípio da justiça formulado por Rawls é significativo, de acordo 

com Sen, uma vez que aponta a necessidade da equidade em aspectos para além de 

resultados econômicos ou status sociais. Considera também, por exemplo, problemas 

relacionados às exclusões por raça, cor ou sexo. O segundo princípio marca ainda a 

importância dada à eliminação da pobreza no desenvolvimento da ideia de bens 

primários e a privação destes. 

 

Algumas críticas de Sen a Rawls 

 

 As críticas de Sen à teoria da justiça de Rawls serão aqui desenvolvidas, 

primeiro com relação ao segundo princípio e a conversão de bens primários em 

capacidades. E, em seguida, são consideradas em três aspectos as dificuldades 

apontadas pelo economista à tese rawlsiana. Esses três aspectos são: a 
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desconsideração do comportamento real dos indivíduos, as alternativas à abordagem 

contratualista e a relevância das perspectivas globais. 

Sen valoriza, conforme salientado anteriormente, alguns dos aspectos do 

segundo princípio da justiça formulado por Rawls. No entanto, critica o julgamento 

que ele faz, a partir do princípio da diferença, das oportunidades que pessoas têm 

através dos bens que possuem. O economista interpreta a distribuição de bens 

primários3 na teoria rawlsiana como prisioneira do que o autor chama de “fetichismo 

distributivo” (Cf. SEN, 1980). De acordo com ele, Rawls desconsidera as amplas 

variações que pessoas podem apresentar na conversão de bens primários em viver 

bem. Essas amplas variações são entendidas por Sen por meio das diferentes 

capacidades4, que podem ser inatas ou decorrentes de diferenças sociais, e que 

influenciam na conversão dos bens primários descritos por Rawls em qualidade de 

vida. 

 Aspectos que seriam desconsiderados, por exemplo, referem-se a doenças 

hereditárias, pessoas com deficiência física, mulheres grávidas e diferenças em local 

de moradia com relação a cada indivíduo. Essas distinções significam diferentes 

capacidades e diferentes necessidades que Sen não identifica precisamente na ideia 

de distribuição igualitária de bens primários desenvolvida por Rawls. As possíveis 

disparidades que podem ser observadas, por exemplo, entre níveis de renda per 

capita e padrões de vida entre indivíduos quando consideradas capacidades pessoais, 

influem, em última aspecto, em sua liberdade efetiva (Cf. VITA, 1999). Neste sentido, 

Sen sugere que “mudar o foco em bens primários para uma avaliação real das 

liberdades e capacidades” (SEN, 2011, p. 96) demonstra, inclusive, um ajuste na 

estratégia da razão prática. 

 A segunda “dificuldade que necessita de maior investigação” (2011), 

assinalada por Sen, pode ser compreendida no problema anteriormente apontado do 

foco em arranjos institucionais versus o foco em realizações. A justiça focada em 

arranjos institucionais está orientada para a identificação de “instituições justas” 

                                                      
3 A lista básica de bens primários disposta por Rawls em seu Liberalismo Político são: a. direitos e 
liberdades fundamentais, também especificados por uma lista; b. liberdade de movimento e livre 
escolha de ocupação, contra um pano de fundo de oportunidades diversificadas; c. capacidades e 
prerrogativas de cargos e posições de responsabilidade nas instituições políticas e econômicas da 
estrutura básica; d. renda e riqueza; e. e, por fim, as bases sociais do autorrespeito. 
4 Sen desenvolve o argumento das capacidades no texto “Development as capability expansion”. Neste 
texto critica a teoria dos bens primários interpretando os mesmos como meios para a liberdade, e as 
capacidades de realização enquanto expressões das próprias liberdades. 
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apenas. Instituições estas escolhidas através do acordo na posição original sobre 

princípios que devem regular as mesmas para a estrutura básica da sociedade. A 

atenção focada unicamente em “instituições justas” não destaca um fator importante 

na busca da justiça, que é a identificação do padrão de comportamento real das 

pessoas. Deveria-se focalizar, conforme Sen, em “sociedades justas” que podem 

contar com ambas, “instituições sociais eficazes e características comportamentais 

reais” (SEN, 2011, p. 97). 

 O problema destacado por Sen indica uma questão importante que é a 

formação gradual de padrões comportamentais e seu caráter fundamental na busca 

da justiça em sociedades reais. Não há um salto imediato entre a situação da posição 

original na qual os princípios de justiça são acordados e uma mudança total de 

“comportamento real de todos os membros de uma sociedade em consonância com 

essa concepção política de justiça” (SEN, 2011, p. 99). Essa tarefa de conformidade 

entre exercício mental e operação dos princípios da justiça com redesenho de 

comportamento real das pessoas é extremamente complexa, e “central para o 

raciocínio prático sobre a justiça social” (SEN, 2011, p. 100). 

 O método da posição original identifica o raciocínio contratualista rawlsiano. 

E esta é uma das barreiras indicadas por Sen que limita Rawls e negligencia a 

exploração de outras abordagens nas considerações acerca da questão da justiça. Sen 

sugere o exemplo de Adam Smith do “espectador imparcial” como melhor em termos 

de análise de possibilidades em comparação com a abordagem do contrato social 

disposta por Rawls. Segundo Sen, estes aspectos seriam melhor considerados: 

 
(1) lidar com a avaliação comparativa e não apenas a identificação de uma 
solução transcendental; (2) atentar para as realizações sociais e não apenas para 
as demandas das instituições e das regras; (3) permitir a incompletude na 
avaliação social, mas ainda fornecer orientação sobre importantes problemas de 
justiça social, incluindo a urgência de eliminar os casos de manifesta injustiça; e 
(4) prestar atenção em vozes além dos participantes do grupo contratualista, seja 
para levar em conta seus interesses, seja para evitar cair na armadilha do 
paroquialismo. (SEN, 2011, p. 101) 

 
A crítica com referência ao paroquialismo processual do Sen, é uma das mais 

fortes feitas à abordagem contratualista utilizada por Rawls a partir da posição 

original. O grupo que acorda os princípios da justiça pensando em instituições sociais 

justas, mesmo sob o véu da ignorância, fica restrito às suas próprias visões, não 

possuindo outras perspectivas que poderiam alargar o campo de avaliação. Este seria 
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o principal perigo para um método que visa a justiça perfeita através da 

imparcialidade, mas acaba por desconsiderar ou ignorar outras perspectivas (em 

outras sociedades, por exemplo), o que limita a visão a um círculo puramente local, 

desconsiderando atividades ou interesses mais vastos e abrangentes. 

Esta crítica voltada ao paroquialismo coaduna com o último apontamento de 

Sen que é aqui apresentado: a relevância das perspectivas globais. De acordo com o 

autor, “a utilização do contrato social sob a forma rawlsiana inevitavelmente limita o 

envolvimento dos participantes da busca de justiça para os membros de uma dada 

comunidade política, ou ‘povo’” (SEN, 2011, p. 101). O artifício da posição original e o 

exercício do modelo contratual limita, nesta perspectiva, a busca por justiça em nível 

global. Restaria pouca escolha além de pensar num contrato social global, com pouca 

possibilidade efetiva e problemática na tentativa de extensão à “criação de 

instituições justas para a sociedade global” (SEN, 2011, p. 102). 

Sen aponta um distanciamento na teoria da justiça rawlsiana entre o acordo de 

princípios da justiça e sua adoção em âmbito doméstico, e as relações da mesma com atores 

internacionais. O mundo globalizado criou uma rede entre Estados-nação em âmbito 

internacional, no qual políticas internas influenciam diretamente políticas externas e 

relações muito específicas entre países ao redor do globo. Isso identifica que “o mundo para 

além das fronteiras de um país não pode deixar de entrar na apreciação da justiça dentro de 

um país” (SEN, 2011, p. 102). 

 

Considerações Finais 

 

 Sen identifica dificuldades importantes na teoria da justiça como equidade de 

Rawls. E aponta para problemas de fundamental importância para o mundo 

globalizado e para a busca por justiça em sociedades reais. O exercício proposto por 

Rawls a partir da posição original, começa um trabalho importante na discussão do 

problema da justiça, uma vez que verifica características importantes tanto na base 

teórica da discussão, através da ideia de imparcialidade, quanto no viés distributivo 

da justiça, a partir da ideia de bens primários e do princípio da diferença. 

 O que Sen procura salientar por meio de suas críticas é a dificuldade da teoria 

da justiça rawlsiana em lidar com problemas reais, pensados a partir da minimização 

de injustiças. O caráter transcendental da análise feita por Rawls não permite uma 

saída ou uma solução para o problema das comparações. E o argumento do Sen 
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compreende a justiça comparativa justamente como uma saída para o problema da 

redundância, no qual o “exercício da razão prática envolvendo uma escolha real exige 

uma estrutura para comparar a justiça na escolha entre alternativas viáveis, e não 

uma identificação de uma situação perfeita” (SEN, 2011, p. 40). 
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2. O COSMOPOLITISMO ESTOICO 
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Diogo da Luz1 
 

 

À época da democracia ateniense, o papel dos cidadãos atingiu grande 

relevância em função da participação nas decisões da pólis. O poder de decidir os 

rumos do estado, que antes era prerrogativa de uma elite, passou a ser determinado 

pelos cidadãos. Certamente não eram todos habitantes da pólis que podiam votar e 

decidir os rumos da cidade, mas apenas os homens maiores de dezoito anos e de 

descendência ateniense (POMEROY ET AL, 2011, p. 246). Ainda assim, a democracia 

de Atenas foi responsável pela difusão de um ideal de participação política mais 

ampla, retirando o protagonismo de poucos no exercício do poder e entregando esse 

protagonismo à comunidade, de certa forma.  

No entanto, esse ideal de cidadania se ampliaria com o tempo. No século IV 

a.C, o rei da Macedônia, Alexandre Magno, invadiu diversos territórios e estabeleceu 

um vasto império, levando aos lugares conquistados a cultura helênica que havia 

adquirido durante sua formação. Alexandre teve uma educação moldada pela visão 

de mundo grega, tendo sido inclusive aluno de Aristóteles. Dessa forma, 

profundamente tocado pelo refinamento das ciências e artes gregas, resolve expandir 

toda essa cultura para os territórios conquistados. Tal expansão foi denominada pan-

helenismo, e ocasionou nos povos dominados um sincretismo cultural.  

Ainda que Alexandre tenha levado a cultura grega para os considerados 

bárbaros2, ele tomou cuidado para que os territórios conquistados não perdessem sua 

cultura. Sua ideia não foi substituir uma cultura por outra, suas atitudes não foram 

simplesmente impositivas, pelo contrário, o imperador macedônico preferiu o 

caminho da integração, da comunhão (koinonía) com os diferentes povos 

conquistados. Essa opção de concórdia (homónoia) o ajudou a manter o domínio 

sobre povos tão distantes, pois assim conseguiu partilhar a administração 

governamental de um império tão amplo e multicultural (LEÃO, 2012, p. 96-106). 

Guiados pelo ideal pan-helênico, Alexandre e o seu exército tiveram um papel 

fundamental na construção de uma cultura compartilhada de pretensões 

universalistas. Nesse sentido, convencionou-se definir que as invasões macedônicas 

                                                      
1Doutorando em Filosofia – PUCRS. Bolsista da CAPES/PROEX. E-mail: diogoftcons@hotmail.com. 
2 Os gregos chamavam de bárbaros os povos estrangeiros. 
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foram responsáveis por uma nova era na antiguidade, a qual foi chamada de período 

helenístico, quando várias transformações ocorreram, sendo uma delas a ampliação 

da ideia de civilização e, consequentemente, a ampliação da ideia de cidadania. Em 

função disso, criou-se um ambiente propício para a difusão do ideal de cidadania 

cósmica, também conhecido como cosmopolitismo3. 

No campo da filosofia, alguns consideram que em Sócrates pode-se encontrar 

indícios de uma iniciativa cosmopolita. O estoico Epicteto (Diatribes, I, 9, 5) afirmou 

que Sócrates “jamais se dizia ateniense ou coríntio, mas cidadão do Cosmos”. De 

acordo com Cícero (Tusc. Disp., V, 108), Sócrates teria dito que era cidadão “do 

mundo”, ao ser questionado sobre sua cidadania.  

Por outro lado, se averiguarmos os textos de contemporâneos de Sócrates, não 

é possível encontrar alguma alegação nesse sentido (KLEINGELD; BROWN, 2014). 

Basicamente, a tradição universitária mantém que Sócrates parecia adequar-se às leis 

de sua cidade-estado, Atenas. Pelo menos é isso que pode ser encontrado em seu 

discurso de defesa no famoso julgamento que resultou na sua condenação à morte. O 

filósofo, nesse caso, estava atrelado ao seu contexto político, ainda que tenha servido 

de base para linhas filosóficas posteriores que abertamente vieram a promover o 

cosmopolitismo (JAEGER, 2003, p. 379-381). 

Quem é dito ter se autodeclarado cosmopolita pela primeira vez foi o cínico 

Diógenes de Sínope (404-323 a.C.). Conforme descreve o antigo historiador da 

filosofia Diógenes Laércio (Vitae Philosophorum, VI, 63), quando perguntaram ao 

cínico qual era a sua pátria, respondeu: “sou cidadão do mundo (kosmopolítes)”. Por 

ter dito isso, entende-se que o cínico Diógenes não se prendia às delimitações 

territoriais e políticas, uma vez que não acreditava ser sábio seguir convenções 

alheias à naturalidade da vida de um ser humano. A filosofia cínica, nesse caso, 

possui também um caráter de protesto em relação à ordem estabelecida, estando a 

resposta de Diógenes plenamente de acordo com a crítica radical dos cínicos às 

instituições dominantes (ZANELLA, 2014, p. 167).  

Esse aspecto de crítica contido na afirmação de Diógenes, por sua vez, não tem 

por objetivo propor uma clara ideia de estado universal. Embora tenha dito que a 

                                                      
3 Para Peter Green, o cosmopolitismo surgiu devido às conquistas de Alexandre. Green diminui o 
papel da filosofia para a compreensão do cosmopolitismo, pois afirma que os filósofos do período 
helenístico se limitaram a buscar apenas algum tipo de conforto pessoal improvisado em meio ao novo 
contexto histórico (GREEN, 2014, p. 149-153). 
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organização política universal é a única correta (DIÓGENES LAÉRCIO, VI, 72), ele 

não tinha por objetivo esclarecer essa proposição. De acordo com Luis N. Navia:  

 
Se a menção de Diógenes Laércio é historicamente autêntica, esta é a primeira 
ocorrência da palavra “cosmopolita” (kosmopolítes), literalmente, “um cidadão 
do cosmo”. Por meio deste termo, Diógenes não pretendia afirmar que pertencia 
a uma comunidade universal, como pode ter sido o sentido dado pelos Estoicos a 
este termo, mas que ele não pertencia a nenhuma nação humana estabelecida ou 
existente. Diógenes sentia-se alheio a toda nação humana, e é nesse sentido que 
ele teria se autodenominado “cidadão do mundo”. (NAVIA, 2009, p. 260) 
 

Em conformidade com esse entendimento também está a interpretação de 

Zanella (2014), que define a resposta cínica como uma versão negativa de 

cosmopolitismo, visto que se dá mediante uma recusa às leis da pólis. Diógenes não é 

propositivo em sua resposta, não se responsabiliza por esclarecer vias alternativas de 

cidadania. Além disso, afirma Zanella: 

 
Desse modo, é fácil de imaginar que, por detrás da máscara, “eu sou um cidadão 
do mundo”, nada mais há do que uma negação da obediência produzida talvez 
pelo egoísmo do indivíduo e pelo seu comportamento arbitrário. Assim, observa-
se que a tensão entre a universalidade e a indiferença pela própria comunidade 
política expressa o conceito de cosmopolitismo com certa ambiguidade. 
(ZANELLA, 2014, p. 168-169) 
 

Apesar de concordarmos com Zanella quanto ao aspecto negativo da resposta 

de Diógenes, uma vez que tal afirmação parece se encaixar na proposta cínica de 

desdém aos costumes e convenções, não nos parece correto conjecturar que tal 

iniciativa parta de uma arbitrariedade ou de uma iniciativa egoísta. Os cínicos, apesar 

de não se proporem a estabelecer um legado filosófico sistematizado e estruturado, 

não faziam críticas sem fundamento ou por motivações egoístas. A filosofia cínica se 

fundamentava nas próprias atitudes corajosas de seus filósofos (BROWN, 2006, p. 

551) em não se deixar corromper pelos valores da sociedade que eles consideravam 

falsos. Agindo dessa forma, eles pretendiam tornar evidente a ignorância daqueles 

que se adaptam a uma vida imersa em enganos e vícios. 

Da mesma forma que os cínicos, os estoicos também criticaram os falsos 

valores da sociedade. Zenão (333-261 a.C.), o fundador da escola estoica, foi inclusive 

aluno do cínico Crates (365-285 a.C.) , tendo-o seguido por um tempo. No entanto, 

não tendo se acostumado ao despudor das atitudes de Crates, resolveu se afastar do 

cinismo, dando origem à nova vertente filosófica que mais tarde seria chamada de 

estoicismo (DIÓGENES LAÉRCIO, VII, 1-3). 
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O estoicismo é uma escola que se pode classificar de linhagem socrática, pois 

se encontra em uma espécie de linha sucessória de pensamento que começa em 

Sócrates e que passa logo em seguida por Antístenes e os cínicos até chegar a Zenão. 

De fato, essa linhagem socrática é uma generalização, uma vez que nem os cínicos 

nem os estoicos praticaram uma filosofia exatamente ao modo socrático, mas as 

semelhanças e intenções filosóficas desses pensadores expressam uma visível 

confluência. Tanto Sócrates quanto os cínicos e os estoicos não consideravam bens 

verdadeiros os bens exteriores, a riqueza, as posses, o status, entre outros. Esses 

filósofos valorizavam a capacidade humana de usar a razão para poder avaliar a 

própria vida, com o objetivo de torná-la mais próxima da sabedoria, fazendo da 

filosofia não só uma mera atividade intelectual, mas uma maneira de viver. A 

filosofia, nesse sentido, converte vidas, muda o modo de vida, pois o filósofo é aquele 

que não mais se guia pelos costumes irrefletidos da cultura, da sociedade, mas passa 

a buscar a verdade por si, passa a buscar o bem por si, em conformidade com a 

condição racional do ser humano4. 

No entanto, essa vertente socrática, pode-se dizer, não representa uma forma 

unificada de pensamento. Os cínicos, por exemplo, focaram-se em explorar o modo 

de vida simples e despojado de Sócrates, colocando-o como uma condição 

inescapável à virtude. Por meio de atitudes despojadas, ridicularizavam as 

convenções sociais que levavam a crer que o melhor para o ser humano está nos bens 

fúteis, e não em uma vida corretamente alinhada à natureza.  

Por sua vez, os estoicos produziram uma filosofia sistematizada e propositiva, 

ao invés de se basearem apenas em críticas e provocações, como fizeram os cínicos. 

Isso não significa que os estoicos se abstinham de críticas à sociedade e aos costumes, 

mas que essas críticas não eram tão radicais quanto às cínicas. Lembremos que 

apesar do estoico Zenão ter começado sua trajetória filosófica no cinismo, seguiu 

depois outro caminho. 

Os estoicos, assim como os cínicos, defendiam uma vida em conformidade 

com a natureza (DIÓGENES LAÉRCIO, VI, 71 e VII, 87). Para os estoicos, essa 

conformidade, nos seres humanos, diz respeito a uma vida racional, uma vez que é 

natural à condição humana a racionalidade. Além disso, para a filosofia do pórtico, a 

razão não é apenas uma característica humana, mas se encontra em toda parte, em 

                                                      
4  Para mais detalhes sobre a proposta filosófica de modificação da própria vida, ver o capítulo 
“Conversão” em Hadot (2014). 
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todo o cosmos (DIÓGENES LAÉRCIO, VII, 142). A diversidade na natureza, as mais 

diversas vidas animais e vegetais, os ciclos naturais e as regularidades cósmicas 

revelam uma inteligência natural do mundo, a qual os estoicos associaram com a 

divindade (EPICTETO, I, 16, 16-18). O divino e o lógos são o mesmo para eles. Há um 

sopro (pneûma) racional e divino em toda parte, dando forma à matéria 

(ILDEFONSE, 2007, p. 36-37), estabelecendo nela tensões específicas que dão coesão 

a cada corpo individualizado. 

Diferentemente dos minerais, das plantas e dos animais, os seres humanos 

não estão apenas imersos nessa racionalidade cósmica, mas são seres capazes de se 

apropriar do lógos conscientemente. Nesse caso, o ser humano comunga com a 

divindade (ou com as divindades5) por meio da capacidade racional. Ao ser humano é 

possível ver o mundo por lentes racionais, perceber seu ordenamento, dar-se conta 

de suas causas e analisar suas relações.  

Há no estoicismo uma religiosidade por meio do vínculo racional de maneira a 

permitir uma espiritualidade em relação ao todo, na qual o ser humano pode ver a si 

mesmo como parte desse todo integrado (MARCO AURÉLIO, V, 27). O lógos permite 

um vínculo holístico com o mundo, sendo nesse aspecto que os estoicos se mostram 

influenciados pelo pensamento de Heráclito (JAEGER, 2003, p. 226).  

Por meio da ligação com o lógos do mundo, os estoicos entendiam que cada 

ser humano é uma parte que possui uma identificação com o todo, com o cosmos, 

sendo capaz de participar da grande comunidade racional que une tanto deuses 

quanto humanos. Essa ideia de grande comunidade racional é o que permitia ao 

estoico dizer que ele não era apenas cidadão de uma cidade territorialmente 

delimitada, mas cidadão do mundo inteiro. Como diz Epicteto:  

 
Pensa quem tu és: primeiro, um homem, isto é, que não tens nada superior à 
escolha, e que o resto está subordinado a ela, e que ela mesma não pode ser 
escravizada ou subordinada. Veja então de quem te distingues pela racionalidade. 
És distinto das feras, das ovelhas. Nessas condições, és um cidadão do mundo e 
parte dele, não um dos servos, mas um dos que estão à frente, pois és capaz de 
entender o governo divino e de extrair consequências disso. Sendo assim, qual é a 
profissão de um cidadão? Carecer de qualquer interesse próprio, não deliberar 
sobre nada como um ser independente, mas tal qual a mão ou o pé que, se 
possuíssem raciocínio e entendessem a constituição da natureza, nunca teriam 
um impulso ou um desejo de outro modo a não ser em referência ao todo. 
(EPICTETO, Diatribes, II, 10, 1-4 [tradução nossa]) 
 

                                                      
5 Os estoicos falam ora em Deus, ora em deuses; não fazem distinção. 
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Percebe-se em Epicteto que a posição do ser humano no cosmos é diferenciada 

em comparação aos demais seres vivos. Dado que a humanidade possui a capacidade 

de compreender o mundo e de extrair consequências disso, é requisitada a ela a 

ocupação de uma posição de responsabilidade em relação à administração da grande 

cidade mundial, da grande Cosmópolis. Esse chamamento à responsabilidade se vê 

na parte em que Epicteto questiona sobre qual é a profissão do cidadão. De acordo 

com o filósofo, a condição humana condiz com uma cidadania que leva em 

consideração o todo, dada a sua distinção pela racionalidade. 

Por outro lado, não é apenas por meio de um argumento cosmológico que os 

estoicos defenderam a ideia de cosmopolitismo. A ampliação da ideia de comunidade 

também pode ser compreendida por uma afinidade natural que cada ser humano 

possui em relação aos seus concidadãos, de modo que seja possível alcançar a 

humanidade inteira.  

Para os estoicos, há em cada animal, seja ele humano ou não, uma expressão 

de intimidade com a natureza que se revela já no início da vida, uma espécie de 

familiarização a qual eles chamam de oikeíosis. Essa afinidade com a natureza se 

manifesta ainda no início da vida, quando os filhotes conseguem perceber a si 

mesmos, e, logo em seguida, passam a perceber os próprios membros e seus meios 

naturais de defesa. É uma familiarização que começa consigo mesmo, envolvendo 

também a proteção de si: um filhote, por exemplo, já possui naturalmente um 

impulso de se afastar daquilo que lhe é danoso (CÍCERO, De finibus, III, 16-19). Os 

animais desde cedo apreciam a representação de si mesmos e buscam a 

autopreservação (DINUCCI, 2016, p. 78-79). 

Nos animais maiores, esse impulso de preservação expande-se para os laços de 

estirpe e para os filhotes, deixando de se voltar apenas a si mesmo. Nos seres 

humanos, esse alargamento de laços de identificação e cuidado, quando envolve a 

razão, proporciona a afinidade com os que possuem escolhas e opiniões em comum, 

passando a fundamentar a amizade por pessoas queridas. Além disso, a racionalidade 

humana também propicia que se estendam ainda mais esses laços, permitindo que 

essa afinidade se transforme em senso de justiça (DAROCA; COTRERAS, 2006, p. 

94). 

O estoico Hiérocles, no século II a. C., descreveu essa expansão da oikeíosis 

estoica por meio da ideia de ampliação em círculos concêntricos, de tal maneira que, 
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a partir da posição central ocupada por um ser humano, desenvolve-se uma 

apropriação/afinidade cada vez mais ampla, abarcando desde si mesmo até a 

humanidade inteira. 

 
Em geral, cada um de nós está como que circunscrito por muitos círculos, uns 
menores, outros maiores, ou seja, uns rodeiam outros, em conformidade com as 
diferentes e desiguais relações de uns com os outros. Com efeito, há um primeiro 
no qual se inscreve a própria mente como estando em direção ao centro; neste 
círculo está contido o corpo e o que é assumido para o corpo. Com efeito, esse 
círculo é o menor e o mais próximo, faltando pouco para tocar o próprio centro. A 
partir dele, existe um segundo círculo, mais separado do centro que, por sua vez, 
contém o primeiro e no qual são colocados os pais, os irmãos, a esposa e os filhos. 
Após esses, existe um terceiro círculo, no qual estão os tios e tias, os avôs e avós, 
os filhos de irmãos e, além deles, os primos. Depois desse está o círculo que 
contém os demais parentes. Segue esse círculo o dos habitantes dos demos; 
depois desse, o dos membros da tribo, depois o círculo dos cidadãos, depois o 
círculo dos habitantes dos lugares vizinhos e depois o círculo dos da mesma raça. 
Porém o mais extremo e maior [círculo], que abarca todos os círculos, é o círculo 
de todo o gênero humano. (ESTOBEU, Anthologium, II 671, 5-672-1 [tradução 
nossa]) 
 

A oikeíosis, portanto, desdobra-se em níveis, podendo ser relacionada a uma 

ampliação circular concêntrica. Como bem observa Aldo Dinucci (2016, p. 78-79), a 

oikeíosis sterktike, que é a apropriação por afeição à própria estirpe e filhos, é a que 

serve como base para a koinonía (comunhão). No entanto, o ponto culminante nos 

seres humanos ocorre na oikeíosis hairetike, onde a apropriação alcança a dimensão 

racional, estruturando a koinonía em parâmetros racionais e morais. 

Devido à racionalidade, portanto, o ser humano tem a capacidade de ampliar 

seus horizontes de modo a compreender a estrutura racional que o conecta com os 

demais seres humanos e com a dimensão espiritual do lógos. Sendo assim, de acordo 

com a filosofia estoica, certamente estarão fadadas ao erro quaisquer concepções 

políticas que não considerem essa dimensão cosmopolita que se projeta não só para 

toda a humanidade, mas também para uma conexão com o ordenamento natural. 
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Introdução 

 

 O Lugar de Fala, conceito existente desde a década de 90, mas popularizado 

com o livro “O que é lugar de fala?” de Djamila Ribeiro (2017), possui capacidade 

analítica em diversas áreas das humanidades. Seu recente uso em áreas como a 

Filosofia, o Direito, a Sociologia e a Ciência Política demonstra o vigor conceitual da 

proposta que traz uma perspectiva de reordenar os estruturantes de determinados 

espaços. Compreende-se, ainda, que tal conceito é capaz de adentrar no escopo do 

que é uma teoria crítica, nos termos de Max Horkheimer (1972), devido a sua 

capacidade de trazer uma reflexão crítica sobre a ordem social em vias de buscar 

alternativas emancipatórias. 

Buscando refletir criticamente sobre a ordem social internacional, a intenção 

deste artigo é trazer a noção de Lugar de Fala para as Relações Internacionais, a fim 

de demonstrar como a localização dos atores na Sociedade Internacional se relaciona 

com a produção de saberes considerados legítimos na disciplina. Tal questão remete 

aos diferentes lugares que ocupam os atores da Sociedade Internacional, posições 

estas não meramente geográficas, mas sim daquelas ocupadas por cada agente nos 

diferentes estágios de desenvolvimento.  

Ainda que o autor concorde com a perspectiva de que o Estado não pode ser 

considerado mais o único agente relevante das Relações Internacionais, neste artigo, 

enquanto um primeiro momento de aproximação do “Lugar de Fala” às Relações 

Internacionais será dado uma maior importância ao Estado enquanto ator. Para a 

realização de tal empreendimento é necessário, antes, realizar um embasamento 

epistemológico e outro teórico, a fim de encaixar o conceito aqui exposto no universo 

semântico das Relações Internacionais.  
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Em um nível epistemológico será utilizado o construtivismo de Alexander 

Wendt no que tange a definição da disciplina enquanto uma teoria social, questão 

bem elaborada em seu “Social Theory of International Politics” (1999). Por 

considerar o Sistema Internacional como uma sociedade - em consonância com a 

tradição da Escola Inglesa - e absorver análises sociológicas para o estudo das 

relações entre os atores globais, Wendt (1999) permite o surgimento de um léxico 

interpretativo mais amplo para a disciplina. Isso permite que o Lugar de Fala adentre 

o campo das Relações Internacionais.  

Contudo, o construtivismo epistemológico por si, apesar de permitir a 

aproximação do Lugar de Fala às Relações Internacionais, não consegue fornecer 

uma sustentação ao conceito; nisto reside a necessidade de se utilizar uma base 

teórica das Relações Internacionais. Para isso será adotada a Teoria do Sistema 

Mundo - vertente marxista da Teoria das Relações Internacionais - que tem em 

Immanuel Wallerstein seu defensor mais eminente. As noções de Centro, Semi-

Periferia e Periferia serão instrumentalizadas para diferenciar três grandes esferas 

que representam as assimetrias da organização dos Estados na Sociedade 

Internacional. Importante frisar que tal vertente teórica será utilizada mais por 

conveniência metodológica do que por uma adesão do autor às suas premissas. 

Apesar da ligação teórica entre a Teoria do Sistema Mundo e o marxismo, o 

que aqui se propõe é uma contribuição teórica mais ampla para as Relações 

Internacionais, na expectativa de que o resultado deste artigo dialogue com correntes 

emergentes após o terceiro debate (LAPID, 1989). Assim, dirige-se o trabalho a 

influência como a Teoria Crítica, o Construtivismo, o Feminismo, o Pós-

Estruturalismo, o Pós-Modernismo, o Decolonialismo e demais perspectivas que 

tenham enquanto pretensão a denúncia das assimetrias presentes nas Relações 

Internacionais.  

Esse plano de fundo teórico-epistemológico permite que o problema de 

pesquisa deste estudo se realize, que é o de discutir como o Lugar de Fala dos Estados 

na Sociedade Internacional se constrói através das relações de poder que cristalizam 

determinadas correntes teóricas enquanto legítimas, perpetuando assimetrias em um 

ciclo vicioso. Se um dos eixos centrais de toda teoria que se pretende crítica é a 

emancipação das estruturas hegemônicas, torna-se mister que nas Relações 

Internacionais se questione o status conferido às correntes anglo-saxãs, centralmente 
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o Realismo e o Liberalismo com suas variantes, averiguando - ao mesmo tempo em 

que se problematiza - a ausência de reflexões sobre e a partir da periferia global. 

 

Uma teoria social da política internacional: possibilidade 
epistemológica para o Lugar de Fala nas Relações Internacionais 

 

Apesar de já ter um amplo histórico nas ciências sociais, o construtivismo 

surge enquanto corrente teórica nas Relações Internacionais a partir da década de 80 

com Nicholas Onuf através do livro “World of our making” (1989). A importância 

desta obra foi a de abrir espaço em uma disciplina marcada até então pelo 

positivismo epistemológico, sendo o Realismo e o Liberalismo as duas grandes - 

praticamente únicas - correntes de pensamento nas quais se pensava a política 

internacional (LAPID, 1989). De todo modo, neste artigo, a seção voltada à 

fundamentação teórica será a próxima, sendo este momento reservado às elucidações 

epistemológicas que permitem a absorção do Lugar de Fala enquanto conceito nas 

Relações Internacionais.  

Para isso partir-se-á a outro eminente intelectual do construtivismo nas 

Relações Internacionais, Alexander Wendt. O livro “Social Theory of International 

Politics” (1999) é possivelmente a mais importante obra do construtivismo sobre a 

política internacional. Através de uma linha construtivista social, Wendt (1999) traz 

importantes inovações ao debate nas Relações Internacionais, sendo uma das mais 

relevantes a antropomorfização do Estado, seguido a partir do seguinte trecho 

(WENDT, 1999, p.194): [...] States are also purposive actors with a sense of Self - 

states are people too”3. Tal possibilidade epistemológica se fundamenta em um 

antecedência ontológica do Estado sobre o sistema de Estados e é fundamental para 

o esforço pretendido neste artigo. 

Logo, da mesma forma que o indivíduo é um elemento ontológico precedente à 

sociedade, o Estado precede o sistema internacional. Assim sendo, o indivíduo e o 

Estado são dois agentes que, guardadas as devidas proporções, agem de forma 

análoga dentro de seus campos - a sociedade civil e o sistema internacional, 

respectivamente. Tal noção é encontrada em outras influências teóricas das Relações 

Internacionais, como no caso da Escola Inglesa, que aproveitou a influência 

                                                      
3  Estados são também atores propositivos com um senso de si - Estados são pessoas também. 
(tradução livre). 
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epistemológica do construtivismo para fazer asserções similares sobre a agência do 

Estado no conceito conhecido como “Sociedade Internacional” (WATSON, 2004). 

Tais assimilações epistemológicas possuem uma correlação com a noção de 

“estruturalismo genético” trabalhada previamente por Pierre Bourdieu (1996), que 

traz a razão prática como responsável por realizar mutações estruturais no universo 

social. 

Uma análise interessante neste sentido é a realizada por Martin Wight (2000) 

quando este observa a forma da relação entre os diferentes Estados ao longo dos 

milênios. Percebe-se como a agência dos atores nestas relações produzem novas 

sínteses, que por sua vez criam novas realidades na estrutura das relações 

interestatais. Assim foi-se construindo o moderno sistema-mundo (WALLERSTEIN, 

1996), que se desde o Século XVI já traz a estrutura do que conhecemos hoje como as 

relações internacionais (WALLERSTEIN, 1974), solidifica-se apenas após a expansão 

do modelo de Estados europeus ao mundo (WATSON, 2004). 

A ruptura epistemológica claramente amplia o escopo de análise teórica das 

Relações Internacionais, visto que, como aludido, permite que teorias que se 

estruturam a partir de ontologia construtivista, epistemologia interpretativa, 

metodologia não-empírica e qualitativa de análise sejam tão ouvidas quanto as 

teorias positivistas do mainstream (LAPID, 1989; SMITH, 1996). Todavia, o saber 

legítimo ainda se encontra no Ocidente ou Centro (leia-se Estados Unidos da 

América e Europa). Além do enquadramento histórico e do viés de análise teórica 

predominantemente ocidental nas RI, os próprios estudiosos nativos de países do Sul 

Global, como dos países asiáticos, acabam sendo treinados no Centro, sobretudo nos 

Estados Unidos (ACHARYA; BUZAN, 2007).  

Os paradigmas dominantes falham em explicar questões centrais do Sistema 

Internacional, como a origem de conflitos atuais e o comportamento dos Estados 

quanto a questões de guerra e de paz, por basearem sua análise empírica em um 

universo já determinado - o conhecido por eles - e tentarem ampliá-la 

universalmente (AYOOB, 2002). O próprio estruturalismo epistemológico é uma 

forma de se manter as relações de poder (STERLING-FOLKER; SHINKO, 2005). Os 

conceitos e os mecanismos empregados são derivados da experiência ocidental, o que 

faz com que persista a dominação estadunidense e a marginalização do Sul com o 
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passar do tempo (ACHARYA; BUZAN, 2017). Cientes desta questão importa agora 

fortalecer mecanismos teóricos que possam ajudar a romper tal realidade. 

 

As assimetrias na Sociedade Internacional enquanto forma de 
definir o que é ou não legítimo no pensamento teórico 

  

Ao se ter esclarecido determinadas questões epistemológicas a fim de 

possibilitar a instrumentalização do Lugar de Fala no universo das Relações 

Internacionais, cabe agora fornecer uma base teórica na qual seja possível aplicar tal 

conceito; a Teoria do Sistema-Mundo parece se adequar a este propósito. Contudo, 

antes de adentrar na explicação sobre a teoria em si, é importante elucidar 

brevemente um debate fundamental nas Relações Internacionais e que aqui exerce a 

função chave do por que se escolher a Teoria do Sistema-Mundo, tal debate é o que 

concerne à dicotomia “anarquia/ordem” no Sistema Internacional. Compreender tal 

díade é fundamental, pois esta fornece base às fundamentações teóricas das mais 

diversas correntes das Relações Internacionais.  

Os teóricos de Relações Internacionais - e respectivamente suas correntes - 

dividem-se entre aqueles que vislumbram uma Sociedade Internacional anárquica ou 

ordenada/hierárquica. Tradições como o Realismo e suas vertentes tendem a pensar 

na realidade internacional como um espaço anárquico, devido à falta de uma 

entidade supranacional que possa coagir os Estados, questão esta que fica muito 

clara no trabalho de Kenneth Waltz (1979). Do outro lado, teorias com um viés mais 

crítico - como a própria Teoria Crítica de Robert Cox (1986) - tendem a demonstrar 

como as Relações Internacionais são pautadas por uma ordem na qual determinados 

atores (o Centro) são privilegiados e condicionam os demais segundo os seus 

interesses. Esta última é a noção adotada pelo trabalho aqui em voga. 

Por intencional coincidência (se for possível cunhar tal expressão) a noção de 

Sistema-Mundo tem ligação direta com uma produção teórica afastada do centro de 

poder, pois é a partir de pressupostos da Teoria Marxista da Dependência 4 que 

Immanuel Wallerstein (1974) a formula. Apesar da base em Karl Marx, fica claro que 

não é intenção do autor criar uma teoria marxista das Relações Internacionais - ainda 

que muitos assim a coloquem -, pois o próprio Wallerstein deixar claro ao longo de 

                                                      
4 Tradição teórica oriunda da América Latina, sendo a Argentina, o Brasil e o México os países centrais 
na formulação de seu arcabouço. 
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suas obras que não pretende seguir o cânone marxista (WALLERSTEIN, 1996). De 

todo modo, pode-se colocar que a análise política a partir de um viés econômico e o 

largo uso de noções como “divisão internacional do trabalho”, “exploração”, 

“acumulação primitiva”, entre outras, o identifica ao menos enquanto um marxiano. 

Adentrando, enfim, mais especificamente na Teoria do Sistema-Mundo, é 

preciso ter claro algumas chaves de compreensão deste constructo. Nas palavras do 

autor (WALLERSTEIN, 1974, p.347): “A world-system is a social system, one that has 

boundaries, structures, member groups, rules of legitimation, and coherence”5. Casa-

se aqui a proposta epistemológica anteriormente apresentada com a intenção teórica 

deste artigo. Conforme o trecho supracitado, ao considerar o Sistema-Mundo como 

um sistema social, Wallerstein (1974) cita elementos como limites, estruturas, grupos 

membros, regras de legitimação e coerência que atuam dentro dele; destes, os grupos 

membros e as regras de legitimação são os que mais interessam a este trabalho. 

 Os membros de tal sistema social podem variar conforme a interpretação 

teórica das Relações Internacionais, adotando algumas correntes um maior ou menor 

escopo em relação a quais são os atores relevantes na Sociedade Internacional; como 

supracitado, trataremos aqui exclusivamente dos Estados, não por acreditar ser estes 

os únicos - ou mais relevantes - players, mas sim por conveniência conceitual.  

 Os Estados compartilham valores morais uns com os outros (WENDT, 1999; 

WATSON, 2004), questão fundante inclusive da própria noção do Estado (WIGHT, 

2000). Tais valores podem ser encarados enquanto as regras de legitimação com a 

qual Wallerstein (1974) trabalha, pois é a partir do costume - direito consuetudinário 

- que se fundamentam as práticas internacionais. Logo, percebe-se que os grupos 

membros articulam as regras de legitimação da Sociedade Internacional, fato que 

demanda uma espécie de genealogia desta a fim de compreender as relações que 

constituem um determinado arcabouço normativo colocado enquanto legítimo. 

Sendo conhecido pela composição da díade saber-poder, Michel Foucault 

(2013) coloca que todo saber pressupõe uma relação de poder que legitima tal 

conhecimento. Nas Relações Internacionais não é diferente, pois a normatividade da 

Sociedade Internacional, assim como as instituições e as regras que compõem a 

convivência entre os atores globais são oriundas do Ocidente (SAID, 2007), como 

este trabalho vem argumentando. O canadense Robert Cox (1986) coloca tais 

                                                      
5 Um Sistema-Mundo é um sistema social, que possui fronteiras, estruturas, grupos membros, regras 
de legitimação e coerência (tradução livre). 
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questões trabalhadas similarmente por Foucault (2013) em vias de apontar a uma 

manutenção do sistema de hegemonias, ainda que possibilitando uma emancipação 

ao se utilizar da influência gramsciana.  

De todo modo, há a separação entre grupos de poder na cartografia 

internacional. O eixo que propõe o entendimento sobre as Relações Internacionais e 

que dirigem a produção teórica são justamente aqueles países localizados no Centro: 

Europa e América do Norte (GONÇALVES; MONTEIRO, 2015). Logo, a assimetria 

entre os Estados é, ao mesmo tempo, a causa e a consequência das produções 

teóricas sobre as Relações Internacionais serem centralizadas nos mesmos atores. A 

Periferia e a Semi-periferia são interpretadas pelo Centro - crítica central do 

pensamento decolonial - em vias de manter tais diferenças (AYOOB, 2002). Fazendo 

com que a própria margem da Sociedade Internacional se identifique a partir deste 

mesmo Centro (ENLOE, 1996). 

Se inicialmente em Wallerstein (1974) a formulação de um Sistema-Mundo e 

sua respectiva hierarquização sistêmica - Centro, Semi-Periferia, Periferia - parte da 

acumulação primitiva do capital e de uma leitura estritamente materialista das 

assimetrias, pode-se conceber que hoje as assimetrias são mantidas por um 

importante componente epistemológico-teórico, que mantém o Centro como o polo 

produtor do pensamento sobre o internacional.  

  

O Lugar de Fala na política internacional: o poder e a crítica às 
Teorias das Relações Internacionais 

  

Através dos “grandes debates”, momentos de revisão intelectual nas Relações 

Internacionais, foi buscada a adequação teórica da disciplina à realidade 

internacional. Contudo, é a partir do terceiro debate, também denominado como 

“interparadigmático”, que as Relações Internacionais começam a se abrir para além 

do paroquialismo habitual (LAPID, 1989). Já no atual “quarto debate” 6, pode-se 

colocar que o mesmo se dá entre a corrente Realista (presente desde o primeiro 

debate, fundadora das Relações Internacionais enquanto campo de estudo e ainda 

hoje a matriz teórica mais utilizada ao redor do mundo) e o Pós-Modernismo 

(STERLING-FOLKER; SHINKO, 2005). É possível interpretar a questão central 

                                                      
6 Este quarto debate não é unânime entre os teóricos das Relações Internacionais. De todo modo, o 
autor deste artigo concorda com a existência de tal debate. 
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deste debate rondando   a   pergunta:   o   que  formula   e   no   que   consiste  o   

“poder”  no   nível  

internacional? 

Quando se fala em Lugar de Fala, o poder aparece também enquanto elemento 

central, fato evidenciado nas quarenta e nove vezes que o vocábulo aparece durante o 

livro de Djamila Ribeiro (2017). Sobre as intenções centrais do livro, a autora ainda 

coloca (RIBEIRO, 2017, p.19): “O que se quer com esse debate, fundamentalmente, é 

entender como poder e identidades funcionam juntos a depender de seus contextos e 

como o colonialismo, além de criar, deslegitima ou legitima certas identidades”. 

Logo, a instrumentalização do Lugar de Fala nas Relações Internacionais e, mais 

especificamente, na política internacional, pode se ocupar centralmente também da 

discussão sobre poder. 

Se para o Realismo - e demais correntes de vertente epistemológica positivista 

- o poder possui conotação material, podendo ser medido em termos de capacidade 

bélica, econômica ou demais elementos que constituem o Hard Power7; em correntes 

pós-positivistas, o poder aparece enquanto elemento mais difuso. A realidade difusa 

do poder e a percepção desta noção para além do jogo político-institucional 

configuram como uma das principais contribuições de Michel Foucault (2018) à 

Filosofia e às Ciências Sociais. É possível afirmar que, se há um consenso sobre o 

poder nesta nova forma de leitura sobre ele, é a sua essência relacional. Ou seja, o 

poder em si não existe - o que destarte já contrasta com a noção positivista do termo -

, sendo necessária uma série de valores morais que o hierarquizem. É com este 

pensamento que o Lugar de Fala deve ser instrumentalizado nas Relações 

Internacionais. 

A autora Djamila Ribeiro, sobre o Lugar de Fala, coloca que (2017, p. 190): 

“Logo, não é uma política reducionista, mas atenta-se para o fato de que as 

desigualdades são criadas pelo modo como poder articula essas identidades; são 

resultantes de uma estrutura de opressão que privilegia certos grupos em 

detrimentos de outros”. Tal noção vai de encontro ao que está sendo articulado aqui 

entre Enloe (1995), Sterling-Folker e Shinko (2005), a partir da teoria de Wallerstein 

(1974). Ainda, pode-se trazer à discussão a contribuição de Gayatri Spivak (2010) 

                                                      
7 Tal termo é oriundo da “interdependência complexa”, teoria de Relações Internacionais formulada 
pelo liberal Joseph Nye (2010).  
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sobre a forma com a qual o subalterno, aqueles que não constituem o Centro, (não) 

fala. 

As distintas hierarquias na Sociedade Internacional criam grupos de exclusão 

nos quais não há identidades por si mesmas definidas (ENLOE, 1995; SPIVAK, 

2010), mas sim, criadas a partir do Centro (AYOOB, 2002); o Ocidente (SAID, 2007). 

A histórica exploração material (WALLERSTEIN, 1974) do Centro em relação à 

Periferia converte-se em exploração simbólica (BOURDIEU, 1996) e epistêmica 

(SPIVAK, 2010). Na intenção de entender como poder e identidade funcionam 

juntos, Djamila Ribeiro (2017) conecta tal questão à empresa colonial e à forma com 

a qual a colonialidade deslegitima ou legitima certas identidades.  

As diferentes posições sociais dos atores internacionais estruturam um 

determinado imaginário social que se universaliza. Essa sistematização do 

imaginário social e, respectivamente, da normatividade internacional, inviabiliza os 

saberes produzidos por grupos subalternizados (SPIVAK, 2010; FOUCAULT, 2018). 

Cria-se a realidade do “quieto na medida em que é forçado a” (KILOMBA apud 

RIBEIRO, 2017, p.20) com a qual o subalternizado se relega ao papel de agente 

passivo; o Estado, na Sociedade Internacional, obedece ao seu hegemon. A 

contestação à ordem hegemônica é vista como inapropriada justamente por 

confrontar o “poder” (RIBEIRO, 2017). 

As epistemologias e as correntes teóricas - assim como seus objetos e temas - 

das Relações Internacionais tidas enquanto legítimas seguem a lógica de quais são os 

atores que possuem capacidade discursiva de articular tais questões em nível 

universalizante. Afinal, a epistemologia, mais do que o como, define quem produz o 

conhecimento (RIBEIRO, 2017); da mesma forma, atua a formulação teórica (COX, 

1986; STERLING-FOLKER; SHINKO, 2005) que afetam políticas públicas e modelos 

de desenvolvimento entre os países. Cauteriza-se o ciclo de dependência e opressão. 

Assim, percebe-se uma hierarquização nos lugares com os quais os Estados se 

percebem e, respectivamente, interagem na Sociedade Internacional. Tal 

ordenamento cria espaços assimétricos, nos quais os países que constituem o Centro 

falam a partir de um lugar privilegiado, compondo tanto a normatividade daquilo 

que se tem enquanto Sociedade Internacional quanto a própria forma com a qual se 

pensa as Relações Internacionais, através das formulações teóricas sobre a matéria.  
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O poder circula através de uma estrutura determinada por este Centro, no qual 

há pouca margem para atores que não o constituem influenciar as Relações 

Internacionais. Ao seguir a noção de Foucault (1971; 2013) de que a teoria reflete a 

prática (e vice-versa), a produção marginal dos países periféricos em termos teóricos 

reflete sua marginalização no processo formativo e decisório daquilo que se configura 

como a Sociedade Internacional. 

 

Conclusão 

 

 A construção da realidade internacional e da respectiva normatividade que 

rege a Sociedade Internacional advém dos países que possuem a capacidade 

discursiva de universalizar suas premissas. Assim, o saber das Relações 

Internacionais ainda se mantém em boa parte restrito ao eixo anglo-saxão 

(GONÇALVES; MONTEIRO, 2010), enquanto a margem do Centro consome tais 

conhecimentos que falam por e sobre si.  

As relações de poder travadas entre os determinados atores internacionais - 

aqui trabalhado com maior ênfase o Estado devido a questões teóricas e conceituais - 

criam uma estrutura hegemônica na qual o país e/ou região que tentar a 

emancipação sofre riscos de retaliação. 

 De todo modo, não se deve incorrer a um discurso apocalíptico que ignora as 

tentativas de resistência por algumas partes, como às vezes parece ser o caso de 

Spivak (2010). Correntes pós-positivistas se propõem a fragmentar o que se tem até 

então constituído nas Relações Internacionais e repensam, por vezes, a forma com a 

qual os saberes circulam na Sociedade Internacional. Ainda, retomando os “grandes 

debates” é mister lembrar que se apenas no terceiro debate questões metateóricas e 

interparadigmáticas são trazidas às Relações Internacionais, é somente no quarto e 

atual debate que o pós-modernismo surge enquanto uma força na disciplina, que, 

para além de si, traz a possibilidade de expansão de correntes como o 

Decolonialismo, o Feminismo, e demais abordagem de viés crítico. 

 O construtivismo possibilita encarar a Sociedade Internacional como um 

campo no qual circulam atores dotados de personalidade, que compartilham valores, 

normas e costumes. Por sua vez, a Teoria do Sistema-Mundo permite compreender 

como tais questões levam a um determinado ordenamento entre os Estados. Sob tais 
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perspectivas devem-se frisar as relações de poder que envolve tais atores, criando 

uma hierarquização sobre os mesmos e determinando quais são aqueles que criam o 

arcabouço normativo das Relações Internacionais e quais são aqueles que 

simplesmente o seguem.  

 Percebe-se, enfim, que há um Lugar de Fala na Sociedade Internacional, 

hierarquizada entre atores que produzem o saber considerado legítimo em Relações 

Internacionais e que, respectivamente, confecciona aquilo que é estudado nas Teorias 

de Relações Internacionais; o Centro. Países marginalizados, encontrados nas 

periferias do sistema, se reconhecem a partir de uma visão do Centro, tendo uma 

noção já enviesada de si mesmos, o que leva a uma maior dificuldade em se 

colocarem como polo produtor de conhecimento nas Relações Internacionais.  

Seguindo a influência decolonial, pode-se afirmar que tal condição - a de uma 

violência simbólica que cala a periferia da Sociedade Internacional - deve ser 

superada a partir do momento em que a colonialidade for rompida, o que leva 

primeiro a uma identificação da periferia a partir de si mesma e, como consequência, 

a uma produção do saber sobre sua realidade feita por si.  
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4. FILOSOFIA E PODER: SOBRE TEORIAS DE PODER E 

ESCRAVIDÃO 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-14-7-04 
Júlia Sant’ Anna Horn1 

 

O presente artigo tem como intenção analisar os diferentes conceitos clássicos 

e medievais, sobre a escravidão e o poder à liberdade. Visando estabelecer uma 

análise entre os filósofos: Aristóteles (383 a.C. – 322 a.C.), Santo Agostinho (354 d.C. 

– 430 d.C.) e Santo Tomás de Aquino (1225 – 1274), interpretando suas principais 

semelhanças e influências de pensamento, e indo além uma investigação conceitual 

da palavra relacionando com o cenário político da época. 

As principais obras a serem analisadas serão, em primeiro “A Política” de 

Aristóteles, onde o autor reflete sobre o homem como um animal político, 

caracterizando as diferentes formas de poder do Estado e explicando a hierarquia 

existente na sociedade do poder. Aristóteles procura entender como a sociedade é 

formada pelo animal político, que se difere de uma ordem da natureza das coisas, 

categorizando a hierarquia de poder por sociedades, como: família, sociedade/aldeia 

e Estado. 

A segunda obra a ser estudada será a de Santo Agostinho “A Cidade de Deus”, 

que têm como influência o pensamento platônico e se começa a entender Estado 

relacionado com o ser cristão. Sendo assim, nesta antiguidade tardia encontramos a 

relação do fim do Império Romano, para o início de um sistema feudalista, 

caracterizado pela utilização de uma verdade através das escrituras sagradas 

presentes no Antigo Testamento; aqui há uma relação de Deus como um sumo bem 

(termo agostiniano) para o Estado, este responsável pela sociedade, enquanto Deus 

para o universal. 

Já como terceira principal obra, temos a “Suma Teológica” de Santo Tomás de 

Aquino, destacando a análise do comentário que faz para “A Política” de Aristóteles; 

dado que Aquino, utiliza como influência a interpretação aristotélica de Estado, ou 

seja, utiliza a forma argumentativa de cunho racional lógico. A filosofia de Santo 

Tomás foi utilizada como principal fundamento para a análise do Estado e suas 

                                                      
1Graduanda de sexto semestre de filosofia, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
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instituições de poder, caracterizando o que entendemos hoje os poderes legislativo, 

judiciário e executivo2. 

 

Da Liberdade ao Poder Social 

 

O conceito de liberdade, ou em outras palavras, homem livre – termo este que 

é utilizado por Aristóteles em A Política – é designado para aqueles possuidores de 

virtudes. A virtude aristotélica é utilizada para o homem livre, tanto para Santo 

Agostinho, quanto para Santo Tomás de Aquino, que designa o ato de ser justo ou o 

ato de justiça, o que reforça a ideia de animal político. 

Os homens para Aristóteles nascem para comandar e/ou obedecer, por isto os 

homens possuidores de virtudes, são aqueles com o “dreito3 à liberdade. Mas isto não 

significa que estes homens possuidores de virtudes, e sendo assim, livres, não 

obedecem, pelo contrário, obedecem, porém não da mesma forma que os escravos, 

porque os livres obedecem ao Estado. 

A capacidade de justiça do homem livre, que nasce para comandar e 

ou/obedecer, é categorizada em Aristóteles em uma hierarquia de poder. Para 

melhor entender, Aristóteles em seu livro ao explicar como se dá a formação de uma 

cidade (polís) propõe uma ordem4 de poder, esta está hierarquizada nas diferentes 

formações que compõe uma cidade, a primeira é a casa/ família, aqui encontramos o 

poder do homem dividido em três partes: i)o homem para a mulher; ii)o homem para 

os filhos, entendido como pai de família e; iii)o homem para com o escravo. Então a 

ordem de poder na casa se dá com o homem em primeiro, a mulher5 em segundo 

para depois o escravo, podendo ser este último interpretado como aquele ao qual não  

                                                      
2 As instituições de poder (legislativo, judiciário e executivos) são melhores entendidas posteriormente 
pelo filósofo Charles-Louis de Secondat (1689 – 1755), mais reconhecido como Montesquieu, ao qual 
desenvolveu uma teoria sobre as divisões dos poderes do Estado; mas é possível já se encontrar um 
pensamento entorno desta ideia em Santo Tomás de Aquino. 
3 O termo direito aqui utilizado pela autora para uma melhor compreensão e não pelo filósofo. 
4 Aristóteles ao propor as ordens de poder em seu livro, relaciona a sociedade/o homem com a 
natureza, ou seja, é da natureza do homem possuir uma liberdade e poder maior do que a mulher, 
criança e escravos. Propondo uma “natureza das coisas”. Esta também se refere aos diferentes tipos de 
entendimento de formações da cidade, dado que ao explicar como se funciona a formação grega de 
sociedade (para os homens civilizados), compara a formação com os bárbaros (que não são 
civilizados); para os bárbaros as mulheres eram como os escravos na relação de poder (ou seja, os 
direitos perante a sociedade) e somente o homem era o que possuía o poder à liberdade. 
5 Aqui a mulher é entendida como livre, mas não da mesma forma que o homem, já que ela não é 
possuidora do direito de participar da cidade politicamente, mas tem o poder de decisão na casa, 
economicamente falando e da educação aos filhos. 
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possuí quase nenhum direito de liberdade. 

É interessante de se analisar nesta situação proposta por Aristóteles o 

entendimento de criança e escravo, já que se nos remetermos ao termo original em 

latim ou no grego de liberdade, é possível de se relacionar o mesmo termo para 

ambos; termo este no latim encontrado como liberi, já no grego παις. O que nos faz 

refletir, sobre a mesma condição de liberdade para os dois, posto que o entendimento 

de homem livre se dava a partir dos 37 anos de idade do homem e os dois estão em 

uma condição de obediência ao homem livre, sendo assim, é possível utilizar o  

mesmo termo para se referir à criança ou ao escravo. 

Continuando com a análise da ordem de poderes da cidade, temos após a 

concepção de casa/família a formação de sociedade/aldeias, ao qual são constituídas 

das várias famílias, nas palavras de Aristóteles “se assemelha a primeira sociedade 

natural, com a diferença de não ser de todos os momentos, nem de uma freqüentação 

tão contínua. [...] De qualquer modo, trata-se de uma colônia tirada da primeira pela 

natureza” (ARISTÓTELES, 1998, p.3). Já a terceira e última forma de poder da 

cidade é o Estado, este existe para diferenciar o poder de casa/família para o poder 

sobre a sociedade, posto que estes sendo naturais do homem (por isto que Aristóteles 

utiliza o termo primeira natureza, ou seja, a natureza do ser), ao Estado6/governo 

das sociedades é definido como  

 
Assim, as Cidades inicialmente foram, como ainda hoje são algumas nações, 
submetidas ao governo real, formadas que eram reuniões de pessoas que já 
viveram sob um monarca. Com efeito, toda família, sendo governada pelo mais 
velho como que por um rei continuava a viver sob a mesma autoridade, por causa 
da consanguinidade. [...] Isso ocorria porque nos primeiros tempos as famílias 
viviam dispersas. É ainda por esta razão que todos os homens que antigamente 
viveram e ainda vivem sob reis dizem que os deuses vivem da mesma maneira, 
atribuindo-lhes o governo das sociedades humanas, já que os imaginam sob a 
forma do homem (ARISTÓTELES, 1998, p.3). 
 

Em suma, o governo em Aristóteles, este dividido em três ordens, origina-se 

da natureza do homem, assim como se assemelha nos deuses, pela natureza do 

homem e da sociedade de justiça. A natureza do homem para o autor, diferente dos 

outros animais tem a palavra, o conhecimento e a fala o que reforça nosso dom da 

                                                      
6 Para Aristóteles, o Estado é uma das primeiras manifestações da natureza do homem. Já que este 
que define em principal o homem como um animal político. 
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justiça por natureza, isto é deixado claro para ele ao tratar O Homem, “Animal 

Cívico7 

Assim o homem é um animal cívico, mais social do que as abelhas e os outros 
animais que vivem juntos. A natureza, que nada faz em vão, concedeu apenas a 
ele o dom da palavra, que não devemos confundir com os sons da voz. [...] A 
natureza deu-lhes um órgão limitado a este único efeito; nós, porém, temos a 
mais, senão o conhecimento desenvolvido, pelo menos o sentimento obscuro do 
bem e do mal, do útil e do nocivo, do justo e do injusto, objetos para a 
manifestação dos quais nos foi principalmente dado o órgão da fala. Este 
comércio da palavra é o laço de toda a sociedade política doméstica e civil 
(ARISTÓTELES, 1998, p.5). 
 

Indo além, Santo Agostinho interpreta o Estado e a relação entre os homens 

como um estudo antropológico, e relacionando com Aristóteles, categoriza o homem 

como possuidor de virtudes 8 , mas diferente do Estado aristotélico, o Estado 

agostiniano se relaciona com Deus. Esta relação é de extrema importância para se 

entender a obra é ela que caracteriza em principal Agostinho.  

Para ele o Estado é comandando por Deus, este entendido como sumo bem e o 

justifica com a dualidade do homem (alma e corpo), mas dualidade aqui entendida, 

não apenas alma ou apenas corpo e sim o conjunto alma e corpo. É Deus que está em 

um primeiro plano por conseguir se conectar com as duas partes ao mesmo tempo, 

sendo assim Deus comanda todos e o governante o Estado; esta noção também é 

interpretada por Deus sendo o sumo bem e as virtudes do homem é o bem, sendo 

assim, Deus é que é capaz de dar virtudes aos homens. 

Agostinho entendendo que virtude é o bem, o relaciona com a sociedade por 

querer o bem para todos, o que se difere de Aristóteles. Aqui o entendimento de 

sociedade, Estado e virtudes se caracterizam com o bem, reforçando a ideia de Deus 

como sumo bem e este com poder em todos, seu pensamento a cerca desta ideia se 

intensifica no seguinte parágrafo 

 
Declaram que esta vida feliz é também a vida social em que se ama o bem dos 
amigos por si mesmo, como o bem próprio se e em que para eles se quer o que se 
quer para si – quer estes amigos vivam em casa, tais como os cônjuges e os filhos 
e todos os familiares; quer no lugar onde está a sua casa, tal como a cidade, onde 
estão aqueles a que chamamos cidadãos; quer na Terra inteira como são os povos 
que a sociedade humana une a si; quer no próprio Mundo que se designa com o 
nome de Céu e Terra, tais como aqueles a que eles chamam deuses e pretendem 
que sejam os amigos do homem sábio e a que nós mais frequentemente 
chamamos anjos (AGOSTINHO, 200, p.1879). 

                                                      
7 Terceiro texto da Introdução do livro A Política de Aristóteles. 
8 Caracteriza virtude como o bem diferente de Aristóteles que define como justiça. 
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Santo Agostinho, assim como Aristóteles, categoriza as formas de poder afim 

de que não tenha injustiças, ou até mesmo guerras, no convívio social do Estado, 

começando com o entendimento de família (lar familiar). A distinção de poder com a 

família, para o poder com o Estado é essencial para que não ocorra a injustiça de 

poderes, visando as diferenças sociais, ou como se refere diferenças de línguas9. 

Adentrando no entendimento de família, é o pai de família (paterfamilias) que 

manda na casa (característica semelhante à de Aristóteles). Este por ser mais velho 

tem o entendimento/direito de mandar e castigar os que na casa habitam por isto se 

espera a obediência dos filhos para que aprendam a comandar, assim como o pai e 

ser o pai de família no futuro já que aprendeu durante a vida, vendo e presenciando o 

mandamento do pai aos servos/escravos e a si próprio. Esta ligação de poder de pai 

de família se relaciona com o poder de Deus, mas em um grau menor, por querer o 

bem de todos, Santo Agostinho descreve do seguinte modo 

 
Por isso os nossos santos patriarcas, embora tivessem servos, administravam a 
paz doméstica de forma a distinguirem, quanto aos bens temporais, a sorte dos 
seus filhos, da condição dos servos; mas, para o culto aprestar a Deus, em que 
assenta a esperança dos bens eternos, prestavam a todos os membros da sua casa 
todo o cuidado com igual amor. Isto está tanto de acordo com a ordem natural, 
que o nome de paterfamilias (pai de família) surgiu dai e vulgarizou-se tanto que 
até os Senhores iníquos gostavam que lhes dessem esse nome. Mas os 
verdadeiros pais de família cuidam de todos os membros da sua casa como dos 
filhos, no sentido de todos os adorarem e serem dignos de Deus, vivamente 
desejosos (desiderantes ad que abtantes) de chegarem a Casa celestial onde o 
dever de mandar sobre os mortais já não é necessário porque necessário não será 
já o dever de cuidar dos que vivem já felizes na imortalidade. Até que lá cheguem, 
os pais devem ter mais paciência de mandar do que os servos em servir 
(AGOSTINHO, 200 p.1927). 
 

Este trecho pode mostrar outra importante definição agostiniana para o 

entendimento de Deus como sumo bem e proprietário da paz, sendo assim mais 

poderoso que o próprio governo, porque é ele o único passível de perdoar os 

pecadores, o único que ter as virtudes perfeitas. Se contrapondo com o que Agostinho 

interpreta do homem, ao qual é por natureza pecador, mesmo disposto as virtudes e 

que é imperfeito. 

Agora adentrando a filosofia de Santo Tomás de Aquino, ao  qual  é  escrita  no  

                                                      
9  Agostinho se refere a uma diferença de língua, exemplificando com duas pessoas que não se 
conhecem e não falam a mesma língua, para que uma não tente se sobrepor de poder sobre o outro, é 
necessário que tenha um entendimento/interferência de Estado. 
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De Regno10, obra de difícil interpretação e de ser encontrada, faz um comentário para 

a obra aqui analisada de Aristóteles “A Política”. Aquino entende o homem como 

“possuidor”11 de uma determinada finalidade, ou seja, o homem tem em si uma 

qualidade a ser disposta à sociedade, como por exemplo um objeto para seu uso, mas 

para o homem é no sentido de sua racionalidade/intelecto. Para entender seu 

pensamento, podemos utilizar o exemplo de Alcecu Cacalheri 

 
O princípio de que todas as coisas ordenadas a algum fim necessitam do auxílio 
do dirigente, para atingir diretamente o devido fim, é aplicado, por Tomás de 
Aquino, claramente, ao convívio humano. “Ora, tem um fim, para o qual se 
ordenam toda a sua vida e ação.” Prova disso é a ação pelo intelecto, a qual 
“opera manifestamente em visa do fim.”. Entretanto, assim como o barco que, 
sem piloto, move-se para os diversos lados, os homens, sem um dirigente, 
também agem de diversas maneiras em vista do fim. A pluralidade de maneiras 
de agir deriva à própria diversidade de homens e de suas inclinações. Devido à 
diversidade de ações humanas, “por conseguinte, precisa o homem de um 
dirigente para o fim” (CAVALHEIRI, 2006, p.13)12. 
 

Em suma, o homem tem por si só a qualidade de execução de determinada 

tarefa, sendo assim, todos tem uma finalidade social. 13 . Continuando com o 

pensamento de Aquino, ele argumenta sobre a autoridade do homem, sendo este 

também visto como um animal que necessita por sua natureza a política (ressaltando 

a inspiração em Aristóteles); a autoridade do homem se forma a partir de suas ações 

em prol da sociedade, ou seja, de sua natureza de viver em sociedade e de se 

organizar politicamente em esferas, sendo assim é natural do homem a autoridade, 

ou seja, é natural do homem uma sociedade. 

Se afastando de uma ideia aristotélica sobre o homem, e se assemelhando à 

Agostinho, Aquino analisa o ser humano por cristão e por conseguinte possuidor de 

virtudes, estas divinas. A virtude do homem está por alcançar uma felicidade 

suprema, está encontrada por e somente Deus e por isto, o homem perante sociedade 

age de forma que virtuosa (ou seja, que encontre uma felicidade). 

                                                      
10 Sua obra inacabada, foi posteriormente terminada por Tolomeu de Lucca10, tem como intenção 
tratar uma filosofia política, lembrando que diferentemente de Aristóteles e assim como Agostinho, 
sua obra foi escrita em um período político feudalista 
11 Termo aqui utilizado coma intenção de um melhor entendimento do texto e não utilizado pelo 
Tomás de Aquino. 
12 As citações usadas por Cavalheiri foram tiradas do livro De Regno de Tomás de Aquino. 
13 Esse entendimento de finalidade do homem, é interessante de se analisar com Immanuel Kant, 
filósofo moderno, ao qual argumenta sobre a dignidade do ser humana e defende a idéia, seguida 
ainda hoje, que nenhum ser pode ser entendido como meio e si por fim de si só (Teste encontrada nas 
obras Metafísica dos Costumes e Crítica da Razão Prática).Deste modo, por mais que Tomás de 
Aquino esteja utilizando o termo “finalidade”, este está entendido como um “meio” kantiano, já que vê 
o homem como um utensílio de trabalho. 
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Tomás de Aquino ao interpretar a virtude do homem como felicidade e o 

entendimento do homem como cristão, entende a mesma como plena somente por 

Deus, por este motivo, muitas vezes ao dissertar sobre a relação do homem com a 

sociedade, permeia entorno da morte. Utiliza esta estrutura de pensamento à 

Metafísica aristotélica, na concepção de um desejo inalcançável, já que é somente 

Deus (capaz de uma perfeição, que possuí plenamente a felicidade, enquanto o 

homem tem por fim procurar pelo ato de autonomia e política), Höffe esclarece este 

assunto em seu livro  

 
Tomás de Aquino liga a teoria do desejo com a teologia da Física e a doutrina do 
movente divino da Metafísica com a concepção de um desejo natural e espera a 
plena felicidade deste somente da outra vida, ele assim sistematiza as sentenças 
existentes em Aristóteles numa forma demasiadamente rígida (HÖFFE, 2008, 
p.171). 
 

O Estado para Aquino se dá de acordo a natureza das coisas, este é que impõe 

determinações para o modo de agir de todos, porque considera o homem como 

virtuoso e que busca uma felicidade de todos. Por este motivo, categoriza dois tipos 

de estado do homem, como estado de liberdade e o estado de servidão 14  e os 

relacionando com o Estado político, explica que o homem tem como finalidade servir 

ao estado e ao mesmo tempo ser livre15. 

 

O Entendimento de Escravo 

 

Já entendendo a ideia de liberdade, quem a possuí e como isto influência ou 

até mesmo se relaciona com o Estado, tratemos de analisar o entendimento de 

escravidão. Aristóteles ao definir o poder do homem em relação ao Estado, onde 

constrói uma hierarquização de ordem do poder, descreve como escravo aquele que 

por natureza pertence a outro homem. Em suas palavras “O homem que, que por 

natureza, não pertence a si mesmo, mas a outro, é escravo por natureza: é uma posse 

e um instrumento para agir separadamente e sob as ordens de seu senhor” 

(ARISTÓTELES, 1998, p.11). 

Comparando o homem ao animal, relaciona a escravidão como a domesticação 

de um animal, ao qual, para o escravo, aquele que não possuí virtudes como o 

                                                      
14 É importante ressaltar aqui que a categorização destes estados se refere agora ao estado do homem e 
não Estado político social. 
15 Este entendimento de Estado será melhor definido ao falarmos de escravidão. 
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homem livre, sua “virtude”16 é a servidão/obedecer. A escravidão para ele é o trabalho 

ao qual se usufrui o corpo, este é o seu meio e instrumento de trabalho,  

 
Assim, em toda a parte onde se observa a mesma distância que há entre alma e o 
corpo, entre o homem e o anima, existem as mesmas relações; isto é, todos os que 
não tem nada melhor para nos oferecer do que o uso de seus corpos e de seus 
membros são condenados pela natureza à escravidão. Para eles, é melhor 
servirem do que serem entregues a si mesmos. Numa palavra, é naturalmente 
escravo aquele que tem tão pouca alma e poucos meios que resolve depender de 
outrem (ARISTÓTELES, 1998, p.13). 
 

O escravo no sentido aristotélico, é aquele que além de não possuir virtudes, 

não é capaz de utilizar seu entendimento racional, já que não fazem o trabalho por si, 

mas sempre à outro, “Tais são os que só tem instinto, vale dizer, que percebem muito 

bem a razão nos outros, mas que não fazem por si mesmo o uso dela” 

(ARISTÓTELES, 1998, p.13). Ainda relacionando-os com os animais, a pequena 

diferença entre os dois é que o animal só vive dos instintos, enquanto o escravo ainda 

possui uma racionalidade, mesmo sem a usar, uma vez que, assim como os animais 

não é dono de seu corpo, esta comparação de Aristóteles atinge até mesmo ao nível 

sentimental,  

 
Toda diferença entre eles e os animais é que estes não participam de modo algum 
da razão, nem mesmo tem o sentimento delas só obedecem às suas sensações. 
Ademais, o uso dos escravos e dos animais é mais ou menos os mesmos tiram-se 
deles os mesmos serviços para as necessidades da vida (ARISTÓTELES, 1998, 
p.13). 
 

A escravidão vai além de se nascer escravo, por exemplo, ao se tratar de um 

desafio/luta, aquele homem que se sentir sem coragem, ou até mesmo perder a luta, 

é considerado posteriormente escravo; isto se dá por a coragem e a força, segundo 

Aristóteles, serem virtudes gloriosas, sendo assim, é mérito para quem venceu a luta. 

Outro entendimento de que se assemelha à escravidão é os estrangeiros, estes 

entendidos como homens que não têm direitos na cidade, mas ainda não são 

condenados à servidão de forma alguma, entretanto não podem participar 

politicamente da sociedade, característica ao qual é considerada uma virtude 

aristotélica. 

A escravidão, sendo considerada característica natural (servir), é julgada como 

trabalho, para que esta compreensão fique clara, Aristóteles dá o exemplo em seu 

                                                      
16 Virtude aqui entendida como finalidade e não no sentido aristotélico, por isto o uso das aspas. 
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livro de Siracusa, local onde foi aberta uma escola17 para escravidão, esta escola 

ensinava as crianças como servir. Indo além, o escravo mesmo sendo aquele que, 

muitas vezes é interpretado como não possuidor de nenhuma virtude, é assimilado 

que a sua virtude é servir18, ao argumentar este juízo de virtude para o escravo, 

categoriza virtudes para as diferentes personalidades encontradas na cidade, como a 

virtude da mulher o silêncio, da criança obedecer/ submissão e do escravo, como já 

dito, servir. 

Uma dúvida que talvez possa ainda existir para muitos é a diferença de 

obedecer como escravo, para obedecer como homem livre. Aquele que, tem o poder 

do governo, ou seja o poder de comandar na sociedade, é dado como o pai para a 

família, ou seja, este comanda para os homens livres e cidadãos, pensando na 

sociedade como uma grande família, desta forma, comando pensando em um melhor 

para todos.19 

Já ao analisar Santo Agostinho que, relaciona o Estado com a Igreja, 

interpreta escravo como um pecador, uma vez que aquele que peca não é capaz de 

possuir de alcançar o bem e tão pouco o entendimento de justiça. Exemplifica este 

entendimento dando o exemplo de escrituras e do nome que Noé dá ao pecado de seu 

filho:  

Era mesmo desta forma que Deus sugeria o que a ordem das criaturas reclamava 
e o que a sensação do pecado existe. Realmente, a condição de servidão, 
compreende-se, foi justamente imposta ao pecado. Por isso em parte nenhuma 
das Escrituras se lê a palavra servo antes de o justo Noé castigar com este nome o 
pecado de seu filho. Foi, pois, a culpa e não a natureza que mereceu este nome 
(AGOSTINHO, 2000, p.1923). 
 

Em suma, o pecado para Agostinho é a primeira forma natural à escravidão, 

também argumenta que “Todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado20” 

(AGOSTINHO, 200, p.1924). Outra análise que faz referente ao pecado relacionado à 

servidão é pela própria origem da palavra servo21. A origem da palavra latina servus 

crê-se que provém do facto de aqueles, que, pelo direito da guerra, podiam ser 

                                                      
17 É valido aqui ressaltar que esta se difere da relação de educar a mãe aos filhos, ou seja, uma 
educação social, já que esta é de virtude somente daqueles que possuem virtudes. 
18 É notório aqui o entendimento que servir, não está ao mesmo passo que a virtude política está para 
o homem. 
19 Salvo um governo tirânico, este está para outro sentido com os homens livres. Sobre um governo 
tirânico, é valido ressaltar a relação da mulher aos escravos, esta neste tipo de governo, pode ser 
igualada em um nível de poder e liberdade a um escravo. 
20 Omnis, qui peccatum, servus est peccati. 
21  Agostinho opta por usar o termo servo, do latim, mas outra terminologia, usando servorum, 
enquanto Aristóteles utiliza o termo já debatido liberi. 
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entregues à morte, quando eram conservados tornavam-se servos (servi), eram assim 

chamados da palavra conservar (servare); e até mesmo isto se não verifica sem a 

culpa do pecado (AGOSTINHO, 2000, p.1923). 

Santo Agostinho também discute da utilidade da escravidão, já que ao se 

estudar Estado e procurar por ele o bom a todos, o porquê fazemos então dos servos, 

como o domínio/propriedade de alguém? Para esta pergunta responde a partir de 

sua utilidade, visto que interpreta o escravo como algo de ruim à sociedade e quando 

dominado age melhor em prol de todos e ainda reforça o seu argumento dizendo que 

todos servem à Deus. 

Aquino ao definir estado, relacionado com a natureza, subdivide o estado de 

liberdade e estado de servir, mas diferentes dos filósofos vistos até agora, Santo 

Tomás de Aquino define escravo como aquele que está dentro de uma desigualdade, 

em razão de todos terem a mesma natureza. Sendo assim, todos os homens são filhos 

de Deus e por isto possuem uma mesma natureza, o que os difere é como o governo 

os interpreta, ou seja, o agir do Estado que os determina como escravo. 

Por este motivo é que Tomás refere-se muitas vezes há um Estado tirânico, 

para que não ocorram desavenças entre os homens, posto que é de dever do estado 

promover entendimento e semelhança a todos. Este pensamento é reforçado quando 

Aquino dá conselhos, sendo o principal, além do cuidado com o governante, a 

necessidade de uma organização no governo, a fim de gerar maior 

ordem/concordância. 

 

Conclusão 

 

Após analisar três grandes pensadores e suas  concepções  acerca  da política,  

governo e do direito de liberdade do homem, é possível notar suas principais ligações 

e divergências entre seus pensamentos. Assim como a mudança de pensamento 

político relacionado ao tempo do filósofo, como por exemplo, Aristóteles que tinha 

como concepção política de cidade polis, esta que não tinha relação direta com 

religião ao tratar de assuntos políticos dos cidadãos; enquanto em uma antiguidade 

tardia e o tempo medieval, encontramos a relação do catolicismo direto ao Estado, 

nos pensamentos de Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. 
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Em relação à Aristóteles, que interpreta as ações humanas como uma ordem 

natural das coisas, sendo assim, tudo tem uma devida condição. O que caracteriza o 

seu entendimento perante o homem livre e seu papel no Estado e o escravo, que por 

sua vez não possui direitos políticos. Assim como é passível de análise a interpretação 

de virtude, como justiça, em razão de esta ser a principal função e empenho dos 

homens, aqui explicitamente livres na sociedade, enquanto os que não possuem 

liberdade, não têm esta virtude, mas sim outras, tais como o silêncio da mulher, a 

obediência das crianças e a servidão do escravo. 

Em contraponto Santo Agostinho que ao interpretar o Estado relaciona com as 

Escrituras Sagradas e por elas faz o entendimento do homem na sociedade, 

interpretando escravo como pecador. Além de, ao fazer o estudo do da sociedade, 

interage de forma antropológica, reforçando seu pensamento utilizando-se de 

exemplificações e explicações embasadas nas Escrituras; e interpretando Deus como 

sumo bem, ou seja, o mais perfeito e capaz de propor o bem a todos. 

Santo Tomás de Aquino, se diferenciando dos demais pensadores, entende 

escravo, como um homem de mesma natureza que os demais participantes da 

sociedade. Utiliza o entendimento de autoridade para descrever a forma das relações 

da sociedade e/com o governo, além de, assim como faz Aristóteles, expor as formas 

de governo, com a intenção de encontrar um melhor governo para todos, visando a 

virtude felicidade tomista. 

A fim de uma melhor organização de pensamentos, os três filósofos ao estudar 

o Estado, categorizam a liberdade dos participantes, onde em Aristóteles e Agostinho 

os escravos não são capazes de possuir virtude; diferente de Tomás de Aquino, que 

entende uma natureza igual a todos, sendo o estado o diferenciador social dos 

homens. Agostinho e Aquino relacionam Estado com a Igreja Católica, enquanto 

Aristóteles não. Os três utilizam o entendimento de virtude, mas de formas 

diferentes, para Aristóteles, se relaciona com a justiça, em Agostinho com o bem, já 

em Tomás de Aquino com a felicidade. 
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5. PRIMAZIA DA LIBERDADE EM RAWLS 
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Lourdes Pasa Albrecht1 
 

Introdução 
 
Quando se fala em justiça e sua relação com a liberdade e igualdade logo se 

constata que sua compreensão dentro do pensamento contemporâneo encontra suas 

bases fundamentadoras em Uma teoria da justiça [1971]2 e em O liberalismo político 

[1993] de John Rawls. 

No pensamento político liberal, de modo genérico, a liberdade 

tradicionalmente desempenha um lugar de primazia sobre outros direitos e valores 

básicos [políticos]. Na concepção política de justiça como equidade rawlsiana a 

liberdade ocupa uma posição de prioridade na ordem serial dos dois princípios de 

justiça.  

Nesse âmbito, o foco do presente estudo se concentra inicialmente no exame 

dos elementos mais importantes da justiça como equidade, notadamente na sua 

concepção política e pública da justiça como equidade - com suas ideias de razão 

pública e de um fundamento público de justificação -, não como uma doutrina moral 

abrangente específica. Em seguida, são analisados os principais aspectos que 

atribuem prioridade às liberdades fundamentais do primeiro princípio de justiça 

sobre outros direitos e valores básicos [políticos], sem descurar dos elementos 

justificadores da liberdade em articulação com a igualdade [de oportunidades] de 

cuja relação entre ambas representaria uma situação inicial justa no âmbito dos dois 

princípios de justiça política.  

O escopo do texto consiste, pois, em extrair os critérios justificadores da 

prioridade das liberdades fundamentais estabelecidas no primeiro princípio de 

justiça e o fundamento legitimador de que essas liberdades básicas iguais para todos 

os cidadãos somente seriam restringidas em favor da própria liberdade. Para tanto, 

                                                      
1 Doutoranda em Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul [PUCRS]. Bolsista 
CAPES/PROEX. E-mail: lourdes.pasa@gmail.com 
2 Segundo Rainer Forst, Uma Teoria da Justiça “[...] é a obra que pôs fim aos louvores à grande e 
antiga tradição da filosofia política normativa e que, com uma reformulação atualizadora de 
argumentos kantianos no quadro de uma teoria liberal do contrato social, mostrou ser não apenas um 
vigoroso contraprojeto às teorias utilitaristas, como também um impulso para o desenvolvimento de 
propostas liberais alternativas que permitam reconciliar liberdade individual e igualdade social [...]” 
(FORST, 2010, p. 10). 
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levar-se-á em consideração as reformulações nas obras posteriores à publicação da 

Teoria da Justiça, nomeadamente em O Liberalismo Político [Political Liberalism – 

1993]3. Sobretudo, a justiça como equidade desenvolvida por John Rawls como uma 

concepção política e pública de justiça para uma sociedade democrática 

constitucional, com a pretensão de ser aceitável para cidadãos razoáveis e racionais 

livres e iguais.  

 

1 Justiça Como Equidade: Uma Concepção Política e Pública de 
Justiça 

 

A concepção de justiça formulada na obra Uma Teoria da Justiça [A Theory of 

Justice] por John Rawls traduz, por certo, uma das mais influentes e a que mais se 

destacou nos círculos intelectuais no âmbito da filosofia moral e política desde a sua 

publicação em 1971. Rawls renovou o debate acerca da importância da justiça como 

padrão e critério tanto para ordenamento de uma sociedade democrática 

constitucional e, consequentemente, para a elaboração e legitimação do direito, cuja 

finalidade é a efetivação da justiça, como para a atuação do Estado na condução de 

políticas públicas.  

A teoria da justiça como equidade [justice as fairness] de Rawls, fundada 

numa reformulação atualizadora da concepção de justiça inerente ao contrato social 

encontrada em Locke, Rosseau e Kant, além de se posicionar como alternativa à 

teoria utilitarista revela ser um modelo procedimental impulsionador para o 

desenvolvimento de propostas liberais alternativas capazes de conjugar “liberdade 

individual e igualdade social” (FORST, 2010, p. 10). O utilitarismo “adota para a 

sociedade como um todo o princípio da escolha racional para um homem” e, desse 
                                                      
3 O Liberalismo Político de John Rawls é o resultado de vários ensaios publicados a partir de 1978, nos 
quais o autor, de certa forma, rebate as críticas direcionadas à apresentação de sua teoria da justiça 
como equidade. Esclarece e modifica algumas questões de Uma teoria da justiça que, segundo ele, 
apresentavam certas incorreções ou não pareciam claras. Assim, diante de críticas, especialmente de 
autores comunitaristas, liderados por MacIntyre, Michael Walzer e Michael Sandel, John Rawls 
passou a produzir várias conferências em que reconhece os defeitos de exposição bem como passagens 
obscuras e ambíguas presentes em seu primeiro pensamento, especialmente na última parte de Uma 
teoria da justiça, concernente à estabilidade da sociedade bem-ordenada, que seria alcançada por 
meio do consenso sobreposto razoável, idealizado na concepção política de justiça liberal. Importa 
ressaltar, sobretudo, a Conferência VIII – As liberdades fundamentais e sua prioridade, na qual 
Rawls procura sanar duas lacunas em Teoria apontadas por H. J. A. Hart: a explicação insuficiente 
por que as partes, na posição original, adotam as liberdades básicas e concordam com sua prioridade; 
e nenhum critério satisfatório  é apresentado quando os princípios de justiça são aplicados nos 
estágios constitucional, legislativo e judicial em que as liberdades fundamentais devem ser mais 
especificadas e ajustadas umas às outras, consoante as circunstâncias sociais passam a ser  conhecidas 
(RAWLS, 2005, p. 290). 
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modo, falha por não “levar a sério a distinção entre as pessoas” (RAWLS, 1999, p. 

24). 

Rawls procura demonstrar que os dois princípios de justiça [adiante 

especificados] são a melhor resposta para compreensão das exigências da liberdade e 

da igualdade numa sociedade democrática. Eles são, outrossim, a alternativa mais 

razoável e racional que alguém pode dar às exigências correspondentes dos outros na 

concepção da posição original, em cotejo com outras concepções tradicionais de 

justiça das teoria clássicas não só do utilitarismo, conforme referenciado acima, mas 

também do intuicionismo e do perfeccionismo.  

A concepção da justiça como equidade deve ser entendida como uma 

concepção política e pública de justiça, não como parte de uma doutrina moral 

abrangente, isto é, “com suas ideias de razão pública e de um fundamento público de 

justificação” (RAWLS, 2003, p. XIX). Segundo o autor, a razão pública é a razão de 

um povo democrático. É a razão de seus cidadãos de onde origina-se o status da igual 

cidadania. O conteúdo da razão pública reporta-se ao conceito de justiça como 

equidade. Em primeiro lugar, ela especifica direitos, liberdades e oportunidades 

fundamentais. Em segundo lugar, atribui prioridade especial para tais direitos. E, 

finalmente, indica medidas capazes de assegurá-los a todos os cidadãos. 

A ideia fundamental defendida por Rawls é a de uma sociedade como um 

sistema equitativo de cooperação social. A cooperação social sempre existe em 

benefício mútuo, pois, segundo o autor, é razoável esperar que todo participante 

aceite desde que todos os outros também assim procedam. Com efeito, os termos 

equitativos de cooperação trazem ínsita a ideia de reciprocidade e mutualidade – 

todos aqueles que cooperam devem beneficiar-se de alguma forma que seja 

racionalmente apropriada.  Isso implica pensar os cidadãos como pessoas livres e 

iguais, isto é, como membros com capacidade cooperativa numa sociedade bem-

ordenada4efetivamente regulada por uma concepção política e pública de justiça.  

                                                      
4 Uma sociedade bem-ordenada é aquela que é regulada por uma concepção política e pública de 
justiça na qual todos os cidadãos aceitam e sabem que os outros também aceitam os mesmos 
princípios de justiça, do mesmo modo que ocorre com suas principais instituições sociais que têm 
diretrizes orientadas pela mesma concepção, fato esse publicamente reconhecido, isto é, igualmente 
do conhecimento de todos (RAWLS, 1999, p. 397-398). Rawls admite, porém, ser esse conceito muito 
idealizado, recorrendo, por isso, à ideia do “equilíbrio reflexivo” para ajustar a cultura política, o ethos 
social e o modus vivendi de uma sociedade concreta com esse ideal normativo, que inclusive delineia a 
concepção normativa de pessoa. “O equilíbrio reflexivo [reflective equilibrium] é um método adaptado 
por Rawls da epistemologia analítica para a argumentação moral com o intuito de estabelecer uma 
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Trata-se de uma sociedade na qual todos aceitariam os mesmos princípios de 

justiça, assim como ocorre com suas principais instituições políticas e sociais. O 

conteúdo dos princípios de justiça é ilustrado a partir da estrutura básica [objeto 

primário da justiça] de uma democracia constitucional. A estrutura básica da 

sociedade compreenderia as principais instituições sociais no interior das quais os 

seres humanos poderiam desenvolver suas faculdades morais e tornarem-se 

membros cooperativos de uma sociedade de cidadãos livres e iguais (RAWLS, 2003, 

p. 80).  

O objetivo da justiça como equidade é o de formar os princípios da justiça 

válidos para todos, os quais orientarão a estrutura básica da sociedade 

independentemente da posição em que as pessoas se encontrem. Isso porque, no 

entendimento de Rawls, a cooperação social possibilitaria vantagens e melhores 

condições de vida para os cidadãos ao longo de toda a sua existência, tanto em sua 

condição de indivíduos [de tratar uns aos outros não apenas como meios, mas como 

finalidades em si mesmos] quanto na de coletividade. Tais princípios “são os da 

justiça social: eles fornecem um modo de atribuir direitos e deveres nas instituições 

básicas da sociedade e definem a distribuição apropriada dos benefícios e encargos 

da cooperação social” (RAWLS, 1999, p. 4). São esses princípios, objeto do acordo 

original que pessoas livres, racionais e razoáveis aceitariam numa posição inicial de 

igualdade como definidores dos termos fundamentais de sua associação.  

Essa situação inicial [equitativa] é nomeada por Rawls de posição original 

[original position]. Trata-se de um procedimento hipotético de representação no 

qual as partes livres e racionais [como representantes dos cidadãos] escolhem os 

princípios mais razoáveis de justiça política sob um véu da ignorância, artifício que 

as impede de todo conhecimento a respeito de suas características pessoais e 

circunstâncias sociais nas quais se inserem. Isso asseguraria a imparcialidade do 

julgamento, garantindo um acordo justo sobre quais princípios de justiça pública 

regulariam a estrutura básica da sociedade. Tal configuração basilar compreende as 

principais instituições sociais: a constituição, o regime econômico, a ordem legal e 

sua especificação de propriedade e congêneres.  

Assim, o roteiro imaginário traçado para eleger os princípios de justiça, no 

qual ninguém seria favorecido ou desfavorecido, representa com propriedade a 

                                                                                                                                                                     
coerência entre os juízos ponderados sobre casos particulares, de um lado, e o conjunto de princípios 
éticos e seus pressupostos teóricos, de outro [...]” (OLIVEIRA, 2003, p. 15). 
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expressão justiça como equidade que, no dizer de Rawls, transmite “a ideia de que os 

princípios de justiça são acordados em uma situação inicial que é justa” (RAWLS, 

1999, p. 11). Nesse contexto Rawls pressupõe que diante de uma lista com as 

principais concepções de justiça da tradição filosófica, política e social as partes 

contratantes [na posição original de igualdade] selecionariam dois princípios de 

justiça política que moldariam a “estrutura básica” da sociedade: um princípio de 

liberdade [liberdades básicas iguais] e um princípio de justiça distributiva, assim 

elaborados: 

 
a. Cada pessoa tem o direito igual a um sistema plenamente adequado de 
liberdades fundamentais iguais que seja compatível com um sistema similar de 
liberdade para todos. 
b. As desigualdades sociais e econômicas devem satisfazer duas condições. A 
primeira é que devem estar vinculadas a cargos e posições abertos a todos em 
condições de igualdade equitativa de oportunidades; e a segunda é que devem 
redundar no maior benefício possível para os membros menos privilegiados da 
sociedade (RAWLS, 2005, p. 291)5.  

 

Os princípios de justiça pressupõem, assim, que a estrutura social seria 

composta de duas partes: [a] os aspectos do sistema que definem e garantem as 

liberdades básicas iguais, e [b] os elementos que especificam e indicam as 

desigualdades sociais e econômicas.  

Desse modo, o primeiro princípio estabeleceria as liberdades básicas de um 

indivíduo - cidadão participante de um Estado de Direito de um regime democrático 

constitucional; o segundo se aplicaria à distribuição de renda e riqueza, que deve ser 

compatível com as liberdades fundamentais e com a igualdade de oportunidades. Ou 

seja, conforme Rawls, o segundo princípio exige igualdade equitativa de 

oportunidades e que as desigualdades sociais sejam governadas pelo princípio da 

diferença6. Enquanto que as liberdades iguais entendidas por Rawls como básicas do 

                                                      
5 Esse é o enunciado final dos dois princípios de justiça que foram reformulados na nova fase do 
pensamento rawlsiano sistematizado na obra Liberalismo político [Political Liberalism]. A expressão 
“um sistema plenamente adequado” do primeiro princípio de justiça substitui a expressão “o sistema 
total mais extenso possível” usada em Theory of Justice (RAWLS, 1999, p. 266), levando com isso a 
inserção das palavras “que seja” antes do vocábulo “compatível” (RAWLS, 2005, p. 291). O motivo 
dessa alteração seria, em síntese, esclarecer que o critério para instituir o melhor esquema de 
liberdades básicas não seria o de maior extensão como dava a entender o adotado em Teoria, e sim um 
que garantisse a todos os cidadãos as condições essenciais para o desenvolvimento adequado e para o 
exercício pleno das duas capacidades morais [de ter um senso de justiça e de ter um concepção de 
bem]. A formulação final e as alterações correspondentes dos dois princípios de justiça estão expostas 
também em Justiça como equidade: uma reformulação (RAWLS, 2003, p. 60). 
6 Segundo Rawls, o princípio da diferença interpreta a distinção entre tratar as pessoas apenas como 
meios e tratá-las também como fins em si mesmas. Pensar as pessoas como fins em si mesmas na 
concepção básica da sociedade “[...] é concordar em renunciar aos ganhos que não contribuem para as 
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primeiro princípio enfeixam a seguinte lista: a liberdade de pensamento e de 

consciência; as liberdades políticas e de associação, assim como as liberdades 

fundamentais especificadas pela liberdade e integridade da pessoa [liberdade de 

movimento, ocupação e escolha de carreiras e um direito à propriedade pessoal, mas 

não propriedade dos meios de produção]; e, finalmente, os direitos e liberdades 

abrangidos pelo império da lei (RAWLS, 2005, p. 291).  

Rawls considera básicas as liberdades do primeiro princípio por serem 

moralmente mais significantes e imprescindíveis para o cidadão democrático e 

necessárias para a consideração e escolha de seus vários interesses, sobretudo por 

serem essenciais para que os indivíduos possam desenvolver as duas capacidades 

morais que definem a concepção de pessoa implícita na concepção construtivista de 

Rawls7. A capacidade de o indivíduo ter um senso de justiça quando da busca ativa de 

seu próprio bem em relação à sociedade e a capacidade de ter uma concepção de bem 

para realizar um plano racional de vida. Por isso, a justiça como equidade atribui às 

liberdades básicas estrita prioridade sobre outros bens sociais. 

Com efeito, Rawls explica que os dois princípios da justiça devem obedecer 

uma ordem lexical [serial], o primeiro deve ter prioridade sobre o segundo, e a 

medida de benefício para os menos favorecidos é especificada em termos de um 

índice de bens primários sociais [social primary goods, ou apenas primary goods]8. 

Ele define esses bens como “direitos, liberdades e oportunidades, proventos e 

riquezas, assim como as bases sociais do autorrespeito [self-respect]” (RAWLS, 2007, 

p. 112). Forst assinala que o bem básico do autorrespeito é visto corretamente por 

Rawls como o mais importante, uma vez que isso implica em “ter os meios para uma 

vida que, [...], não estigmatize a pessoa”, endossando a afirmativa de Sem e Adam 

Smith no sentido de que os cidadãos possam ter os meios de reconhecer a si mesmos 

como membros plenos de uma sociedade e não “se envergonhar de aparecer em 

público” (FORST, 2010, p. 180).  

Pela ordenação lexicográfica, as violações das liberdades básicas individuais 

iguais protegidas pelo primeiro princípio não podem ser justificadas nem 

compensadas por maiores vantagens econômicas e sociais. Em outras palavras: a 

                                                                                                                                                                     
expectativas de todos. Em contraste com isso, considerar as pessoas como meios é estar disposto a 
impor àqueles já menos favorecidos perspectivas ainda mais baixas de vida, em favor de expectativas 
mais altas dos outros” (RAWLS, 1999, p. 157).  
7 Esse entendimento é destacado por Samuel Freeman (2003, p. 5). 
8 No tópico seguinte busca-se desenvolver um pouco mais os bens primários. 
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inviolabilidade das liberdades individuais restaria assegurada acima de qualquer 

outro ajuste abrangendo temas de oportunidades e desigualdades.  A liberdade 

somente poderia ser restringida para manutenção de uma ou de outras liberdades 

fundamentais (RAWLS, 2005, p. 295).  

Por certo, a prioridade da “igual liberdade” do primeiro princípio de justiça 

traduz a primazia do justo sobre o bem, “característica de modelos deontológicos 

[moral e dever], em contraposição a modelos teleológicos e utilitaristas [éticas das 

virtudes e morais hedonistas]” (OLIVEIRA, 2003, p. 18). Assim sendo seria possível 

supor que a sociedade bem ordenada [sociedade efetivamente regulada por uma 

concepção política e pública de justiça], na visão de Nagel, “é mais igualitária sobre a 

liberdade do que sobre outros bens” (NAGEL, 1973, p. 222). 

Essa diretriz nos conduz ao próximo segmento. Nele, se discute a relação entre 

justiça e liberdade, em particular o aspecto da concepção doutrinária rawlsiana que 

atribui prioridade à liberdade sobre outros direitos e valores expressa na ordem 

lexical dos dois princípios da justiça política.  

 

2 A Prioridade do Princípio da Igual Liberdade  

 

As características gerais da visão de Rawls de uma sociedade justa são de uma 

democracia constitucional que dá prioridade a determinados direitos e liberdades 

fundamentais, ao mesmo tempo que propugna por igualdade de oportunidades entre 

todas as pessoas consideradas membros livres e iguais de uma sociedade bem-

ordenada. Um dos pressupostos de sua teoria é o de que há de ter um vínculo 

necessário entre a justiça e a estrutura básica de uma sociedade democrática 

constitucional.  

A concepção política e pública da justiça como equidade rawlsiana oferece um 

padrão pelo qual os princípios de justiça são necessários para especificar os termos 

equitativos de cooperação social e explicitar os direitos e deveres dos cidadãos livres 

e iguais uns com os outros como membros de uma comunidade política, servindo, 

outrossim, de diretriz para distribuição de benefícios e encargos provenientes da 

cooperação social voltada para proveito de todos. 

Nessa tessitura, pode-se dizer que por meio dos dois princípios de justiça 

[dentro de um contexto de igual liberdade e igualdade equitativa de oportunidades] e 
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da concepção procedimental que eles expressam deve ser concretizada a distribuição 

equitativa de bens primários - bens básicos para todas as pessoas - 

independentemente de seus projetos pessoais de vida ou de suas concepções do bem. 

Isto é, à luz da concepção política de justiça os bens primários vinculam-se aos 

interesses das pessoas [na condição de cidadãos] para que realizem o seu projeto 

racional de vida.  Eles são especificados, portanto, em vista das necessidades básicas 

dos cidadãos no sentido de necessidades relativas à concepção política de pessoa, seu 

papel e status. Isso significa que, dada a ênfase no caráter político da teoria 

rawlsiana, os bens primários “tem como único objetivo colocar à disposição dos 

cidadãos os meios necessários para torná-los membros plenos de uma comunidade 

política” (FORST, 2010, p. 176). 

Rawls classifica cinco categorias de bens primários: [a] “os direitos e 

liberdades básicas” [que incluem, entre outros, as liberdades de pensamento, de 

consciência, de associação, de expressão, de participação política e de propriedade]9; 

[b] “a liberdade de movimento e a livre escolha de ocupação” num contexto de 

oportunidades variadas, que permitem a busca de objetivos, possibilitando revisá-los 

e modificá-los; [c] “os poderes e prerrogativas de cargos e posições de 

responsabilidade”, os quais abrem caminho para as várias capacidades sociais e de 

autonomia; [d] “renda e riqueza”; [e] “as bases sociais do autorrespeito [self-

respect]”, entendidas como aqueles aspectos das instituições básicas normalmente 

essenciais para que os cidadãos tenham um senso vigoroso de seu valor enquanto 

pessoas e sejam capazes de desenvolver e exercer suas capacidades morais e de 

promover seus objetivos e fins com autoconfiança (RAWLS, 2005, p. 308-309). 

Na verdade, segundo o autor, dada a concepção de pessoa que caracteriza os 

cidadãos representados pelas partes, as liberdades fundamentais são bens primários 

(RAWLS, 2005, p. 309). Assim, a concepção de pessoa como cidadão é uma 

concepção política que implica na realização de valores políticos. Com efeito, a ideia 

de bens primários de Rawls intenta uma concepção política de justiça de um regime 

democrático constitucional e, portanto, para condições de possibilidade do exercício 

pleno da cidadania.  

                                                      
9 Esses direitos e liberdades são condições institucionais essenciais para o adequado desenvolvimento 
e exercício pleno das duas capacidades morais nos “dois casos fundamentais”. “Não se desenvolve o 
senso de justiça e nem uma concepção do bem sem a proteção desses direitos básicos” (WEBER, 2013, 
p. 207). 
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Nessa diretriz, o ponto de partida do empreendimento de Rawls visa dar conta 

da realização da igual liberdade numa sociedade bem-ordenada em que as pessoas 

possuem interesses e fins fundamentais que elas devem proteger. Sua teoria estaria 

orientada para proteção e reconhecimento recíproco dos cidadãos, assegurando 

assim a realização da liberdade em toda extensão de prioridade.  

Conforme mencionado anteriormente, é essencial observar que essas 

liberdades são dadas por uma lista de liberdades, entre as quais estão a liberdade de 

pensamento e a liberdade de consciência, a liberdade política e a liberdade da pessoa 

e sua relação com a lei. No entanto, nenhuma dessas liberdades é absoluta uma vez 

que elas podem ser limitadas quando conflitam entre si. No seu âmbito central de 

aplicação elas somente podem ser limitadas e comprometidas quando entram em 

conflito com outras liberdades fundamentais (RAWLS, 2007, p. 113). E em razão de 

que as várias liberdades fundamentais podem colidir umas com as outras, as regras 

institucionais que definem essas liberdades devem ser ajustadas entre si, a fim de que 

haja um sistema coerente de liberdades garantido igualmente a todos os cidadãos, 

assinala Rawls. 

A tese rawlsiana do status especial das liberdades básicas do primeiro 

princípio de justiça é a de que elas protegem interesses fundamentais de particular 

relevância de todos os cidadãos e, por isso, sempre têm prioridade. “As mesmas 

razões que dão força à igualdade de liberdades básicas também dão força à sua 

prioridade” (RAWLS, 2003, p. 148).  

Outra questão sobre a prioridade da liberdade é que ela é exigida pelo que 

Rawls chama de “condições razoavelmente favoráveis”. Quer dizer, as circunstâncias 

sociais que possibilitem o estabelecimento efetivo e o exercício pleno dessas 

liberdades. Essas condições são determinadas, por exemplo, pela cultura, tradições e 

nível de desenvolvimento econômico de uma sociedade (RAWLS, 2005, p. 297). O 

autor destaca ainda que a importância do princípio da liberdade igual reside no fato 

de que ela fundamenta a individualidade da liberdade de consciência e de 

pensamento, visando proteger constitucionalmente o status comum de cidadania 

igual para a concretização da justiça política. 

Rawls supõe que cada uma dessas liberdades fundamentais albergadas no 

primeiro princípio de justiça tenha uma “esfera central de aplicação”, e a proteção 

institucional dessa esfera de aplicação seria uma condição do desenvolvimento 
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adequado e do pleno exercício das duas capacidades morais dos cidadãos, enquanto 

pessoas livres e iguais.  

Assim, o interesse de Rawls se volta em favor de uma concepção estritamente 

normativa e política de pessoa [indica o dever ser – indivíduo como ente político], 

nos termos extraídos da cultura política pública das sociedades democráticas, e não 

metafísica nos moldes kantianos. O conceito de pessoa é entendido assim como 

“alguém que pode tomar parte ou desempenhar um papel na vida social e, por 

conseguinte, exercer e respeitar seus vários direitos e deveres” (RAWLS, 2005, p. 18). 

A concepção de pessoa na justiça como equidade “atribui ao eu uma 

capacidade de chegar a uma certa hierarquia de interesses, e essa hierarquia é 

expressa pela natureza da posição original [por exemplo, pela forma segundo a qual o 

razoável articula e subordina o racional] e pelas prioridades nos dois princípios de 

justiça” (RAWLS, 2005, p. 367). 

A ênfase se desloca então para as duas capacidades da personalidade moral: a 

capacidade de ter um senso de justiça [capacidade de respeitar os termos equitativos 

de cooperação, que equivale à capacidade de ser razoável] e a capacidade de ter uma 

concepção do bem [que corresponde à capacidade de ser racional] (RAWLS, 2005, p. 

301-302). As duas capacidades morais constituem a base da cidadania igual. Elas 

formam a base da igualdade porque possibilitam a cooperação social. 

O objetivo de Rawls aqui é mostrar como as liberdades fundamentais com sua 

prioridade podem ser consideradas elementos integrantes dos termos equitativos de 

cooperação social numa concepção pública e compartilhada de justiça, “apropriada à 

concepção de cidadãos de um Estado democrático constitucional como pessoas livres 

e iguais” (RAWLS, 2005, p. 304).  

Nessa dimensão, a pretensão de Rawls é que as liberdades fundamentais e sua 

prioridade assegurem igualmente a todos os cidadãos as condições sociais essenciais 

para o desenvolvimento adequado e o exercício pleno e bem-informado do que ele 

denominou de “os dois casos fundamentais”. O primeiro está ligado à capacidade de 

ter um senso de justiça e se refere à aplicação dos princípios de justiça à estrutura 

básica da sociedade e a suas políticas sociais.  As liberdades políticas iguais e a 

liberdade de pensamento entram nesse contexto. Elas devem assegurar a aplicação 

livre e bem-informada dos princípios de justiça por meio da atividade completa e 

efetiva do senso de justiça dos cidadãos.  
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O segundo caso fundamental é a capacidade de ter uma concepção do bem e 

diz respeito à aplicação dos princípios da razão deliberativa na orientação de nossa 

conduta durante toda a vida. A liberdade de consciência e a de associação se situam 

aqui. Elas devem garantir a aplicação plena, bem-informada e concreta “das 

faculdades da razão deliberativa dos cidadãos para a formação, revisão e busca 

racional da realização de uma concepção do bem ao longo de toda a vida” (RAWLS, 

2005, p. 335).  

Desse modo, os objetivos da conduta dos cidadãos estão subordinados à 

prioridade das liberdades fundamentais e, por essa razão, subordinados à concepção 

dos cidadãos como pessoas livres e iguais. Pode-se dizer que a compreensão de que 

os cidadãos são livres e iguais decorre de convicções políticas amplamente 

compartilhadas nas sociedades democráticas. Trata-se, enfim, de uma concepção 

normativa e política de pessoa - o indivíduo como ente político. 

A justiça como equidade busca uma base pública de justificação no que se 

refere à justiça, dado o fato do pluralismo razoável. Por causa disso, encontra 

implícitas na cultura política e pública ideias fundamentais e compartilhadas, 

objetivando desenvolver um acordo [livre e refletido] estável e duradouro para 

alcançar um consenso sobreposto de doutrinas abrangentes e razoáveis. A estratégia 

de justificação é garantir que as “ideias fundamentais” [direitos e liberdades 

fundamentais], que são compartilhadas universalmente, sejam oriundas de um 

procedimento de construção para que agentes racionais e razoáveis estabeleçam um 

acordo político razoável sobre princípios normativos que regulem a estrutura básica 

da sociedade (FORST, 2010, p. 223).  

 

Conclusão 

 

Ao falar da prioridade da liberdade Rawls está se referindo à precedência do 

princípio da liberdade igual em relação ao segundo princípio de justiça. Os dois 

princípios estão em ordem lexical e, portanto, as reivindicações da liberdade devem 

ser satisfeitas primeiro. A precedência da liberdade significa que a liberdade pode ser 

limitada ou negada apenas em nome da própria liberdade. O papel do segundo 

princípio de justiça é garantir a igualdade equitativa de oportunidades e regular o 

sistema social e econômico, de modo que os recursos sociais sejam usados 
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adequadamente e os meios para os fins do cidadão sejam produzidos de forma 

eficiente e partilhados equitativamente.  

A razão para a prioridade das liberdades fundamentais do primeiro sobre o 

segundo princípio de justiça é evidenciada às vezes, segundo Rawls, a partir do 

porquê uma liberdade é básica, como no caso da igual liberdade de consciência. 

Outras vezes, deriva do papel procedimental de certas liberdades e sua posição 

fundamental na regulamentação da estrutura básica, como no caso das liberdades 

políticas iguais. Por fim, certas liberdades fundamentais são condições institucionais 

imprescindíveis, posto que outras liberdades fundamentais tenham sido asseguradas. 

Desse modo, a liberdade de pensamento e a liberdade de associação são necessárias 

para o exercício da liberdade de consciência e das liberdades políticas. 

As liberdades fundamentais e sua prioridade integram os termos equitativos 

de cooperação entre os cidadãos que pensam a si mesmos e uns aos outros em 

conformidade com uma concepção de pessoas livres e iguais. Essa concepção de 

pessoa [liberal no sentido da doutrina filosófica] como livre e igual é o 

reconhecimento pelas partes de que as pessoas que representam têm as duas 

capacidades morais [um senso de justiça e uma concepção do bem], que possibilitam 

a cooperação social. Essas capacidades especificam a base da igualdade. A unidade da 

cooperação social deriva da concepção política e pública de justiça que assegura as 

liberdades fundamentais iguais a todos os cidadãos. 
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6. O CAPITAL PORTADOR DE JUROS E O CAPITAL FICTÍCIO 
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O ciclo do capital industrial  

 

 Para Marx, o capital é valor que se conserva e se expande. Para que isto se 

torne possível, ele deve realizar o seguinte ciclo: 

D – M ... (p) ... M´– D´ 

 Nesta fórmula, temos que “D” representa dinheiro, “M” representa 

mercadoria, “p” representa o processo de produção dentro do qual o valor-capital é 

conservado e expandido, e por fim, M´e D´representam mercadoria e dinheiro 

acrescidos de valor.  

 O agente que faz com que o ciclo do capital se realize é o capitalista. Enquanto 

detentor de valor-capital, é de interesse dele fazer com que este valor-capital se 

expanda. Para pode realizar esta expansão de seu valor-capital, ele precisa possuir, 

inicialmente, uma determinada soma de dinheiro com a qual ele pode comprar dois 

tipos de mercadorias: os meios de produção e a força de trabalho de um número “x” 

de trabalhadores. Este ato de compra constitui-se na primeira fase do ciclo do capital 

industrial: D – M. De posse dos meios de produção e tendo comando sobre a força de 

trabalho de um número “x” de trabalhadores, o capitalista faz com que ambos os 

elementos do processo produtivo se conjuguem, produzindo mercadorias. Trata-se 

aqui da segunda fase do ciclo do capital: (p). O produto do processo produtivo é uma 

determinada quantidade de mercadorias de um valor-de-uso específico, representado 

por “M´”. Em “M´” o valor-capital se conservou e se expandiu porque, no processo 

produtivo, os meios de produção transferiram seu valor integralmente à mercadoria 

final, e a força de trabalho criou novo valor que, por um lado, compensou os gastos 

do capital inicial com a força de trabalho e, neste sentido, fez com que este valor-

capital se conservasse, e por outro excedeu os gastos do capitalista com a força de 

trabalho, consistindo este excedente no lucro do capitalista, na mais-valia. Por fim, 
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“M´” precisa ser levado ao mercado para que seja vendido, ato este que conclui o 

ciclo do capital industrial: M´- D´.  

 Concluído o processo, o capitalista tem em mãos o seu valor-capital inicial 

acrescido de mais-valia, podendo reiniciar o processo, seja com o mesmo valor que 

havia investido anteriormente ou com um valor inicial ampliado – o que Marx 

denomina de acumulação de capital.  

 Em síntese, temos que um mesmo valor-capital perpassa por metamorfoses 

distintas para poder cumprir sua finalidade que é a conservação e expansão de seu 

valor. Inicialmente, ele se constitui em uma soma de dinheiro que precisa converter-

se nos elementos do processo produtivo. Esta soma inicial de dinheiro é denominada 

por Marx de capital-dinheiro. Em seguida, após a metamorfose do capital-dinheiro 

nos elementos do processo produtivo, o valor-capital converte-se naquilo que Marx 

denomina de capital-produtivo: trata-se do processo produtivo dentro do qual a 

mais-valia é criada. Por fim, o valor-capital objetificado nos elementos que 

constituem o capital-produtivo converte-se em mercadorias nas quais está 

conservado e expandido o valor-capital do capital-dinheiro inicial: trata-se da forma 

capital-mercadoria do valor-capital. 

 Capital-dinheiro, capital-produtivo e capital-mercadoria são formas 

funcionais pelas quais o valor-capital deve percorrer, passando de uma forma para 

outra, para poder conservar-se e expandir-se. 

 Uma das características do método empregado por Marx em O Capital 

constitui-se naquilo que Paul Sweezy denominou de “método das aproximações 

sucessivas”, que consiste em a investigação científica iniciar sua análise com 

conceitos mais abstratos para, a partir das conclusões efetuadas com esta análise, 

empreender a análise de conceitos mais concretos. Em razão deste método, na 

primeira formulação que Marx faz do ciclo do valor-capital, ele supõe que este ciclo é 

realizado inteiramente por um mesmo capitalista com o seu valor-capital. Porém, 

quando o autor passa a considerar um modelo explicativo mais concreto das relações 

de produção capitalistas, tem-se que as formas funcionais pelas quais o valor-capital 

perpassa se autonomizam: a forma do capital-dinheiro e a forma do capital-

mercadoria deixam de ser efetuadas pelo capitalista industrial e passam a ser 

efetuados por outros capitalistas: o capitalista monetário e o capitalista mercantil ou 

comerciante, respectivamente.  
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 Se num modelo explicativo mais abstrato do ciclo do capital é um mesmo 

capitalista que deve investir seu dinheiro, comandar o processo produtivo e vender as 

mercadorias, no modelo mais concreto tem-se uma especialização, entre os 

capitalistas, quanto à realização de cada uma destas formas funcionais do capital. 

Trata-se de uma divisão social do trabalho dentre os próprios capitalistas.  

 A forma funcional do capital-dinheiro passa a ser realizada por uma classe de 

capitalistas dissociados do processo de produção, cuja única tarefa é emprestar 

dinheiro ao capitalista industrial para que este invista este dinheiro na ampliação do 

processo produtivo. E a forma funcional do capital-mercadoria torna-se uma 

ocupação da classe dos capitalistas comerciais que compram dos capitalistas 

industriais as mercadorias produzidas e as vendem para os consumidores finais.  

 Com isto, temos o aparecimento de duas novas configurações do capital: a 

forma autonomizada do capital-dinheiro, que é a do capital monetário ou capital 

portador de juros, e a forma autonomizada do capital-mercadoria, denominada de 

capital comercial. Em contraposição a estas formas, tem-se ainda a forma do capital 

industrial, responsável pela conservação e expansão do valor-capital por meio do 

processo produtivo. Porém, ao contrário do que se sucedia no modelo mais abstrato, 

o capital industrial pode ampliar seu investimento inicial por meio de empréstimo de 

capital-dinheiro obtido da classe dos capitalistas rentistas, e deixa de ser responsável 

pela venda aos consumidores finais das mercadorias produzidas no processo 

produzido, tendo agora de vendê-las aos capitalistas comerciais, consistindo agora 

em tarefa destes últimos a finalização do processo de circulação do capital-

mercadoria.   

 O ciclo do capital industrial não é cessado, mas ao lado dele surgem os ciclos 

do capital monetário e do capital comercial.  

 O ciclo do capital monetário configura-se na seguinte forma: D – D´. O 

capitalista monetário empresta uma soma de valor ao capitalista industrial por um 

período de tempo e, após este período, ele recebe o valor emprestado mais um valor 

acrescido, o qual se denomina de juros. Na próxima seção veremos com mais 

precisão de que modo esta valorização de seu capital se realiza. 

 O ciclo do capital comercial se exprime do seguinte modo: D – M – D´. O 

capitalista comercial precisa dispor de um dinheiro inicial com o qual deve comprar 

as mercadorias produzidas pelo capitalista industrial: trata-se aqui do ato “D – M”. 
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De possa das mercadorias, ele deve ir ao mercado vendê-las ao consumidor final, 

consumando o ciclo de seu capital comercial: M – D´. O capitalista comercial obtém 

um lucro ao final do ciclo, pois vende as mercadorias a um preço maior do que aquele 

pelo qual as comprou. 

 O ciclo do capital industrial mantém-se o mesmo: D – M ... (p) ... M´–  D´. 

Mas agora, no primeiro estágio, D – M, o capitalista industrial pode obter capital-

dinheiro da classe dos capitalistas monetários; em contrapartida, para o capitalista 

rentista, o dinheiro que ele emprestará ao capitalista industrial para que este realize a 

primeira fase do ciclo de seu capital consistirá no primeiro “D” constituinte do seu 

ciclo “D – D´”. Já o último estágio do ciclo do capital industrial é agora modificado: o 

capitalista industrial não deve mais vender as mercadorias produzidas no processo 

produtivo ao consumidor final, mas a um capitalista comercial. Portanto, a fase final 

do ciclo do capital industrial, a saber, M´- D´, continua sendo parte constituinte do 

ciclo do capital industrial, mas agora é o capitalista comercial que compra as 

mercadorias acrescidas de mais-valia. Em contrapartida, esta última fase do ciclo do 

capital industrial é a primeira fase do ciclo do capital comercial: D – M. Em seguida, 

deve o capitalista comercial vender as mercadorias compradas do capitalista 

industrial ao consumidor final por um preço maior do que aquele pelo qual as 

comprou. 

 Sendo assim, os ciclos destas três diferentes formas de capital são ciclos que se 

inter-relacionam e se completam.  

 Agora temos de nos ater no seguinte problema: para Marx, somente trabalho 

cria valor, e somente a exploração do trabalho pode criar um lucro para o capitalista. 

Se o capital portador de juros e o capital comercial somente atuam na esfera da 

circulação do capital, se somente o capital industrial, por meio da fase do capital 

produtivo, pode absorver mais-valia, de onde provém o lucro do capital portador de 

juros e do capital comercial? A resposta é que o capitalista industrial reparte a mais-

valia que ele obtém da exploração da força de trabalho com o capitalista monetário e 

o capitalista comercial.  

 Como vimos, o capitalista monetário empresta uma soma de dinheiro ao 

capitalista industrial. Este último acresce a soma de dinheiro do capitalista 

monetário ao seu próprio capital, ampliando a sua escala de investimento, o que 

permite a ele obter uma massa de mais-valia maior do que se não tivesse pego 
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emprestado. Após um período de tempo estipulado entre ambos os capitalistas, o 

capitalista industrial pagará o valor que ele havia pego emprestado mais um 

acréscimo, denominado de juro, ao capitalista monetário. Este acréscimo é uma parte 

do lucro que ele auferiu da exploração do trabalho.  

 O capitalista comercial obtém seu lucro do fato de que ele compra as 

mercadorias do capitalista industrial por um preço abaixo do valor destas 

mercadorias e, em contrapartida, vende estas mercadorias por seu valor; ou seja, ele 

obtém o seu lucro da diferença entre o preço final pelo qual ele vende as mercadorias, 

o qual é idêntico ao valor das mesmas, e o preço pelo qual ele compra as mercadorias, 

que é menor do que o valor delas.  

 Sendo assim, a mais-valia absorvida pelo capital industrial é repartida entre as 

três formas de capital, sendo que, para cada qual, ela se apresenta sob uma 

configuração distinta: os juros, para o capital portador de juros; o lucro empresarial, 

para o capital industrial; e o lucro comercial, para o capital comercial.  

 Por fim, devemos destacar que, muito embora o capital comercial e o capital 

portador de juros obtém seu lucro da mais-valia absorvida pelo capital industrial, 

eles não se apresentam necessariamente como formas parasitárias em relação ao 

último: o capital portador de juros contribui para a expansão da massa de mais-valia 

obtida pelo capital industrial, pois permite acelerar a acumulação de capital; e o 

capital comercial permite diminuir os custos com a circulação do capital-mercadoria, 

que seriam maiores se fossem efetuados pelo próprio capital industrial, e diminui o 

tempo em que o valor-capital do capital industrial fica impedido de ser reinvestido 

até que as mercadorias sejam vendidas, por tornar-se o elo entre o capitalista 

industrial e o consumidor final.  

 

O capital portador de juros ou capital monetário 

 

 O capital monetário – assim como o capital comercial – surge historicamente 

antes do capital industrial. Porém, a partir do momento em que as relações de 

produção capitalistas se tornam as dominantes de uma época, as relações de crédito 

se transformam de modo a se submeterem às necessidades da reprodução do capital 

industrial. Isto se deve a que o crédito – e posteriormente, o sistema de crédito – 

cumpre diversas funções ao capital industrial, como a de permitir ampliar os 
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investimentos do capital industrial de modo a aumentar a massa de mais-valia 

apropriada pelos capitalistas dos ramos produtivos, a de diminuir o número de 

rotações necessárias que os capitais particulares devem cumprir para ter uma soma 

de mais-valia acumulada de magnitude mínima para ampliação de investimentos, e a 

de concentrar em instituições financeiras os fundos de reserva dos diversos 

capitalistas industriais, o que significa uma conversão de dinheiro entesourado em 

dinheiro de crédito. A inversão desta lógica, em que é a reprodução do capital 

industrial que passa a ser submetida aos interesses do capital financeiro, data de uma 

época muito posterior a Marx e, portanto, não corresponde às suas análises do 

crédito capitalista. 

 Sob a perspectiva do capitalista que concede uma soma de dinheiro como 

empréstimo, o que lhe interessa é que o valor que ele credita a outrem seja 

conservado e ampliado. A relação entre prestamista e mutuário é uma relação de 

contrato, que precisa ser revestida por uma determinada configuração jurídica, no 

qual se estipula um prazo para o pagamento pelo mutuário ao prestamista do valor 

tomado emprestado mais o acréscimo dos juros. Neste sentido, interessa ao 

prestamista a taxa de valorização de seu capital de empréstimo, ou seja, a razão entre 

os juros e o valor emprestado. Dá-se o nome a esta razão de taxa de juros. Precisamos 

agora analisar de que o modo a taxa de juros é determinada segundo Marx. 

 Temos antes de fazer duas considerações. Primeiro: ao contrário do que se 

sucede à igualização da taxa de lucro entre os capitais industriais e comerciais, que 

sempre se mostra como uma tendência que nunca se efetiva plenamente, a taxa de 

juros em um mesmo país se apresenta imediatamente igualizada. Isto se deve a que 

não existem diferenças qualitativas entre capitais monetários ofertados para 

empréstimo. Todo capital monetário, como mercadoria capital, possui um mesmo 

valor-de-uso: o de ser uma soma de valor que, aplicado nos ramos produtivos, pode 

ser conservado e ampliado. Esta igualização efetivada se deve também a que, com o 

desenvolvimento do sistema de crédito, certas instituições financeiras, como os 

bancos, tendem a concentrar o capital de crédito e, deste modo, frente aos capitais 

industriais que demandam o crédito para ampliação de seus negócios, estas 

instituições financeiras ofertam toda a massa de capital monetário sem distinção de 

sua origem. Segundo: não há, para Marx, uma taxa natural de juros. Porém, isto não 

significa que a taxa de juros seja  determinada de  maneira inteiramente  fortuita.  Ela  
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depende de três variáveis distintas. Vejamos que variáveis são estas. 

 Como dito anteriormente, os juros são uma parte da mais-valia extraída pelo 

capitalista industrial. Sendo assim, o lucro total do capital industrial, que é igual à 

mais-valia extraída pelo capital industrial, é o limite absoluto do juro: 

 
Uma vez que o juro é meramente parte do lucro, que, segundo nosso pressuposto, 
tem de ser paga pelo capitalista industrial ao capitalista monetário, aparece como 
limite máximo do juro o próprio lucro. (MARX, 1984, p. 269) 
 

 A segunda variável de que depende a taxa de juros diz respeito à competição 

entre prestamistas e mutuários. Se a demanda por capital monetário aumenta, sem 

que se altere a oferta da massa de capital disponível para empréstimo, a taxa de juros 

sobe; se, inversamente, a oferta de capital monetário sobe, mantendo-se constante a 

demanda por capital monetário, a taxa de juros decresce.  

 A última variável que devemos considerar para a determinação da taxa de 

juros diz respeito aos costumes. Dependendo do país, é costume que as taxas de juros 

sejam mais altas ou mais baixas. As variações da demanda e oferta fazem sempre 

com que a taxa de juros suba ou desça, mas se supusermos dois países em que a 

relação entre a massa de capital monetário e a demanda por este capital se dê numa 

mesma proporção, naquele país em que, pelos costumes, a taxa de juros é mais alta, a 

taxa de juros será mais elevada se comparada à taxa de juros do outro país.    

 Os juros acarretam em uma redução da massa de mais-valia apropriada pelo 

capitalista industrial. Posto a massa de mais-valia total produzida em uma unidade 

produtiva capitalista, uma parcela desta massa é transferida para o capitalista 

monetário, como juros pelo capital emprestado, e a outra parte fica com o capitalista 

industrial, denominada esta parte de lucro empresarial. Sendo assim, por qual razão 

o capitalista industrial faria empréstimos com outros capitalistas? Não seria melhor 

para ele que todo o capital-dinheiro investido em sua unidade produtiva fosse o seu 

próprio para poder apropriar-se de toda mais-valia? A resposta para isto é a seguinte: 

ao ampliar o capital-dinheiro investido em sua unidade produtiva, o capitalista do 

setor industrial pode empregar uma quantidade maior de meios de produção e de 

força de trabalho. Como afirma Suzanne de Brunhoff:  

 
O crédito é, evidentemente, um auxiliar da acumulação do capitalista industrial. 
Os limites nos quais o capitalista industrial dispõe de capital-dinheiro pelo 
autofinanciamento são ultrapassados graças ao crédito. (BRUNHOFF, 1976, p. 
93) 
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 Com uma quantidade maior de meios de produção e de força de trabalho 

alocados, o capitalista industrial pode absorver uma massa de mais-valia maior do 

que se tivesse financiado sua unidade produtiva apenas com seu próprio capital. A 

função do capital monetário para a acumulação do capital industrial está em que a 

massa de mais-valia de que se apropriam os capitalistas industriais que obtiveram 

financiamento de crédito, subtraída desta massa a parcela de mais-valia que é 

transferida como juros ao capital monetário, é maior do que a massa de mais-valia de 

que se apropriariam se não tivesse obtido financiamento do capital monetário. 

 Outra razão pela qual o capitalista industrial se beneficia do capital monetário 

é a de que, com a ampliação de seu capital-dinheiro, ele pode ampliar seu 

investimento em meios de trabalho mais eficientes; deste modo, um capital industrial 

particular pode tornar-se mais produtivo frente à concorrência, obtendo com isso um 

lucro extra ou mesmo fazendo com que a concorrência sucumba. Sob a perspectiva 

do capital global, esta ampliação de investimentos em meios de trabalho mais 

eficientes faz com que a mais-valia relativa aumente, ampliando, com isto, a massa 

de mais-valia que o capital global pode absorver.  

 Os principais modos pelos quais o capital industrial amplia seu capital-

dinheiro por meio de valor adquirido do capital monetário são os empréstimos e as 

ações. O capitalista monetário recebe em troca do dinheiro que transfere ao capital 

industrial títulos que, no primeiro caso, se configuram como títulos de dívida e, no 

segundo, como títulos de ação. A acumulação do capital monetário, portanto, 

constitui-se em uma acumulação destes títulos.  

 Como o lucro que o capitalista industrial transfere aos capitalistas monetários 

é mais-valia produzida na unidade produtiva de seu capital, estes títulos são papéis 

que asseguram o direito de propriedade sobre mais-valia futura.  

 

O capital fictício 

 

 O valor do capital monetário que é emprestado ao capital industrial, ou seja, 

que é empregado na produção de mais-valia, converte-se nos elementos do capital 

produtivo, a saber, meios de produção e força de trabalho. Ao término do processo 

produtivo, este valor-capital encontra-se conservado e objetificado no capital-

mercadoria. Não apenas conservado, mas ampliado, pois no capital-mercadoria 
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encontra-se também objetificada a mais-valia extraída no processo produtivo. Com a 

venda do capital-mercadoria ao capitalista comerciante, o valor-capital do capitalista 

industrial converte-se na forma de capital-dinheiro. Uma parte deste capital-dinheiro 

tem de ser transferida ao capitalista monetário; esta parte divide-se em valor 

conservado, que deve ser pago pelo valor do empréstimo, e em mais-valor produzido 

pelo capital industrial, que deve ser pago como juros para o capital monetário. Vemos 

assim que o valor do capital monetário foi conservado e ampliado. O valor adiantado 

ao capitalista industrial esteve sempre conservado em uma das formas funcionais do 

capital industrial. E o lucro do capitalista monetário advém de mais-valor criado. 

Nada há aqui que se possa chamar de capital fictício. Então, em que consiste o 

caráter fictício do capital monetário empregado na produção de mais-valia? 

A dimensão fictícia do capital monetário consiste no fato de que o valor que ele 

destina ao capital industrial aparece duplicado nos títulos financeiros. Como visto 

anteriormente, a acumulação do capital monetário constitui-se em uma acumulação 

de papéis que representam direitos de propriedade sobre mais-valia futura. Mas estes 

papéis mesmos representam um valor que, como veremos, consiste em seu preço de 

mercado. Todavia, este valor existe agora apenas no ciclo do capital industrial, e não 

mais sob posse do capitalista monetário: 

 
Mesmo lá onde o título de dívida – o título de valor – não representa, como no 
caso das dívidas públicas, um capital meramente ilusório, o valor-capital desse 
título é puramente ilusório. Viu-se acima como o sistema de crédito gera capital 
associado. Os papéis são considerados títulos de propriedade que representam 
esse capital. As ações de companhias ferroviárias, de mineração, de navegação, 
etc. representam capital real, a saber, capital investido e que funciona nessas 
empresas [...]. Mas esse capital não existe duplamente, uma vez como valor-
capital dos títulos de propriedade, das ações, e outra vez como capital realmente 
investido ou a investir naquelas empresas. Ele existe apenas nesta última forma, 
e a ação nada mais é que um título de propriedade, pro rata, sobre a mais-valia a 
realizar por aquele capital. (MARX, 1985, p. 11) 
 

Sendo assim, o valor-capital representado pelos títulos financeiros é uma mera 

duplicata do valor empregado no ciclo do capital industrial e, neste sentido, é um 

capital irreal, ilusório. Nestes termos, todo capital monetário, ainda que empregado 

no processo produtivo, possui uma dimensão fictícia: a soma total dos valores dos 

títulos financeiros é ilusória. 
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Esta dimensão fictícia do capital monetário é ampliada no mercado secundário 

de títulos em razão de que os valores destes títulos se modificam em função de todo 

tipo de oscilação do mercado.  

Se no mercado primário de títulos o capital monetário se relaciona com a 

reprodução do capital industrial, pois acelera a acumulação dos capitais particulares, 

o processo de concentração e centralização do capital global, no mercado secundário 

o capital monetário se relaciona apenas consigo mesmo, pois consiste este mercado 

apenas em trocas dos capitalistas do ramo financeiro de seus títulos, sem que o 

dinheiro envolvido nestas trocas seja transferido para o setor produtivo. Trocam-se, 

portanto, direitos sobre riqueza futura.  Mas esta troca não altera em nada a 

produção real. Por exemplo, o capitalista A, que possui um título de propriedade que 

lhe dá direito à parte da mais-valia produzida em um capital industrial determinado, 

vende este seu título para o capitalista B. Este último dá em troca uma determinada 

quantia em dinheiro, correspondente ao valor daquele título. Esta troca em nada 

altera a produção real. É mera troca de lugar de dois ativos: o título que pertencia a A 

agora pertence a B, e o dinheiro que antes pertencia a B agora pertence a A. Em 

relação à produção real, dá na mesma que esta troca de ativos se dê ou não.  

O valor dos títulos que constituem a acumulação do capital monetário é, em 

verdade, o seu preço de mercado. E este preço sofre todo tipo de alteração no 

mercado secundário em razão de especulações acerca do rendimento que estes títulos 

darão no futuro. Se se especula que os rendimentos futuros de um título subirão, o 

valor ou preço de mercado deste título tende a aumentar; e, inversamente, se se 

especula que os rendimentos futuros de um título serão menores, o preço deste título 

tende a cair também. Mas estas variações nos valores dos títulos do capital monetário 

raramente serão condizentes com as variações do valor-capital realmente empregado 

no ciclo do capital industrial. Sendo assim, as variações dos valores dos títulos dos 

capitalistas monetários possui uma autonomia frente às alterações do valor real do 

capital. Em razão disto, a aparência de que estes valores representam valor-capital 

real é ratificada: 

 
O movimento autônomo do valor desses títulos de propriedade, não apenas dos 
títulos da dívida pública, mas também das ações, confirma a aparência, como se 
eles constituíssem capital real ao lado do capital ou do direito ao qual 
possivelmente dêem título. É que se tornam mercadorias cujo preço tem um 
movimento e uma fixação peculiares. Seu valor de mercado obtém uma 
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determinação diferente de seu valor nominal, sem que o valor (ainda que a 
valorização) do capital real se altere. (MARX, 1985, p. 12) 
 

Devido a esta autonomia da variação dos valores dos títulos do capital 

monetário, as oscilações destes valores nada representam em relação ao capital real:  

 
Na medida em que a desvalorização ou valorização desses títulos é independente 
do movimento de valor do capital real que eles representam, a riqueza de uma 
nação é exatamente do mesmo tamanho tanto antes quanto depois dessa 
desvalorização ou valorização. (MARX, 1985, p. 12) 
 

Vimos até aqui o sentido empregado por Marx para capital fictício enquanto 

valor irreal representado pelos títulos que constituem a acumulação do capital 

monetário. Mas ainda assim, na medida em que o capital monetário tenha sido de 

fato empregado no capital industrial, ele possui uma dimensão real, pois é valor-

capital que se conserva e se amplia. O mesmo não se sucede com o capital monetário 

aplicado à dívida pública, que constitui um segundo sentido empregado por Marx 

para capital fictício.  

O valor-capital do capital monetário que é emprestado ao estado não é 

empregado por este último como capital industrial. Este valor-capital é consumido na 

medida em que o estado o utiliza para sanar os gastos públicos, ou em outros termos, 

ao contrário do que acontece com o valor-capital que entra no ciclo de reprodução do 

capital industrial, ele não conserva o seu valor. Também em razão de este valor-

capital emprestado não ser empregado como capital produtivo, ele não produz mais-

valor; e sendo assim, os juros pagos pelo empréstimo ao capitalista monetário não 

advém de valor criado por este capital. Tanto o valor correspondente à restituição do 

valor do empréstimo, quanto aquele que se refere aos juros, são pagos pelo estado ao 

capitalista monetário por meio dos impostos arrecadados. Sendo assim, do valor que 

reflui ao capital monetário, nada resta do valor-capital originário. Deste modo, o 

valor-capital emprestado ao estado é capital fictício, pois já não existe mais: 

 
[...] o capital, do qual o pagamento feito pelo estado considera-se um fruto (juro), 
permanece capital ilusório, fictício. A soma que foi emprestada ao estado já não 
existe ao todo. Ela em geral jamais se destinou a ser despendida, investida como 
capital, e apenas por seu investimento ela teria podido converter-se num valor 
que se conserva. (MARX, 1985, p. 10) 

 
Sob a perspectiva do capitalista monetário que empresta dinheiro ao estado, o 

seu valor-capital é, de fato, capital, pois é valor que se conserva e se amplia. Ele 

realiza o ciclo do capital monetário D – D´. Mas sob a perspectiva do capital global, o 
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valor-capital que retorna a este capitalista monetário não é valor que foi conservado 

nem o lucro é valor criado. O valor que deve ser pago pelo estado aos seus credores 

deve ser, portanto, subtraído da riqueza material criada por intermédio de outros 

capitais. Se supuséssemos, por exemplo, que toda a arrecadação de impostos de um 

país fosse oriunda de taxação sobre os próprios capitais particulares deste país, então 

o valor que o estado pagaria aos seus credores teria de derivar de um decréscimo do 

valor-capital desses capitais particulares. O valor do capital global deste país 

permaneceria o mesmo. O que os capitalistas monetários que são credores do estado 

receberiam para que o ciclo de seu capital monetário se completasse, os demais 

capitais particulares a quem teria recaído a taxação do estado teriam perdido. O 

mesmo não se sucede quando se trata do capital monetário que é utilizado no ciclo do 

capital industrial, pois o seu valor-capital não tem sua existência cessada, e o lucro 

que a ele é transferido é mais-valor de fato criado que, sob a perspectiva do capital 

global, significa ampliação do valor deste.  

Temos assim que o conceito de capital fictício de Marx é empregado em dois 

sentidos pelo autor: 

 
Todos esses papéis representam de fato apenas direitos acumulados, títulos 
jurídicos sobre produção futura, cujo valor monetário ou valor-capital ou não 
representa capital algum, como no caso da dívida pública, ou é regulado 
independentemente do valor do capital real que representam. (MARX, 1985, p. 
13) 
 

 Em um sentido, os papéis que constituem a acumulação do capital monetário 

representam um valor que, embora possua um correlato no valor que é empregado 

no ciclo do capital industrial, não passa de uma mera duplicata deste valor 

correlacionado, duplicata esta que não possui uma existência efetiva; são, portanto, 

valor-capital fictício. Além disto, as alterações que este valor virtual sofre são 

autônomas frente às alterações do valor do capital real. No outro sentido, os papéis 

que representam títulos de dívida pública possuem um valor sem correlato algum, 

pois o valor-capital original desembolsado na compra destes títulos não foi 

conservado. 
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7. CONTRIBUIÇÕES PARA O CONTROLE DA DECISÃO JUDICIAL 

CONTRA AUTOMATISMOS, NO DIÁLOGO BLACKBURN-KAHNEMAN 

 
 

           https://doi.org/10.36592/978-65-81110-14-7-07 
 

Nilton Carvalho Lima de Medeiros1 

1 Introdução 

 

Este artigo é referente a uma pesquisa que se inicia sobre a formulação de 

consenso judicial para a atribuição de sentido. Com isso, tem-se uma pesquisa 

multidisciplinar em que se analisa do desenvolvimento da hermenêutica, da teoria da 

justiça e de elementos da neurofilosofia. 

Como formas de atuação, o desenvolvimento do trabalho será realizado de 

duas maneiras, analisando a tomada de decisão individual, na contribuição realizada 

por Daniel Kahneman, na obra Rápido e Devagar, bem como, uma análise da decisão 

através do consenso coletivo, desenvolvido por John Rawls, que aqui teremos a 

preocupação maior para ilustrar o debate a partir dos direitos fundamentais. A partir 

do momento em que se verifica, inicialmente como as decisões são construídas, seja 

no aspecto particular-individual, seja no aspecto coletivo-participativo, é que 

poderemos mais bem delimitar a pesquisa e avançar para a análise da decisão 

judicial. 

As decisões judiciais devem ser construídas de forma que resguardem a 

concretização do Direito vigente e a adequação ao caso prático. O Direito ao mesmo 

tempo em que deve manter um liame com a ordem jurídica, precisa ser interpretado 

para que o caso concreto possa ser nele inserido, resultando na decisão judicial.  

Em alguns aspectos as decisões judiciais são criticadas de maneira que 

rompem com a ordem jurídica vigente sob o fundamento de resguardar a justiça, do 

papel criativo do intérprete, do ativismo judicial, da concretização das normas 

jurídicas e demais focos de atuação do Poder Judiciário para completar o sentido da 

norma. O momento pretérito de aplicação da norma deve ser levado em 

consideração, já que nenhuma interpretação partirá de algo que ainda não existe. 

                                                      
1 Doutorando em Filosofia (PUCRS), Bolsista parcial CAPES. Email: niltonclmedeiros@gmail.com 
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Aplicar a norma jurídica é uma tarefa complexa e que precisa de cautela em 

sua aplicação. Elaborar uma decisão para o caso concreto é indicar como a regra 

abstrata e geral se adequa ao caso prático, dentre as possibilidades juridicamente 

possíveis. A grande discussão ocorre quando se questiona quais são os limites para a 

atuação do magistrado. 

Estas situações eram vistas como uma interpretação privada, ou seja, era 

realizada a partir do esquema sujeito-objeto. Tínhamos o sujeito cognoscente e o 

objeto cognoscível. A interpretação era o resultado da interpretação do objeto, a 

partir de um sujeito, ou seja, cada um interpretava o Direito de acordo com o seu 

entendimento, desfigurando muitas vezes o sentido da norma jurídica. 

Atualmente, não existe espaço para esse tipo de posicionamento uma vez que o 

magistrado deve demonstrar as etapas percorridas e a correta aplicação do direito, 

mantendo parâmetros objetivos e diminuindo a possibilidade de decisões arbitrárias. 

A discussão está em saber quais são as ferramentas que conferem ao intérprete 

liberdade e onde ele encontra limites à sua interpretação. Na busca pela justiça, tem-

se os adeptos do direito natural, no entanto, as críticas em relação à segurança na 

aplicação do Direito acabaram por ser maiores. Não se conseguiu definir em suas 

mais variadas acepções, a origem, a construção de suas regras, nem como estas 

deveriam ser construídas e utilizadas. Outrossim, com o positivismo não se resolveu 

essa problematização, face a ausência por vezes do fim último do direito, a justiça. 

Apesar de ter conferido segurança ao julgado, tendo em vista que as regras jurídicas 

foram mantidas, a busca pela justiça acabou mitigada, levando-se em conta os 

dispositivos legislados, sem atentar para a contextualização social e evolução 

histórica do Direito. 

Como forma de dirimir este conflito, uma vez serem teorias bastante distintas 

na aplicação do Direito e com objetivos não compatíveis, surgiu a corrente 

denominada de constitucionalismo contemporâneo. O pensamento inicial era manter 

a segurança conferida pelo positivismo, sem que isso represente um engessamento da 

atividade judicante nem represente um retorno aos parâmetros abstratos existentes 

no Direito Natural. 

Para que haja segurança na aplicação do direito sem que se precise chegar a 

conceitos metafísicos, passa-se a diferenciar texto e norma, na busca de 

sistematização e justiça do constitucionalismo contemporâneo. A letra de lei é 
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pensada pelo legislador e permanece estática em sua significação semântica. A norma 

é uma construção do Poder Judiciário em que confere sentido e significado a partir 

do estipulado pela lei, tutelando seu objetivo, bem como, a atualização da norma para 

aquele momento histórico, sem que isso represente a faculdade de escolhas e a 

enumeração de escolhas particulares. A dificuldade existe em identificar a medida a 

que cabe ao judiciário construir a regra. 

É desta feita que nos compete debater o tema sobre a construção da decisão 

judicial, uma vez que tem-se aspectos pessoais que possam levar em conta neste 

momento, além de automatismos que abreviam o processo de fundamentação e 

tomada de decisão. 

Entende-se que a lesividade será grande neste contexto, uma vez que temos, 

para a aplicação do Direito, um viés de decisões majoritárias que são criadas pelo 

Poder Legislativo, bem como, um aspecto contramajoritário, que é analisado e 

aplicado pelo Poder Judiciário. 

O controle de como essa tomada de decisão é feita, é de suma importância nos 

contextos em que vivenciamos nossa realidade social e jurídica, uma vez que a 

vontade da maioria deve ser preservada, sem que haja inconsistências ou perseguição 

às minorias ou supressão de direitos, seja pela via legislativa, seja pela via judiciária. 

 

2 A análise de Daniel Kahneman e Simon Blackburn 

 

É bem verdade que Kahneman não escreveu para facilitar ou estudar a tomada 

de decisão realizada no Poder Judiciário, no entanto, como se tem uma análise ampla 

em que economia e medicina vêm a interagir, podemos realizar questionamentos 

para, quando a pesquisa tiver em uma fase mais madura, poder indicar elementos 

falhos na tomada de decisão judicial. 

A partir do momento em que o intérprete-julgador é livre para dar sua visão 

sobre a regra, afastar sua aplicação, complementar seu sentido e indicar o seu senso 

de justiça, alguns problemas passam a surgir. Durante muito tempo, decidir seria 

escolher, com ausência ou fundamentação mitigada, o que acarreta liberdade para a 

escolha livre, independente do que se é escolhido ou definido pela legislação. Quando 

o Judiciário vem a ter função criativa, interpretando a ordem jurídica de maneira que 

não apenas complementa, mas altera o sentido da norma, inclusive afastando ou 
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reestruturando a norma, atinge a função legislativa democraticamente estabelecida 

ao Poder Legislativo. Resta, assim, a necessidade de se estabelecer os limites para tal 

aplicação, bem como, o controle desta decisão. Muito se discute a forma com que a 

norma deva ser construída. O problema não é apenas definir a sua construção, mas 

atribuir meios de realizar o controle para saber se tal sistemática foi realizada e 

atribuir o meio como tais decisões podem sofrer controle. 

A avaliação de como as decisões judiciais são tomadas será relevante para 

melhorar a avaliação e adequação com a lei, bem como influências políticas (muito 

bem exploradas por Cass Sunstein - Raciocínio Legal e Conflito Político), e sobre 

automatismos ou fundações realizadas com questões particulares, inerentes ao 

assunto. Nesta exposição, discutiremos brevemente as contribuições que Daniel 

Kahneman e Simon Blackburn podem dar no desenvolvimento da pesquisa. 

Antes de entrar na discussão realizada pelos autores, algumas informações 

iniciais são relevantes. Entender como a tomada de decisão judicial é realizada ajuda 

e facilita o controle desse processo de produção. Uma decisão é tomada com base na 

legislação atual e não deve levar em conta questões particulares e particulares do 

tribunal. Não importa o que o juiz entenda como justo, correto. A preocupação será 

importante para termos decisões justas e coerentes, reduzindo a possibilidade de 

decisões dos mais diferentes tipos, mesmo que sejam da mesma base legal. É neste 

contexto que as decisões da maioria são discutidas (quando a decisão é tomada pela 

maioria na legislatura) e as decisões contramajoritárias (quando tomadas pelo 

judiciário, protegendo violações e protegendo os direitos fundamentais, por 

exemplo). 

A cada momento que recebemos estímulos, nos deparamos com fatos que 

devem ser levados em conta em nossa tomada de decisões, e então devemos decidir 

como serão processados e levados em conta. Com o número de decisões (no caso de 

processos a serem decididos), nosso cérebro começa a criar automatismos para 

abreviar o processo de tomada de decisão. Para Kahneman, temos dois sistemas 

trabalhando em nosso cérebro. O sistema 1 é rápido, toma decisões com rapidez e 

baixo gasto energético. Não precisamos raciocinar ou fundamentar nossa decisão, 

pois ela aparece rapidamente. O sistema 2 é lento, com alto gasto de energia e 

precisamos refletir e fundamentar nossa tomada de decisão. Para Kahneman (2012, 

p. 61), 
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Inteligência não é apenas a capacidade de raciocinar; é também a capacidade de 
encontrar material relevante na memória e mobilizar a atenção quando 
necessária. A função da memória é um atributo do Sistema 1. Entretanto, 
qualquer um conta com a opção de reduzir a velocidade para empreender uma 
busca ativa na memória por todos os fatos relevantes possíveis – assim como 
poderia diminuir para verificar a resposta intuitiva no problema do bastão e bola. 
O grau de checagem e busca deliberadas é uma característica do Sistema 2, que 
varia de indivíduo para indivíduo. 
 

É no sistema 2 onde temos o controle, avaliamos a melhor decisão, ainda que 

outra tenha sido a que nos primeiro veio à mente. O sistema 1 é impulsivo e 

automático, devendo ser reparado e avaliado pelo sistema 2 para controlar seus 

impulsos, onde houver necessidade de uma reflexão para uma decisão mais 

complexa. 

Outra forma de prevenir a má atribuição de sentido, é entender que o Sistema 

1 irá conferir a maior quantidade de decisões possíveis, quando não houver 

necessidade de um aprofundamento em determinada questão. O problema é que, se 

estivermos diante de ilusões cognitivas, a decisão será erroneamente resolvida pelo 

Sistema 12. 

As sugestões do Sistema 1 a ponto de resolver a tomada de decisão deve ser 

questionado, fazendo com que haja atuação do sistema 2 e, verificar se realmente é a 

mesma decisão a ser tomada. No processo judicial, existem provas, pedidos 

formulados, prisões em determinados casos, e o magistrado necessita tomar dezenas 

de decisões diárias em um curto espaço de tempo. 

Em muitos casos, entenderá que determinados casos estão em posição default, 

ou seja, aquele grupo de decisões que toma rotineiramente e sempre em um mesmo 

sentido. Ocorre que, entender que as decisões serão sempre as mesmas, é ferir os 

princípios do contraditório e da ampla defesa em que o magistrado deve avaliar as 

questões inerentes àquele processo em específico, e não a partir do seu 

posicionamento rotineiro, podendo incluir algum fato em específico que faça com 

que a decisão possa vir a ser alterada. 

                                                      
2  “A pergunta que se faz com mais frequência sobre as ilusões cognitivas é se elas podem ser 
dominadas. A mensagem desses exemplos não é encorajadora. Como o Sistema 1 opera 
automaticamente e não pode ser desligado a seu bel-prazer, erros do pensamento intuitivo muitas 
vezes são difíceis de prevenir. Os vieses nem sempre podem ser evitados, pois o Sistema 2 talvez não 
ofereça pista alguma sobre o erro. Mesmo quando dicas para prováveis erros estão disponíveis, estes 
só podem ser prevenidos por meio do monitoramento acentuado e da atividade diligente do Sistema 
2”. (KAHNEMAN, 2012, p. 38). 
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Para garantir a utilização do sistema 2 na tomada de decisão, a legislação 

indica que o magistrado deve realizar um rápido apurado de tudo que aconteceu no 

processo, com as principais teses de defesa e acusação, as provas coletadas e em que 

se fundamenta sua decisão. Com isso, dificulta que a decisão seja tomada em apenas 

automatismos e vieses cognitivos, ou que se esteja diante de uma ilusão cognitiva. 

Na visão de Blackburn, desenvolvemos uma ética que fica clara através de 

nossas reações que desenvolvem nossa personalidade, determinando influências, 

atitudes, emoções e escolhas que passamos a fazer. Isso deve ficar claro para que pré-

julgamentos não possa comprometer como as decisões realmente deveriam ser 

tomadas para que não alterem a forma como deveríamos raciocinar e determinada 

questão. Para Blackburn (1998, p. 5), 

 
Speaking in terms of input and output will prove useful, but it is right to register 
two warnings. First, it does not prejudge the question of how much thought or 
how much rationality may be involved in the transition. It is not intended to 
imply a simple chute or conveyor belt whereby we mechanically or automatically 
find some things generating some responses. The response can indeed be 
automatic, as when 'without thinking' we find some behaviour repellent, or the 
reverse. But there may be nothing mechanical or automatic about it. On the 
contrary, it may take the most delicate exercise of observation and imagination to 
represent a situation to ourselves in ways that even suggest a particular reaction 
or verdict, and even then, we may draw back from giving it, demanding further 
knowledge, or further thought. Sometimes we may scarcely know what to look 
for, or what to find relevant. Selecting certain features of a situation as the 
ethically salient ones is a process that we practice, and that will change with 
education and experience. 
 

É nesse aspecto que podemos aproximar a preocupação de Kahneman com 

Blackburn, onde se deve ter parcimônia em não realizar decisões por automatismos 

ou juízos previamente estabelecidos, contrariando a forma com que a decisão 

realmente deveria ser tomada. 

Ainda no desenvolvimento de Blackburn, devemos encontrar um equilíbrio 

reflexivo, em que haja coerência na tomada de decisão em uma estrutura 

intersubjetiva que justifique e oriente as escolhas feitas. Para o autor (2018, p. 25-

26), 

So what else could we be looking for? Truth, we surely agree, is the goal of 
enquiry. But if enquiry must be content with a terminus in a coherent, 
interlocking structure, a “reflective equilibrium” in which all our beliefs about a 
subject matter fit together—if there are no serious doubts that need laying to 
rest—then why not say that this is just what truth consists in? Why not settle for 
coherence, which we can obtain, as opposed to the fantasy of a confrontation 
between our beliefs, over here, with the facts, over there, which we cannot? This 
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is the suggestion of the “coherence theory of truth”. 
 

A verdade não deve ser tomada pelo que simplesmente acreditamos por 

questões pessoais, sem a devida confrontação pela definição normativa, como 

acontece nas decisões judiciais. A mudança em nossas crenças ocorrerá 

especificadamente com a relação que temos com a sociedade e pode alterar nossa 

mente3. É por isso que a relação existente, o confronto entre argumentações e análise 

intersubjetiva do Direito pode conferir maior adequação e decisões mais justas.  

 

3 A relação entre os direitos fundamentais e a razão pública 

 

Os direitos fundamentais é a parcela dos direitos humanos que cada 

ordenamento jurídico escolhe e se obriga a seguir. São conceitos basilares como 

condição mínima a ser respeitado para cada indivíduo possa exercer seus direitos 

com liberdade e isonomia4. 

Em regra, os direitos fundamentais são tratados em níveis, bem como, com 

suas garantias. Por direitos entende-se a possibilidade de obrigar ou impedir uma 

ação para garantir o desenvolvimento de uma vida adequada para todos. 

No presente trabalho não iremos tratar das garantias, que são as formas de 

exigir a implementação de direitos fundamentais, nem suas dimensões (alguns 

preferem denominar de gerações), mas sim, o questionamento pela atribuição de 

sentido e construção da razão pública que seja coerente e razoável de maneira que 

possa ser seguida e tutelada pela sociedade. 

Entre o reconhecimento do direito e a garantia para que este direito seja 

cumprido, existe a discussão para a determinação de seu conteúdo, a forma como 

este evolui e possa vir a ser alterado. 

                                                      
3 “The processes by which our beliefs change and are updated typically start with causal impacts from 
our environment, and when these are surprising, they change our mind. If we think it is safe to cross 
the road, it is the looming truck that forces us to change our mind, and a fortunate adaptation it is that 
we do so. The words of other people may or may not manage to do the same, and once we guess that 
someone is advancing a scurrilous story about a good bishop’s death just because he finds the idea 
rather funny, credibility flies out of the window”. (BLACKBURN, 2018, p. 34). 
4 “Os direitos humanos não se fundamentam apenas em ações voluntárias decorrentes de um favor 
social ou político. Trata-se de direitos que os membros da comunidade jurídica devem uns aos outros e 
que, subsidiariamente, a ordem jurídica e estatal deve a todas as pessoas. Nenhuma coletividade e 
também nenhuma ordem jurídica internacional pode abrir mão da positivação na forma de direitos 
fundamentais ou também na forma de objetivos fundamentais do Estado”. (HOFFE, 2003, p. 83). 
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O conteúdo de um direito varia no tempo e no espaço. Não estamos aqui 

tratando sobre a condição de arbítrio ou quebra de legitimidade como em Estados 

autoritários, mas alterações regulares que ocorrem tendo em vista que o Direito é um 

processo de alteração regular a medida que alterações sociais ocorram. Sendo assim, 

como devemos atribuir sentido a estes direitos fundamentais? Quem são os 

legitimados para este debate? Como fazer o reconhecimento de direitos que irá 

também ser seguido por gerações futuras? Como os ordenamentos jurídicos, no 

direito constitucional comparado, se preocupam com o conteúdo dos direitos 

fundamentais e sua relação com a razão pública? 

Espera-se que toda sociedade seja bem ordenada, com bom funcionamento 

das instituições e respeito aos direitos. A pluralidade e diversidade devem ser 

respeitadas, mas é preciso que haja uniformidade em determinadas questões a fim de 

que direitos basilares possam ser reconhecidos e respeitados. 

Existem dois níveis para determinação destes direitos: a) o que for de 

consenso pela razão pública, poderá ser definido pelo povo; b) determinadas 

matérias, principalmente discussões que não terão comum acordo, deve ser 

debatidas e solucionadas no voto através do Poder Legislativo. 

Note-se que não existirão muitas matérias que serão de comum acordo, 

exatamente pela diversidade que ocorre em países como o Brasil. Para tanto, um 

mínimo de consenso deve haver. Se há necessidade de um reconhecimento através do 

consenso e estas escolhas serão basilares para a harmonia da vida social, esta base 

firme e reconhecida será formada por direitos fundamentais. 

A relevância de se debater os direitos fundamentais sob o viés da teoria da 

justiça de John Rawls ocorre na tentativa de se obter o que ele chama de “sistema 

equitativo de cooperação”. Não se trata simplesmente de uma solução dialogada, mas 

de efetiva cooperação. Para Rawls (2000, p. 58-59), 

 
a. A cooperação é distinta da mera atividade socialmente coordenada, como, por 
exemplo, a atividade organizada pelas ordens decretadas por uma autoridade 
central. A cooperação é guiada por regras e procedimentos publicamente 
reconhecidos, aceitos pelos indivíduos que cooperam e por eles considerados 
reguladores adequados de sua conduta. 
b. A cooperação pressupõe termos equitativos. São os termos que cada 
participante pode razoavelmente aceitar, desde que todos os outros os aceitem. 
Termos equitativos de cooperação implicam uma ideia de reciprocidade: todos os 
que estão envolvidos na cooperação [...]. Como o objeto primário da justiça é a 
estrutura básica da sociedade, esses termos equitativos são expressos pelos 
princípios que especificam os direitos e deveres fundamentais no interior das 
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principais instituições da sociedade e regulam os arranjos da justiça de fundo ao 
longo do tempo, de modo que os benefícios produzidos pelos esforços de todos 
são distribuídos equitativamente e compartilhados de uma geração até a 
seguinte. 
c. a ideia de cooperação social requer uma ideia de vantagem racional ou do bem 
de cada participante. 
 

 Importante notar que não há a identificação de quantos ou quais direitos 

devam ser reconhecidos. Nos termos propostos por Rawls não existe uma mera 

organização social. Não está-se diante de um acordo de não violação de direitos, mas 

de uma efetiva participação e contribuição dos membros da coletividade. 

As regras devem ser aceitas racionalmente por entender-se que são razoáveis. 

Quanto maior o grau de aceitação, maior o cumprimento voluntário das regras, com 

a diminuição de violações. Ocorre que, no entanto, em uma sociedade diversa e 

plural, muitos assuntos (ou a maioria, por assim dizer) não serão objeto de consenso. 

Nestes casos, as decisões precisarão ser realizadas pelo voto da maioria através do 

Poder Legislativo. 

Ter muitas decisões realizadas através do voto pelo Poder Legislativo não 

demonstra nenhum tipo de preocupação ou de estratégia para minimizar tal 

diversidade. A problemática ocorrerá se, as divergências estiverem no plano dos 

direitos fundamentais, já que são normas de aplicação básica, o que deveria 

representar aceitação por todos. 

É nesse contexto que devemos realizar a distinção entre decisões majoritárias 

e contramajoritárias. Por decisões majoritárias devemos entender o consenso 

existente e que permeiam as normas constitucionais. São normas, como no caso em 

análise, dos direitos fundamentais, onde existe um elevado acordo e consenso na sua 

definição. Quando maior o consenso, maiores as determinações a serem realizadas 

pela Constituição. 

Aquilo que não puder ser objeto de acordo, deverá ser decidido pela via 

legislativa através do voto. Note-se que um influenciará os demais. Em uma 

democracia, não existe a ampla possibilidade de decidir qualquer coisa através do 

voto, sob pena do surgimento de grupos com o interesse em suprimir os direitos das 

minorias. 

Assim, na determinação consensual das regras gerais a serem obedecidas, são 

definidos direitos inerentes a todos os integrantes da sociedade, bem como, a forma 
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do exercício da democracia e escolhas que poderão e como serão realizadas pelo 

Poder Legislativo. 

O voto irá guiar os rumos do país. As escolhas serão feitas pela maioria. Temos 

um critério majoritário de escolhas de uma forma de aderir e definir o que a maioria 

escolha. Como dito, o critério majoritário irá solucionar adequadamente boa parte 

das controvérsias, mas não todas. Nem sempre a maioria estará disposta em atuar 

cooperativamente, na definição de Rawls, para o desenvolvimento social. É nesse 

contexto que os direitos fundamentais, serão os protetores das minorias. 

Desta feita, o Poder Judiciário exercerá o controle contramajoritário em 

distinguir que as normas estejam corretamente sendo aplicadas. Caso haja a proposta 

de uma norma inconstitucional, mesmo que votada pela maioria, deverá ser 

declarada sua inconstitucionalidade por ferir o que foi inicialmente estipulado pela 

razão pública. É necessário equilíbrio entre as escolhas racionais um equilíbrio 

prático em sua aplicação5. 

Deve haver um debate e definição dos rumos, visto que o direito não 

permanece estanque. Entre a definição dos direitos e sua aplicação, evolução ou 

alteração existe um processo intersubjetivo para que isso ocorra. Aqui, os 

fundamentos das escolhas terão um grande peso. 

Nossa atual Constituição remonta o ano de 1988. Apesar de elogiada e 

avançada, enumera direitos que precisam ser tutelados e garantidos a todos os 

integrantes da coletividade. O Poder Judiciário, função realizada para o 

entendimento do conteúdo dos direitos a serem aplicados, bem como, ter a 

Constituição como base para novas alterações legislativas. 

Um exemplo pode ilustrar melhor a nossa preocupação. O direito à educação é 

direito fundamental que deve ser garantido a todos. Não há exceções nem ressalvas 

para sua implementação. Temos a definição da educação como regra basilar, definida 

através da razão pública, que deve pautar a atuação dos agentes políticos e na 

definição de normas posteriores pelo Poder Legislativo. 

                                                      
5  “A teoria da coerência da justiça de Rawls, orientada no equilíbrio refletido, é metodicamente 
completada pelo pensamento de uma escolha racional prudencial. Devem ser deduzidos, sob 
condições ideais de escolha, os princípios de justiça. Esta escolha prudencial também pressupõe, por 
sua vez, do mesmo modo, o princípio da imparcialidade. Ela está contida nas condições ideais, sob as 
quais a escolha é realizada”. (HÖFFE, 2001, p. 33). 
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A atuação interpretativa será determinante para que violações ou supressões 

não ocorram. Então porque a Constituição não definiu como deveria ser 

implementada? 

Inicialmente, é razão pública que a educação é um direito fundamental a ser 

garantido. A forma com que isso ocorre e o planejamento para tanto certamente não 

estaria coberto pelo mesmo consenso. Além disso, normas que se aperfeiçoam com o 

tempo não podem ser passíveis de tal determinação pela Constituinte. Em 1988 

direito à educação era tido como respeitado quando era garantida a matrícula 

escolar. De lá para cá muita coisa se discutiu e evoluiu. Atualmente, existe uma 

preocupação maior com a qualidade do ensino e não apenas com o quantitativo de 

crianças matriculadas, apenas para citar um exemplo. 

Outro fator relevante é identificar a razão pública, que são princípios 

compartilhados pelos cidadãos que compõem determinada ordem social e jurídica 

que, através de um procedimento construído por estes, podem aceitar em comum 

acordo certos princípios de justiça, bem como de doutrinas morais abrangentes que 

possam ser vistas como razoáveis. Essa visão política de justiça deve ser entendida 

pelo “consenso por sobreposição”. 

Prosseguindo com a razão pública, é imperioso entender que tipo de razão 

Rawls entende como integrante das escolhas e posterior distinção entre razão pública 

e razão não-pública. Sobre a razão, Rawls (2000, p. 261) indica que, 

 
Uma sociedade política, e, na verdade, todo agente razoável e racional, quer seja 
um indivíduo, uma família, uma associação ou mesmo uma confederação de 
sociedades políticas, tem uma forma de articular seus planos, de colocar seus fins 
numa ordem de prioridade e de tomar suas decisões de acordo com seus 
procedimentos. A forma como uma sociedade política faz isso é sua razão; a 
capacidade de fazê-lo também é sua razão, embora num sentido diferente: é uma 
capacidade intelectual e moral, baseada nas capacidades de seus membros 
humanos. 

 
Nem todas as razões são razões públicas, pois temos as razões não-públicas de 

igrejas, universidades e de muitas outras associações da sociedade civil. 

Razão pública é inerente à democracia para que se chegue ao bem comum, 

atingindo a finalidade do Estado, construída cooperativamente pela coletividade. Do 

outro lado, existem razões não-públicas quando são determinadas por entidades, 

matizes religiosos ou relacionados a determinados grupos sociais. Na razão pública, 

já que se busca a aceitação e consenso, envolvem “elementos constitucionais 
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essenciais” para garantir um grau mínimo de direitos sem os quais violaria os direitos 

básicos do indivíduo. 

As escolhas e razões devem sair da interpretação privada, do solipsismo, e 

integrar o bem coletivo, pensado e fundamentado sem escolhas particulares, 

individuais, por interesses que não seja a melhor opção cooperativamente escolhida. 

Nestas situações, diante dos objetivos e direitos que foram entendidos por razão 

pública, deve-se passar a interpretar e argumentar de maneira que se possa manter 

seus fundamentos, sem desvirtuar as escolhas inicialmente feitas. Para Rawls (2000, 

p. 269-270), 

 
Todas as formas de argumentação – quer individuais, associacitivas ou políticas 
– precisam respeitar certos elementos comuns: o conceito de julgamento, os 
princípios de inferência e as regras da evidência, e muitas outras coisas, caso 
contrário não seriam formas de argumentação, mas talvez recursos retóricos ou 
meios de persuasão. Estamos interessados na razão, não simplesmente no 
discurso. Uma forma de argumentação deve, então, incorporar os conceitos 
fundamentais e os princípios da razão, e incluir critérios de correção e de 
justificação. A capacidade de dominar essas ideias faz parte da razão humana 
comum. No entanto, procedimentos e métodos diferentes são apropriados para 
diferentes concepções de si mesmos que tenham indivíduos e corpos coletivos, 
dadas as diferentes condições sob as quais essa argumentação se realizam assim 
como as diferentes restrições a que está sujeita. Tais restrições podem surgir da 
necessidade de proteges certos direitos ou de realizar certos valores. 

 
Os fundamentos e análise dos âmbitos de aplicação dos direitos precisa ser 

respeitado, sob pena do critério majoritário, conforme analisado, poder violar ou 

suprimir direitos das minorias. Portanto, é necessário também uma “base pública de 

justificação”. Não só decidir e aplicar os bens jurídicos escolhidos para proteção, mas 

a forma de aplicá-los e abrangência da atuação, com seus limites e flexibilizações, 

conforme o caso. 

 

4 Considerações Finais 

 

Determinar os rumos e direitos mínimos a serem seguidos em uma sociedade 

é definir segurança e estabilidade sociais. É definir o mínimo aceitável que qualquer 

cidadão possa viver em condições dignas. 

Conforme avaliado, as escolhas iniciais devem ser feitas através de um véu de 

ignorância para que as escolhas sejam feitas sem o conhecimento das habilidades e 
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posição individual na sociedade. As escolhas passam a ser realizadas com o objetivo 

do bem comum em uma atuação cooperativa e não apenas dialogada. 

Os direitos fundamentais fazem parte dessas escolhas, já que são os direitos 

mínimos aceitáveis para que alguém possa se desenvolver na sociedade, tendo 

respeitada sua condição de ser de direitos e vida digna. 

Entre o reconhecimento dos direitos e sua aplicação, passa-se por uma 

construção hermenêutico-conceitual na determinação do sentido e como cada direito 

deverá ser interpretado. Esta etapa, apesar de não desenvolvida diretamente por 

Rawls, é de suma importância para que um direito fundamental não venha a ser 

desnaturado quando da sua determinação pela interpretação. 

Com isso, os direitos fundamentais devem ser definidos em consenso pela 

razão pública como sendo o mínimo aceitável de serem perseguidos em um estado 

democrático de direito. 

Além de questões envolvendo a justiça, a construção do sentido, no plano 

coletivo, vimos a importância em se avaliar e questionar também a forma com que a 

tomada de decisão é realizada no plano individual. 

No diálogo entre Kahneman e Blackburn, tivemos a análise metafórica do 

funcionamento da mente entre Sistema 1 e Sistema 2. No primeiro, decisões rápidas, 

automáticas, sem que o processo precise parar aguardando uma decisão. No sistema 

2, um processo lento, mais bem avaliado, e que não se poderia ser rápido sem 

comprometer o processo decisório. A necessidade de avaliar e fundamentar é fazer 

com que o julgador possa decidir por escolhas que realmente sejam aquelas indicadas 

pelo legislador. 

Para Blackburn, as decisões não devem ser tomadas por juízos previamente 

estabelecidos e que haja uma coerente e real reflexão, onde o autor trata por 

coerência reflexiva, podendo de maneira dialogada, atribuir o melhor sentido em 

uma intersubjetividade, evitando tomadas de decisão através dos particularismos. 

Apenas de inicial, a pesquisa tem o condão de continuar para adentrar mais 

profundamente nestas teorias para mais bem orientar o discurso judicial. 
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8. O PRINCÍPIO CONSERVADOR NA NATUREZA HUMANA 

 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-14-7-08 

 

Pablo Fernando Campos Pimentel1 

Introdução 

 

A discussão a respeito da natureza humana ou estado de natureza tem início, 

de fato, a partir de Thomas Hobbes. No entanto, é possível verificarmos esses 

elementos, em outros pensadores além de Hobbes, Locke e Rousseau, que é onde se 

situa mais profundamente essa discussão. 

Do mesmo modo que a natureza obedece a padrões que garantem sua 

manutenção, o ser humano possui pulsões e instintos naturais, que existem com a 

função de garantir a preservação, primeiramente, da própria vida e depois, garantir a 

perpetuação da espécie mesma. O reflexo instantâneo e espontâneo do corpo ao 

receber em sua direção um ataque abrupto, buscando assim evitar ser golpeado; o 

receio respectivo a investidas violentas, são todos exemplos de como a natureza da 

espécie humana, seja na esfera física ou subjetiva, busca a preservação da integridade 

da vida em sua completude. 

É desse modo que, buscar-se-á tratar nesse estudo, de uma natureza humana 

fortemente enraizada no princípio de conservação. É importante notar que conservar 

não significa permanecer inalterado. O ser humano busca, ao longo de sua jornada, 

manter as coisas que são compreendidas como conquistas positivas da história, ao 

passo que, demonstra claramente afastar-se de movimentos que possam colocar 

essas conquistas abaixo.  

A natureza da vida política segue o mesmo padrão. O princípio de conservação 

na política prezará pela manutenção daquilo que se tem mostrado positivo em 

detrimento das tentativas que culminaram em desastre. O indivíduo que observa com 

cuidado o princípio da conservação na política, não é um retrógrado, que luta contra 

o avanço político e social. Ao contrário da péssima propaganda progressista, o 

indivíduo de mentalidade conservadora preza tanto pela mudança que a quer de 

modo  refletido e cuidadoso. 

                                                      
1 Doutorando em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, bolsista parcial 
CAPES/PROEX, e-mail: pablo_winchester@hotmail.com. 
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É preciso fazer justiça e observar de forma razoável os grandes pensadores que 

ao longo dos últimos séculos apresentaram em suas obras, claramente, uma 

mentalidade conservadora. O absolutista supracitado, Thomas Hobbes, em seu 

Leviatã, claramente nos apresenta uma proposta de contrato em que o Soberano 

detém poder ilimitado com o fim cristalino de garantir a paz e a segurança. É muito 

importante ressaltar o medo e insegurança relatados por Hobbes, em um pacto sem 

espada. A icônica “guerra de todos contra todos” bate à porta, e a todos pode infligir 

desgraça. Nesse intuito, Hobbes propõe uma saída que arrefeça os ânimos e traga 

estabilidade social para a Inglaterra de seu tempo.  

Por sua vez, Locke em seu tempo, compreende que o contrato deve ser de 

outro tipo, - motivado, no entanto, por algo bastante similar - a preservação da 

ordem social e proteção da propriedade privada. Locke acredita que o ser humano 

deixado à própria sorte agirá fortemente influenciado pelas paixões e parcialidade. 

Por isso, nesse sentido, propõe que os indivíduos instituam um corpo político a 

representar os interesses da população. Esse corpo político pode ser destituído a 

qualquer tempo, ao constatar-se o não cumprimento de suas atribuições na função 

parlamentar. Apesar de John Locke, em geral, ser apresentado a todos como o pai do 

liberalismo político, é justo destacar que as motivações para o que este escreve em 

sua obra política Dois tratados sobre o governo civil, são de natureza conservadora, 

a saber, a preocupação em preservar ou manter a ordem social, coibindo as paixões 

humanas. O fato de a obra política de Locke ser retrata majoritariamente como 

liberal no sentido clássico do conceito, é correto incluir nesse ínterim, que o grande 

motivador da proposta lockiana, é, também, um receio com a quebra da paz social, 

tão buscada e pretendida por todos. 

O presente artigo buscará apresentar, também, elementos na explicação mais 

basilar da dialética que, quando confrontados com textos importantes da tradição 

conservadora, como por exemplo, as Reflexões sobre a Revolução na França de 

Edmund Burke (1729 – 1797) e dois dos dez princípios conservadores levantados por 

Russel Kirk (1918 – 1994) em sua obra Política da Prudência, nos ajudarão a fazer 

uma conexão bastante interessante entre Hegel e o conservadorismo político, em que 

a aufhebung2 é justamente um elemento típico de um pensamento conservador, 

como o de Burke, Oakeshott e Kirk. 

                                                      
2 É a palavra dialética que se desvela no sentido de negar, suprimir e conservar e no fundo, elevar. 
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Importa aqui, porém, delinear o que permeia um pensamento ou mentalidade 

conservadores, para que, contrariamente ao que se costuma entender por 

conservador ou conservadorismo, seja, de uma vez por todas, do ponto de vista 

honesto intelectualmente, superado, a saber, a concepção de que ser conservador é o 

mesmo que ser retrógrado e apegado ao passado, independentemente de ser um 

passado bom ou ruim. 

O pensamento conservador visa a manutenção da ordem social, buscando 

lenta e gradualmente corrigir aquilo que ainda se encontra injusto. O indivíduo 

conservador prefere conviver com uma desigualdade natural do que com um 

igualitarismo forçado, amplamente tentado por regimes influenciados por 

pensadores revolucionários. A mentalidade conservadora tem por característica 

fundamental incentivar e respeitar as tradições que mantêm fortes os laços entre a 

comunidade. 

Conforme Oakeshott (2016, p.137): 
 
Ser conservador é, pois, preferir o familiar ao estranho, preferir o que já foi tentado a 

experimentar, o fato ao mistério, o concreto ao possível, o limitado ao infinito, o que está 

perto ao distante, o suficiente ao abundante, o conveniente ao perfeito, a risada 

momentânea à felicidade eterna. 

 

 Portanto, é correto afirmar que o pensamento conservador procura, não a 

resignação com a situação tal qual se apresenta, mas, tão somente, a aceitação 

daquilo que se tem provado positivo em detrimento do desconhecido que pode ser 

desastroso ao ser tentado imprudentemente. 

Por outro lado, indo ao encontro do que pretendemos, a saber, demonstrar de 

forma satisfatória elementos contidos na exposição de Hegel, que nos leva a afirmar 

que o sistema hegeliano por meio de sua dialética apresenta características claras dos 

princípios e mentalidade conservadores. Parece ser o caso, muitos concordam que é 

possível fazer uma leitura da obra de Hegel, principalmente de sua Fenomenologia 

do Espírito e dela extrair, de forma clara e objetiva, conceitos e afirmações dos quais 

levam a compreender que o mesmo pode ser lido a partir de um viés progressista e 

por um viés conservador. 

 É mister notar que a dialética ou, o movimento dialético foi utilizado, por 

exemplo, posteriormente no pensamento de Marx. No entanto, este utiliza do 

movimento dialético para explicar o desdobramento da história no que tange aos 

processos materiais do ser humano em relação ao trabalho. 
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Porém, para compreender a dialética e o seu movimento em loco, direto da 
fonte, segundo HEGEL (1992, p.22): 

 
O botão desaparece no desabrochar da flor, e poderia dizer-se que a flor o refuta; 
do mesmo modo que o fruto faz a flor parecer um falso ser-aí da planta, pondo-se 
como sua verdade em lugar da flor: essas formas não só se distinguem, mas 
também se repelem como incompatíveis entre si. Porém, ao mesmo tempo, sua 
natureza fluida faz delas momentos da unidade orgânica, na qual, longe de se 
contradizerem, todos são igualmente necessários. E essa igual necessidade que 
constitui unicamente a vida do todo. 

 

 É bastante evidente a passagem entre uma etapa e outra, no movimento 

dialético apresentado por Hegel, na passagem acima. A superação de uma etapa não 

significa necessariamente a aniquilação completa e irrestrita da anterior, mas sim, 

cada etapa é um momento preciso do todo do movimento. A flor está contida em 

potência no botão, mas ainda não é flor, o fruto está contido na flor em potência 

também. É crucial perceber que as etapas do processo dialético, também estão 

contidas em potência umas nas outras. Desse modo, o todo orgânico do processo 

possui uma interdependência entre os incompatíveis. Sendo assim, pode-se dizer que 

aquilo que é superado conserva algo, bem como o contrário é correto, a saber, o 

conservar pressupõe o superar algo em certa medida. Pois, só se pode falar em 

conservar ou guardar se, em algum sentido superou-se alguma coisa. 

 Segundo Branco (2016, p. 122): “[...]o pensamento de Hegel é não somente 

progressista, mas também conservador, de que a ideia de superação, em Hegel, 

requer a ideia de preservação e de que, para se atingir a liberdade, tem-se que ter 

passado pelo trabalho e pela servidão.” Aqui, o autor no artigo em referência faz 

alusão à famosa passagem “senhor e escravo”, encontrada na primeira parte da 

Fenomenologia do Espírito, de Hegel. 

Edmund Burke, em Reflexões sobre a Revolução na França de 1790, segundo 

muitos intelectuais, fundou o Conservadorismo Moderno. Essa obra critica 

fortemente a Revolução Francesa que, segundo o mesmo, antevendo o seu desfecho, 

apesar de não o ter presenciado, traria um banho de sangue à França desse período, 

fazendo referência aqui ao conhecido período do terror. 

 É importante notar que apesar de Burke não pertencer ao ilustre grupo dos 

clássicos contratualistas como Hobbes, Locke e Rousseau, há nesta obra uma clara 

definição de contrato. 
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 Por isso, com respeito ao contrato entre Estado e Sociedade civil, segundo 

Burke (2014, p. 115): “A sociedade é, certamente, um contrato. [...] Como os fins 

dessa associação não podem ser obtidos em muitas gerações, torna-se uma parceria 

não só entre os vivos, mas também entre os mortos e os que hão de nascer”. É 

claramente possível neste excerto, perceber o movimento dialético descrito por 

Hegel, em ação, a saber, essa “associação”, que é a sociedade mediada pelo Estado, é 

apresentada por Burke em três momentos distintos – presente, passado e futuro.  

 Nessa parceria entre vivos, mortos e aqueles que ainda virão a nascer 

apresenta-se um contrato. Os vivos são a superação dos mortos que já passaram, mas 

deixaram uma herança aos vivos e, aqueles que ainda virão a nascer são a superação 

dos vivos, que herdarão um contrato que também foi herdado, no entanto, já 

superado em parte pela geração anterior. 

Parece que o primeiro aspecto a ser ressaltado é a importância dada por Burke 

ao contrato chamado Estado, o qual, não deve ser considerado como um contrato de 

menor valor ou de espécie ordinária. 

 No entanto, o trecho que nos concerne é o final, em que é afirmado que os fins 

da associação denominada Estado só podem ser obtidos através das gerações, daí 

Burke afirmar aquilo que ficou conhecido de sua percepção como uma comunidade 

de almas. Portanto, na gênese do pensamento Conservador, Burke, apresenta-nos 

um movimento dialético-temporal, no qual o Estado só pode cumprir seu fim quando 

os vivos observam e respeitam aquilo que foi herdado, conservando aquilo que há de 

bom fazendo melhorias lentas e graduais no que se demonstra ainda defeituoso. 

Assim, ao prestar zelo à herança dos antepassados, lega àqueles que ainda não 

nasceram as melhores instituições e valores na boa condução da vida humana. 

 Então, em Burke, a dialética assume um movimento temporal em que o 

herdado deve ser conservado no seu melhor e aprimorado em suas arestas. Essa 

dialética conservadora em Burke não leva em consideração apenas aqueles que 

efetivamente estão vivos e participando de uma comunidade política, mas as 

instituições herdadas e constituídas ao longo do tempo e o respeito com aqueles que 

nos sucederão no tempo e no espaço. Burke apela recorrentemente à cautela. 

Repetidas vezes afirma que uma sociedade orientada ao progresso deve ser capaz de 
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se conservar naquilo que há de bom e respeitável3. Nesse sentido, considera-se o 

conservadorismo como um tipo de filosofia sobre o vínculo afetivo, pois nos sentimos 

sentimentalmente conectados àquilo que amamos e desejamos proteger contra a 

decadência (SCRUTON, 2016). 

 Dentre os dez princípios conservadores apresentados por Russel Kirk em A 

Política da Prudência, pelo menos dois parecem corroborar a visão dialética 

processual no pensamento conservador: “o conservador adere aos costumes, à 

convenção e à continuidade”4 (2º princípio) e “o conservador razoável entende que 

a permanência e a mudança devem ser reconhecidas e reconciliadas em uma 

sociedade vigorosa”5, (10º princípio). 

 Os dois princípios acima citados deixam muito clara a mentalidade 

conservadora, a saber, de que o pensamento conservador não busca manter 

irrestritamente toda e qualquer tradição ou costume ao longo do tempo. E, ainda, de 

que o progresso não integra o pensamento conservador, no entanto, o verdadeiro 

progresso deve ser conciliado com a permanência também, aqui o velho dito 

hegeliano do “superar conservando” ou “conservar superando”. Por isso, o 

pensamento conservador não deve, nesse sentido, jamais ser compreendido como 

pensamento do passado, retrógrado e atrasado, mas sim, reflexivo, cauteloso e 

prudente. 

 Para que algo mude, algo precisa ser mantido, conservado, preservado. Para 

que algo seja conservado, mantido ou preservado é preciso mudar, a saber, nos 

aspectos evolutivos ou no que concerne ao aperfeiçoamento moral e político dos 

indivíduos e das sociedades humanas, que, desde os primórdios nos fazem saber de 

seu desenvolvimento, tanto no que tange à moralidade quanto à tecnologia. 

                                                      
3 Cf. BURKE, Edmund. Reflexões sobre a Revolução na França. Tradução, apresentação e notas de 
José Miguel Nanni Soares. São Paulo: EDIPRO, 2014, p. 44. “Um Estado sem meios para mudar, não 
tem meios para se conservar.”. Essa passagem nos ajuda a escapar da velha e repetida crítica de que o 
pensamento conservador é antimudança ou contra toda e qualquer inovação. O pensamento ou 
mentalidade conservadores é contra a mudança pela mudança, ou a inovação pela inovação. 
4 Cf. KIRK, Russel. A Política da Prudência. Tradução de Gustavo Santos e Márcia Xavier de Brito; 
Apresentação à edição brasileira de Alex Catharino; introdução de Mark C. Henrie; estudos anexos de 
Bruce Frohnen, Gerhart Niemeyer e Edward E. Ericson Jr. São Paulo: É Realizações, 2013, p. 106. 
Aderir aos costumes, convenção e continuidade é claramente uma forma de resguardar a comunidade 
a qual se vive de quaisquer derrocadas que possam vir a colocar em perigo a convivência entre 
detrimento do desconhecido ou do novo pelo novo. 
5 Cf. KIRK, Russel. A Política da Prudência. Tradução de Gustavo Santos e Márcia Xavier de Brito; 
Apresentação à edição brasileira de Alex Catharino; introdução de Mark C. Henrie; estudos anexos de 
Bruce Frohnen, Gerhart Niemeyer e Edward E. Ericson Jr. São Paulo: É Realizações, 2013, p. 112. 
Permanência e mudança são duas forças que atuam constantemente em uma sociedade que se busque 
aprimorar. 
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Conclusão 

 

 Feitas as devidas exposições, desde a mais preliminar colocação da dialética de 

Hegel, o contratualismo Burkiano, a menção aos dois princípios conservadores 

desenvolvidos por Kirk, e o pensamento de Oakeshott de que é preferível o tentado 

ao desconhecido, é possível notar que há na dialética de Hegel um tom ou 

características bastante claras de representantes importantes do pensamento 

Conservador. 

 Seja do mais imediato ao mais mediado, seja do mais indeterminado ao 

absoluto, seja no campo das possibilidades do que podemos conhecer ou no campo 

do agir ou fazer ético e político, parece inegável que a definição de contrato em Burke 

e a exposição de dois dos dez princípios conservadores em Kirk, pressupõem um 

movimento dialético. 

 Portanto, o pensamento conservador ou mentalidade conservadora pressupõe 

um movimento, a saber, um movimento que respeite as conquistas históricas da 

humanidade, tendo em vista que um indivíduo pode equivocar-se, mas há sabedoria 

na espécie humana, sendo assim, considerada capaz de legar à posteridade 

instituições e modos de vida úteis à sua preservação e aprimoramento sensato. 

 O contrato descrito por Burke segue a linha dialética temporal ao estabelecer 

um contrato de almas, ou seja, um contrato em que os vivos preservam a herança dos 

antepassados, buscando legá-la àqueles que ainda farão parte da sociedade um dia. 

 Nesse ínterim, dos dez princípios aventados por Kirk, dois se mostram 

profundamente alinhados ao movimento dialético, pois, aderir aos costumes, 

convenção e continuidade e, procurar conciliar permanência e mudança significa 

observar com cuidado o movimento ocorrido a nível ético, político e social.  
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Renata Floriano de Sousa1 

 
Ao contrário do que anuncia os entusiastas da modernidade 

Da Revolução Francesa não tenho boas lembranças 
Para os homens, direitos 

Para as mulheres que reivindicavam os mesmos direitos, guilhotina. 
(Renata Floriano de Sousa)  

 

 
A modernidade profundamente marcada pelo antropocentrismo, que naquele 

período era sinônimo para androcentrismo, tem dentre suas características 

principais a fundamentação do liberalismo e através dele a formação da identidade 

do homem moderno. Os principais traços da identidade desse homem serão 

delineados pelo reconhecimento da sua capacidade racional, da sua liberdade e, 

consequentemente, seu direito de propriedade. Em oposição a todo esse 

reconhecimento de direitos e acesso à cidadania adquirido pelos homens modernos, 

estão as mulheres que por estes não são contempladas. Neste processo, mais uma 

vez2, a mulher é considerada dentro da hierarquia social como pessoa de segunda 

classe, ou até mesmo classificada como propriedade da família e do marido. Neste 

cenário, tendo a possibilidade da afirmação de sua identidade negada, a mulher tem 

seu papel de cidadã recusado, assim como tem sua racionalidade depreciada, sua 

liberdade tolhida e seu direito a propriedade negado. 

Quando tratamos do universalismo, bem como do contextualismo, tal como 

entendemos tradicionalmente os referindo aos modelos elaborados a partir do 

período que compreendemos como modernidade europeia, em ambos os casos, 

observamos que a mulher tem sua participação impedida ou restringida nesses 

modelos políticos. É na dita modernidade europeia advinda, dentre outros tantos 

eventos, da separação entre Igreja e Estado, que a questão política toma uma outra 

dimensão. Contudo, nem quando o Estado se separa da Igreja surge no horizonte a 

possibilidade de a mulher poder tomar seu lugar como cidadã na sociedade. Uma 

expectativa que como mostra a história, foi frustrada. Se antes, no medievo, a 

submissão da mulher era calcada em concepções religiosas e na culpa que lhe foi 

                                                      
1 Doutoranda em Filosofia pela PUCRS/CNPq. E-mail: rflorianos@outlook.com 
2 Levando em consideração que o mesmo já acontecia em períodos anteriores da história.  
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atribuída pelo mito do pecado original, na modernidade a submissão da mulher 

funda-se na sua sexualidade, entendida como pervertida ou inferior, e na influência 

desse aspecto na sua inteligência considerada insuficiente quando comparada a do 

homem. Em outras palavras, nesse período a mulher passa a ser entendida como a 

outra metade da espécie humana restringindo-a a sua serventia funcional para a 

reprodução, educação da prole e dos cuidados do lar. Enquanto o homem passa a ter 

reconhecimento político e amparo jurídico dentro do pacto social, a mulher 

encontra-se restrita aos papeis desempenhados dentro da família sendo filha, esposa 

ou mãe deste homem.  

As relações políticas predominantes estabelecidas no liberalismo e no 

comunitarismo originam-se, especialmente, das relações entre os seres humanos e no 

modo como as suas liberdades influenciam na sociedade. Seja no primado do justo 

sobre o bem, defendido no liberalismo, ou no seu contrário, defendido no 

comunitarismo, a participação da mulher nesses modelos políticos durante a 

modernidade (e ainda hoje em muitos lugares) está condicionada ao espaço que o 

homem, como dominante,  permite que ela ocupe. Para fins de esclarecimentos, os 

termos universalistas e contextualistas que serão utilizados ao longo desse texto são 

retirados da interpretação de Rainer Forst, Contextos da justiça (2010), onde o 

mesmo conceitua o liberalismo como uma expressão do universalismo e o 

comunitarismo como uma expressão do contextualismo.  

Situando a problemática cronologicamente na modernidade, observamos que 

neste período o homem toma seu lugar como cidadão na sociedade criando uma 

identidade a partir do reconhecimento da sua racionalidade, a determinação de sua 

liberdade e do seu direito à propriedade, ao passo que para a mulher o espaço de 

atuação foi restringido ao âmbito familiar sob a tutela do pai ou do marido. Uma 

realidade que começou a mudar somente no século XX. 

 

A formação da identidade do homem moderno 

 

Entre as principais mudanças oriundas do advento da modernidade está a 

passagem do homem, deixando de ser vassalo de um feudo, para tornar-se cidadão e 

um sujeito de direitos em busca de reconhecimento e proteção jurídica do Estado. 

Logo, a identidade desse novo homem moderno o compreende como um sujeito 
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racional, livre e dotado de direitos, dentre eles a proteção da sua relação com a 

propriedade privada.  

Voltando, nesse primeiro momento, nosso foco para os liberais contratualistas 

da modernidade podemos observar através de suas contribuições teóricas que a 

formação da identidade do homem moderno tem como fundamento o seu 

reconhecimento como indivíduo livre, racional e orientado em sua relação com a 

propriedade ou capacidade de adquirí-la e acumulá-la. Independente de que estes 

filósofos tivessem posições mais conservadoras ou progressistas no que tange as mais 

variadas teorias de Estados e de Justiça desenvolvidas nesse período, há em todos 

eles uma preocupação similar em promover a liberdade do homem racional e a sua 

relação com a propriedade, como as características prioritárias para a formação da 

sua identidade, assim como da sua participação na sociedade (HOBBES, 2003; 

LOCKE, 1998; KANT, 2003) . Ao longo deste período, nota-se que a fundamentação 

dos direitos dos homens, assim como na sua participação dentro do pacto social, 

utiliza-se da racionalidade como a condição necessária para a liberdade, do mesmo 

modo como é considerada fundamental para que o cidadão tenha o seu direito de 

propriedade reconhecido pelos seus pares.  

A problematização da liberdade do homem moderno e suas implicações 

demonstram a importância do estabelecimento de tais definições para, entre outras 

implicações, reconhecer esse homem como cidadão adepto e incluso no pacto social.  

Uma vez que o homem moderno não é mais vassalo e sim cidadão, passando do 

âmbito coletivo para o individual, buscou-se compreender, através dessas definições 

de liberdade, que tipos de papeis esse homem poderia exercer perante a sociedade e 

quais os limites para a realização de suas vontades dentro do pacto social. Deste 

modo, foi entendido por Jonh Locke que embora o homem seja livre, igual e 

independente por natureza, o mesmo opta por se sujeitar ao poder político abdicando 

de uma parte de sua liberdade em troca de “uma vida confortável, pacífica e segura” 

(LOCKE, 1998, p. 468).  

Para corroborar a liberdade do homem em justaposição aos demais animais do 

planeta, os filósofos contratualistas embasam essa faculdade exclusivamente humana 

em sua capacidade racional igualmente exclusiva. Como exemplo, podemos 

encontrar essa fundamentação dos pressupostos da liberdade através da 
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racionalidade em Hobbes3, Locke4 e Kant5. De modo que, embora estejam partindo 

de distintas concepções de racionalidade, ambos filósofos concordam que a 

capacidade racional é condição necessária para o exercício da liberdade.  

No que diz respeito ao último dos três aspectos primordiais eleitos nessa 

análise para a formação da identidade do homem moderno, a relação deste homem 

racional com a propriedade privada e sua necessidade da proteção tem um 

fundamento parecido com o apresentado como condição necessária para a liberdade. 

Logo, a racionalidade é vista por contratualistas liberais e universalistas como 

condição necessária para a obtenção da posse, assim como o reconhecimento da 

propriedade perante a sociedade. Podemos tomar como exemplo Kant, quando 

determina o procedimento para aquisição de uma coisa externa dividindo-o em 

apreensão, indicação e apropriação, firmando que esse processo compreende a 

transição da posse do sensível para o inteligível, sendo uma competência da razão 

prática (KANT, 2003, p. 104).   

A importância da relação entre o homem e a propriedade na formação da 

própria identidade evidencia, mais do que a predileção de um modelo político, o 

modo como esse homem opera com respeito à própria subsistência em comparação a 

divisão de classes. Quando discernimos o grau de importância que o direito de 

propriedade recebe dentro do modelo liberal, ou mesmo na forma como é 

questionado dentro do comunitarismo, concluímos a sua importância para a 

manutenção da ordem social. Dentro dos modelos políticos discutidos, o debate 

acerca do direito de propriedade e da sua proteção tem como objetivo discutir a sua 

função social seja para a manutenção da ordem ou para a promoção do bem comum. 

Busca-se dessa maneira, discutir a relevância da propriedade como aspecto 

constitutivo da sua identidade, e, portanto, da sua cidadania, de modo que ao 

cumprir corretamente a sua função social, seja frustrada qualquer possibilidade de 

conflitos resultantes da sua disputa. Por esta razão, Hobbes compreende a garantia 

da proteção do direito de propriedade como contido dentro do direito de segurança, 

sendo também proporcionado pelo Estado. Logo, para Hobbes, conforme exposto em 

Leviatã na Segunda Parte do Estado, no subcapítulo intitulado Dos Direitos dos 

Soberanos por Instituição, a proteção do direito de propriedade é garantida pelo 

                                                      
3 Encontrado no Leviatã, principalmente no capítulo Da Razão e da Ciência.  
4 Exposto passagens do Ensaio Acerca do Entendimento Humano e no Segundo Tratado sobre o 
Governo.  
5 Destacamos aqui Metafísica dos Costumes.  
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Estado através do pacto, sendo a sua preservação uma condição necessária para a 

garantia da paz pública (HOBBES, 2003, p. 153).   

 

A negação da cidadania da mulher pelo homem moderno 

 

Como vimos, na modernidade o homem forma sua identidade, através de 

elementos como o reconhecimento da própria racionalidade, a afirmação da 

liberdade e a garantia da propriedade privada, conduzindo seu caminho até a plena 

cidadania. Em outros termos, no debate entre o justo e o bem, foram esses elementos 

os pontos basilares da discussão dos direitos do homem moderno. Contudo, vamos 

passar agora ao modo como a mulher era vista tanto por universalistas como por 

contextualistas responsáveis pela disputa pela primazia entre bem e justo.  

A fim de delimitar o espectro de comparação entre o papel da mulher dentro 

do universalismo e do contextualismo, restringiremos a comparação ao modo como 

Kant e Hegel enxergavam a mulher dentro de seus respectivos modelos políticos. 

Buscando percorrer o mesmo percurso argumentativo da construção da identidade 

do homem moderno, veremos como esses autores compreendiam as mulheres em 

sua racionalidade, liberdade e direito à propriedade a medida em que encontramos 

essas reflexões. 

Kant, como representante das perspectivas liberal e universal, defensor da 

primazia do justo sobre o bem, formulador do imperativo categórico, que entre suas 

fórmulas defende a ação como lei universal e a ideia da humanidade como fim em si 

mesma, não estende à mulher os mesmos direitos que reconhece ao homem. Para ele, 

há uma clara distinção entre a racionalidade da mulher e do homem hierarquizando-

a na distinção que faz entre o belo e o sublime. Essa definição fica clara quando na 

obra Observações sobre o sentimento do belo e do sublime, o filósofo faz a seguinte 

discriminação “O belo sexo (mulheres) tem tanto entendimento quanto o masculino, 

mas é um belo entendimento, enquanto que o nosso (homens) deve ser um 

entendimento profundo, expressão essa que se identifica com o sublime” (KANT, 

2017, p. 58). De maneira que para ele, apenas o homem é capaz de ter uma 

racionalidade mais aprofundada e melhor desenvolvida, restando para a mulher os 

assuntos frívolos,  os sentimentos ou o domínio do homem, não através do poder 

político, mas das artimanhas próprias do “belo sexo”. Nas palavras de Kant, “De fato, 
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quem detém a grande ciência da mulher é a humanidade, e nesta, os homens. A 

filosofia dela não é raciocinar, mas sentir” (KANT, 2017, p. 60).  

No tocante a relação da mulher com a propriedade, o mesmo entende-a como 

algo a ser adquirido pelo marido. Para Kant, “a aquisição é, segundo o objeto, de três 

tipos: O homem adquire uma mulher, o casal adquire filhos e a família adquire 

criados. Tudo o que assim se adquire é inalienável e o direito do possuidor desses 

objetos é o mais pessoal de todos” (KANT, 2003, p. 121). Vale ressaltar que a posse da 

mulher, como as demais pessoas mencionadas, não é de propriedade, mas de tutela 

jurídica como o filósofo menciona. Não obstante, Kant descreve o modo como se dá a 

posse de um homem sobre uma mulher, entre os demais pertences, do seguinte 

modo: “somente se e na medida em que eu possa afirmá-lo estarão eles incluídos em 

meus pertences” (KANT, 2003, p. 95). 

Portanto, seguindo a perspectiva universalista, quando Kant postula que a 

mulher tem uma racionalidade inferior à do homem, na construção da identidade 

feminina atribuída por ele, o filósofo condena a mulher à condição de pessoa tutelada 

pelo homem. Ele constrói essa argumentação baseado na hierarquia entre homem e 

mulher definida a partir das capacidades cognitivas atribuídas a cada gênero pelo 

filósofo. Num segundo momento, o filósofo dá ao homem a posse jurídica da mulher 

negando à esta a liberdade de agir de maneira autônoma. E, por fim, Kant acaba 

negando para a mulher a condição de cidadã, afirmando que esta não obedece às 

condições de independência, propostas por ele como condição necessária para o 

exercício do voto. Na visão kantiana, “todas as mulheres e, em geral, qualquer um 

cuja preservação existencial (sustento e proteção) depende não da administração de 

seus próprios negócios, mas das providências de outrem (exceto o Estado). A todas 

estas pessoas falta personalidade civil, e suas existências são, por assim dizer, tão-só 

inerências” (KANT, 2003, p. 157). Logo, observa-se que nos critérios de 

universalidade e da humanidade como fim em si mesma, dispostos no imperativo 

categórico kantiano, a mulher não se encontra igualmente contemplada como o 

homem.  

Se compararmos, de forma crítica, a visão do universalismo de Kant e sua 

ideia sobre o papel das mulheres na sociedade com o que nos diz Hegel, um 

contextualista, sobre as representantes do sexo feminino, veremos que a situação não 

se encontra em muito melhor perspectiva. Podemos observar o modo como Hegel 
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trata as mulheres dentro da sua obra Princípios da Filosofia do Direito. No parágrafo 

166, quando no capítulo dedicado a tratar as questões relativas à Família, Hegel 

afirma que a vida substancial do homem se dá através do “estado, a ciência etc., e em 

geral na luta e no trabalho com o mundo exterior e consigo mesmo” (HEGEL, 1988, 

p. 245). Tal afirmação concede a participação do homem em várias camadas da 

sociedade de maneira a reconhecer essa ação como própria do indivíduo do sexo 

masculino que só consegue viver plenamente sua eticidade fora do lar.  

No que diz respeito aos membros do sexo feminino, o filósofo contextualista 

determina que elas somente têm espaço no lar a partir do seu papel na família, uma 

vez que para ele é onde se encontra a mulher. Portanto, enquanto o estado e a 

sociedade são também lugares de atuação do homem, para a mulher, Hegel concede 

apenas o âmbito familiar como lugar onde ela pode desenvolver a piedade, que para 

esse filósofo é a determinação substancial da mulher. A despeito de Kant, que 

entende que o homem adquire a mulher, Hegel entende que o casamento deva ser 

consentido por ambas as partes, assim como reconhecido pela família e pela 

sociedade (HEGEL, 1988, p. 242). Logo, para Hegel, tanto o homem quanto a mulher 

tem partes iguais no consentimento da união afetiva, conquanto que cada um cumpra 

adequadamente seu papel dentro de seu lugar de pertença: homens na chefia da 

família e mulheres como subalternas a esses homens. 

Contudo, o ponto mais polêmico do modo como Hegel enxerga a mulher 

encontra-se nos acréscimos do parágrafo 166 dos Princípios da Filosofia do Direito, 

quando declara:  

 
A diferença que há entre o homem e a mulher é a mesma que há entre um 
animal e uma planta. O animal corresponde mais ao temperamento masculino, 
a planta mais ao da mulher, pois o seu desenvolvimento é mais tranquilo, tendo 
como princípio a unidade indeterminada da sensibilidade. Se as mulheres 
estiverem à frente do governo, o Estado está em perigo, pois elas não agem 
segundo as exigências de universalidade, mas segundo as inclinações e as 
opiniões contingentes. A formação das mulheres ocorre, não se sabe ao certo 
como, mais por meio […] das circunstâncias da vida do que pela aquisição de 
conhecimentos. Os homens, ao contrário, só se impõem pela conquista do 
pensamento e pelos numerosos esforços de ordem técnica (HEGEL, 1988, p. 
245-246). 

 
Tais afirmações se fundamentam, no que para Hegel, está na diferença entre 

as racionalidades masculinas e femininas. De modo que, o filósofo chega a admitir 

que as mulheres possam até “ser cultas, porém não foram feitas para as ciências mais 
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elevadas, para a filosofia e para certas produções de arte que exigem um universal” 

(HEGEL, 1988, p. 245). Admitindo as teorias levantadas por Hegel, fica a pergunta: 

como a mulher terá acesso a essa tal universalidade estando condicionada ao âmbito 

do lar e tendo como determinação substancial a piedade? E se ao homem fosse 

concedido a atuação apenas no espaço do lar, como ele conseguiria ter acesso às ditas 

ciências mais elevadas e à universalidade? A contingência, do qual Hegel acusa a 

mulher, é fruto do espaço restrito ao qual foi permitida a sua atuação6. Assim como 

também é fruto da restrição de atuação para o âmbito familiar, a noção de 

passividade da qual a mulher que por Hegel foi caracterizada. Se o modo de acesso ao 

conhecimento da mulher é limitado é, justamente, porque essa mulher tem sua 

liberdade restrita também para conhecer.  

Quanto à questão da propriedade, para Hegel, mesmo que os bens da família 

sejam de propriedade comum de seus membros, deverá ser o homem o seu 

administrador (HEGEL, 1988, p. 248). O filósofo entende o homem como a cabeça 

da família, de maneira que, este deve administrar até mesmo os bens da mulher. A 

exceção à regra mencionada aparece conforme aparece nas observações do parágrafo 

172, quando Hegel postula que a limitação do poder do homem sobre a mulher está 

restrito nos pactos matrimoniais que preverem limitação de comunidade de bens dos 

cônjuges (HEGEL, 1988, p. 248). Situação essa como a mencionada que protege a 

relação de propriedade dos bens da mulher, ainda que conceda a administração ao 

homem durante todo o período do casamento. Ou seja, na concepção de Hegel a 

mulher pode até ter propriedades em seu nome, mas será o homem quem as 

administrará.  

 

A resposta através da Declaração dos Direitos da Mulher e da 
Cidadã 

 

Reconhecidamente, a Revolução Francesa é considerada o ápice das 

conquistas do homem moderno. Com seus ideais de liberdade, igualdade e 

fraternidade, a Revolução marcou no mundo as conquistas do homem moderno de 

maneira individual e coletiva. Entretanto, quando comparada com a situação da 

mulher, o avanço não se deu da mesma forma, se é que podemos verificar qualquer 

avanço feminino comparado com a sua condição anterior no medievo.  

                                                      
6 Como ressalta Simone de Beauvoir em o Segundo Sexo.  
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Um dos fatores mais flagrantes da bifurcação dos direitos dos seres humanos 

após a Revolução Francesa é a clara exclusão da mulher da Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão de 1789. Não foi à toa que o documento foi nomeado assim, 

uma vez que os indivíduos do sexo masculino foram os únicos contemplados pelos 

artigos tratados na declaração. Dentre aquelas que contestaram tal situação, 

destacamos a sufragista francesa Olympe de Gouges, que escreveu a sua própria 

versão de reivindicação da participação das mulheres na Declaração dos homens 

publicada em 1789.  

Olympe de Gouges é o pseudônimo usado por Marie Gouze para publicar a sua 

versão da Declaração de 1789 a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã 

(Déclaration dês droits de La femme et de La citoyenne) de 1791. Num documento 

destinado à Rainha Maria Antonieta, Olympe escreve sua Declaração reivindicando o 

reconhecimento da igualdade para mulheres, uma vez que elas participaram 

ativamente da Revolução. O que Gouges objetivava era que sua declaração fosse 

considerada, e, possivelmente, homologada na Assembleia Nacional Constituinte de 

outubro de 1791. Porém, o destino de Gouges foi outro, e, em 1793 a filósofa foi 

guilhotinada por ser considerada “perigosa para a moral feminina” (RODRIGUES, 

2016, p. 131), o mesmo destino de Maria Antonieta, a quem ela destinava a 

reivindicação.  

Composta por 17 artigos, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã 

não pretendia tomar do homem a conquista dos seus direitos, mas sim que a mulher 

fosse igualmente reconhecida também como cidadã, como podemos observar em seu 

Artigo 1º que diz: “A mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. As 

distinções sociais só podem ser baseadas no interesse comum” (GOUGES, 1791).  

Retomando a ideia central desse texto que pretende mostrar como as noções 

de razão, liberdade e propriedade ajudaram a formar a identidade do homem 

moderno destacamos o Artigo 2º no qual Olympe defende que “O objeto de 

toda associação política é a conservação dos direitos imprescritíveis da mulher e do 

homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e, sobretudo, a 

resistência à opressão” (GOUGES, 1791). Logo, observa-se que a autora interpreta do 

ponto de vista contratualista o teor de um contrato social, de maneira que a sua 

contribuição é defender a ampliação da participação das mulheres no mesmo. De 

modo que, se reconhecermos, principalmente no caso dos liberais aqui citados 
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(Hobbes, Locke e Kant), que defendem a razão como condição necessária para o 

reconhecimento e o usufruto dos direitos, assim como a participação efetiva no pacto 

social, devemos reconhecer também que a Declaração de Gouges abrange os mesmos 

aspectos. Não obstante, cabe ainda ressaltar que tal como os três autores citados 

nesse texto, Gouges pode tanto ser enquadrada como jusnaturalista como também 

pode ser considerada como contratualista.  

No que tange nossa crítica a Kant, Gouges foi “mais universal” que o próprio 

filósofo, visto que, ao postular o reconhecimento dos direitos da mulher, nenhuma 

parte daqueles que compõe a categoria humanidade ficaria excluída, nem mesmo do 

contrato social. Segundo Gouges, Artigo 12º, “É necessário garantir principalmente 

os direitos da mulher e da cidadã; essa garantia deve ser instituída em favor de todos 

e não só daqueles às quais é assegurada” (1791). Sendo assim, a garantia do 

reconhecimento dos direitos da mulher cumpriria dupla função por estar dentro de 

duas formulações do imperativo categórico kantiano, por estender a toda a 

humanidade a universalidade, além de compreender a mulher como sendo também 

fim em si mesma. 

Do lado contextualista, contradizendo Hegel, Gouges defende que a 

participação ativa da mulher na sociedade, não apenas de modo passivo confinado à 

sua atuação na família, deve se dar de modo ativo e atuante também para fora e além 

do âmbito familiar. Para ela, a presença de homens e mulheres dentro no espaço 

público deve acontecer de maneira igualitária, de modo que a mulher deve participar 

da vida pública tanto como representante da própria vontade, ocupando cargos 

públicos, mas também como legisladora (Gouges, 1791, Art.6). Essa perspectiva parte 

do pressuposto de que 1)“a mulher nasce livre e permanece igual ao homem em 

direitos” (Gouges, 1791, Art.1º) e 2)“o exercício dos direitos naturais da mulher não 

tem outros limites senão a perpétua tirania que o homem lhe impõe; estes limites 

devem ser reformados pelas leis da natureza e da razão” (Gouges, 1791, Art.4º), logo, 

a participação da mulher nos direitos adquiridos pelos homens (nesse caso na 

Revolução Francesa) não está alicerçada em paradigmas como a diferença racional 

entre ambos, mas somente é impedida pelo não reconhecimento de seus direitos. A 

visão assumida por Gouges vai contra a posição de Hegel que defende que o homem 

por seu tipo de racionalidade estaria no âmbito do universal, portanto capacitado 

para a vida pública, enquanto que a mulher por, “querer o substancial de forma de 
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individualidade concreta e pelos sentimentos” (HEGEL, 1988, p. 245), não estaria 

apta à participar do Estado de forma ativa.  

Tanto em Kant como em Hegel, o universal, que não é tão universal assim, é o 

obstáculo para o reconhecimento dos direitos da mulher. No universal abstrato de 

Kant ela é excluída parcialmente porque ele não compreende a mulher como um par 

de plena capacidade racional, mas de somente um “belo entendimento”, o que, 

consequentemente, a expulsa da categoria de legislador universal e de sujeito de 

deveres e direitos absolutos. No que diz respeito a Hegel, em sua universalidade 

concreta e contextual, a exclusão da mulher se dá por duas vias: primeiro, pela sua 

exclusão da vida pública como um todo, local onde, segundo ele o homem efetiva sua 

eticidade para além da família e, segundo, pela contingência expressão em sua 

submissão aos sentimentos e pela individualidade concreta (HEGEL, 1988, 245).  

 

A Rebelião dentro da Revolução 

 

Como antes foi mencionado, para a construção desse texto contrapomos o 

conflito entre as teses liberais e comunitaristas usando a perspectiva proposta por 

Rainer Forst em sua obra Contextos da Justiça onde o autor assume a definição na 

qual: o universalismo (representado pelo liberalismo) presa a primazia do justo sobre 

o bem; enquanto que o contextualismo (representado pelo comunitarismo) defende a 

superioridade do bem sobre o justo (2010). Usando do conjunto semântico proposto 

por Forst, na citada obra, buscamos compreender e estabelecer como três dos 

conceitos centrais que contribuíram para a formação da identidade do homem 

moderno situados dentro do universalismo principalmente e contraposto na breve 

exposição do contextualismo. Deste modo, através dos conceitos de razão, liberdade e 

propriedade procuramos entender a construção da identidade do homem moderno e 

como isso contribuiu para que este pudesse ocupar um espaço maior através da 

cidadania nos dois contextos de justiça apresentados.  

Na análise dos argumentos iniciais privilegiamos a compreensão da visão 

liberal através de Hobbes, Locke e Kant, todos autores contratualistas. A escolha 

desses autores teve como objetivo compreender como partindo de contextos políticos 

distintos, ambos convergiam em posições muito próximas no que diz respeito da 

razão, da liberdade e da propriedade, situamos dessa forma o fio condutor dos 
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parâmetros comparativos do resto do texto para demonstrar o modo de obtenção e 

reconhecimento dos direitos na sociedade moderna.  

A justa posição entre Kant, liberal e universalista, e Hegel, comunitarista e 

contextualista, na apresentação de como a mulher foi excluída do projeto da 

modernidade, independente do modelo político, serviu para denunciar o 

androcentrismo contido em ambos os lados. Ainda que Hegel não seja um 

contratualista e que haja controversas sobre a possibilidade de ele ser 

definitivamente considerado como um comunitarista, é inegável que o mesmo é 

contextualista, além de que é a partir dele que o comunitarismo que conhecemos hoje 

se formará. Ao longo do texto demonstramos que a mulher foi excluída do projeto da 

modernidade, tanto por Kant como por Hegel que a excluíram de seus conceitos de 

universalidade (abstrata e concreta) que perpassam a racionalidade. Certamente, 

surgirão seus defensores dizendo que o pensamento androcêntrico, e até mesmo 

sexista, de ambos autores nada mais é do que o fruto de seu tempo. Pois bem, 

felizmente é possível combater tal defesa apresentando Condorcet e sua obra “Sobre 

a admissão das mulheres ao direito de cidadania de 1790 como contraexemplo.  

Porém, nada mais justo do que contrapor as ideias de submissão da mulher ao 

homem moderno do que apresentando aquela que foi a defensora e a autora da 

Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, Olympe de Gouges. Na 

contraposição das ideias defendidas sobre a liberdade, a propriedade e a cidadania da 

mulher adotadas por Gouges que contestamos os modelos propostos tanto por 

universalistas liberais quando por contextualistas comunitaristas. O que vemos ao 

final, quando comparamos as conquistas adquiridas pelo homem moderno através da 

afirmação da sua identidade, sendo esta a chave para o reconhecimento dos seus 

direitos como cidadão, é que isto não foi estendido para as mulheres. O que sabemos 

é que os frutos da Revolução Francesa, considerada o ápice do Iluminismo, obtida 

também através do apoio e da força das mulheres, foram apenas distribuídos entre os 

homens. As mulheres ficaram de fora da cidadania francesa, assim como também 

permaneceram muito tempo de fora das benesses prometidas pelo liberalismo e pelo 

comunitarismo, visto que esses são expressões do universalismo e do contextualismo. 

Da mesma forma ocorreu quando a Revolução Russa e as mulheres tiveram acesso à 

cidadania através do acesso ao mercado de trabalho e à vida pública, mas que viviam 

no mesmo regime de opressão dentro de casa. O próprio Trotsky em A revolução 
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traída dedica o capítulo VII intitulado “A família, a juventude, a Cultura” para 

denunciar que a mulher, mesmo depois da Revolução Comunista, não conseguiu se 

emancipar dos cuidados do lar, ou ao menos, dividir o fardo com os homens. 

Segundo Trotsky, ao invés da liberdade total prometida no novo sistema “prostram a 

mulher sob um duplo fardo” (TROTSKY, 1980, 103), a dupla jornada de trabalho.  

 Foi preciso muita luta para se obter o reconhecimento da dignidade humana 

das mulheres e a sua inclusão como cidadãs. Do sufrágio da primeira onda feminista 

do final do século XIX e início do século XX, passando pela revolução russa que 

prometeu igualdade para a mulher e também não cumpriu, além das outras ondas 

feministas, temos mais de um século e meio de luta concentrada pelos direitos das 

mulheres. De maneira que, se hoje, apesar de todas as conquistas, as mulheres ainda 

lutam, é graças a mulheres como Olympe de Gouges, que ousou um dia enfrentar 

homens com o temido Robespierre e toda a sociedade sexista de sua época, morrendo 

como mártir da luta feminista na guilhotina. Tudo isso apenas por dizer que a mulher 

deveria ter os mesmos direitos que o homem moderno e usando os mesmos critérios 

de filósofos consagrados para justificar suas posições. Embora, de maneira suscinta, 

esperamos ter conseguido demonstrar com esse texto que o feminismo, 

independente do modelo político, é sempre uma rebelião dentro das revoluções.  
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10.  HEGEL: O DIAGNÓSTICO DE TEMPO ANTES E DEPOIS DA 

FENOMENOLOGIA DO ESPÍRITO 

 
https://doi.org/10.36592/978-65-81110-14-7-10 

Alexandre Neves Sapper1 

Introdução 

 

 O presente artigo possui um objeto de estudo simples: analisar a diferença do 

diagnóstico de tempo realizado por Hegel antes e depois da sua obra de título 

Fenomenologia do espirito. Para tanto, este texto será analisado com dois capítulos 

que abordarão o tema que pretendemos apontar. No primeiro instante, contudo, 

demonstraremos o que é um diagnóstico de tempo propriamente dito. Também 

analisaremos brevemente a noção que Hegel possui de tempo – “ou do tempo- em si”.  

 É importante dizer que a noção de dialética entre passado e presente não se dá 

no que chamaremos nessa instrução de “primeiro diagnóstico”, pois Hegel trabalha 

com a ideia de que sua filosofia não possui pressupostos em virtude do momento 

histórico em que está inserida a publicação da Fenomenologia, assim como o tempo 

em que está inserida a Enciclopédia, que é a obra que usamos para exemplificar a 

leitura de diagnóstico que se mostra diferenciada em comparação entre ambas. 

 No segundo momento analisamos – e nos posicionamos brevemente – acerca 

da leitura de diagnóstico após a Fenomenologia, como informamos acima. Tal feito, 

contudo, também se deu nas obras dos próprios autores que apontam a diferença de 

diagnósticos, o que sensivelmente denota uma modificação do/no tempo nos autores 

e, por que não?, no próprio Hegel.  

 

 1 Da formação e da realização do diagnóstico de tempo 
propriamente dito 

 

 A questão do tempo, seja na sua passagem ou entendimento deste, de maneira 

física ou ontológica, foi costumeiramente base de estudo desde os primeiros filósofos 

conhecidos, como sabemos. Aqui, contudo, nos ateremos não ao passado ou futuro na 

sua linha natural, mas ao entendimento que Hegel fez no seu diagnóstico de tempo – 

ou nos seus diagnósticos – mais especificamente na Fenomenologia do Espírito. 

                                                      
1 Doutorando no PPG em Filosofia da PUCRS. E-mail: alexandrenevessapper@gmail.com. 
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Sabemos preliminarmente que a noção de tempo está imbricada no contexto da 

interpretação e assimilação, que é o norte – ou pelo menos uma das pilastras 

fundamentais – que se preocupa a filosofia e a mantém como força motriz discreta, 

mas atuante na história do mundo ocidental, há mais séculos e passagens de tempo 

que podemos contar. Assim também pensou Hegel quando mencionou sobre a 

filosofia que 

 
Filosofia é um emblema para sistematização do conhecimento de seu tempo, a 
figura em que se cristaliza a ciência, mas também, de maneira mais ampla, a vida 
social, a arte e a cultura de seu tempo. A filosofia é um ponto de observação e de 
crítica privilegiado desse conjunto justamente porque é capaz de sistematiza-lo a 
partir do cerne racional nele presente, conseguindo expor essa sua 
sistematicidade sob a forma de um diagnóstico de tempo (NOBRE, 2018, p. 23).  
 

 A filosofia, portanto, sistematiza o conhecimento de seu tempo – e também o 

propaga negando-o e/ou redizendo-o – de uma maneira muito próxima ao que 

ensinou Habermas em seu lebenswelt2 quando falamos que o diagnóstico de tempo é 

uma leitura de cultura, arte, vida social etc. em um recorte específico dentro de um 

determinado contexto. Nesse mesmo sentido já tinha nos ensinado Hegel quando 

dizia que “toda filosofia, exatamente porque é apresentação de uma etapa de 

desenvolvimento determinada, pertence a seu tempo e está presa a sua limitação”3. 

Assim também é, por assim dizer, o direito propriamente dito. Por óbvio, o objeto do 

presente texto não diz respeito à hermenêutica ou a dogmática jurídica, mas serve de 

aporte para entendermos como Hegel vai ser pronunciar e equacionar o seu 

procedimento de diagnóstico.  

 A Fenomenologia do espírito é um clássico memorável para toda filosofia, 

assim como o é para a própria obra de vida de Hegel. Nela vemos “um 

desenvolvimento fundado no conceito de absoluto” (NOBRE, 2018, p. 29). Aqui não 

vemos, nem de acordo com Habermas nem de acordo com o Professor Marcos nobre, 

um diagnóstico moldado por um jovem Hegel como resultado fragmentado de vários 

ajustes e tempos, absolutamente, como podemos notar na citação a seguir: 

 

 

                                                      
2 O mundo da vida aqui se dá como meio de metáfora para explicar a situação e momento analisada, 
concordando com os postulados de Habermas. 
3 Trata-se aqui, de acordo com o Professor Marcos Nobre (2018) em sua obra “Como nasce o novo”, do 
manuscrito preparado por Hegel em vista do curso de inverno de 1820-1, bem próximo no espirito e na 
cronologia do texto da Filosofia do direito.  
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O curioso, entretanto, é que, após ter caracterizado Hegel como o filósofo por 
excelência da modernidade, tendo feito com que cada fase de seu período de 
juventude corresponda a diferentes diagnósticos de época e, portanto, a 
diferentes soluções teóricas, Habermas acaba por caracterizar toda a obra a partir 
de 1807 como um continuum, como um desdobramento único, ainda que com 
ajustes, de um mesmo projeto. Pois é a própria caracterização que dá Habermas 
do percurso de Hegel que impõe a conclusão de que mudanças no diagnóstico de 
tempo devem corresponder a mudanças de modelo filosófico (NOBRE, 2018, p. 
30). 
 

 De acordo com a citação acima, o que podemos observar é que não há 

mudança de faixa etária ou de influência cognitivo-comportamental, etc., no que 

Hegel diz do tempo ou de seu tempo, mas sim de postura de movimentos filosóficos a 

serem formulados. Por óbvio, há uma perspectiva de devir proposto por Heráclito no 

que tange às modificações de pensamento e diagnóstico ao longo dos períodos e, por 

óbvio, não negamos que as transformações de idade e tempo são cruciais aqui para 

encadeamento de um novo pensar, de um novo formular ou de uma nova estrutura 

de sistema filosófico. Aqui é o que estamos apresentando, de acordo com o Professor 

Marcos Nobre na sua leitura de Hegel e nas nossas leituras da Fenomenologia 

propriamente dita. O que estamos propondo, e também é um dos objetos de estudo 

do presente texto, e que a filosofia de Hegel na Fenomenologia e seu diagnóstico de 

tempo nesta não possui pressupostos. Dito de outra forma, ela se auto evidencia e é 

autorreferente constantemente. Não havendo, portanto, desdobramento do ontem-

hoje como resultado do amanhã. Não é nesse paradigma que se dá o diagnóstico feito 

por Hegel, conforme podemos anotar abaixo: 

 
Hegel toma por pressuposto e ponto de partida o “modo de pensar” próprio das 
posições filosóficas exemplares de seu tempo, posições que pouco a pouco 
mostrarão, em suas próprias deficiências e contradições, os potenciais de 
autossuperação e de autorrealização característicos da modernidade [...] Com 
isso, Hegel realiza o projeto moderno de maneira peculiar: sua filosofia é sem 
pressupostos porque o que é pressuposto é negado e, ao ser negado, deixa de ser 
pressuposto (NOBRE, 2018, p. 22). 
 

Acima, a dialética de negação de algo se tornar outro ente, mas a partir deste 

negado, está em outro patamar. Não nos ateremos, contudo, ao negado como ponto 

de partida de algo que fundamenta o devir.  Assim, notamos que na perspectiva 

apresentada por Hegel no período inicial do seu diagnóstico4 de tempo há uma noção 

                                                      
4 Trazemos aqui, para fins didáticos, fragmento da entrevista do Professor Marcos Nobre à Revista 
“Porto Alegre” sobre a sua obra Como nasce o novo, conforme notamos, especificamente sobre o termo 
“diagnóstico de tempo”:  
RPA – Em que contexto a Fenomenologia do Espírito foi redigida? A quem ela se dirigia? 
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aristotélica da natureza na percepção de vida e tempo, quando observamos que o 

homem é um dos poucos animais na Terra que vive com a noção de passado, presente 

e futuro, quando outros animais vivenciam o presente continuamente, tão somente e 

a todo instante. Aqui temos a noção aproximada do ponto de partida que Hegel 

estabelece para o seu diagnóstico pré-fenomenologia, na qual temos o presente e suas 

peculiaridades leituras como linha fundamental de raciocínio. Ora, se não há 

pressupostos na noção de diagnóstico que Hegel tenta implementar – e, de acordo 

com a leitura do Professor Nobre – não podemos levantar singularidades oriundas do 

passado e sua experiência vivida. Devemos nos focar no presente e em sua 

apresentação de mundo.  

 Nobre explica sobre o diagnóstico do tempo de Hegel algumas nuances acerca 

das condições estabelecidas para que uma leitura do tempo em que ele está inserido 

se direcione ao conteúdo do momento cultural, ético etc. – ou como estabelecemos 

aqui por analogia a lebenswelt. Nesse sentido, aprendemos o seguinte com Nobre: 

 
Apresentar as condições intelectuais concretas em que Hegel produziu a 
Fenomenologia não é, entretanto, uma tarefa que se limita à apresentação do 
diagnóstico de tempo do livro de 1807. Inclui igualmente o elemento decisivo da 
apresentação do projeto e do programa do Sistema da ciência de então que 

                                                                                                                                                                      
MN – A Fenomenologia é um livro dirigido às formas de consciência mais avançadas do tempo de 
Hegel. A filosofia tem como objeto a modernidade, deve entendê-la – e a filosofia a entende de uma 
maneira muito especial porque pretende tomar o cerne racional de todo conhecimento disponível. 
Qual é o conhecimento mais avançado da física? Qual é o conhecimento mais avançado da biologia? 
Da história? À filosofia cabe tirar o cerne racional de cada uma dessas disciplinas – a ideia de 
enciclopédia tem a ver com isso – e organizá-lo de maneira sistemática. O contexto de produção da 
Fenomenologia está ligado a essa tentativa de sistematização do tempo presente, que se chama 
diagnóstico. Diagnóstico de tempo é uma expressão que não é de Hegel. É uma expressão criada 
posteriormente. Mas acredito que seja possível pensar, não só a filosofia kantiana, hegeliana, mas 
toda e qualquer filosofia, em termos hegelianos, ou seja, como produzindo diagnósticos de tempo, 
como tentativa de entender o seu próprio tempo. Essa é uma expressão muito cara à tradição à qual 
me filio, da teoria crítica, embora diagnóstico de tempo não seja uma coisa específica da teoria 
crítica. Eu acho que a teoria tradicional também faz diagnósticos de tempo. A ideia é que, na teoria 
crítica, o diagnóstico tem uma função absolutamente prioritária porque, desde Marx – e isso está em 
Lukács, História e consciência de classe – o objetivo mais eminente da teoria é entender seu tempo. 
Isso é um lado. Outro aspecto é como Hegel entendeu seu momento. O momento de Hegel é muito 
difícil, é um tempo muito fraturado. É no tempo moderno que Hegel encontra a possibilidade de 
efetivação da liberdade – ela, ao mesmo tempo, é algo dado, presente, mas algo que não está 
efetivado. Ou seja, há um desbalanço entre a realidade social alemã e os potenciais da modernidade, 
que nasceram com as revoluções Francesa e Americana. Hegel está, então, em uma situação muito 
difícil, porque é alguém que sempre esteve preocupado com a criação da Alemanha – que ainda não 
estava constituída como Estado – mas que vê no exército invasor de Napoleão o representante da 
modernidade, que, para ele, é a realização da liberdade. É uma situação ambígua: Hegel apoia a 
invasão napoleônica, porque essa vai no sentido da efetivação da liberdade, da expansão da 
modernidade; ao mesmo tempo, está em um país invadido. É uma posição muito difícil de sustentar, 
mas que Hegel sustenta. Depois que Hegel saiu de Jena, onde escreveu a Fenomenologia do Espírito, 
ele foi para Bamberg, para ser editor de um jornal abertamente napoleônico. Extraído do site 
http://revistaportoalegre.com/um-elefante-na-sala/ às 21:32 do dia 08/09/2019. 
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acompanham esse mesmo diagnóstico de tempo e que se vinculam a uma teoria 
da experiência peculiar e original. Por essa razão, antes de mostrar as mudanças 
relevantes no diagnóstico de época que levaram Hegel a abandonar o modelo 
filosófico da Fenomenologia, a próxima seção se ocupará de caracterizar esse 
modelo em seus traços fundamentais, o que exigirá igualmente um confronto 
cerrado com problemas clássicos da interpretação da filosofia hegeliana (NOBRE, 
2018, p. 31).    
 

 Notamos em Nobre, de acordo com a citação acima, uma certa cronologia “não 

oficial” acerca do entendimento de Hegel sobre a Fenomenologia em si durante a sua 

filosofia em vida. Em alguns momentos, a Fenomenologia se apresentou como 

Sistema de ciência, segundo Nobre; em outros, já como Filosofia do espírito. 

Contudo, é possível notar uma redução na importância da Fenomenologia nos 

últimos anos da vida de Hegel em virtude desta obra ter sido para o autor um estudo 

e uma anotação de propedêutica.  

 Antes de avançarmos ao segundo tópico do presente texto – no qual 

abordaremos a questão do diagnóstico de tempo após a Fenomenologia – 

analisaremos alguns apontamentos de Hoffmann (2014) acerca do diagnóstico de 

tempo propriamente dito em Hegel. O próprio Hegel já mencionou no prefácio da 

Filosofia do direito que a filosofia é sempre tempo em pensamentos (p. 7). Nessa 

linha, conforme já abordamos aqui, estamos no presente contínuo de um 

determinado tempo, a todo o momento vivenciado, mesmo com a dialética proposta 

pelo próprio Hegel – e não negamos que o tempo é dialético e sua leitura também; 

contudo, o autor trabalha a sua noção de diagnóstico sem pressupostos, o que nos 

remete para um campo sempre novo do mesmo e inserido em um contexto de 

novidade já ali presente. Hoffmann (2014), corroborando com o Professor Nobre, nos 

apresenta a seguinte leitura sobre a questão, dizendo de maneira categórica que 

 
Isso, certamente, não quer dizer que a filosofia seja essencialmente “diagnóstico 
do tempo” e, por exemplo, como se poderia dizer nos dias de hoje, entraria no 
campo da “pesquisa social” ou com a “pesquisa de tendências”, assim como a 
demografia ou jornalismo. De nenhuma maneira está dito que nos “diagnósticos 
de tempo” um tempo já estivesse “apreendido em pensamentos”, ou seja, fosse 
levado a seu conteúdo inteligível. O diagnóstico de tempo é, sim, uma função de 
seu tempo e, assim, estará dirigido também por plausibilidades, axiologias e 
perspectivas completas, que na filosofia estão outra vez em debate (HOFFMANN, 
T. p. 41). 
 

 Na citação acima, Hoffmann (2014) estabelece uma espécie de manual prático 

para um diagnóstico de tempo, no qual observamos que ele não pode ser feito 

somente com relatos de fatos tão somente. Em contundente análise, e com o maior 
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respeito ao labor jornalístico, isso seria notar e anotar uma sequência de fatos 

marcados em determinado tempo, o que se pauta por fichamento. No entanto, não se 

enquadra no que pretendemos com um diagnóstico propriamente dito. Este requer 

um exame autoconsciente mais apurado e com rigor de Sistema e procedimento 

metódico e puro. Do contrário, estaríamos fazendo uma demografia de determinado 

povo ou topografia de determinado território, o que não condiz com os parâmetros da 

filosofia e seu diagnóstico de tempo que estamos pretendendo realizar aqui. 

Lembramos, contudo, que o objetivo do presente texto é demonstrar como Hegel 

estabeleceu seu diagnóstico de tempo antes e depois da Fenomenologia.  Sobre o 

diagnóstico propriamente dito, seguimos com Hoffmann da seguinte maneira: 

 
O diagnóstico de tempo é a tentativa de um presente para converter-se, ele 
mesmo, em objeto, para determinar-se “objetivamente” e tirar conclusões 
determinadas disso para atuar. Hegel aponta outra questão: a filosofia é o lugar 
onde o tempo expressa sua genuína autoconsciência, sem levar em consideração 
os fins de atuar, sem levar em conta a objetividade (HOFFMANN, T. p. 42). 

 
 Após a nota acima, na qual nos detemos a dar continuidade aos argumentos de 

Hoffmann sobre a noção de diagnóstico de tempo em Hegel – diagnóstico 

propriamente dito, como dissemos no presente capítulo – notamos a noção de 

diagnóstico de tempo, de presente e a própria filosofia. Este, que se torna um exame 

autoconsciente de nós mesmos, no presente, a cada instante. A leitura do tempo que 

se traduz em diagnóstico, portanto, na nossa leitura, se assemelha à leitura e posição 

da filosofia de seu tempo. 

 A seguir, iremos nos ater ao estudo do diagnóstico estabelecido por Hegel após 

a Fenomenologia. 

 

2 O diagnóstico de tempo após a Fenomenologia: nuances e 
perspectivas e considerações finais 

 

 No início do segundo capítulo do presente artigo já iniciamos trazendo a noção 

que o próprio Professor Nobre faz acerca da leitura do diagnóstico de tempo de Hegel 

acerca da Fenomenologia, quando o Professor fala sobre um novo diagnóstico de 

tempo (p. 52) após a publicação da Fenomenologia do espírito. A pergunta feita por 

Nobre, e que também orienta este capítulo e o desfecho do presente texto se dá no 

sentido a seguir: o que levou o projeto esboçado na Fenomenologia ao Sistema tal 
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como exposto na Enciclopédia de 1817 (p.52)? O próprio Professor intenta uma 

resposta ao dizer que: 

 
Para começar, gostaria de apontar para o fato de que algo similar à mudança de 
diagnóstico de tempo do Hegel napoleônico da Fenomenologia para o diagnóstico 
do Hegel da modernidade normalizada da Enciclopédia pode ser observado, de 
diferentes maneiras e em diferentes sentidos, na trajetória de figuras como Marx, 
Lukács ou mesmo Axel Honneth. Guardadas as devidas distâncias históricas, tal 
como se falou aqui em um modelo filosófico típico do Hegel napoleônico e um 
modelo filosófico próprio do Hegel da modernidade normalizada, são diferentes 
os modelos críticos do jovem Marx e do Marx da maturidade, do jovem Lukács 
marxista de História e consciência de classe e do Lukács da Ontologia do ser 
social, ou do Honneth de Luta por reconhecimento e do Honneth de O direito da 
liberdade (NOBRE, M. p. 62). 
 

 Na nota acima, Nobre passa a detalhar o que já havia afirmado em outros 

momentos, conforme já esboçamos no referido artigo e que é objeto de nosso estudo, 

que é evidenciar como Hegel realizou os seus diagnósticos de tempo e os motivos 

pelos quais alguns postulados se modificaram da Fenomenologia em diante nesse 

sentido de diagnóstico. Nobre exemplifica que os próprios autores que comentaram 

sobre Hegel, respeitando as distâncias de tempo e período entre eles, como bem diz a 

nota, também tiveram modificações no seu procedimento de leitura ou apresentação 

de estrutura nas respectivas obras. Poderíamos citar outros autores que também 

modificaram seus postulados, como Wittgeinstein ou o próprio Platão.  

 O que se modificou nos postulados dos autores citados por Nobre e naqueles 

que citamos como exemplo (mas que não nos trazem diretamente uma contribuição 

frontal para o trabalho)? Nobre defende a tese de que, assim como ocorreu com Hegel 

na elaboração da Fenomenologia e com Lukács na sua História e consciência de 

classe, foi o momento revolucionário em que as referidas obras atravessaram. Por 

óbvio, novamente diferenciamos os momentos históricos e autores. Aqui o objetivo é 

analisar o paradigma que fez com que o diagnóstico de tempo e seu momento se 

modificassem em Hegel.  

 A revolução, em qualquer de seus matizes, lugares e modus operandi, requer 

uma quebra de paradigma. Assim, algo novo surge e dali se refaz e se torna 

autorreferente. Dessa forma fez Hegel na elaboração de sua Fenomenologia, 

trabalhando com a hipótese de que sua filosofia não traria consigo pressupostos. Ela é 

em-si e para-si, a todo momento. Quando a influência de Napoleão se torna perene – 

e não tão positiva na vida profissional de Hegel – algumas questões passam a se 



 
 
 
 
130 | XIX Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS, Vol. 3 

contornar como o que Fukuyama chamou de O fim da história (1992). Claro, aqui 

fazemos uma analogia com o que foi feito e dito pelo Professor Francis Fukuyama ao 

fazer tal afirmação acerca da queda do Muro de Berlim. Por óbvio, a história não 

terminou ou parou de se movimentar, muito menos deixaremos de ter e viver ou 

preparar o devir. O que afirmamos aqui diz respeito ao diagnóstico que era feito a 

partir de uma leitura dada dela mesma, que entendemos como autorreferente – e 

agora entendemos assim por se tratar da influência de Napoleão na elaboração da 

Fenomenologia – e após esta, quando já não há a posição napoleônica de um 

salvador que quebrou o paradigma estabelecido. Assim se deu a diferença entre as 

posições na Fenomenologia e na Enciclopédia. Ambas obedeceram aos seus 

momentos e tiveram, na nossa posição, um Hegel com o tempo e paradigma 

diferenciado na sua concepção.  
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11. INÍCIO DA LÓGICA OBJETIVA DE HEGEL: UMA 

APRESENTAÇÃO FORMALIZADA 

 
https://doi.org/10.36592/978-65-81110-14-7-11 

 
Antônio Carlos da Rocha Costa1 

Introdução 

 

Este artigo traz uma apresentação formalizada do início da Lógica Objetiva de 

Hegel. Tomamos como base dessa apresentação os princípios da linguagem 

formalizada introduzida em (Costa, 2019c), os quais reformulamos aqui conforme 

necessário para o presente trabalho. 

O artigo está estruturado como segue. Na Seção 0, revisamos os princípios e os 

elementos da noção de apresentação formalizada que temos adotado em nosso 

trabalho e da qual nos servimos aqui. 

Na Seção 1.f, caracterizamos, de modo breve e informal, as noções iniciais da 

Lógica Objetiva de Hegel que são tratadas neste artigo. 

A Seção 0 traz a apresentação formalizada do início da Lógica Objetiva de 

Hegel, a qual constitui o tema próprio do presente artigo. 

A Seção 0 examina a construção das noções formalizadas de Ser-a -essencial e 

Ser-a -inessencial, resultantes do primeiro modo de reflexão de essência que Hegel 

discute na "Doutrina da Essência", aquele baseado nas noções de  ssencial  e 

 nessencial. 

A Seção 0 discute a razão pela qual as noções de Ser-a -essencial  e 

Ser-a -inessencial  são incapazes de suportar uma operação de dissolução de sua 

contraposição, o que leva a Lógica de Hegel ao desenvolvimento da noção de reflexão 

de essência, e a formas operatórias posteriores (reflexão ponente, reflexão 

pressuponente, reflexão exterior), até que a reflexão determinante e a noção de 

fundamento, com sua articulação com a noção de Ser- ara-si , possam ser 

alcançadas. 

A Seção 0 é a Conclusão. 

 

                                                      
1 Doutorando, Programa de Pós-Graduação em Filosofia - PPGFil. Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul - PUCRS. Prof. Norman Roland Madarasz - Orientador. Email: 
antonio.rocha@edu.pucrs.br 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-14-7-11
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Princípios da apresentação formalizada da Lógica objetiva de 
Hegel 

 

Os seguintes princípios da apresentação formalizada da Lógica Objetiva de 

Hegel são adotados em nosso trabalho, cf. (Costa, 2019c). 

 

a. A Lógica de Hegel como um Sistema Progressivo de Noções 
Lógicas  

 

A Lógica de Hegel é constituída pelo sistema de noções lógicas, introduzido 

por ele nos três livros de sua "Ciência da Lógica": a "Doutrina do Ser" (Hegel, 2016), 

a "Doutrina da Essência" (Hegel, 2017) e a "Doutrina do Conceito" (Hegel, 2018).  

O subsistema de noções lógicas introduzido por meio das duas primeiras 

doutrinas constitui o que Hegel denominou Lógica Objetiva. O subsistema de noções 

lógicas introduzido por meio da terceira doutrina constitui a Lógica Subjetiva. 

Adicionalmente, vemos esse sistema progressivo de noções lógicas como 

tendo uma estrutura geral que pode ser esquematizada, de modo abstrato e 

simplificado, conforme mostrado na Figura 1, onde os pontos representam noções ou 

relações entre noções, e as setas representam operações sobre noções. A ordem das 

setas indica a sequência da progressão no desenvolvimento das noções lógicas. 

 

 
 

Figura 1:  Esquematização abstrata de um sistema progressivo de noções 

 

b. Princípio da Polaridade das Noções da Lógica Objetiva 

 

No   Prefácio  à  segunda    edição   da  "Doutrina  do  Ser",   Hegel  reconhece a  

influência das ciências sobre as "relações de pensamento mais altas"2: 

                                                      
2 As traduções apresentadas aqui estão adaptadas, conforme o necessário, com base em (Hegel, 2015). 
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O avanço da formação em geral e, em particular, das ciências, até mesmo das 
ciências empíricas e sensíveis, na medida em que elas universalmente se movem 
nas categorias mais usuais (p. ex., aquelas do todo e das partes, de uma coisa e 
suas propriedades, e semelhantes), ilumina de pouco em pouco também as 
relações de pensamento mais altas ou pelo menos as eleva a uma maior 
universalidade e, assim, a uma atenção mais detalhada. (Hegel, 2016, p. 32) 
 

Aponta uma influência em particular, a da noção de polaridade: 
 

Se, por exemplo, na física, a determinação de pensar da força se tornou 
predominante, atualmente a categoria da polaridade que, aliás, é inserida em 
tudo demasiadamente à tort e à travers, mesmo na luz, desempenha o papel 
mais importante, - ela que é a determinação de uma diferença, na qual os termos 
diferenciados estão unidos inseparavelmente. (Hegel, 2016, p. 32) 

 
E aponta a "importância infinita" dessa noção: 

 
É de importância infinita que, dessa maneira, tenha-se progredido a partir da 
forma da abstração, da identidade, pela qual uma determinidade recebe uma 
autossubsistência, por exemplo como força, e que se tenha feito aparecer a forma 
do determinar, da diferença - diferença que ao mesmo tempo permanece como 
um inseparável da identidade. É de importância infinita que essa representação 
tenha se tornado uma representação corrente. (Hegel, 2016, p. 32) 
 

Consoante a essa observação de Hegel, reconhecemos na Lógica Objetiva a 

presença da noção de polaridade e a incorporamos na estrutura de nossa 

apresentação formal da mesma. Note-se que, por vezes, Hegel utiliza as expressões 

"estar na determinação unilateral do ser" e "estar na determinação unilateral do não-

ser" para indicar o que estamos indicando aqui pelas polaridades positiva e negativa, 

respectivamente. 

 

c. Princípio da Leitura Paralela da Lógica Objetiva 

 

Em (Costa, 2019a), estabelecemos a diferença entre um modelo sequencial e 

um modelo paralelo de leitura da "Ciência da Lógica": no modelo sequencial, a 

leitura se faz conforme a estrutura sequencial dos três livros, passando da "Doutrina 

do Ser" para a "Doutrina da Essência" e, finalmente, para a "Doutrina do Conceito". 

No modelo paralelo, por outro lado, a leitura se faz conforme a articulação 

lógica mútua das noções introduzidas nessas três doutrinas, o que implica, por 

exemplo, que as noções introduzidas nos três inícios dessas doutrinas sejam lidas 

conjuntamente, de modo articulado, progredindo-se depois para a articulação das 

noções intermediárias e, finalmente, para a articulação das noções finais. 
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A Figura 2 ilustra a articulação das noções iniciais das esferas de conceito 

introduzidas nas duas doutrinas, da "Doutrina do Ser" e da "Doutrina da Essência", 

conforme estabelecida pelo modelo paralelo de leitura da Lógica Objetiva. 

 

 
 

Figura 2: Leitura paralela dos inícios da "Doutrina do Ser" e da "Doutrina da Essência" 

 

d. Princípio do desenvolvimento endógeno da apresentação 
formalizada 

 

Há duas maneiras de elaborar uma apresentação formalizada de um conjunto 

de conhecimentos. Uma é aplicar a esse conjunto uma linguagem simbólica e uma 

estrutura matemática previamente existente. A segunda, é desenvolver uma 

linguagem simbólica e uma estrutura matemática com base numa análise operatória 

desse conjunto de conhecimentos. 

Dizemos que a primeira maneira constitui uma apresentação formalizada de 

caráter exógeno, ao passo que a segunda constitui uma apresentação formalizada de 

caráter endógeno. 

Assim, por exemplo, o desenvolvimento do Cálculo Diferencial, tanto por 

Newton quanto por Leibniz, tem o caráter de uma apresentação formalizada 

endógena dos princípios da Mecânica, ao passo que a aplicação do Cálculo 

Diferencial a sistemas econômicos, como se procede na Economia contemporânea, 

tem o caráter de uma apresentação formalizada exógena daqueles sistemas. 

As apresentações formalizadas de caráter endógeno, pelo procedimento 

mesmo com que são elaboradas, têm muito mais possibilidade de captarem o cerne 

conceitual dos conhecimentos que apresentam do que as de caráter exógeno. 
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Cremos que é nesse sentido que devem ser lidas todas as críticas de Hegel à 

utilização de recurso matemáticos ou geométricos na formalização de conceitos 

filosóficos: todas as tentativas de formalização que ele contesta são de caráter 

exógeno, pois tomam sistemas de números e objetos geométricos, desenvolvidos 

prévia e independentemente daqueles conceitos, para formalizá-los3. 

 

e. Princípio da visão semântica da "Ciência da Lógica" de Hegel 

 

A visão semântica da "Ciência da Lógica", que adotamos em nosso trabalho 

(Costa, 2019b), tem por base a chamada visão semântica de teorias, proposta em 

(Suppes, 1960).  

Nessa visão, a "Ciência da Lógica" é uma teoria que diz respeito ao que 

chamamos de sistema hegeliano de noções lógicas, que opera como um modelo 

semântico para as filosofias do real desenvolvidas por Hegel (sua "Filosofia da 

Natureza" e sua "Filosofia do Espírito").  

A visão semântica dessas filosofias, por seu lado, entende que cada uma delas 

estabelece um modelo semântico para o real ao qual se refere. 

 

A visão semântica da "Ciência da Lógica" de Hegel está ilustrada na Figura 3. 

 

 
 

Figura 3: A visão semântica da "Ciência da Lógica" de Hegel 

f. Determinidade, Determinação, Imediatidade e Essência de 
Noções  

 

                                                      
3 Ver, p. ex., a crítica exposta em (Hegel 2018, p. 83). 
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Os termos "determinidade", "determinação", "imediatidade" e "essência" estão 

amplamente presentes, no vocabulário de que Hegel se vale nas duas doutrinas, do 

Ser e da Essência. 

Os modos pelos quais Hegel estabeleceu os sentidos desses termos são os mais 

diversos, ao longo de sua obra: implicitamente, pela maneira como os usa; 

indiretamente, por meio de formulações alternativas, relativas ao uso dessas noções 

em contextos particulares; definições explícitas, muitas vezes também direcionadas a 

contextos específicos em que tais termos são utilizados. 

Para as finalidades formalizantes de nosso trabalho, impõe-se a delimitação 

razoavelmente precisa de tais sentidos, o que faremos ao longo do artigo, conforme o 

desenrolar do mesmo. 

 

g. As Noções Geral e Particular de Devir 

 

Há dois sentidos para o termo "devir" na Lógica Objetiva de Hegel, um 

sentido geral e um sentido particular.  

No sentido geral, um devir é uma relação que se estabelece entre duas noções 

de polaridades opostas, mas que possuem a mesma estrutura, não importando se 

suas bases são iguais ou diferentes. Nesse sentido, diz-se que cada noção passa para 

a outra. 

No sentido particular, o devir  é a relação pela qual    T e     T passam um 

para o outro, relação que recebe o nome próprio de  evir. 

 

As noções, operações e relações iniciais da Lógica objetiva de 

Hegel 

 

Examinando a "Doutrina do Ser" e a "Doutrina da Essência", identificamos as 

seguintes noções, operações e relações iniciais da Lógica Objetiva de Hegel, entre 

outras: 

 

 

 Doutrina do Ser: 
 Noções iniciais: 

– Esfera do Ser 
– Ser 
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– Nada 
– Devir 
– Ser aí 

 Operações e relações iniciais: 
– Negação 
– Passagem 
– Suprassunção 

 Doutrina da Essência: 
 Noções iniciais: 

– Esfera da Essência 
– Essência 
– Determinidade 
– Determinação 
– Imediatidade 
– Ser aí essencial 
– Ser aí inessencial 
– Identidade 

 Operações e relações iniciais: 
– Diversidade 
– Oposição 
– Contraposição 
– Contradição 
– Recaimento 

 
Por outro lado, observamos que: 

  

 todas as noções lógicas do sistema têm uma polaridade lógica, distinguindo 

noções que tem polaridade lógica positiva, polaridade lógica negativa e 

polaridade lógica neutra; 

 cada noção lógica tem, associada a ela, um conjunto de noções, que 

denominamos origem: 

 se a noção é mediada, sua origem é o conjunto não-vazio de noções de que ela 

deriva4; 

 se a noção é imediata, sua origem é o conjunto vazio. 
 

A apresentação formalizada do início da Lógica objetiva de Hegel 

 

Nesta seção, desenvolvemos a apresentação  formalizada  do  início  da  Lógica  

Objetiva de Hegel, objeto do presente artigo. Começamos definindo a  estrutura  

geral de uma noção dessa lógica. 

h. Estrutura Geral de uma Noção da Lógica Objetiva 

 

                                                      
4 Em (Costa 2019c), denominamos base o que aqui estamos denominando origem. 
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Consideramos que as noções da Lógica Objetiva, tal como resultam da leitura 

paralela da "Doutrina do Ser" e da "Doutrina da Essência", estão constituídas 

conforme a estrutura geral que representamos como segue, na linguagem 

formalizada introduzida em (Costa, 2019c): 

 
 as variáveis       denotam noções quaisquer da Lógica Objetiva; 

     denota a polaridade da noção   (com os símbolos " ", " " e " " 
representando respectivamente os valores de polaridade lógica positiva, negativa 
e nula, conforme   esteja na determinação unilateral do    , na determinação 
unilateral do     , ou não esteja em nenhuma dessas determinações 
unilaterais); 

    denota o conjunto das determinações da noção  , isto é, sua essência; 

     denota o conteúdo da noção  , isto é, o conjunto de momentos a 
compõem; 

    denota a negação de  , isto é, a noção a que   se opõe; 

    denota a origem da noção  , isto é, o conjunto de noções das quais   deriva, 

de modo que      quando   é noção imediata. 
 

Em consequência, a forma geral da estrutura de qualquer noção   da Lógica 

Objetiva de Hegel é dada pela expressão: 

                     

 
 

i. Operações e Relações Básicas da Lógica Objetiva 

 

As operações e relações básicas da Lógica Objetiva são denotadas pelas 

seguintes expressões, onde   e   são noções quaisquer: 

 

      é a relação que indica que a noção   passa para a noção  ; 

      é a operação de introdução do devir entre   e  ; 

       é a operação de encapsulamento do devir    ; 

     é a relação que indica que a noção   recai na noção  . 
 
A operação que denominamos de encapsulamento representa, na linguagem 

formalizada que adotamos, a operação hegeliana de suprassunção (ver em (Costa, 

2019c) mais detalhes a respeito da opção por este modo de considerar e apresentar 

formalmente a operação de suprassunção). 

 

j. Estrutura das Noções     e      
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Nossa leitura do início da "Doutrina do Ser" estabelece que as noções de     e 
    : 

 têm inicialmente a mesma estrutura nula (e, portanto, essência nula), exceto em 
relação às polaridades, que são opostas, o que permite a distinção entre as duas noções; 

 depois, porém, com a constatação da oposição de suas polaridades, elas passam a 
ter negação não nula, já que uma determina a outra como sua oposta. 

 
Representamos esses dois estágios por que passa a progressão das noções de 

    e     , como segue: 

 Ser  denota a noção Ser no seu primeiro estágio de progressão, com polaridade 
positiva e restante da estrutura nula; 

  ada  denota a noção  ada  no seu primeiro estágio de progressão, com 
polaridade negativa e restante da estrutura nula; 

 SerT  denota a noção Ser  no seu segundo estágio de progressão, em que se 
determina como a negação de  adaT; 

  adaT denota a noção  ada no seu segundo estágio de progressão, em que se 
determina como a negação de SerT. 

 
Tanto a noção Ser  quanto a noção  ada , sendo as primeiras noções da 

Lógica Objetiva, só podem estar dotadas da essência inicial da esfera da  ss ncia, 

qual seja, a essência indeterminada, resultante da operação de reflexão pura (Hegel, 

2017, p. 33). 

 

i. Estruturas das Noções      e      : 

 

Então, para a estrutura da noção Ser  temos: 
 Ser    Ser   Ser    Ser   Ser      Ser     

onde: 
 Ser      

Ser      
 Ser      

Ser         

Ser      
de modo que: 

Ser               
 
E, para a estrutura da noção  ada : 

 

 ada    Nada    ada 
    ada    ada 

    

onde: 
  ada      

 ada 
     

  ada      

 ada            

 ada 
     

de modo que: 
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 ada               
 

k. Estruturas das Noções       e      : 

 

Com base na constatação da relação oposição entre as polaridades das noções 

Ser  e  ada , relação que denotamos por SerT   adaT
         , as estruturas das noções 

determinadas SerT  e  adaT  ficam caracterizadas como segue, onde suas essências 

ainda se constituem como nulas: 

 
SerT    SerT  SerT

   SerT  Ser      SerT
    

onde: 
 SerT     

SerT
     
 SerT     

SerT
        adaT  

SerT
    Ser   

de modo que: 
SerT          adaT  Ser     

 

 adaT     adaT   adaT
    adaT   ada          adaT

    

onde: 
  adaT     

 adaT
     

  adaT     

 adaT
          SerT  

 adaT
    ada    

de modo que: 
 adaT         SerT   ada     
 

 

l. Estrutura das Noções       e      : 

 

Denotamos a relação de negação entre duas por      e a definimos por: 
 

                           

 
Denotamos a relação de passagem entre duas noções por     , indicando que 

  passa para  , e a definimos por: 

                      
 
Denotamos a relação devir, no seu sentido geral, pelo símbolo " ". No sentido 

geral, temos que: 
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Com isso, temos que, para o sentido particular do termo       vale, 

abreviadamente: 
 

          T      T 
 
já que ocorrem as passagens: 
 

    T   adaT       e        adaT     T  
 
A essência do       é a primeira que se torna determinada, na forma da 

imediatidade, porém apenas como imediatidade nula, que denotamos por 

 med ula. 

A polaridade do      , por outro lado, se mostra como polaridade nula, já que 

o       não se apresenta nem na determinação unilateral do Ser  nem na 

determinação unilateral do  ada.   

A estrutura do       se apresenta formalmente, e de modo completo, como 

sendo: 

 

 evir     evir   evir    evir   evir          evir    

onde: 

  evir       

 evir     med ula  
  evir   SerT   adaT   

 evir            

 evir   SerT, adaT   
de modo que: 
 evir       med ula                                  
 
 

m. Estrutura da Noção    -  : 

 

A noção de Ser-a  deriva da relação  evir  por meio de uma operação de 

suprassunção, que representamos por meio da operação de encapsulamento (ver 

Seção 5).  

Toda aplicação da operação de encapsulamento dá origem a uma noção que se 

caracteriza por: 

 ter polaridade positiva ( ); 

 ser imediata (isto é, ter base vazia); 
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 ter a origem e o encapsulamento como sua determinação. 
 

Por outro lado, na noção de Ser-a  a essência alcança o primeiro estágio em 

que supera a pura imediatidade, tendo uma essência no sentido próprio do termo, a 

pura identidade (Hegel, 2017, p.53), a qual denotamos por  d. 

Assim temos, abreviadamente: 

Ser a     evir  
e formalmente, de modo completo: 

 

Ser-a    Ser-a   Ser-a    Ser-a   Ser-a          Ser-a     

onde: 

 Ser-a        

Ser-a     med   

 Ser-a              

Ser-a             

Ser-a            
 
de modo que: 

                    Ser-a                                 
 
Como          T      T, podemos escrever: 
 

Ser-a                                               
 

É nesse sentido que Hegel pode dizer que "o ser aí é o simples ser uno do ser e 

do nada" (Hegel, 2016, p. 113), onde interpretamos a expressão "ser uno" como 

sendo relativa à noção unitária e imediata gerada pela operação de encapsulamento. 

 

O essencial e o inessencial na esfera do    -   

 

A identidade essencial do Ser-a , que denotamos acima por  d, constitui o 

primeiro estágio do aparecer (Scheinen) da essência dentro da sua esfera respectiva, 

a Esfera da  ss ncia. Os estágios seguintes são o estágio da diferença, o estágio da 

contraposição e o estágio da contradição, todos estabelecidos pela reaplicação 

sucessiva da operação de reflexão determinante (Hegel 2017, p.53), progredindo até 

a determinação final da essência como fundamento. 

Antes de analisar a aplicação da operação de reflexão determinante, porém, 

Hegel examina a submissão do Ser-a  a uma operação de diferenciação que é 
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promovida pela sensibilidade. O resultado dessa diferenciação sensível é a separação 

das diversas determinações sensíveis do Ser-a  em duas classes, que Hegel 

denomina, respectivamente, de essencial e inessencial (Hegel, 2017, p.37), e que 

denotamos aqui pelos termos  ssencial e  nessencial. 

Como a diferença entre as determinações sensíveis do Ser-a  é estabelecida 

pela sensibilidade, duas consequências advêm dela (Hegel, 2017, p.38): 

 
 "essa diferença é um pôr exterior", "que não toca no próprio do ser aí" e, com 
isso, "fica indeterminado o que pertence ao essencial ou ao inessencial" - isto é, 
essa diferença entre o  ssencial e o  nessencial não tem caráter de necessidade; 

 "na medida em que a essência <..> está determinada como imediata, como 
algo que é", essa diferenciação "fez recair a essência na esfera do ser aí". 

 
Desenvolvemos formalmente essa diferenciação das determinações sensíveis 

do Ser-a  do seguinte modo: 

1. As determinações sensíveis do Ser-a  constituem aqui sua imediatidade 
não nula  med. 

2. A imediatidade do Ser-a  fica particionada em uma parte  ssencial e uma 
parte  nessencial, na forma: 

 
 med    med ssencial  med nessencial  

 
3. Tanto a parte  ssencial quanto a parte  nessencial se constituem na esfera 

mesma do Ser-a . Logo, se tem que: tomando-se o  med ssencial como a forma 

particular da essência do Ser-a  estabelecida por essa diferenciação, ocorre que a 

essência do Ser-a  recai na esfera do próprio Ser-a : 
 

 Ser a     med ssencial     Ser a   Ser a   

 
4. Em consequência, se tem a seguinte estrutura de determinação para essas 

duas noções: 
 

 ssencial         med ssencial    nessencial   Ser a    
 

 nessencial         med nessencial               Ser a    
 
onde se vê que o  nessencial  tem polaridade positiva porque é o que resta da 

imediatidade do Ser-a , após a separação do  ssencial, e o  ssencial também tem 

essa polaridade positiva, por ter "recaído no ser aí". 
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A Impossibilidade da progressão a partir do par de noções 
         -            

 

É interessante notar que a progressão da Lógica Objetiva estanca, aqui, no par 

de noções  ssencial e  nessencial, e necessita avançar por outro meio que não a 

diferenciação sensível do Ser-a . Em particular, ela não consegue dissolver a 

contraposição entre  med ssencial  e  med nessencial , nem avançar por meio da 

aplicação da operação de suprassunção, como avançou para a noção de Ser-a  a 

partir do      . 

Ao contrário, a progressão da Lógica Objetiva precisa seguir outro caminho, 

introduzindo operações de reflexão que sejam capazes de levar a formas operatórias 

superiores à mera distinção de determinações sensíveis. São operações como as de 

reflexão ponente, reflexão pressuponente e reflexão exterior, que progridem até que 

a reflexão determinante possa ser alcançada, avançando em direção à noção de 

Ser- ara-si. 

Atribuímos tal impossibilidade ao fato de o par de noções  ssencial -

 nessencial ser constituído por duas noções de polaridade positiva (isto é, por terem 

ambas "a determinação do ser"), o que impede a aplicação de qualquer uma das 

operações nocionais introduzidas até aqui, na progressão da Lógica Objetiva. 

 

Conclusão 

 

A leitura sequencial (Costa, 2019a) da "Ciência da Lógica" de Hegel leva 

naturalmente a considerar o princípio da Lógica Objetiva como sendo constituído 

apenas pelo princípio da Lógica do Ser, como é tradição. Com a leitura paralela da 

"Ciência da Lógica", o princípio da Lógica Objetiva se constitui pela articulação dos 

princípios da Lógica do Ser e da Lógica da Essência. 

Essa leitura paralela possibilita identificar o motivo pelo qual a determinação 

de essência estabelecida pela distinção de determinações sensíveis do Ser-a  nas duas 

classes,  ssencial e  nessencial, é insuficiente para sustentar a progressão da Lógica 

Objetiva: ambas noções têm polaridade positiva, o que impede a aplicação de 

qualquer das operações de progressão de noções disponíveis nesse estágio do 

desenvolvimento da lógica.  
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Introdução 

 

 É difícil imaginar que uma filosofia tão hermética como a de Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel (1770 – 1831) tenha servido a um jovem psiquiatra e futuro nome da 

atualização da psicanálise na França como Jacques Lacan (1901 – 1981). A filosofia 

panlogicista de Hegel parece, em primeiro momento, pouco útil a uma prática clínica, 

mas tal interesse na filosofia hegeliana para dar corpo à teoria psicanalítica surge em 

um determinado momento da vida intelectual na França, trata-se dos cursos sobre a 

Fenomenologia do Espírito ministrados por Alexandre Kojève na Ecóle Pratique des 

Hautes Études (EPHE), que levaram futuros grandes intelectuais para ouvir sobre o 

filósofo alemão.  

 Antes dos cursos de Kojève, a filosofia francesa estava dominada pelo neo-

kantismo de figuras como Léon Brunschvicg, e a palavra dialética tinha um sentido 

depreciativo, seja de uma argumentação vazia, como no bergsonianismo, ou nas 

ilusões da razão, como no próprio neo-kantismo (SALES, 2003). Por isso, Hegel era 

visto como um filósofo romântico e sua filosofia incapaz de pensar as transformações 

científicas e sociais.  

 Com a Revolução Russa (1917), a palavra dialética voltou a aguçar o interesse 

de inúmeros intelectuais e na França não foi diferente. Em 1935, Henri Lefebvre 

publica os cadernos filosóficos de Lênin em que o revolucionário russo recomenda 

enfaticamente a leitura de Hegel. Com a tradução para a língua francesa da 

Fenomenologia do Espírito por Jean Hyppolite – que viria a ser frequentador dos 

seminários de Lacan – o caminho para a recepção de Hegel em território francês 

estava praticamente sedimentado.  

 Coube a Kojève captar o espírito e as necessidades filosóficas da época e 

oferecer uma chave de leitura para a obra principal do cânone alemão. Entre 1933 e 

1939, Kojève proferiu na EPHE seus famosos cursos, como ouvintes, aqueles que se 
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tornariam as estrelas do pensamento francês do pós-guerra, como Éric Weil, 

Merleau-Ponty, André Breton, Raymond Queneau, Raymond Aron, Jean Hyppolite e 

claro, Jacques Lacan, a convite de Georges Bataille.  

 Os momentos do percurso da consciência em Kojève, podem ser descritos 

através de algumas premissas: 1) um momento passivo da consciência frente ao 

objeto, de pura contemplação letárgica, por isso será preciso despertá-la; 2) a Ação a 

partir da mediação de uma negatividade interna, que servira como um motor para as 

demais sínteses da consciência, donde nascerá o Desejo, manifestação da inquietude 

do negativo; 3) o Reconhecimento, enquanto imperativo da multiplicidade de desejos, 

que cobrará universalidade; e 4) a Luta de vida e morte, ou a Luta por puro prestígio, 

advindo dos impasses entre os desejos desejados. Assim, uma nova interpretação 

antropológica belicista da Fenomenologia ia nascendo sob a pena de Kojève, 

encantando seus ouvintes e renomeando as figuras da consciência.  

  Jacques Lacan chegara aos seminários de Kojève com um problema mais ou 

menos desenhado: o da constituição. A constituição do sujeito já o rondava em 1932 

quando defendera sua tese Da psicose paranoica em suas relações com a 

personalidade, colocando o sujeito em uma dependência constitutiva, fora de 

qualquer determinação natural, capaz de ultrapassar o objetivismo biologicista de 

Freud e, posteriormente com Kojève, viabilizar uma teoria não reducionista da 

consciência, ou seja, de que a nossa existência não se encontra numa consciência 

unicamente cognitiva. (ARANTES, 1992). Kojève oferecera a Lacan a gramática da 

dialética para pensar a estrutura paranoica da subjetividade humana, tal estrutura 

não é abandonada tão cedo pelo psicanalista francês, aparece nas teorizações sobre a 

tríade do Imaginário, Real e Simbólico e até no Lacan tardio do seminário O avesso 

da psicanálise, de 1972, mesmo alguns crendo que a dialética já tivesse sido 

abandona por Lacan.  

 Essa incursão da psicanálise lacaniana pela filosofia de Hegel será mostrada 

no artigo, bem como sua contribuição para pensar os modos de subjetividade e de 

reconhecimento. Primeiro, será elucidado a especificidade da leitura da 

Fenomenologia por Kojève, para depois a sua apropriação por Lacan na temática do 

Imaginário e do Simbólico e seu uso para pensar a constituição do sujeito, para por 

último, apontar alguns tropeços do “Hegel de Kojève”.  
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Hegel sob o prisma de Kojève 

 

 A consciência-de-si hegeliana não é o locus da construção de uma identidade 

individual pautada a partir de diferenciações com o meio exterior. Mas, antes de tudo, 

ela é intrinsecamente relacional, pois a intuição da sua essência está em um outro, é 

na confrontação com o outro que ela irá buscar a constituição do seu Si. A 

confrontação com o outro marcará de tal maneira a experiência da consciência que 

ela jamais poderá advogar para si algo de puramente próprio, sem que antes não 

tenha sido mediatizado pelo negativo.  

 A negatividade será um modo de ser da consciência, uma falta em seu interior 

que balizará suas relações com os objetos do mundo, essa falta será manifestada pelo 

desejo, pois o desejo não é outra coisa que uma manifestação de uma lacuna que quer 

ser preenchida. Na Fenomenologia, o desejo é o primeiro grau da consciência, é o seu 

modo de relação social e ao objeto, é a capacidade de junção do que virá a ser a 

consciência-de-si e a consciência do objeto, o desejo será o seu motor, a forma geral 

da consciência. É essa consciência desejante que Alexandre Kojève enfatizará na sua 

leitura da Fenomenologia do Espírito, afastando-se de seu caráter lógico para 

enfatizar uma perspectiva antropológica de uma gênese da consciência-de-si.  

O desejo, para Kojève, é o ponto de partida para a reflexão e a ontogênese do 

sujeito, pois com o desejo o sujeito não fica plenamente contemplando o Ser, os 

objetos que estão posicionados em relação à sua consciência, mas ele é 

transcendência do ser dado, ele é o critério de relacionalidade para com um outro Ser. 

A natureza do desejo, já que não unicamente contempladora, só pode ser 

transformadora, é a transformação do outro Ser na sua intuição pela minha 

consciência. Para isso, basta pensarmos no exemplo da fome, a fome como 

manifestação de uma carência que requer ser suprida, para isso, precisará 

transformar um outro objeto que é diferente do meu Ser, precisará negá-lo, 

transformá-lo para poder acoplá-lo a mim, suprimi-lo em meu interior. (KOJÈVE, 

2002).  

A fome, enquanto uma falta material buscará uma satisfação também material, 

mas é preciso lembrar que, como já dissemos, a falta é um modo de ser da 

consciência, é como se a fome nunca encontrasse satisfação, é um vazio imanente:  
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O homem deve ser um vazio, um nada, que não é puro nada (reines Nichts), mas 
algo que é na medida em que ele aniquila o Ser, para realizar-se a suas custas e 
nadifica o Ser. O homem é ação negadora que transforma o Ser dado e que 
transforma a si mesma ao transformá-lo. O homem só é o que é na medida em 
que ele se torna; seu Ser (Sein) verdadeiro é devir (Werden), tempo, história, e 
ele só se torna, só é história, na e pela ação negadora do dado (...) (KOJÈVE, 
2002, p. 162, grifos do autor).  
 

A transcendência da consciência em relação aos objetos empíricos oferece uma 

autoposição da consciência, ela própria é seu objeto, coloca a si própria como objeto, 

por isso não se satisfaz. É a independência em relação ao objeto, que reproduz a si 

mesma nele:  

 
O desejo e a certeza de si mesma, alcançada na satisfação do desejo, são 
condicionados pelo objeto, pois a satisfação ocorre através do suprassumir desse 
Outro; para que haja suprassumir, esse Outro deve ser. A consciência-de-si não 
pode assim suprassumir o objeto através de sua relação negativa para com ele; 
pois essa relação antes reproduz o objeto, assim como o desejo. (HEGEL, 2014, p. 
140).  
 

Assim, diferencia-se o Ser animal da consciência-de-si especificamente 

humana. O desejo animal só se volta para uma satisfação de ordem biológica, é 

puramente instintual. O animal é hierarquicamente superior aos seres inanimados, 

pois esses são submetidos e negados pelo desejo animal, esses seres são dominados 

pela sua animalidade. Entretanto, essa ação do desejo animal cria um pseudo-Eu 

animal, não é capaz de criar uma consciência plena, uma consciência-de-si. Seu 

desejo voltado para a esfera biológica, é arrematado logo após a consumação do 

objeto, não é uma fratura própria de sua existência. Esse movimento só será capaz de 

criar um sentimento-de-si, mas nunca uma consciência-de-si.  

 A consciência-de-si, genuinamente humana, só é capaz porque nossos desejos 

são muito mais complexos, não se consomem no ato. Nossos desejos não criam um 

ser puramente biológico, eles se inclinam a um outro desejo, a um desejo de um 

outro Ser que também deseja o meu desejo:  

 
O desejo só é humano – ou mais exatamente, antropogênico – se for orientado 
para um outro desejo e para outro desejo. Para ser humano, o homem deve agir 
não a fim de submeter-se a uma coisa, mas a fim de submeter-se a um outro 
desejo (da coisa). O homem que deseja humanamente uma coisa age não tanto 
para apossar-se da coisa, mas para fazer reconhecer pelo outro o seu direito – 
como se dirá mais tarde – sobre essa coisa, para se fazer reconhecer proprietário 
dessa coisa. E isso – afinal – para fazer reconhecer pelo outro sua superioridade 
sobre o outro. Apenas o desejo de tal reconhecimento (Anerkennung), apenas a 
ação que decorre de tal desejo, é que cria, realiza e revela um Eu humano, não 
biológico. (KOJÈVE, 2002, p. 163-164, grifos do autor).  
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 Uma multiplicidade de complexos desejos desejando-se mutuamente só pode 

criar um ambiente de guerra. Pois não são quaisquer desejos, são desejos destituídos 

de objetos empíricos, são desejos de reconhecimento que só outro pode oferecer. 

Esse momento tenso da ação negativadora do desejo cria, o que Hegel chama e 

Kojève subscreve, de luta por puro prestígio.  

 O embate entre duas consciências desejosas que Hegel descreve na dialética 

do senhor e do escravo acaba por levá-las até às últimas consequências, com a vitória 

da consciência que tremeu diante do puro terror do negativo, isto é, da experiência de 

confrontação com a morte. Segundo Hegel – e Kojève mantém em sua interpretação 

– só quem já foi capaz de colocar a vida em risco é que pode receber o 

reconhecimento como consciência-de-si (HEGEL, 2014), e esse é o triunfo do senhor, 

que levou o embate até às últimas consequências, confrontou a morte e submeteu o 

escravo a égide de seu desejo e obteve reconhecimento.  

 Entretanto, esse reconhecimento não é horizontal, o escravo reconhece sem 

ser reconhecido, mas como ele pode conquistar esse reconhecimento? Primeiramente, 

o escravo difere-se do seu senhor pelo medo e angústia vivenciados a partir da 

experiência de dominação, esses sentimentos acabam por proporcionar ao escravo o 

sentimento do nada que reside em seu interior. Encontra-se, assim, a primeira 

vantagem do escravo em relação ao senhor, visto que na antropologia hegeliana de 

Kojève, a consciência-de-si nunca será uma identidade terna consigo mesma, mas 

sempre a mediação pela negatividade de um nada.  

Mas, para além disso, como o escravo tem a consciência do nada - como o ser 

humano é um desejo negativador das coisas empíricas, um nada que nadifica e 

transforma - por meio dos frutos do seu trabalho o escravo conquista o 

reconhecimento. Por meio do seu desejo, o escravo nega o real dado e o transforma, 

não o transforma em benefício próprio, mas de outrem. Não há uma simples 

consumação biológica do objeto, como no caso dos animais não-humanos, mas a 

transformação do objeto dá-se em benefício de uma ideia e ao trabalhar em benefício 

dessa, o próprio escravo se posiciona, adquire a consciência-de-si. Portanto, o 

trabalho, enquanto desejo refreado, é formativo.  

 Assim, como já mencionado, o desejo adquire caráter ontológico para o modo 

de ser da consciência, e isso jamais será abandonado nas suas experiências. Cabe 

mais uma vez frisar a importância do caráter negativo da falta no desejo, pois essa 
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falta não será puramente carência, mas uma potência de indeterminação e 

despersonalização (SAFATLE, 2008). Essa experiência de indeterminação será 

manifestada pela infinitude, visto que o infinito é tudo aquilo que resiste a qualquer 

tentativa de determinação finita, sua existência é a realização da inadequação. O 

sujeito será capaz de suportar essa inadequação e de lavá-la adiante como 

contradição. A contradição que reside no sujeito - por essa falta tão característica que 

coloca sua essência em um outro – será a representação de uma resistência a 

qualquer metafísica da identidade como igualdade constante consigo mesmo, que 

não se satisfará com as determinações através de um reconhecimento e 

internalização das normas sociais vigentes, possibilitando que novas formas de ser e 

pensar o indivíduo surjam.  

 

O sujeito de desejo 

 

 Jacques Lacan aprende com Kojève o linguajar hegeliano do desejo, da 

negatividade e do reconhecimento, que permitirão ao psicanalista pensar as 

inúmeras identificações que o Eu fará durante a vida, identificações de inúmeras 

espécies que situarão o seu ser como irredutivelmente social. Lacan afasta de sua 

teoria psicanalítica qualquer tentativa de ontologizar o sujeito em uma substância 

egóica. As primeiras identificações que o sujeito fará já acontecerão na mais tenra 

idade e terão caráter imagético.  

 Para isso, Lacan busca na etologia animal exemplos do papel que a imagem de 

um congênere possui no desenvolvimento de algumas espécies, como é o caso da 

passagem da fase solitária à gregária em gafanhotos e da maturação da gônada sexual 

em pombas. Segundo Lacan, o mesmo ocorre com o infante humano, ao ver sua 

imagem no espelho, o bebê possui a primeira visão de uma totalidade corporal, ao 

contrário do despedaçamento que vivencia antes. Essa identificação com a imagem 

especular permite ao bebê a gênese de seu corpo próprio e ela 

 
(...) já é uma relação da ordem da alienação porque é primeiro rival que o sujeito 
se apreende como eu: a primeira noção da totalidade do corpo como inefável, 
vivido, o primeiro arroubo do apetite do desejo passa no sujeito humano pela 
mediação de uma forma que primeiro ele vê projetada, exterior a ele, e isso, 
primeiro, no seu reflexo. (LACAN, 1983, p. 204-205).  
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 A identificação não se resume à sua imagem individual, mas também às 

imagens de seus pares que formarão as expectativas ideais de performance social, 

relação com os demais e inserção no coletivo. Uma identificação em especial, com a 

mãe, será responsável pela inserção do sujeito no universo Simbólico, ou seja, na 

cadeia significante.  

 Na fase inicial da vida, a criança está profundamente relacionada com a mãe. 

Através da amamentação, da necessidade de alimento, o ser da criança é inundado 

pelo ser da mãe, a mãe preenche o filho com o seu ser. Através do grito da criança 

faminta, a demanda de alimento é instaurada ao grande Outro que representa a mãe, 

a criança quer agarrar e arrancar o seio, ele é o seu objeto de desejo. Com uma 

demanda dupla, advinda do grande Outro, da mãe à criança, para se deixar alimentar, 

o seio se destaca e assim não pertence mais nem ao grande Outro nem ao sujeito, isto 

é, a criança.  

 O desmame provocará uma perda do objeto encarnado na mãe, não bastará 

uma demanda que grita ao Outro para que sua necessidade seja saciada, o grande 

Outro não demandará de volta. Será preciso um outro recurso para satisfazer esse 

desejo insaciável, a alucinação fantasmática do seio da mãe no aparelho psíquico. Um 

desejo absoluto – como o kojeviano -, incestuoso, que jamais encontrará satisfação 

em qualquer outro objeto empírico, pois “Se o desejo tivesse um objeto preciso, 

poderíamos imaginar que, capturado, poderíamos satisfazê-lo e é aí que Lacan opõe o 

natural ao simbólico. Se o desejo de que se trata é o desejo natural, poderíamos dizer 

‘bem, ele pode encontrar sua satisfação exaurida.” (MILLER, 1997, p. 50).  

 O tempo lógico de um desejo do outro será substituído por um desejo 

mediatizado pela linguagem, pelo desejo de reconhecimento de outro desejo. Isso só 

acontecerá porque será a mãe que irá inseri-lo no universo Simbólico, será a mãe que 

irá introduzir a função fálica do Nome-do-Pai, a lei da linguagem, para a partir deste 

momento o desejo ser o significado da cadeia significante:  

 
O que é o significado, de fato, é o desejo. Mas esse desejo, como significado do 
significante, não pode ser um desejo com um “objeto” existente, no sentido da 
plenitude da Coisa. Esse desejo, exatamente como na cadeia significante – já que 
é o mesmo desejo, simplesmente posicionado, já que é o significante que passa 
no significado -, é portanto desejo suscitado por um significante, que vem em 
lugar do objeto faltoso (...) o referido desejo é o significado da própria cadeia 
significante. (JURANVILLE, 1987, p. 117).  
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E como significado da cadeia significante, o desejo irá se repetir 

incessantemente para obter o reconhecimento que vem do Outro e essa marcará sua 

inserção na comunidade humana. A insistência do desejo será observada na cadeia 

significante, a rememoração permanente de uma falta e da procura de algo, que 

emergirá no sintoma, na forma de um desconhecimento que precisará ser integrado à 

simbolização.  

 

O sujeito da cadeia significante 

 

No tropeço de uma fala que ser ordenada, ali onde a linguagem hesita e o 

sujeito recua em seu discurso emerge uma verdade fundamental para o 

entendimento das estruturas que o subjetivam. Esse fracasso em enunciar um 

discurso totalmente coeso e nítido para seu enunciador acontece por ele ser 

atravessado por um sintoma dotado de um significante. É uma estrutura que remete 

a algum descompasso que se quer fazer ouvir, mas, mesmo escapando do domínio 

inconsciente ela não é feita para ser compreendida, ao menos em sua singularidade, 

pois ele está para um outro.  

 No significante que está irredutivelmente em relação a outros significantes, 

encontra-se um dos leitmotivs da psicanálise lacaniana: o significante representa o 

sujeito para outros significantes. Esse significante sempre irá se dirigir a um outro e 

ao Outro, visto que também é dele que ele salta para depois retornar.  

 Esse primeiro significante que emerge no sintoma de uma fala desajustada 

terá o papel de uma falta, de um buraco na cadeia significante. Entretanto, essa falta 

não será completa inexistência, desempenhará a função de referência aos 

significantes que sucederão, tendo o papel de antecessor dos demais significantes. 

Bem como, esses demais significantes irão bailar entre si para, sucedendo-se 

mutuamente, para ocuparem o lugar do significante 1.  

 A volatilidade de sucessão dos significantes desvanecerá a identidade do 

sujeito portador desses significantes, pois a crescente atualização dos significantes e 

sua realocação na posição do significante 1 acabarão por apagar esse sujeito. Porém, 

esse sujeito não será de todo apagado na cadeia significante, ele será divido: uma 

parte sua permanecerá ligada as representações inconscientes e outra a cadeia 

significante. Lacan toma cuidado para não assentar o sujeito em um substrato 

representacional, para não lhe enclausurar em uma unidade egóica, colocando 



 

 
 
 

Brandon Jahel da Rosa | 157 

 

justamente o significante que representa o sujeito enquanto falta e a sua 

multiplicação na cadeia significante costurada e direcionado ao Outro. Esse 

significante faltoso pode ser relacionado com a função do zero em uma sequência 

numérica:  

 
Da mesma forma o sujeito, ao mesmo tempo em que é rejeitado pela cadeia 
significante, permanece no entanto representado por um significante e, portanto, 
elemento contável. Há, pois, uma estreita afinidade entre o sujeito e o zero, ainda 
mais íntima e importante de se considerar esta função que lhes é comum: tanto 
um quanto o outro asseguram, por seu lugar singular, o movimento da série de 
números. Assim, quando definimos o sujeito do inconsciente como efeito do 
significante no ser falante, queremos dizer que o desfile de significantes através 
de nós faz de nós uma constante, um zero, uma falta, um pilar faltoso que vai, 
precisamente, sustentar toda a cadeia. (NASIO, 1991, p. 41). 
 

 O significante faltoso que representa o sujeito é o significante que também 

falta ao Outro e, ao mesmo tempo, contorna o furo do não-saber. É o não-saber que 

emerge na fala desconcertada, nos esquecimentos, em nossos atos falhos. Os demais 

significantes vão se posicionar contornando esse não saber.  

 Lacan considera que o sujeito se amarra a estrutura significante e essa o 

constitui e o sujeito se identifica com ela. Na corrente infinita dos significantes que 

através da metáfora vão atualizando-se, substituindo-se e condensando novos 

significantes à cadeia. Essa é a verdade do sujeito, sua transformação constante nos 

novos significantes atualizados nos atos de falas, seu completo descentramento na 

inexistência de um ponto fixo e seguro que o sustente, com o único artefato que 

marcará o início e a razão de ser da cadeia significante em um não-saber, liberando-

se 

totalmente do eixo a – a e que se realiza inteiramente no Outro, consumando sua 
realização simbólica, um sujeito sem Eu, sem cegueira imaginária, será de 
imediato radicalmente dessubjetivado, reduzido a um momento no 
funcionamento da máquina simbólica, da “estrutura sem sujeito”. (ŽIŽEK, 2017, 
p. 38).  

 
Por isso o sujeito nunca será totalmente certo de si mesmo, sua identidade 

nunca será completamente transparente para ele, pois a verdade de sua fala estará 

em um desconhecimento primordial constitutivo, ao significante 1, que por sua vez, 

será sempre sujeito para outros significantes, igualmente fugidios.  
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Conclusão 

 

 Como qualquer atividade hermenêutica, em uma tentativa de aproximar os 

horizontes de sentido, interpretando a partir da concretude na qual o comentador se 

encontra, a leitura de Alexandre Kojève da Fenomenologia do Espírito possui suas 

peculiaridades, rejeitadas pelos comentadores mais ortodoxos do cânone alemão. 

Uma dessas peculiaridades, que se transformou na pedra de toque dos ensinamentos 

kojevianos e assimilada por Lacan, é o desejo como desejo do outro. Não é de todo 

errado a explicitação de Kojève, mas é verdade que ele a matizou ao seu pleno gosto, 

algumas diferenças entre a teoria do desejo de Kojève e de Hegel e, 

consequentemente de Lacan, são dignas de ser demonstradas.  

Na teoria hegeliana, ao contrário da kojeviana utilizada por Lacan, o desejo 

encontra uma satisfação. A consciência enquanto um jogo duplo emerge na forma de 

uma sósia de si mesma, visto que é ela própria que procura na sua relação com o 

mundo. Mas ainda não exclui a empiricidade do mundo, o outro ser, com o qual ela 

se relaciona negativamente. Essa relação negativa, obviamente já mediada pelo 

desejo, como polo de possibilidade para a intuição do mundo de uma consciência que 

se quer onipotente, mas, como já visto, esses objetos lhe resistem, então ela vai 

buscar sua satisfação em outro lugar, visto que seu desejo é de outra ordem. Então aí 

surge uma outra consciência-de-si, vinda do exterior, não unicamente uma 

duplicidade narcísica e imagética, com isso já se delimita uma diferença entre a 

teoria lacaniana e hegeliana. Enquanto Lacan admite uma imago para promover a 

constituição do sujeito, assegurando um solo primeiro para as futuras identificações, 

visto que essa imago pode ser a própria imagem; Hegel, do contrário, insiste em uma 

outra consciência que realmente se posta diante de si, oferecendo, com isso, um 

processo de formação, dado que o filósofo não admite nada de originário. E nessa 

outra consciência, finalmente a consciência irá tornar-se consciência-de-si, obterá 

através do reconhecimento sua satisfação: “a luta pelo reconhecimento não se 

desenrola mais no plano de desejo que definia a consciência-de-si antes de sua 

duplicação e do aparecimento do rival – a partir daí a experiência de formação muda 

de registro” (ARANTES, 1995, p. 24-25). Esse cessar do desejo, como vimos, é 

impensável na teoria lacaniana, ele irá continuar a operar.  
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 A releitura à queima roupa de, como disse Paulo Arantes (1991), “um Hegel 

errado, mas vivo”, pouco importa quando as desconfianças e os fins que tanto Lacan 

como Hegel - guardadas as diferenças históricas e das devidas proporções – eram 

muito similares, como foi demonstrado, uma profunda suspeita das ilusões 

individualistas e de autenticidade do sujeito moderno, visto os fins políticos e clínicos 

que a insistência no ensimesmamento podem levar. Por isso que em Lacan a cura 

analítica passará de alguma forma por uma certa dissolução do eu enquanto entidade 

de incorporação passiva das leis e de satisfação dos padrões sociais. Assim como em 

Hegel, que contrasta com o indivíduo empoderado e senhor de si, ao mostrar como o 

solo da indeterminação e finitude sempre pautará a experiência dos viventes. O 

curto-circuito entre essas tradições mostra o profundo potencial político para uma 

teoria do indivíduo em uma sociedade que insiste em engessar corpos em modos de 

vida que já não podem ser sustentados, sendo assim, talvez seja necessário 

desestruturar o indivíduo para que novos modos de vida nasçam.   
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Introdução 

 Hegel foi um leitor de Espinosa que via na filosofia spinozista um “projeto 

filosófico abandonado”, uma primeira tentativa de escrever sobre o todo, o absoluto, 

que serve como um início, mas que não foi levado até o fim. Em grande medida, as 

críticas hegelianas ao sistema de Espinosa são tanto uma tentativa de demostrar 

tanto suas limitações ao compreender e fundamentar o todo, quanto de oferecer um 

sistema lógico mais sofisticado para o entendimento. Segundo Michael Della Rocca 

(2008), Hegel foi o primeiro filósofo a realmente incorporar o pensamento 

spinozista, na medida em que “o sistema desenvolvido por Hegel, talvez, seja mais 

spinozista do que ele percebia” (DELLA ROCCA, 2008, p. 288). Diversos pontos de 

concordância entre Hegel e Espinosa poderiam ser destacados, mas, para os 

propósitos deste artigo, o mais fundamental talvez seja que, para ambos, a realidade 

se dá através da inteligibilidade, ou seja, o real está conectado com o racional. 

Contudo, apesar de que esse aspecto inteligível da realidade esteja presente em 

ambos, o inteligível para Espinosa é o imediato, plenamente realizado, e, portanto, o 

todo é em si mesmo completamente inteligível, mesmo que o intelecto humano, 

enquanto parte deste todo, não possa distinguir com clareza as razões da 

inteligibilidade das coisas. Nesse sentido, o inteligível é inteligível em si, 

autossubsistente, que é condição suficiente para o conhecimento. Para Hegel, em 

contraposição, o inteligível é um “ideal” sendo buscado por nós e pelo todo, ou seja, 

as coisas se tornam mais inteligíveis e mais perfeitas através das estruturas 

apresentadas pela lógica. Assim, a inteligibilidade hegeliana não é em e para si 

completa na imediatidade, mas é e se dá pelo processo, pelo devir de reflexão de 

regresso para si, pelo qual as estruturas lógicas do pensar tornam a Coisa inteligível.  
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 Essa distinção é certamente importante para evidenciar os diferentes sistemas 

de fundamentação.  Embora as consequências dos seus respectivos sistemas e seus 

elementos conceituais sejam variáveis, há de se destacar como Hegel e Espinosa 

utilizam o princípio da racionalidade para negar um relativismo do conhecimento e 

que, através desse raciocinar, algo do absoluto se conecta com o pensar. Essa 

fundamentação lógica ou racional que se relaciona em alguma medida, através da 

razão, o intelecto ou a ideia da objetividade do real, isto é, do absoluto, passa 

necessariamente por dois pontos de tensão entre as respectivas teorias: por um lado, 

a noção do próprio real e da verdade absoluta da objetividade; e, por outro, o 

processo pelo qual essa objetividade torna-se fundamentada pelo intelecto humano. 

 Nos cursos “ ntrodução à história da filosofia”, Hegel argumenta que a 

substância spinozista é a verdade, mas ainda não é a verdade completa, ou ainda, a 

verdade em seu todo. Isso porque enquanto Hegel vê a substância, ou o próprio todo, 

em um processo dialético, no qual a fundamentação “a arece” na existência a partir 

dos momentos da lógica, para Espinosa, o todo é o presente, já na sua completude, 

que não está senão já aí, imediatamente como o absolutamente infinito e perfeito. 

Assim, para Espinosa, a essência da substância envolve necessariamente existência, 

afirmação essa que serve de ponto de partida das demonstrações dedutivas 

geométricas apresentadas nos axiomas da “Ética”. O ponto nuclear do presente artigo 

é de expor, por um lado, como o conceito de causa sui é utilizado como definição da 

coisa eterna na filosofia spinozista e que serve para articular de imediato a essência 

enquanto existência; e, por outro, descrever os processos da lógica hegeliana que 

utilizam o fundamento como mediação que se dissolve, ou desaparece, no devir da 

essência para a existência. 

 Em “Hegel ou  s inosa”, Macherey (2011) aponta que com Espinosa “há uma 

orientação para o conhecimento absoluto, e ao que ele corresponde”. Essa 

“orientação” do conhecimento se dá através do conceito de causa sui, que “dá a toda 

doutrina sua fundamentação racional” (MACHEREY, 2011, p. 17). A causa sui é posta 

na imediatidade como a identidade posta entre o que é e o que é entendido, ou seja, 

que conecta o ser com o pensar, a ideia. A crítica hegeliana ao conceito de causa sui é, 

como indica Orsini (2017) na apresentação da segunda parte da “Ci ncia da Lógica”, 

essencialmente direcionada ao argumento racionalista de que “tudo tem seu 

fundamento suficiente”. Segundo Hegel, “o absoluto não pode ser um primeiro, um 
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imediato, mas o absoluto é essencialmente seu resultado” (HEGEL, 2017, p. 201). 

Assim, o problema de uma fundamentação imediata com a de Espinosa está, para 

Hegel, em tomar o absoluto como ponto de partida. Ainda, Hegel apontaria para uma 

“falta do princípio de personalidade” da causa sui, no sentido de que “constitui uma 

substância que não pode se tornar sujeito, que falha nessa reflexão ativa de si, o que 

lhe permitiria realizar a sua própria libertação através do seu próprio processo” 

(MACHEREY, 2011, p. 18). A noção de fundamento hegeliana é, portanto, o de uma 

mediação real da essência consigo, que “retorna para dentro de si e se põe através do 

seu não ser” (HEGEL, 2017, p. 94), se suprassumindo e culminando na existência. 

A fim de articular uma análise acerca da questão da fundamentação, a partir 

das próprias críticas hegelianas ao sistema spinozista, em um primeiro momento o 

texto focará no conceito de causa sui e suas implicações no sistema spinozista, isto é, 

entre o real objetivo e os sistemas inteligíveis de fundamentação que permitem 

conectar a ideia ao real. Em um segundo momento, retomo o momento de 

fundamentação da lógica hegeliana, já incorporando as críticas de Hegel a Espinosa 

presentes na “Ci ncia da Lógica”. E, por fim, proponho trazer alguns pontos de 

controvérsia entre a interpretação hegeliana da substância e sua causa em si, a partir 

de leituras propriamente mais spinozistas.  

 

I. 

A crítica hegeliana ao conceito de causa sui articulada na “ outrina da 

 ss ncia” está, principalmente, no fato de Espinosa tomar o conceito do absoluto 

como uma essência que envolve existência, ou uma essência que é existente, por 

definições assumidas “imediatamente desde o início” (HEGEL, 2017, p. 201). O 

aspecto de imediatidade da existência articulado por Espinosa é problemática para 

Hegel na medida em que todas as determinidades estão contidas ou dissolvidas 

dentro do absoluto, e, com isso, todo o pensar está conectado ao ser, como “sua 

unidade de extensão”. Não há, assim, como conceber um pensar que se determina e 

se forma, nem como parte de uma estrutura “como o movimento que retorna e que 

inicia a partir de si mesmo” (HEGEL, 2017, p. 200). O ponto de ruptura da filosofia 

hegeliana da filosofia spinozista, aqui, está nos processos do conhecer, isto é, no 

processo de fundamentação daquilo que é inteligível através do raciocinar.  

Nesse sentido, Hegel argumenta que: 
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Em parte, o conhecer é a reflexão externa, a qual não compreende e não deriva da 
substância o que aparece como finito, a determinidade do atributo e modo, assim 
como também em geral não compreende e não deriva da substância a si mesma, 
mas é, antes, ativa como um entendimento externo que acolher as determinações 
como dadas e as reconduz ao absoluto. (HEGEL, 2017, p. 200). 

 

Consciente da proposta spinozista de articular uma philosophia que engendra 

a natureza por sua definição matemática, isto é, que as primeiras e mais centrais 

proposições da “Ética” não devem ser entendidas como hipotéticas-dedutivas, Hegel 

aponta que a matemática “têm de iniciar com um pressuposto, que constitui seu 

elemento e sua base positiva” (HEGEL, 2017, p. 201). Mas o absoluto não poderia ser 

esse ponto de partida, pois o absoluto seria resultado, não pressuposto.  

Quanto ao método da philosophia spinozista, é interessante destacar a 

diferença ontológica entre ordem geométrica da res physica realis. Segundo 

Marilena Chaui (1999), “a primeira [ordem geométrica] é um ente da razão e 

nenhuma figura geométrica jamais foi produzida na Natureza [...]; em contrapartida, 

a coisa real exige que sua ideia enuncie não só como e por que uma ideia foi 

produzida, mas ainda como e por que o ideado foi produzido e existe” (CHAUI, 1999, 

p. 746). Assim na philosophia spinozista, o uso da ordem geométrica serve expor a 

constituição do real e fazer coincidir a definição com a existência de Deus. Para 

Chaui, é justamente o que Espinosa propõe na abertura do De Deo, uma vez que a 

ideia do ser absoluto, não é constituída “pelas dez primeiras proposições, cujos 

elementos seriam as definições e os axiomas, e sim  elas  ró rias definições” 

(CHAUI, 1999, p. 746).  

Na definição EId6, Espinosa nos informa que por Deus (Deo) “entendo o ser 

absolutamente infinito, isto é, a substância constante de infinitos atributos cada um 

dos quais exprime uma essência eterna e infinita”. Pela primeira parte da definição, 

fica claro que Deus é o ser, e que é essência do Ser absolutamente infinito, mas não é 

determinado apenas a infinitude da substância, mas também a manifestação dessa 

essência que envolve infinitude nos infinitos modos de extensão da mesma, isto é, 

nos atributos.  Ainda, pela definição EId3, sabemos que “substância é o que é em si e 

é concebido por si, não carecendo do conceito de outra coisa para ser formado”, e 

atributo pela definição EId4 é “o que o intelecto percebe da substância como 

constituindo a essência dela”. O atributo, portanto, enquanto modo de extensão da 

substância, isto é, de Deus, torna-se consciente de si (corpo-mente) e dos outros 

infinitos atributos igualmente provenientes da substância absolutamente infinita, ao 
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perceber aquilo que aparece como essência dela, ou seja, aquilo que é contida na 

substância como causa sui – causa de si. Espinosa esclarece “por causa de si entendo 

isso cuja essência envolve existência, ou seja, isso cuja natureza não pode ser 

concebida senão existente”. O conceito de causa sui é, então, uma propriedade da 

substância, que contém em si a própria ideia de infinitude. Tudo que é causa sui é 

infinito e tudo que é infinito tem sua causa sui.  

Talvez seja importante destacar que infinitude e finitude, enquanto 

propriedades da substância e das suas extensões, não são conceitos inteiramente 

contrapostos. Para Chaui, por exemplo, “o infinito não é outro do finito, mas é outro 

que o finito” (CHAUI, 1999, p.747). Nesse sentido, a ideia da substância tem na sua 

essência, e por imediato, na sua existência, ambas as propriedades da infinitude e da 

finitude, mas a finitude se manifesta nos modos de extensão, que podem ser 

entendidos pela duração ou tempo, enquanto o eternamente absoluto, não pode ser 

compreendido por duração ou tempo. Podemos assim também dizer que nos 

atributos existe uma essência de infinitude, que se manifesta como necessária na 

natureza enquanto existente até que esse modo de duração deixe de existir.  

Dessas primeiras definições da “Ética” podemos perceber que só é eterna a 

coisa cuja existência se segue apenas da definição de sua essência, ou seja, de sua 

causa sui, e, ainda, se a essência é infinita, ela é sempre afirmação absoluta de sua 

existência, isto é, também é causa sui. A ideia de causa sui, é, portanto, o que conecta 

e integra esses dois momentos imediatamente dados da substância. Ainda, o conceito 

de causa sui traz a imediatidade da ideia de liberdade, uma vez que segundo a 

definição EId7 “uma coisa é chamada de livre quando existe exclusivamente da 

necessidade de sua natureza e por ela é determinada a agir”, ou seja, a causa sui 

determina que a essência do ser existente absolutamente infinito é livre. Pela 

definição de causa sui as definições de substância e de atributo “afirmam 

imediatamente a existência necessária e inteligível do ser absolutamente infinito” 

(CHAUI, 1999, p. 748). Até este momento, porém, ainda não está claro como a 

afirmação da causa sui é inteligível e separada das coisas que não tem causa sui, isto 

é, que é concebido em outro e por outro. A questão que surge aqui é como a esse 

conceito aparece como inteligível e racional, fazendo com que os modos de extensão 

no seu pensar percebam as definições reais de Deus?  
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É importante retomar a unidade corpo-mente como apresentada na filosofia 

spinozista, uma vez que ambos são modos de extensão da substância absolutamente 

infinita, ou seja, são duas formas diferentes da mesma unidade de expressar dois 

modos da essência da substância. Assim, o corpo objetivo e o ideado, aquilo 

concebido pela mente, são propriedades da substância absolutamente infinita, que se 

manifestam enquanto propriedades também nos atributos. Por isso, na segunda 

parte da “Ética”, Espinosa afirma na definição EIId1 que “por corpo entendo um 

modo que expressa de certa e determinada forma a essência de Deus na medida em 

que é considerado como extensão”; e na definição EIId3 “por ideia entendo um 

conceito da mente que se forma na mente porque é uma coisa pensante”. Nos 

primeiros axiomas que seguem essas definições da segunda parte da obra, Espinosa 

expõe que nós pensamos [man thinks], porque Deus é uma coisa pensante [God is a 

thinking thing], e faz parte das propriedades existentes na essência de Deus o 

pensamento.  

A ideia, ou o pensamento, aparece fundamentalmente de duas formas na 

“Ética”, pela definição EIId4 de ideia adequada Espinosa diz “uma ideia que, na 

medida em que é considerada apenas por si, sem relação com um objeto, tem todas 

suas propriedades, ou denominações intrínsecas de uma ideia verdadeira”. Assim, 

ideias adequadas são aquelas ideias que não possuem a sua causa por e para outros, 

mas que também é causa sui, isto é, é concebida por si. Duas ressalvas se fazem 

necessárias, primeiro que Espinosa usa o termo “conceito” da mente na definição 

EIId6 para evitar a carga passiva do termo percepção, isto porque o conceito de ideia 

spinozista envolve necessariamente ação, atividade da mente, e, em segundo lugar, 

que o uso do termo “intrínseco” é posto justamente para excluir uma relação 

necessária com o extrínseco, ou seja, de relação da ideia coincidir com seu objeto. 

Espinosa deixa claro que as ideias adequadas, então, são causa sui, são intrínsecas, 

na medida em que não precisam de outros (externos) para serem consideradas como 

verdadeiras, e, uma vez que não depende de outros, não são nunca passivas, mas são 

ideias ativas na mente. Na proposição EIIp34, Espinosa que toda ideia que, em nós, é 

absoluta, ou seja, adequada e perfeita, é verdadeira. A verdade está então nas ideias 

adequadas, que são as ideias perfeitíssimas. Todas aquelas ideias que estão 

relacionada diretamente enquanto efeito da substância absolutamente infinita, ou 

seja, todas ideias com causa sui, adequadas, são verdadeiras, demonstrada pela 
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proposição EIIp32 “todas ideias, na medida em que são relacionadas a Deus, são 

verdadeiras”. Assim, a verdade se dá na realidade, na própria essência da existência 

de Deus, toda ideia causa sui em Deus é necessariamente verdade.  

Ao nosso intelecto, contudo, enquanto extensão da ideia de Deus, não 

envolvem necessariamente ideias adequadas. Na proposição EIIp31 Espinosa expõe 

que “nós podemos apenas ter um conhecimento inteiramente inadequado da duração 

de coisas singulares que são exteriores a nós”, ou seja, por ideia inadequada 

entendem-se as ideias confusas, que são causadas por e em outros, que não são 

diretamente relacionadas a Deus, e, portanto, são falsas. Em EIIp36 diz “ideias 

inadequadas e confusas seguem da mesma necessidade de ideias adequadas ou ideias 

claras e distintas”, assim ideias falsas são parte necessária do intelecto, na medida em 

que nem todas as ideias são simples e claras, que se seguem da ideia de Deus, mas 

muitas delas são causais, isto é, são relacionadas com outras ideias e causas, que 

também são relacionadas com outras ideias e causas, das quais nunca entenderemos 

em toda sua complexidade. Podemos conhecer aquilo que tem sua causa sui, 

justamente por que conhecemos todas as causas que a envolvem, já naquelas coisas 

que não tem sua causa em si, seria necessário entender todas as causas que dela 

seguem, e assim, consecutivamente. Se ambas as ideias adequadas e inadequadas são 

necessárias no intelecto, surge a pergunta de como as distinguimos?  

Segundo Marcos Gleizer (1999), é porque o intelecto humano é apenas uma 

parte do entendimento infinito que ela pode ter ideias inadequadas, mas isso não 

quer dizer que esteja fadado ao conhecimento parcial (GLEIZER, 1999, p.112). Assim, 

separar as ideias inadequadas das ideias adequadas significa “traduzir a relação de 

causalidade entre as ideias em termos de relação de dedutibilidade”, isto é, a ideia 

adequada “pode ser considerada como uma conclusão conectada com suas 

premissas” (GLEIZER, 1999, p. 115). Além disso, para Espinosa as ideias adequadas 

presentes na nossa mente, são idênticas às ideias adequadas de Deus, são 

relacionadas, assim como, ou consequentemente, as ideias adequadas são comuns a 

todos os intelectos humanos. Para Gleizer, essas ideias que ele chama de “comuns a 

todos” são “não apenas ideias das propriedades comuns das coisas, mas conteúdos 

cognitivos presentes a todos os homens” (GLEIZER, 1999, p. 118). Assim, pode-se 

dizer que aquelas ideias comuns não podem ser relativas ao conteúdo em cada mente 

humana, mas adequadas ao intelecto infinito de Deus, ao qual não necessitam de 
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demonstração, mas são concebidos em si como princípios primeiros. Essas ideias 

adequadas simples, comuns, são, portanto, imediatamente auto evidente a todos os 

intelectos, das partes e do todo, e não necessitam que busquemos suas relações de 

causalidade, mas sim de adequação e coerência.  

O conceito de causa sui, portanto, não apenas torna inteligível a própria ideia 

do absolutamente infinito, mas também das ideias verdadeiras que provém da ideia 

verdadeira de Deus, que em sua perfeição (o que para Espinosa é o mesmo que 

realidade pela definição EIId6), não necessita de causas exteriores para ser 

concebida, mas é e tem sua causa em si enquanto propriedade intrínseca. Talvez 

neste momento possamos retomara a crítica hegeliana, uma vez que se torna mais 

clara a visão de Hegel de que na filosofia spinozista “tudo tem seu fundamento 

suficiente”. Mas apenas ao que se refere a ideias adequadas e a existência da própria 

substância absolutamente infinita, enquanto causa de si, tem na própria essência 

enquanto propriedade (infinitude, eternidade, liberdade) seu fundamento suficiente, 

no sentido em que são percepções comuns a todos, não apenas percepções passivas, 

mas que são ativamente manifestadas no intelecto.  

Além disso, Hegel aponta que o conceito de causa sui spinozista falta 

personalidade. Segundo Macherey, Hegel vê na substância de Espinosa algo que 

nunca pode se tornar sujeito, nisto, “que falha na reflexão ativa de si, que permitiria 

afirmar [undertake] sua própria liberdade através de um processo próprio” 

(MACHEREY, 2011, p. 18). O problema da personalidade faz com que o conceito de 

causa sui, segundo Hegel, contenha em si tudo e só aquilo que já havia desde o início, 

não há uma passagem, ou uma reflexão do próprio self. Essa “inércia” da substância 

spinozista, que não sai de si e retorna a si pela reflexão, tornaria o espírito absoluto 

“preso e morto” que “não é nada além daquele self em uma restrição original, que 

está condenado do início” (MACHEREY, 2011, p. 18).  

Para entender essa crítica de Hegel a Espinosa, é também preciso discorrer um 

pouco sobre como, na “Ci ncia da lógica”, esse problema do início é tratado. 

Principalmente, como Hegel toma a ideia de fundamento como ponto de passagem 

da essência para a existência, e como essa transição, foco da segunda parte da 

“ outrina da ess ncia”, faz com que, a partir da reflexão de si, a substância saia do 

momento de imediatidade abstrata para o da existência concreta. 
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II. 
 
Através  do  aparecimento   e  da  dissolução  do  fundamento  na   “Ci ncia   

da 

 Lógica”, Hegel quer demonstrar como a essência alcança uma “unidade imediata”, 

idêntica a si e a negatividade, que passa a ser mediada pela autorreflexão. O 

fundamento, assim, “é uma das determinações de reflexão da essência” que, na 

medida em que vai ao fundo “adquire seu significado verdadeiro” (HEGEL, 2017, p. 

93). Para Hegel, o fundamento se põe como mediação real da essência uma vez que 

aparece enquanto reflexão suprassumida, que, ao mesmo tempo, “retorna para 

dentro de si e se põe através do seu não ser” (HEGEL, 2017, p. 94).  

Esse retornar a si, que se nega, na mediação real, determina a imediatidade 

“de um tal que é idêntico a si fora da relação ou da aparência”. A essência se dá como 

ser posto suprassumido e como substrato “que é” a “identidade da essência consigo 

enquanto fundamento”. 

O fundamento passa, então, por três momentos: (i) enquanto fundamento 

absoluto, que se determina como formas e matéria que se dá o próprio conteúdo; (ii) 

enquanto fundamento indeterminado, na qual sua relação se torna exterior a si, e, 

nisso, passa por uma mediação condicionante; e, por fim, (iii) enquanto transição 

para a Coisa em si, momento em que o fundamento pressupõe uma condição e a 

condição pressupõe o fundamento,  formando uma unidade condicionante e 

incondicionada – através da qual, pela dissolução da contradição, a Coisa aparece na 

existência.  

O fundamento absoluto é “base geral para a relação de fundamento”, no qual a 

essência se determina como fundamento e fundamentado. Essa determinidade “é a 

essência determinada através de si mesma”, na qual a negatividade, o não ser, é ser 

posto suprassumido idêntico a si, e tem uma “imediatidade firme, ou seja, é 

substrato”. O fundamento absoluto é dividido em “forma e essência”, “forma e 

matéria”, e “forma e conteúdo”, e através dessas fases o “fundamento fez de si em 

geral o fundamento determinado” de forma e de conteúdo. Segundo Hegel no 

fundamento absoluto, “o fundamento é a essência que, dentro de sua negatividade, é 

idêntica consigo”. Contudo, aqui, a essência se duplica em uma “dupla 

determinidade” entre fundamento e fundamentado – em um primeiro momento, 

enquanto fundamento é ser aí, a essência é esse determinar frente ao ser posto; e, em 
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um segundo momento, enquanto fundamentado, a essência é o imediato que ainda 

não é em e para si, mas aparece apenas como ser posto (identidade negativa).  

No momento do fundamento indeterminado, o “fundamento de um conteúdo 

determinado” é a relação de fundamento que “passa para a mediação condicionante”. 

O fundamento enquanto identidade que se relaciona consigo mesmo (ser posto) e 

que se nega (não ser), tem em seu conteúdo o mediador da unidade negativa, isto é, 

enquanto determinidade imediata, indiferente, “o negativo é a relação negativa da 

forma consigo mesma. A relação negativa entre fundamento e fundamento, ainda é, 

em um primeiro momento, mediação formal. “Agora, ambos os lados da forma” se 

põem enquanto lados suprassumidos da identidade, ela [a identidade] é o conteúdo 

determinado “com o qual a relação formal se relaciona através de si mesma como o 

mediador positivo”. O conteúdo determinado está posto tanto quanto fundamento, 

tanto quanto fundamentado. Nesta identidade do conteúdo “nada há dentro do 

fundamento que não esteja dentro do fundamentado, assim como não há nada 

dentro do fundamentado que não esteja dentro do fundamento”. Fundamento e 

fundamentado são “ambos toda a forma e conteúdo”, ainda não diversificados, então 

“a determinidade é somente simples [pura]”, sendo esse conteúdo determinado um 

fundamento formal. 

Por fim, no para o aparecimento da Coisa, o fundamento pressupõe e é 

pressuposto por uma condição, a unidade deles é o incondicionado. Agora, “a coisa 

em si, que passa para a existência através da mediação da relação condicionante”. A 

condição é um ser aí imediato com o qual o fundamento se relaciona, e, portanto, 

está “essencialmente condicionado” ao fundamento real. A condição presumida do 

fundamento é a identidade consigo, que constitui um conteúdo ainda indiferente 

frente a forma – “ele é apenas em si o conteúdo dela, um tal que somente deve 

tornar-se conteúdo, com isso, constitui o material para o fundamento”. Mas o 

imediato é indiferente a essa relação, pois o ser aí constitui o fundamento e “é o 

incondicionado para o mesmo”. O condicionado é a pressuposição ela mesma que se 

dá no fundamento, “mas essa determinação lhe é externa”. Ainda, segundo Orsini 

(2018), “enquanto o movimento do ser é regressar ao fundamento, o ser aí é 

condição, ou seja, é relação com a unidade da Coisa” (ORSINI, 2018, p. 4). 

Segundo Hegel: 
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Ambos os lados do todo, condição e fundamento, são, então, por um lado 
indiferentes e incondicionados um frente ao outro – um enquanto o não 
relacionado, para o qual a relação em que ele é condição é externa, o outro 
enquanto relação ou forma, para o qual o ser aí determinado da condição é 
somente como material, como um passivo, cuja forma, que o mesmo tem para si 
nele, é uma forma inessencial. (HEGEL, 2017, p. 124).  
 

Nesse sentido, ambos os lados da condição e fundamento estão em 

contradição, que é dissolvida no momento em que essa relação passa da 

exterioridade para o ser, para o intrínseco, numa fusão do imediato e do mediado 

dentro da unidade. Por se unirem em uma mesma identidade, condição e 

fundamento possuem a mesma imediatidade e essencialidade, isto é, se igualam – 

formam uma unidade essencial tanto de forma quanto de conteúdo. Nessa 

identidade, portanto, que pressupõe sua totalidade, faz aparecer da relação de 

condição e fundamento a Coisa – relação de condição com fundamento 

(fundamentado). Para Hegel, “o movimento da Coisa, de ser posta, por um lado, por 

suas condições, e, por outro, por seu fundamento, é somente o desaparecer da 

aparência da mediação” (HEGEL, 2017, p. 130). Assim, a Coisa emerge antes de 

existir, pois nela estão presentes todas as suas condições, uma vez que a Coisa que 

determina as condições, isto é, as condições não são primeiras à Coisa. Da mesma 

maneira, a Coisa surge de seu fundamento, ela é o movimento para fora do 

fundamento rumo a si mesmo, “na medida em que o fundamento foi ao fundo e não é 

fundamento algum; a Coisa emerge [...] da negatividade essencial própria ou da 

forma pura” (HEGEL, 2017, p. 131). Sendo assim a relação do fundamento “é a 

contradição da imediatidade indiferente” e da “mediação essencial”, ambas mediadas 

dentro de uma relação, do fundamento e da condição, na qual o “suprassumir da 

mediação é a existência”.  

Assim, a essência torna-se existência através da lógica dialética – da reflexão a 

partir de si, negação e retorno para si. O movimento da essência é o mesmo do 

movimento do pensamento, pois ambos, pensamento e objeto, desenvolvem 

dialeticamente a sua verdade. O negativo é elemento central da essência e da 

existência, pois, segundo Hegel, é apenas com essa reflexão, que se nega e retorna a 

si, que a essência do ser pode ser determinada sem recorrer a nada exterior, isto é, 

sem ter outras causas que não a si. A razão é, então, o movimento de autorreflexão, 

que reflete sobre si própria e que conserva sua própria contradição como sendo 

verdade (STEIN, 2002, p. 82). Como vimos, em Espinosa, essa causa em si ocorre na 
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existência sem uma reflexão de si e nem movimento que vai ao fundo e retorna. A 

limitação apontada que por Hegel ao conceito de causa sui, que ele tenta superar 

através dessa passagem do fundamento para a Coisa, que transpõe a essência como 

existência, é a justamente o fato da verdade ser o ponto de início do sistema 

spinozista. A promessa do sistema hegeliano é, no entanto, dessa nova verdade – 

aquela do pensamento filosófico que reflete a si mesmo e “por isso, é chamado de 

especulativo”, isto é, o pensamento absoluto. Já feito um breve esboço de apresentar 

a fundamentação da verdade e do conhecimento do absoluto em Hegel e Espinosa, 

alguns pontos de interlocução e interpretação precisam ser direcionados.   

 

III. 
 
O texto “Hegel ou  s inosa” (2011) é reconhecido como um dos grandes 

clássicos da análise destes autores, nele Macherey discute a interpretação hegeliana 

do sistema de Espinosa, e, comenta as críticas de Hegel a causa sui. Segundo 

Macherey, ao iniciar suas definições da Ética, estabelecendo que a substância é causa 

sui, ele está apresentando em forma de asserção, a instância mais especulativa 

filosófica (MACHEREY, 2011, p. 42). Ao mesmo tempo, no que se refere ao método, 

Macherey salienta que Espinosa não possui uma ideia de um início absoluto, como 

Hegel parece sugerir, ao contrário, as apresentações ocorrem ainda num nível 

abstrato, que ganham significa a partir do momento em que funcionam como 

demonstrações e produzem determinado efeito. Com isso, “talvez seja necessário ler 

a ‘Ética’ da mesma maneira como a ‘Lógica’ hegeliana” (MACHEREY, 2011, p. 51). 

Nessa leitura correlata, o conceito de causa sui, poderia ser equivalente ao conceito 

de ser, na lógica hegeliana, ou seja, uma noção primeira que deve ser compreendida.  

Contudo, o conhecimento em Espinosa é sempre algo positivo, a ideia é 

sempre ativa, e não passa por um momento de negação, que é central para uma 

leitura próxima a de Hegel. A pergunta central, aqui, é se a negatividade é realmente 

necessária para tornar o todo inteligível, como sugere Hegel. Ou, como sugere Stein, 

“a questão que resulta da visão geral do sistema hegeliano se refere à validade do seu 

método e, consequentemente, à verdade de seu sistema” (STEIN, 2002, p. 82). Ou, 

ainda, conforme Shmueli (1970), “a preocupação de Hegel com os conceitos de 
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Espinosa foi completamente influenciada por sua luta pela justificação ou validação 

do seu próprio método2”. 

 Se a crítica de Hegel a Espinosa concentra-se na falta de mobilidade ou na 

inércia da substância spinozista, é devido ao movimento que é trazido com a noção 

de negação, ou de dialética, que tiraria a substância da tautologia vazia. Contudo, a 

tentativa de Espinosa através das demonstrações da “Ética” é de refutar os 

argumentos teleológicos, e, por isso, o processo do conhecimento spinozista é 

absolutamente causal – a falta de negatividade faz com que a atividade do intelecto 

não dependa de causas externas como aquelas teleológicas.  

Assim, Espinosa consegue definir a causalidade essencial, que tem sua base a 

racionalidade, com uma definição sem uma visão teleológica. Além disso, como bem 

aponta Della Rocca (2008), a ideia hegeliana de desenvolvimento através das 

estruturas da lógica de um momento mais perfeito, de passagem da imediatidade 

para a existência concreta, implica numa dimensão teleológica, porque qualquer tipo 

de privilégio de pensamento, espécie, tempo e período, seria arbitrário. Nesse 

sentido, Espinosa perguntaria: “se Deus se torna mais potente, de onde esse maior 

poder viria?” (DELLA ROCCA, 2008, p. 292), e, claro, como nada pode existir fora de 

Deus, ele precisaria já existir em Deus, o que implicaria que Deus já tinha esse poder 

antes ou já era capaz de maximizar sua potencialidade desde o “início” – nesse 

sentido, não acrescentando nada além daquilo que já estava tomado como essência 

da sua existência.  

Ainda, segundo Della Rocca: 
 
Olhar para além de outro momento para mais valor no mundo, como Hegel, é, 
para Espinosa, cometer o mesmo erro daqueles que procuram ter uma vida após 
a morte — separado deste — em que a perfeição pode residir. A rejeição de 
Espinosa à melhoria progressiva do mundo é, assim, de uma peça com a sua 
rejeição de todas as outras tentativas de encontrar o valor de uma coisa em uma 
fonte fora daquela coisa. Nós podemos mais uma vez ver que, para Spinoza, valor 
e perfeição são radicalmente intrínsecos. (DELLA ROCCA, 2008, p. 292). 
 

Se, considerarmos que, a partir de Espinosa, um movimento de 

potencialização e aperfeiçoamento da substância não é possível, na medida em que, 

se nada existe além dela, toda capacidade do absoluto já é essencialmente sua 

existência no ponto de partida, então qual seria a função da negação? O negativo 

nada traria, senão, algo que já existe na substância absolutamente infinita – uma vez 
                                                      
2 N.T. do original: “Hegel's concern with Spinoza's concepts was thoroughly influenced by his struggle 
for the justification or validation of his own method”. 
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que ela é completamente causa sui, e não há nada que exista se não nela e através 

dela. O processo de racionalidade, para Espinosa, não tem um sentido de 

aprimoramento, mas de tornar a expressão do poder enquanto essência existente da 

substância, mais “puro” na inteligibilidade, isto é, tornar o pensamento e a razão 

processos mais ativos na mente, e menos passivos. Mas porque nosso intelecto não é 

perfeito, como o de Deus, nós podemos ter apenas aquela verdade sussurrada 

[grasp] por Deus – aquelas ideias adequadas que, enquanto ativas na mente, 

possuem sua causa em si. Para Hegel, essa intuição do sussurro da substância é 

incorporada na teoria sem qualquer prova. É paradoxo, para Hegel, que a substância 

spinozista seja intuitiva a partir da inteligibilidade, mas que não precisa de uma 

característica individual – “para Hegel, a substância de Spinoza tornou-se o 

paradigma de ambos a abstração presa e intuição presa” (SHMUELI, 1970, p. 186).  

 
 
Considerações Finais 
 
 
Frente às críticas Hegelianas ao sistema de inteligibilidade e conhecimento do 

absoluto em Espinosa, como argumenta Stein (2000), pode-se levantar a questão de 

se e por que o método dialético seria o único possível para a análise do conhecimento 

(STEIN, 2000, p. 84). Essa pergunta torna-se fundamental na medida em que Hegel 

busca articular um movimento do absoluto, passando da imediatidade do Ser para 

seu aparecimento na existência enquanto aquela reflexão que o fundamento negou e 

que retornou para si, como um sistema que responde as limitações de Espinosa. 

Porque o fundamento em Hegel surge como momento, dinâmica, que se dissolve 

quando realiza ou alcança sua completude, ou seja, quando através dos seus 

momentos traz a Coisa enquanto essência na existência, ele possui esse papel de 

articular a substância absolutamente infinita enquanto momentos reflexivos, isto é, 

dialéticos. A inércia da substância spinozista, estaria, para Hegel, justamente que, em 

função de ser fundamentada pelo princípio da causa sui, a substância é o início e o 

fim nela mesma, sem nenhum movimento de negação e de autorreflexão. Mas, como 

colocado por interlocutores de Espinosa, a leitura hegeliana do sistema spinozista 

enquanto “começo” é por si só, enganosa – a substância absolutamente infinita não é 

nem início, nem meio, nem fim, assim como não é movimento que busca a perfeição, 
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ela é a completude da realidade, já perfeição, que não pressupõe suas próprias 

determinações, mas que, pelas determinações, demonstram seu efeito no real.  

Há de se distinguir, pelo menos, duas formas de conhecimento na “Ética”: 

uma referente à substância eterna e infinita, e outra ao conhecimento dos seus 

modos de extensão enquanto expressões finitas no tempo e espaço. O conhecimento 

daquilo que é infinito, não pode se dar a partir de uma leitura de tempo e do espaço. 

Espinosa deixa claro que a substância é perfeita, e perfeição significa não limitação 

pelo tempo e espaço. Com isso, pela impossibilidade de pensar a substância em 

tempo e espaço, que um processo ou momentos de aperfeiçoamento da mesma são 

possíveis – nada existe fora da substância, nem o movimento – e, portanto, a verdade 

é aquilo que tem sua causa em si, que por suas ideias simples comuns a todos os 

homens, é percebido pelo intelecto através da atividade da mente. O conhecimento 

daquilo que se determina em duração – tempo e espaço – não pode ser adequado, ele 

é a expressão das ideias confusas e difusas que não podem fundamentar a ideia de 

verdade.  

Como bem afirma Shmueli (1970), o sistema spinozista não pode ser 

completamente descartado por Hegel na medida em que é uma das etapas ou 

momentos do espírito absoluto. Para Hegel, necessariamente, o sistema de Espinosa 

é verdadeiro, mas não é o mais verdadeiro. Assim, parece que, em grande medida, a 

crítica de Hegel a Espinosa é a de que o sistema spinozista não é suficientemente 

hegeliano (embora quase), no sentido de que não permite, na própria teoria, 

incorporar a noção de dialética proposta por Hegel. Isso porque a dialética, quando 

chega ao seu conceito na “Ci ncia da lógica”, é a verdade do absoluto, consegue 

apontar através da reflexão filosófica, aquela verdade mais perfeita dentro dos 

momentos espírito do absoluto. Mas, porque o sistema hegeliano da dialética tem 

mais validade de conhecimento do absoluto que a de Espinosa? Os textos auxiliares, 

embora muito elucidativos, não conseguem apontar qual sistema nos diz mais sobre 

a verdade, principalmente tendo em vista algumas interpretações erronias de Hegel, 

contudo indicam que os dois sistemas, de fato, elaboram de forma diferente a razão e 

a inteligibilidade do absoluto.  
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14. O CONCEITO DE REFLEXÃO EM HEGEL E O MOVIMENTO 

DIALÈTICO: O DESENVOLVIMENTO DA ESSÊNCIA COMO REFLEXÃO E 

A CRISE SOCIOAMBIENTAL NA MODERNIDADE 

 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-14-7-14 

Cleide Calgaro1 

Introdução 
 
 O objetivo do trabalho é discutir o conceito hegeliano de essência e a 

compreensão dialética da contradição lógica, ou seja, a contradição entre dois 

enunciados em consideração de um estado de coisas, como uma contradição real, 

como uma determinação objetiva do estado de coisas. Hegel entende que a 

contradição é uma forma objetiva de descrição da essência que se deve conhecer 

(HEGEL, 2017, p. 78-83). Desta forma, o trabalho pretende fazer uma discussão 

acerca dos conceitos de reflexão para verificar como a mesma pode ser um 

instrumento para a minimização da crise socioambiental, na atual sociedade 

moderna.  

A crise socioambiental se traduz no fato de haver problemas sociais como a 

desigualdade e a pobreza, e, também problemas ambientais como poluição, etc. Com 

isso, a crise ambiental leva à crise social e vice-versa. 

Para tal, utilizou-se o método analítico, no qual é apresentado o estudo da 

obra de Hegel, Ciência da Lógica. 2. Doutrina da Essência a fim de vislumbrar sua 

aplicação a crise socioambiental.  

Hegel elabora uma crítica imanente das categorias tradicionais da metafísica e 

das supostas leis que regulam o entendimento, as quais são explicadas no livro. A 

partir do estudo da reflexão em Hegel, na doutrina da essência, se propõe fazer uma 

breve ponderação sobre a crise socioambiental que assola a sociedade moderna atual. 

Crise essa, analisada sob os aspectos sociais – pobreza, desigualdade social, etc. – e 

aspectos ambientais – poluição, desmatamento, etc. Deste modo, a crise ambiental é 

um reflexo ou uma aparência da crise social, a qual pode ser compreendida através 

da relação reflexiva hegeliana. 

                                                      
1 Doutora em Ciências Sociais na Universidade do Vale do Rio dos Sinos — UNISINOS. Pós-Doutora 
em Filosofia e em Direito ambos pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul — 
PUCRS. Doutoranda em Filosofia pela PUCRS, na condição de taxista CAPES. Professora da 
Graduação e Pós-Graduação em Direito na Universidade de Caxias do Sul. 
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1 Considerações sobre a doutrina da essência: o movimento do ser 
para a essência 

 

É importante entender a doutrina da essência e natureza de sua divisão 

interna. A ciência da lógica busca entender o movimento que vai do ser ao conceito. 

Esse movimento realiza outro movimento que é aprender a substância como sujeito e 

explicar a maneira com que tudo o que se apresenta a experiência seria posto como 

uma estrutura conceitual do sujeito. Com esse movimento, a essência seria uma 

noção que vai se operar com a mediação entre o ser e o conceito; portanto, a doutrina 

do ser é uma sucessão de passagens de um conceito a outro.  

Já as categorias da essência (como a “identidade”, a “diferença”, a 

“contradição” e o “fundamento”) são imediatamente categorias relacionais, ou seja, 

cada termo traz o seu oposto. Dessa forma, o outro acaba perdendo o aspecto de um 

exterior indiferente para vir a se tornar aquilo que está desde o início indissociável do 

que é o seu oposto.  

A passagem do ser para a essência está verificada pela explicitação, onde se 

trata de explicitar uma estrutura que é relacional e que já estava em operação, mas de 

maneira não reflexiva, na compreensão das categorias do ser. A doutrina da essência 

é construída pelo movimento que vai da interioridade à tematização da exterioridade, 

onde se parte da reflexão da essência em si mesma e se vai para a direção dos modos 

do aparecer, quer dizer, parte-se daquilo que aparece à consciência em sua 

experiência. Posteriormente, o movimento de interioridade à exterioridade será visto 

na doutrina do conceito.  

Segundo Hegel, o “movimento que a essência percorre inicialmente é o da 

negação do ser, o qual acaba se interiorizando na essência” (HEGEL, 2017, p. 09). 

Assim, o autor afirma que “a verdade do ser é a essência” (HEGEL, 2017, p. 31), onde 

“o ser é o imediato” (HEGEL, 2017, p. 31). A essência, de certa maneira, seria o 

movimento do próprio ser, a essência é o ser que passou, mas de forma atemporal. 

(HEGEL, 2017, p. 31). Como isso a essência está, segundo Hegel (2017, p. 33) entre o 

ser e o conceito e seria o meio termo dos mesmos, sendo a “passagem do ser para o 

conceito. A essência é o ser em si e para si, mas o mesmo na determinação do ser em 

si; pois sua determinação universal é do provir do ser, ou seja, de ser a primeira 

negação do ser”. 
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Desta forma Hegel (2017, p. 34) é categórico ao afirmar que a essência aparece 

num primeiro momento dentro de si mesma, isso quer dizer, que se tem a reflexão. E, 

num segundo momento, ela se torna aparecimento para, num terceiro estágio, 

revelar-se. A essência se perfaz com a reflexão, que será tratada a seguir.  

 

2 O desenvolvimento da essência como reflexão e suas estruturas 

 

A reflexão é constituída pelo ser; isso quer dizer que, ao se afirmar que a 

verdade do ser seria a essência e ao se determinar a essência como uma forma de 

reflexão, Hegel afirma que não há nada anterior ou mesmo exterior a reflexão. Essa 

reflexão, ao se aprender as operações próprias do pensar, põe as condições de 

possibilidades para que um objeto apareça a consciência. A posição de Hegel afirma 

que a reflexão enquanto movimento próprio da essência, não seria apenas a posição 

das condições subjetivas para a constituição de tudo o que é determinado e mesmo 

condicionado ao sujeito. Ela é um movimento absoluto e incondicionado.  

A reflexão se apresenta como uma determinidade absoluta, ou seja, uma 

reflexão pura absoluta seria o seu movimento que surge do nada e que encaminha 

para o nada, numa contínua autodeterminação da essência. Hegel entende que “a 

essência é a reflexão; o movimento do devir e do passar que permanece dentro de si 

mesmo, em que o diferenciado está determinado pura e simplesmente apenas como o 

negativo em si, como aparência” (HEGEL, 2017, p. 43). 

Para Iber (2018c), “reflexão introduz-se o conceito de reflexão através do 

conceito de aparência. A aparência é, com efeito, idêntica à reflexão, mas apresenta-

a, contudo, apenas em um aspecto. Ela é a “reflexão enquanto imediata”. Com isso, 

ela é caracterizada como estágio inicial da reflexão”. O autor continua afirmando que: 

 
Todavia, no seu estágio inicial, a reflexão não é ainda propriamente ela mesma. A 
própria reflexão é conceitualizada por Hegel como a “aparência que foi para 
dentro de si e, com isto, se tornou-se estranha à sua imediatidade” (idem) frente 
à essência. Nessa alienação, que é uma mediação, a imediatidade da aparência 
frente à essência desaparece e a aparência se mostra como reflexão. O ir para 
dentro de si da aparência é o seu regresso na reflexão. (IBER, 2018c). 

 
Com isso, Iber (2018c) entende que “Hegel determina mais atentamente a 

estrutura lógica da reflexão. A reflexão da essência é caracterizada como movimento 

do devir e da passagem que permanece dentro de si mesmo”. Desta forma, “ela é, 
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portanto, um devir e uma passagem que retorna a si mesmo. Nela, o “diferenciado” é 

apenas algo fantasmagórico, portanto, aquilo que ”está determinado pura e 

simplesmente apenas como o negativo em si, como aparência”” (IBER, 2018c).  

Hegel (2017) denomina a estrutura lógica da reflexão como negatividade 

autorrelacional. Com esse movimento, tem-se três momentos, sendo eles: a reflexão 

ponente, reflexão exterior e a reflexão determinante, as quais serão vistas de forma 

breve a seguir. 

 
2.1 Reflexão ponente 
 
 
No caso da reflexão ponente, ela é o seu pôr, ou seja, ao mesmo tempo em que 

é a reflexão posta, ela é pressuposta, ou seja, a posição e a pressuposição são obtidas 

por esta reflexão. Para Hegel “inicialmente a reflexão é o movimento do nada para o 

nada, ou seja, a negação que se une consigo mesma” (HEGEL, 2017, p. 44), porque a 

aparência é esse não-ser que somente é ser através de sua própria negação como ser, 

ele é a negação como negação.  

Para Iber (2018c) 

 
a aparência tem seu ser em um outro, após a transposição das suas 
determinações na essência não é mais verdade. De agora em diante, ela é a 
própria negatividade que se relaciona consigo. A necessidade desta nova 
determinação da aparência resultou pelo regresso da aparência na reflexão. Ela 
tem sido deduzida no preâmbulo do item “C. A reflexão” sob o título “a aparência 
absoluta” (43). A aparência como a “alternância do negativo consigo mesmo” se 
determinou progressivamente à “reflexão absoluta da essência”. 

 

E Iber (2018c) continua afirmando que no § 3 da doutrina da essência se  
 

determina a imediatidade da negação (autorrelacionante) como sua igualdade 
consigo. A reflexão é “inicialmente” – esta restrição vale apenas para a “reflexão 
ponente” – “o movimento do nada para o nada”, “a negação que se junta consigo 
mesma” e, com isso, “em geral, igualdade simples consigo, a imediatidade” (44). 
A igualdade consigo ou a imediatidade da essência tem seu fundamento 
unicamente nesse “juntar-se” da negação.  

 
Com isso, a reflexão na essência tem o papel de passagem do ser para a 

essência, como suprassunção da passagem, ou seja, a suprassunção da aparência que 

é a passagem da imediatidade do ser para a imediatidade mediada da essência. A 

reflexão se torna um produto do processo de aparecimento da essência, isso quer 

dizer que essa união consigo mesma que é a reflexão é primeiramente igualdade 
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consigo ou imediatidade e, num segundo momento é a igualdade do negativo 

consigo. Assim ela é a igualdade que se nega a si mesma, a imediatidade que em si é o 

negativo, o negativo de si mesmo é o que não é. Para Iber (2018c): 

 
O juntar-se do negativo consigo mesmo é (i) ”igualdade consigo, ou seja, 
imediatidade” (44). Contudo, visto que a igualdade consigo ou imediatidade 
consiste como a “igualdade do negativo consigo” (idem), ela é também (ii) 
“igualdade que se nega a si mesma” (44). Na medida em que a igualdade consigo 
ou imediatidade é, portanto, a da negação, esta igualdade ou imediatidade se 
nega. Assim Hegel pode determinar a imediatidade como “em si [...] o negativo, o 
negativo dela mesma, que consiste em ser o que ela não é” (44). Com este 
pensamento Hegel desenrolou o pensamento básico para a reflexão como pôr.  

 
Iber resume a questão afirmando que: “A reflexão é unidade da negatividade e 

da imediatidade. Esta unidade se produz a partir da negatividade que se relaciona 

consigo mesma. Aqui existe uma dialética na qual a negatividade e a imediatidade se 

suprassumem igualmente uma na outra” (IBER, 2018c). 

A reflexão ponente pode ser caracterizada como a que começa com o nada, 

pois parte do nulo que é a aparência e que põe a própria essência como a referência 

da reflexão, deixando de lado, o ser. Essa reflexão significa o aparecimento da 

essência na essência e o ser pressuposto é o ser-posto que é a aparência do ser. A 

aparência se torna ser-posto mediante o desenvolvimento da essência que é refletida 

nela mesma. O ser-posto é o ser determinado pelo pensamento da essência. Hegel 

caracteriza o movimento reflexionante de forma diferente de Fichte, pois afirma que 

é um ato absoluto. O movimento de reflexão deve ser tomado como “a pressuposição 

do retorno em si — aquilo de onde a essência provém e que é primeiramente esse 

retorno”, pois a própria pressuposição do autorretorno da reflexão é “apenas no 

retorno mesmo”. (HEGEL, 2017, p. 46). 

A reflexão se opõe a uma imediatidade e somente através dessa é o 

suprassumir negativo do negativo da própria imediatidade que está contraposta a ela. 

A seguir se analisa a reflexão exterior e suas principais características.  

 

2.2 Reflexão exterior 
 

 Para Iber (2018d), “sobre a reflexão exterior se efetua a passagem da reflexão 

exterior no domínio da reflexão determinante e as determinações refletidas. O 

projeto de Hegel se torna saliente do seu próprio resumo após o travessão: “Com isso, 
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está suprassumida a exterioridade da reflexão frente ao imediato” e continua 

afirmando que:  

 
Seria possível ler isso como alegação para um retorno da reflexão ao domínio da 
exterioridade e da duplicação da reflexão. Porém, a reflexão e a imediatidade já 
foram elaboradas tão intensamente como casos determinados um frente ao outro 
e como dois casos diversos de reflexão, que o regresso ao estágio anterior da 
interioridade da reflexão enquanto reflexão ponente se depara com uma 
resistência insuperável. Especialmente a reflexão ponente, na prorrogação da sua 
consequência lógica, apresentava o movens para a extrapolação da reflexão 
enquanto exterior. (IBER, 2018d). 

 

 De modo diferenciado da reflexão ponente, a reflexão exterior inicia com o ser 

imediato, o pressuposto. Na visão de Iber (2018e), “a procura do universal de um 

imediato dado na faculdade de julgar reflexionante aparece como caso da “reflexão 

exterior” (§ 2, 48)”. Com isso,  

 
ao mesmo tempo, no ir além de um imediato para o universal, a reflexão 
ultrapassa a reflexão exterior em dois sentidos diferentes: (i) pela relação com 
seu universal, o imediato é determinado como particular e perde seu status como 
singular e ente imediato. (ii) Aquilo, ao qual o imediato é relacionado, seu 
universal, é a essência ou o essencial. Com isso, a reflexão adquire um caráter 
objetivo. (IBER, 2018e). 

 
Portanto, Hegel entende a reflexão como uma reflexão da razão, reconhecendo 

como reflexão que é subjetiva e objetivamente posta. Toda a doutrina da essência 

demonstra como a reflexão já é em si a própria reflexão da contradição. Deste modo, 

para Hegel, a reflexão é a essência das coisas, ambas tomadas através de suas formas 

que são reconstruídas. No momento seguinte, estuda-se a reflexão determinante e as 

suas principais características.  

 

2.3 Reflexão determinante 

 

A reflexão determinante é a própria essência que se determina, ou 

essencialidade, que nada mais é do que o surgimento da essência em si mesma, mas 

como essa reflexão que surge através da suprassunção de uma suposta aparência das 

coisas. Iber entende que “a reflexão exterior se efetua a passagem da reflexão exterior 

no domínio da reflexão determinante e as determinações refletidas” (IBER, 2018d). 

Desta forma, a reflexão determinante é a unidade da reflexão ponente e da reflexão 

exterior. Ela é a unificação da reflexão e possui dois momentos, sendo de um lado o 
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ser-posto e do outro a reflexão em si mesma refletida (ou a reflexão em si que é 

exterior). Iber (2018d) entende que: 

 
A reflexão determinante se origina com a suprassunção do alheamento 
[Fremdheit] e da exterioridade da reflexão frente à imediatidade. A imediatidade 
não é privada, nesse caso, da sua autossubsistência e cooptada pela reflexão, tal 
como sucedia no estágio da reflexão ponente, mas ela retém expressamente sua 
independência. A exterioridade é apenas suprassumida de tal modo que a 
imediatidade pressuposta é identificada com a reflexão. Em si, o imediato 
pressuposto era o mesmo que a reflexão, contudo, apenas agora a identidade está 
posta como tal e, com isso, também para a reflexão (cf. § 4, 47). Não é porque a 
reflexão recobra novamente dentro de si o imediato que a exterioridade é 
superada, mas, inversamente, porque a reflexão se estabelece na própria 
imediatidade pressuposta. O objetivo da reflexão é, portanto, que a reflexão se 
reencontre dentro do outro. Ou, visto a partir da reflexão exterior, é o objetivo de 
superar de tal modo a exterioridade, que a reflexão se junta com o imediato. A 
unificação da reflexão e da imediatidade se realiza, portanto, no terreno da 
imediatidade. A reflexão se tornou seu próprio outro, de modo que ela é, agora, 
“reflexão imanente” (48) desta. Com isto está estabelecida uma situação, na qual 
a reflexão existe no modo de sua alteridade. 
 

 De acordo com o acima exposto, a reflexão ponente põe o ser-posto que vai se 

transformar no ser imediato da reflexão exterior, ou o seu pressuposto, pois não 

existe a posição sem a produção de uma pressuposição e, retroativamente, não existe 

pressuposto que não tenha tido um ser-posto.  

A reflexão exterior já faz parte de algo, a reflexão ponente, que é responsável 

pela posição de algo e que pode começar com o nada. Portanto através da dialética da 

posição e da pressuposição, o ser-posto se transforma em outro. O ser-posto, que se 

origina do nada e, deste modo, não possui pressuposto algum, é o retornar nele 

mesmo. Por isso, na reflexão exterior ele é reflexão em si.  

Na reflexão determinante, o ser-posto é suprassumido como reflexão em si, de 

maneira que a primeira conserva em sua determinação essas duas formas de reflexão 

— — a ponente e a exterior. O ser-posto corresponde ao ser-aí da essência, porque é a 

forma pela qual a essência é ser, ou seja, negatividade absoluta. 

Assim, para Hegel (2017, p. 49), “a reflexão exterior inicia do ser imediato, a 

reflexão ponente, do nada”. Deste modo, “a reflexão exterior, que se torna 

determinante, põe outro, mas a essência, no lugar do ser suprassumido; o pôr não 

põe sua determinação no lugar de outro; ele não tem pressuposição alguma” 

(HEGEL, 2017, p. 49). Contudo, a essência se determina através do próprio ser-posto 

da reflexão e embora a esfera da essência seja ele apenas um algo determinado. Mas, 

no ser-aí, o ser-posto é apenas algo que é negativo, tal como o ser-aí é para o ser. 
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Portanto, o ser-posto é ser-aí e essência. Ele é a convergência entre ser-aí e a 

essência, responsável por unir o ser-aí com a essência e a essência com o ser-aí. É 

através desse movimento que a essência possui ser e o ser possui a essência, o ser-

posto acaba representando o centro unificador dos dois. Para Iber (2018d), “a 

exterioridade da relação entre reflexão e imediatidade pressuposta se suprassume, 

portanto, de tal modo que o próprio movimento da reflexão se torna o andamento 

imanente da própria Coisa pressuposta”. 

A seguir se analisam as questões atinentes à reflexão e a crise socioambiental 

que se instaura na sociedade moderna.  

  

3 A reflexão hegeliana e a crise socioambiental: um movimento 
dialético  

 

A crise socioambiental é marcada, na modernidade, pelo fato de que os 

problemas sociais acabam influenciando nos ambientais e vice-versa. A exemplo 

disso, a pobreza gera a falta de saneamento básico, que gera a poluição. Esses fatores 

devem ser repensados sob uma nova ótica, que não a cartesiana, de lucro mercantil e 

destruição.   

Atualmente essa crise socioambiental, sendo que a sociedade moderna 

verifica-se uma série de problemas sociais (pobreza, ausência de dignidade humana, 

etc.)  e ambientais (poluição, desmatamento, etc.), onde a reflexão como movimento 

circular precisa ser pensada. A ligação do ser humano com a natureza carece de 

reflexão, onde o ser e a relação acabam sendo suprassumidos. Dessa forma é preciso 

um novo pensamento para o enfrentamento da crise socioambiental, esse 

pensamento pode ser coadunado com a reflexão ponente, exterior e determinante. 

Portanto, a crise ambiental é um reflexo da crise social e essa relação reflexiva pode 

ser compreendida pela lógica hegeliana. 

 Nesse contexto acima descrito, para Iber, “a essência como reflexão é o 

movimento circular do nada para o nada que, com isso, retorna em si. Nela, o ser e a 

relação com o outro estão suprassumidos. A relação com o outro ou a determinidade 

podem ser pensadas apenas ainda na unidade com a autorrelação da negação” (2015, 

p. 63). A realidade dos problemas ambientais deve ser compreendida a partir da 

reflexão, tudo isso para se buscar a essência, que é aquilo que vem depois do ser, pois 

a crise ambiental está ligada a crise social e está em constante transformação. 
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Com base nas categorias da reflexão, tenta-se explicar o real, ou seja, a 

realidade perpassa a mediação, o conhecimento e a reflexão. Com isso, a mediação é 

sair do ponto 01,a crise socioambiental, se diferenciar no ponto 02 — a solução para o 

problema, onde ela não é mais a mesma, pois acontece uma reflexividade, que é a 

negação. Para compreender a crise ambiental, é preciso compreender a crise social e 

o real, pois todo o real está em movimento. Com isso, observa-se que a crise social e 

ambiental está em constante transformação e os problemas devem ser 

compreendidos como o movimento, para poderem ser revistos e repensados. Os 

problemas da crise, com o passar dos tempos, crescem — por exemplo, o aumento da 

poluição, as mudanças climáticas, o aumento da pobreza e da desigualdade social, se 

acentuaram na modernidade.  

Deste modo, a essência, que é a estrutura abstrata da realidade, compreende 

como a reflexividade está compreendida como negatividade — pois constatar a 

realidade imanente como ela se reflete é algo externo. A crítica que Hegel faz à forma 

de como conhecer é o suporte para repensar a pobreza e os problemas ambientais, 

visto que há uma necessidade de compreender a realidade atual, sob pena de 

desestruturação. É preciso ver o todo, compreender o real a partir do nada, do nada 

para o nada, compreendendo a totalidade. Com essa compreensão, pode-se buscar 

uma viabilidade para o problema ao sair do nada para o nada, em entremeio a essa 

reflexão se torna possível pensar o problema atual. Como a essência se determina, ou 

seja, se diferencia do seu em si para se tornar para si, o ser que dentro de si é a 

negatividade. Ou seja, o ser reflexivo passa para si, com isso acontece o movimento 

dialético, do positivo e do negativo. A partir dessa análise, há a necessidade de se 

pensar os pontos negativos da crise socioambiental com o objetivo de encontrar uma 

viabilidade para a mesma. A essência é o resultado do ser, ou seja, a essência como 

reflexão nela mesma é o movimento de interiorização, onde a realidade que se 

interioriza é o processo de reflexão das estruturas lógicas da realidade. Na essência 

há a primazia do sujeito, o início e o fim do movimento (onde se absorve o 

movimento do ser). 

 Como em cada categoria se tem o movimento de em si e para si, da identidade 

para a diferença, atinge-se o movimento dialético de repensar as estruturas da crise 

socioambiental. A exemplo disso, a pobreza e a falta de saneamento básico, que 

trazem distúrbios sociais e ambientais, devem ser pensados em si e para si, ou seja, o 
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que deu origem ao problema, como a estrutura de pensamento funciona na lógica do 

problema e qual a síntese do mesmo. Hegel trabalha as estruturas de pensamento, o 

imediato está relacionado imediatamente com o ser, a essência é o algo e o ente é o 

outro. A essência acaba sendo o resultado do ser e vem depender do ser. Assim, a 

essência é a reflexão, ou seja, o ser aí, é a atividade de aparecer, sendo o movimento 

de aparecer. Dessa forma, surge a reflexão. A reflexão é a estrutura lógica do 

autossubsistir. Para Iber (2015, p. 63), “Ela existe apenas como autonegação pura. 

Isso significa que a negação, na medida em que ela é (i) diferenciar, tem que se negar 

na sua autorrelação e, com isso, também se suprassumir, e na medida em que ela (ii) 

também ainda deve ser o negado ou o seu outro, ela tem que, ao mesmo tempo, 

também ser o que ela não é”. Portanto, a reflexão é algo emanado do ser, para se 

conhecer ela reflete nela mesma. No caso da reflexão ponente, que põe, se pressupõe 

e retorna a si (ou seja, é o ser posto pela reflexão), Iber (2015, p. 63) afirma que 

 
a reflexão ponente desdobra uma dialética na qual o negativo e a imediatidade se 
suprassumem igualmente um no outro e, com isso, ela torna explícito o caráter 
crítico-ontológico do conceito de essência hegeliano. Hegel conceitualiza a 
reflexão sob o título ‘retorno do negativo em si’; como retorno do negativo em si 
ela é, em primeiro lugar, pôr a imediatidade, desde que nisso se dê um 
“suprassumir do negativo”. A reflexão ponente é, em segundo lugar, pressupor. 

 
A reflexão ponente acaba sendo um pôr (imediatidade e negatividade) e um 

pressupor (imediatidade e negatividade). Dessa forma, o pôr implica um pressupor, 

onde há um contrachoque que une e reúne em um único pensamento a reflexão 

ponente e pressuponente, formando a reflexão absoluta. Essa reflexão é uma 

estrutura de pensamento puramente formal e concreta para se entender o real.  

Adiante Iber afirma que “Que ele é o seu negativo, o seu outro, agora não está 

mais posto pela própria reflexão. Esta é dependente do seu pressuposto e 

determinada por este. Ela é reflexão exterior” (2015, p. 65). No caso da reflexão 

exterior, ela é o silogismo onde estão os dois extremos, o imediato e a reflexão dentro 

de si. De acordo com Iber (2015, p. 65) “Portanto, ela é exterior pelo fato de que sua 

relação a si não é mais nenhuma [relação] da própria reflexão”. Essa reflexão não é 

mais o contrachoque, ela interrompe a união do pôr e pressupor, sendo uma reflexão 

sobre o imediato, onde a lógica da pressuposição é uma aparência. Na reflexão 

ponente, não há a pressuposição somente na reflexão exterior. Na reflexão 

determinante, o ser posto não é apenas algo negativo, mas é ele mesmo. O mesmo 
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ganha e interioriza a essência, a reflexão dentro de si, é essencial. Na reflexão 

determinante se tem o ser posto é, na reflexão ponente, o ser posto não é. Portanto, a 

reflexão para Iber (2014, p. 10): 

 
Tradicionalmente conceitualiza-se a reflexão como atividade da consciência, do 
entendimento reflexionante ou como atividade mental de um sujeito 
pressuposto. O conceito de reflexão de Hegel, pelo contrário, não coincide nem 
com a reflexão da consciência nem com a do entendimento. Sua apresentação 
pertence ao conceito de reflexão como tal: Mas aqui não se trata nem da reflexão 
da consciência nem da reflexão mais determinada do entendimento, que tem o 
particular e o universal como suas determinações, e sim da reflexão em geral (TW 
6, 30s.). 

 
A partir disso, entende-se que essa estrutura lógica objetiva de pensar e o 

movimento objetivo das determinações de pensamento que levam a determinações 

de um sujeito pensante, permite uma dialética no pensamento. Portanto, pensar a 

crise socioambiental sob essa ótica é pensar sob o conceito de reflexão especulativo- 

dialético. Dessa maneira, a reflexão de consciência, onde o sujeito reflexionante tem 

relação com um objeto e com si mesmo, mas tem uma relação pura de imediatidade e 

de mediação com base na reflexão ponente, exterior e determinante. Conforme Iber 

(2014, p. 13): “Nesse caso, a compreensão tradicionalmente tomada como base da 

reflexão entra apenas em consideração, na medida em que ela é reconduzida 

criticamente ao processo da reflexão absoluta”. 

Torna-se necessário encontrar um novo método de pensar os problemas 

ambientais e sociais que se perpassam na atualidade, pois é preciso repensar o ser e a 

reflexão. Isso permite que ao se aplicar a razão e a realidade efetiva pode-se trazer 

uma nova alternativa de pensamento, que não seja cartesiano e que permita se 

reestruturas as bases sociais e ambientais. A mudança de racionalidade e de 

pensamento é uma das possíveis soluções para a crise socioambiental. Precisa-se de 

alternativas para sair de uma sociedade capitalista para uma sociedade sustentável, 

onde há a necessidade de se politizar ética e moralmente os cidadãos, permitindo que 

o pensamento de Hegel venha a trazer uma autonomia no jogo econômico e social.  

 
Considerações finais 

 

Hegel pretende desenvolver um pensamento capaz de suprassumir as 

determinações subjetivas de constituição dos objetos de todos os gêneros, de todos os 

conceitos e ideais e de todas as representações. Deste modo, Hegel entende que 
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somente através da reflexão a própria reflexão do entendimento poderá ser 

ultrapassada. Mas a exposição mesma dessa questão aparece na doutrina da essência. 

Consequentemente, o ser e a reflexão subjetiva vão receber uma formulação crítica 

dos conceitos de essência e de reflexão.  

O autor pretende pôr os pressupostos que vão alicerçar a sua filosofia e critica 

todas as determinações de pensamento que foram consideradas como as leis 

universais do pensamento. Com as determinações de reflexão, Hegel explica leis de 

identidade, de diferença, diversidade, oposição e contradição.  

Com o pensamento de Hegel, consegue-se projetar uma nova possibilidade 

para se resolver a crise socioambiental que se instaura no mundo atual, a qual precisa 

ser repensada e revista sob pena de não se ter um futuro para as gerações vindouras. 

Repensar as estruturas atuais é humanizar a sociedade, onde os conceitos que 

aparecem são revistos e aprimorados. 
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João Gilberto Engelmann1 

1 Introdução 
 

As últimas décadas exibem uma despreocupação com a temática Hegel e as 

revoluções, sobretudo face ao padecimento da ideia de que a mudança política possa ser 

fornecida por meio de experiências revolucionárias2.  

Em certa medida, ao passo que as democracias ocidentais sofrem abalos 

tendentes a relativizar a importância da luta por direitos civis e políticos, como ocorre 

com o Brasil atual, também vai se esvaindo a defesa pública da experiência 

revolucionária, não raramente atrelada àquelas características modernas e oitocentistas 

que decoraram a Fenomenologia de Hegel: euforia e violência (liberdade absoluta e 

terror).  

A filosofia hegeliana, e não apenas a política, mostra-se, prima facie, 

incompatível com a proposta revolucionária de parte dos franceses (ruptura radical com 

instituições do passado) e, talvez, mais compatível com a experiência americana, por ter 

importado o estabelecimento gradual da liberdade ao longo do processo civilizatório dos 

Estados Unidos, inobstante toda a violência impingida.  

Dentro do cenário existente, no tocante à pesquisa em filosofia política de Hegel, 

o mais comum é considerar que, quando Hegel trata de revolução, o faz visando a 

Revolução Francesa, sobretudo por conta da proximidade geográfica e dos escritos do 

próprio Hegel, como se assentou na interpretação principal (Kojève), embora a 

Fenomenologia não mencione uma única vez o termo Revolução Francesa e as 

                                                      
1 Doutorando em Filosofia – PUCRS. Bolsista da CAPES/PROEX. E-mail: razengel@gmail.com. 
2  Nos últimos cinco anos temos estudado, sob alguns aspectos, as relações que podem ser 
estabelecidas entre a filosofia política de Hegel e a Revolução Francesa (1789). Havíamos considerado 
que a revolução na França era a base revolucionária da qual tratavam, sobretudo, a Fenomenologia do 
Espírito, a Filosofia da História e a Filosofia do Direito. Também havíamos considerado que a forma 
de tratar o tema naquelas obras variava de perfil, ponto de vista e enfoque, pelo que afirmamos em 
nossa Dissertação a natureza compacta, da qual emanava a complexidade, da Fenomenologia, a 
natureza corretiva da Filosofia do Direito e a natureza conformada ou contemplativa da Filosofia da 
História. Embora tais ideias ainda sejam válidas e possam subsidiar uma melhor compreensão da 
relação entre Hegel e as revoluções - ou entre ele e a Revolução Francesa -, convém inserir na análise 
um elemento novo (novo olhar ou enfoque), a saber, a possibilidade de Hegel estar considerando em 
suas reflexões a experiência revolucionária do Haiti.  
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referências na Filosofia do Direito sejam tímidas e indiretas. A Filosofia da História é a 

única a ser explícita.  

Tais elementos é que tornam verossímil a sugestão ou tese de Susan Buck-Morss, 

qual seja, a de que Hegel, ao escrever sua filosofia política (senhor e escravo, terror, 

liberdade absoluta, imediatismo, abstração), tinha também em mente a Revolução 

Haitiana de 1791, cujos contornos, sustenta a filósofa, eram inclusive mais sugestivos 

que os oriundos da própria Revolução Francesa.  

Convém-nos analisar, portanto, a sugestão de Buck-Morss. O substrato histórico, 

condutor da tese da filósofa, pode se mostrar frágil ou plástico, à medida que alarga, 

talvez muito discricionariamente, o contexto da obra hegeliana e, por outro lado, 

converte-se (o substrato histórico) a qualquer consideração teórica sobre revoluções 

modernas? 

 

2 Hegel e o Haiti: o cenário comum 

 

O breve texto de Susan Buck-Morss foi publicado originalmente no volume 26 da 

Critical Inquiry, no verão do ano 2000 sob o título Hegel and Haiti.3 Ainda hoje é uma 

crítica aos pesquisadores de Hegel, que seguiram estudando as grandes linhas iniciadas 

pelos primeiros intérpretes de Hegel, à esquerda e à direita do autor. Uma linha de 

pensamento que, sobretudo, valoriza as influências clássicas sobre o pensamento 

hegeliano.  

Mas a sugestão principal do texto é bastante clara: os contornos da filosofia 

política hegeliana deitam raízes na Revolução Haitiana de 1791 e menos na tradição 

herdada por Hegel. Porém, uma ideia que antecede a esta conclusão é a de que as 

defesas iluministas da liberdade tendiam a ser compatibilizadas, no plano prático, com 

regimes diametralmente opostos à máxima do homem livre e igual, tal como a 

escravidão.  

Esta última sugestão é, na verdade, muito importante, talvez mais fundamental 

do que descobrir acerca da influência da Revolução Haitiana de 1791 no pensamento 

político de Hegel. O mesmo diagnóstico - o oxímoro da liberdade escrava - é tratado por 

Domênico Losurdo (2006) no Contra-história do liberalismo, premissa bastante ligada, 

tal qual o argumento de Buck-Morss, a fatos e elementos históricos.  

                                                      
3  Há uma segunda publicação, de 2009 (Hegel and Haiti and universal history), que, face à 
delimitação, não será usada no texto.  
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 É assim estabelecida a premissa inicial do texto de Buck-Morss. 

 
Há muito que se reconhece que a concepção hegeliana da política era moderna, 
baseada numa interpretação dos eventos da Revolução Francesa como uma ruptura 
decisiva em relação ao passado, e que, mesmo sem mencionar expressamente, ele se 
referia à Revolução Francesa em A fenomenologia do espírito (2000, p. 146).  
 

De fato, esta é a interpretação mais usual. São as aulas de Kojève (1996) que, 

talvez, tenham mais explicitamente associado a Fenomenologia à Revolução Francesa. 

No curso de 1936-1937, Kojève declara: “La subdivisión B del Capítulo VI está 

consagrada al análisis de la Sociedad cristiana. En realidad se trata de un análisis 

fenomenológico de la historia de Francia, del Feudalismo a Napoleón” (1996, p. 152).  

O capítulo VI, B, da Fenomenologia (o espírito alienado em si mesmo: a cultura) 

situa, com mais precisão, um ataque ao caráter absoluto da liberdade e ao terror e, neste 

sentido, está endereçado a eventos revolucionários, faltando-nos saber se apenas à 

Revolução Francesa ou também a outros, tal qual a Haitiana.  

 
O espírito assim está presente como liberdade absoluta; é a consciência-de-si que se 
compreende de modo que sua certeza de si mesma é a ess ncia de todas as ‘massas’ 
espirituais, quer do mundo real, quer do supra-sensível [...]. Ela é consciente de sua 
pura personalidade, e nela de toda realidade espiritual: e toda realidade é só 
espiritual. Para ela, o mundo é simplesmente sua vontade, e essa é vontade 
universal. E, sem dúvida, não é o pensamento vazio da vontade que se põe no 
assentimento tácito ou representado, mas é vontade realmente universal, vontade de 
todos os Singulares enquanto tais. (HEGEL, 2008, p. 402). 
 

Parece-nos, inicialmente, há que aí um diálogo tanto com Rousseau (em sentido 

teórico) quanto com a própria dinâmica da Convenção de 1792 (em sentido prático). 

Basta que recordemos a atuação do distrito de Paris na segunda constituinte francesa 

para percebermos a familiaridade da ideia de “vontade realmente universal”.  

Os revolucionários jacobinos, com mais ênfase que o próprio Rousseau, insistiam 

em determinadas ocasiões que a vontade geral não se resume em “assentimento tácito 

ou representado”. A visão hegeliana do procedimento democrático exclui de antemão a 

existência, entre os franceses, da democracia representativa (KOJEVE, 1996. p. 153-

154).  

Significa, portanto, que concebe como vontade realmente universal a expressão 

de todos e cada um. A premissa segundo a qual “para que una voluntad sea general, no 

es siempre necesario que sea unánime, pero es necesario que se cuenten todos los votos; 

toda la exclusión formal rompe la generalidad” é justamente de Rousseau (1965, p. 79). 
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Hegel insiste.  

 
A vontade é em si a consciência da personalidade, ou de um ‘Cada qual’, e deve ser 
como esta vontade efetiva autêntica, como essência consciente-de-si, de toda e cada 
uma personalidade, de modo que cada uma sempre indivisamente faça 
tudo; e o que surge como o agir do todo é o agir imediato e consciente de um ‘cada 
qual (grifo nosso) (HEGEL, 2008, p. 402).   

 
Se, por um lado, o mundo pré-revolucionário “há desaparecido” e “no hay más un 

Schein, una aparencia del Mundo y del Estado”, o que a liberdade absoluta tem diante 

de si não é senão a tarefa de construir o mundo e o Estado (KOJEVE, 1996, p. 153). Mas 

estes são desafios inerentes a qualquer proposta revolucionária. A ideia de uma 

revolução — se tomarmos como base as experiências históricas, à exceção da americana, 

talvez — implica não preservar instituições, mas subverter o status quo e instituir um 

novus ordo saeclorum (ARENDT, 2009, p. 200). 

A aparência (Schein) de que fala Kojève se reduz à memória do tempo recente, 

das instituições-objetos da consciência-de-si e que deverão ser refundadas por meio de 

constituições republicanas: “a monarquia absoluta já não é admissível como monarquia 

do direito divino”. Também o constitucionalismo utilitário da Monarquia de 1791 havia 

dado provas de que conservava a consciência-de-si como isolada de sua “efetividade 

única e imediata” (HEGEL, 2008, p. 401). 

Está presente, enfim, a pura negatividade da consciência-de-si, que recusa as 

instituições do Antigo Regime por não terem sido constituídas por ela: “a negatividade 

penetrou todos os seus momentos” (HEGEL, 2008, p. 403). O Estado, para a 

consciência-de-si, está agora como um simples desafio, uma ideia presente nos 

indivíduos, presa em seus “proyectos de una Constitución” (KOJEVE, 1996, p. 154).  

Na Filosofia do Direito, muitos anos depois, escreve.  

 
[...] vuelta hacia la realidad, se manifiesta [la libertad del vacío] en el fanatismo que, 
tanto en lo religioso como en lo político, se traduce en la destruición de todo orden 
social existente y en la expulsión de todo individuo sospechoso de pretender un 
orden, así como en la aniquilación de toda organización que quiera resurgir. Sólo 
destruyendo algo tiene esta voluntad negativa el sentimiento de su existencia […]. Lo 
que ella [libertad negativa] cree querer sólo puede ser por sí una representación 
abstracta y su realización la furia de la destruición. (HEGEL, 1988, p. 39). 

 
Hegel recusa, nesse sentido, que a instituição do Estado possa decorrer da 

reivindicação que a liberdade absoluta realiza enquanto “substância indivisa” (HEGEL, 

2008, p. 403). A liberdade absoluta alcançou, notadamente, a consciência de que só se é 

livre em instituições que refletem em si mesmas a vontade geral. Contudo, foi 
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completamente infeliz ao interpretar o que vem a ser essa vontade: todos fazendo tudo 

(HEGEL, 2008, p. 403).  

É compreensível que, em se concebendo a si mesma como liberdade absoluta, a 

consciência-de-si possa sofrer resistência do mundo real, sobretudo porque a totalidade 

das “massas espirituais” não interpreta da mesma forma a tarefa de instituir o Estado ou 

de estruturar o desenho institucional da República: “essa substância indivisa da 

liberdade absoluta se eleva ao trono do mundo sem que poder algum lhe possa opor 

resistência” (HEGEL, 2008, p. 403) .  

Não estaria, então, Hegel visando, sobremaneira, um período bastante específico 

da Revolução Francesa: 1792-1794, ou seja, o período de Robespierre ou do Terror: 

governo revolucionário, Tribunal Revolucionário, etc.? A oposição sem resistência 

caracteriza a unanimidade da liberdade absoluta enquanto domina o Governo 

Revolucionário? 

É dizer que há certo emparelhamento entre a análise que a Fenomenologia faz e 

os eventos revolucionários franceses, situando uma leitura e uma ruptura para com a 

proposta revolucionária.  

 

3 Hegel e o Haiti: o cenário de Buck-Morss 

 

Buck-Morss contesta a interpretação tradicional. 

 
Por que seriam apenas dois os sentidos em que Hegel teria sido um modernista: 
adotando a teoria econômica de Adam Smith e a Revolução Francesa como modelo 
para a política? E, mesmo assim, quando se trata da escravidão, a mais candente 
questão social de seu tempo, com rebeliões escravas por todas as colônias e uma 
revolução escrava bem-sucedida na mais rica entre todas elas — por que deveria — 
como poderia Hegel se manter de tal modo fixado em Aristóteles? (BUCK-MORSS, 
2000, p. 46). 

 
Não nos parece adequada, neste ponto, a relação sugerida por Buck-Morss. 

Primeiro porque há de se ter cautela ao afirmar que a Revolução Francesa é modelo para 

a filosofia política de Hegel, sobretudo quando se olvida o trabalho lapidar da Filosofia 

do Direito. Na Filosofia do Direito, a liberdade em sentido revolucionário – a todos o 

direito de ser um sujeito particular – ganha a seguinte composição: “por medio de ló 

ético el hombre tiene derechos en la medida que tiene deberes y deberes en la medida 

que tiene derechos” (HEGEL, 1988, p. 235).  
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O dever é aqui sinônimo de liberdade, porque somente um homem livre é capaz 

de obrigações. Ocorre, contudo, que a liberdade não é apenas entendida por intermédio 

desse viés individualista: a substância ética é o espírito efetivo de um povo (§ 156, FD). 

De igual forma, o bem não é apenas subjetivo, mas está presente nas categorias objetivas 

do mundo.  

Em segundo lugar, porque as duas partes do recém-transcrito trecho (os dois 

modelos e a escravidão) correspondem a seções muito distintas da Fenomenologia e não 

se pode desprezar o rito lógico-histórico da obra. 

A crítica à Revolução Francesa se estabelece no capítulo VI, B. A dialética do 

senhor e do escravo, por sua vez, no capítulo IV, A. Mesmo que Hegel tivesse em mente, 

quando trata da dialética do senhor e do escravo, a Revolução Haitiana de 1791, e não a 

escravidão aristotélica, a tinha em momento anterior do processo de formação da 

consciência-de-si, quando independência e dependência se confrontam num duelo até a 

morte. Cuida-se, aí, de luta pelo reconhecimento da interdependência entre o escravo e 

o senhor, sem, contudo, estar pautada a igualdade. Senhor e escravo não passam a ser 

iguais apenas porque tomam consciência de que se necessitam mutuamente.  

Já a luta revolucionária criticada no capítulo VI não é a de escravos por 

reconhecimento de suas liberdades, mas de homens que já haviam sido libertados 

(reconhecidos) pela filosofia iluminista contra o contexto (instituições) ainda pré-

iluminista. O revolucionário não buscava mais ser reconhecido porque a consciência-de-

si já estava convencida do valor absoluto de sua liberdade e buscava, isso sim, fazer no 

mundo as modificações que denotavam o equilíbrio entre a liberdade pensada e as 

instituições sociais.  

Quem busca reconhecimento tende a não matar o opositor porque este constitui o 

elemento intersubjetivo do próprio processo de ser livre, o que é, historicamente, uma 

relação (senhor e o escravo) bastante primitiva, o que levou Hegel a tratá-la no capítulo 

IV da Fenomenologia. Surge aí, nesta quadra, a verdade da certeza de si mesma da 

consciência-de-si e que é: ser livre pressupõe o outro.  

Quem elimina o opositor já tem plena ciência de que pode ser livre sem o outro e 

que este se mostra, portanto, como um empecilho. É por isso que a liberdade do capítulo 

VI, dos revolucionários, é absoluta e terrorista: ela ignora algo que, desde muito antes, já 

se tinha estabelecido, a saber, que a liberdade pressupõe o outro. 
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Sendo assim, em nada altera a interpretação feita por Hegel da Revolução 

Francesa o fato de também ter tomado ciência da Revolução Haitiana. Na verdade, é 

mais provável que a Revolução Haitiana tenha fornecido elementos para a composição 

do capítulo IV da Fenomenologia, encarando-a como a ilustração da dialética do senhor 

e do escravo no nível do reconhecimento (certeza de si), que é anterior à alienação do 

espírito em si mesmo.  

Quando, no capítulo VI da Fenomenologia, trata da liberdade absoluta e do 

terror, não há nada indicando que, aí, tenha em mente o evento haitiano, porque este se 

liga ao processo de reconhecimento que chega à morte pelo fracasso do elo 

intersubjetivo. Na Revolução Haitiana de 1791, ainda está presente a escravidão em 

sentido clássico, subjugação física de um homem a outro, como no capítulo IV da 

Fenomenologia.  

Na Revolução Francesa, tal subjugação física — um homem ou uma mulher como 

propriedade de outro ou de outra — já não mais subsiste entre os atores revolucionários, 

mas o contexto e o fundamento da luta mudou, já que o problema vigente era o da 

manutenção de instituições-obstáculos ao desenvolvimento da liberdade que já se tinha 

reconhecido.  

 

3 Considerações finais 

 

Havíamo-nos proposto a analisar a sugestão de Buck-Morss de que a dialética do 

senhor e do escravo hegeliana tem raízes mais na Revolução Haitiana de 1791 do que na 

tradição herdada por Hegel. Pudemos verificar que a inconformidade da filósofa se dá 

pela obliteração da cultura revolucionária não eurocentrada de um modo geral e, em 

específico, na filosofia política do século XIX.  

 Chamamos a atenção, por fim, para o significado da afirmação de que a 

Revolução Haitiana de 1791, que levou à independência do Haiti, influiu no pensamento 

político de Hegel. Isso porque é precário o nexo causal entre o evento histórico e os 

conceitos políticos manejados por Hegel.  

Ademais disso, a maturidade do pensamento político de Hegel se expressa, 

fundamentalmente, na Filosofia do Direito, onde a dialética do senhor e do escravo já 

não integra mais o pensamento político porque se está tratando dos elementos 

modernos da política em sentido lógico-dialético. Ou seja, embora a escravidão ainda 
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existisse na realidade, a modernidade já havia tomado consciência de que era uma 

condição espúria, que deveria ser extirpada (ideia de que, embora real, não era mais 

efetiva a escravidão).  
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Introdução 

 

Hegel, na Doutrina da Essência, articulou e sistematizou o mundo sensível ou 

mundo do aparecimento ou mundo existente e o mundo suprassensível das leis ou 

mundo essencial, ou ainda, mundo em si e para si, por meio do desvelamento 

minucioso da relação totalizante da lei e do aparecimento. De acordo com Hegel 

(2017), a primeira é o fundamento do conteúdo essencial da totalidade do segundo. 

Lei e aparecimento são diferentes, mas, ao mesmo tempo, relacionados, sendo a lei a 

unidade negativa, característica estrutural da oposição, e superior por estar refletida 

no outro e em si mesma. Devido à necessária progressão da diversidade para a 

oposição, a lei deixa de ser mera reflexão do aparecimento e passa a ser a reflexão 

total, e, como reflexão de duas totalidades, lei e aparecimento formam uma relação 

entre duas totalidades: os dois mundos acima descritos.  

O mundo suprassensível é a reflexão essencial do mundo sensível, que busca 

compreender as estruturas essenciais deste mundo (existente) a ser explicado, sendo 

assim comparado com a essência, a qual se reflete na coisa existente. Segundo Hegel 

(2017), para a compreensão verdadeira daquilo que aparece — a coisa -, é preciso 

superar suas representações imediatas, sensíveis, intuídas, e entendê-las como 

“existências refletidas” (p.165). Hegel descreve com logicidade a relação do mundo 

essencial com o mundo aparente, sendo aquele o fundamento da multiplicidade 

deste. Além disso, o autor demonstra claramente a necessidade da superação do 

mundo existente, do senso comum e da reflexão inconsciente, traçando uma linha 

lógico-científica.   

Diante das complexas descobertas ontológica e epistemológica acima 

mencionadas, propomo-nos pesquisar, de maneira exploratória, se, após o 

desenvolvimento da Ciência da Lógica, Hegel, ao tecer suas considerações ulteriores 

na Filosofia do Direito, logrou êxito na análise específica e particular do sistema 

econômico, político e social irrompido em sua época. Ou seja, Hegel conseguiu 

                                                      
1 Mestre em Políticas Sociais e Serviço Social – UFRGS. 

https://doi.org/10.36592/978-65-81110-14-7-16
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efetivamente transpassar o mundo aparente ao analisar a tríade Estado, família e 

sociedade civil-burguesa, lecionando em favor da economia de mercado como 

mediadora do “Sistema de Carecimentos”; do Estado como sendo a racionalização 

daquela, como vontade divina, como espírito presente, objetivo e universalizador; e 

da família como lugar de independência econômica e política? 

Uma consideração pensamos ser de necessário destaque: os estudos 

destinados a avaliar criticamente a obra de Hegel e sua legitimação do capital 

normalmente o fazem por meio de fontes marxistas. Nossa análise será um tanto 

diferente (neste sentido), pois, além das obras A Doutrina da Essência e Filosofia do 

Direito, utilizaremos dados extraídos de pesquisas nacionais e internacionais, que 

deflagram o funcionamento e os principais efeitos da sociedade civil-burguesa, da 

família e do Estado (moderno e contemporâneo) na ordem defendida pelo filósofo 

alemão. Algumas dessas pesquisas, inclusive, abrangem o século vivido pelo autor, 

possibilitando a verificação ao longo do tempo, o que tende a mitigar a possibilidade 

de análises particularizadas do todo.  

Também cremos ser relevante dimensionar o momento socio-histórico vivido 

pelo autor quando resolveu analisar em plena efervescência a ordem recém 

estabelecida. Isso porque, em que pese sua envergadura intelectual, vivenciou 

tensões particulares de sua época (a revolução, cujos efeitos atravessaram a fronteira) 

conjugadas com experiências feudo-capitalistas. Contudo, pensamos que facilita 

nossa análise a distância temporal-histórica, a qual nos permite explorar e 

minimamente reavaliar os dizeres de Hegel sobre a ordem sociometabólica 

estabelecida. 

Para empreender tal desafio, acreditamos ser necessário, inicial e brevemente 

(item 1), relatar os desenvolvimentos centrais dos temas, sociedade civil-burguesa, 

família e Estado na visão de Hegel. Posteriormente, debruçar-nos-emos sobre 

algumas das principais pesquisas que desvelam a estrutura social, econômica e 

política da sociedade civil-burguesa (item 2) e do Estado capitalista (item 3), 

respectivamente. Por fim, elaboraremos algumas considerações finais.  

 

1. O sistema burguês em Hegel 

 

Antes    mesmo   de  adentrarmos   nos  temas    a  que   se  destina  este     item, 
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Observamos que, para Hegel (2010, p.45), a “ciência filosófica do direito tem por 

objeto a ideia do direito”, o que nos indica, de certa maneira, o caminho analítico do 

autor, inserido junto ao mundo ideal. Isso nos leva inevitavelmente a questionarmo-

nos também se, em sua defesa da ordem irrompida, revela-se um descolamento da 

“Razão do Mundo” para um plano meramente ideal, ou, ainda, para uma visão 

histórica acrítica, imutável, na qual o Espírito Objetivo teria encontrado o ponto de 

chegada. 

Ao tratar do Direito Abstrato ou Direito Privado, Hegel (2010) concebe como 

fundamental a propriedade privada (Privateigentumsrecht — inclusive dos meios de 

produção social), regida por meio de relações contratuais2, para alcançarmos uma 

sociedade livre. Segundo ele, o direito à propriedade privada “deveria 

necessariamente prevalecer, ainda que fosse em detrimento do outro direito” (p.87), 

mesmo reconhecendo nos parágrafos 46 e 281 a possibilidade da capitulação dos 

poderes do Estado em detrimento daquela.  

Hegel parece preciso ao descrever um dos maiores efeitos da escolha por tal 

direito (Privateigentumsrecht), a saber: as injustiças socioeconômicas. Porém, para 

ele, ao mínimo existencial, o Sistema de Carecimentos não passa de um anseio moral 

bem-intencionado que não tem objetividade se levada em conta a sociedade civil-

burguesa3. No entender de Hegel (2010, p. 184), ainda que tal sociedade ofereça “o 

espetáculo igualmente do excesso, da miséria e da corrupção física e ética comuns a 

ambos”, é por meio da sociedade capitalista que existem as liberdades políticas e 

civis, e é por meio da liberdade da propriedade que temos prova da evolução do 

Espírito. Salvo duas ou três exceções, o Estado deve se furtar de qualquer ingerência 

na economia capitalista, a qual se autorrealiza com os carecimentos, em moldes 

similares aos smithianos.    

Bem, mas se a propriedade privada é uma condição inquestionável para Hegel, 

se ela é elemento central da sociedade civil-burguesa e se esta traz consigo o reino do 

privatismo, da miséria e da corrupção ética dotada de irracionalidade, o Estado 

                                                      
2 Hegel se contrapôs à teoria contratualista de Estado, portanto não deve ser confundido como um 
contratualista. Para o aprofundamento deste assunto, o qual não abordaremos nem superficialmente 
devido aos intentos da pesquisa, sugerimos a leitura Disponível em:< 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-512X2011000100005&script=sci_arttext&tlng=pt>. 
Acesso em: 10 jun. 2019. 
3 Para ver como Hegel elabora os efeitos mais contraditórios da sociedade civil-burguesa, sugerimos 
observar o § 245. 
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representa a reconciliação daquela com o Espírito (no momento da síntese dialética 

hegeliana), vez que é dotado de racionalidade e universalidade. 

O Estado idealizado por Hegel (2010), em sua defesa da ordem burguesa 

efervescente, é o próprio “espírito objetivo” (p. 223), cujos fins são a propriedade e a 

liberdade individual. A relação Estado-indivíduo representa para o para esse 

indivíduo encontro com a verdade, a objetividade e com a universalidade. 

Segundo deixa claro o autor, o Estado é a “necessidade e a fonte de poder” 

superior da família, do direito, do bem-estar privado e da sociedade civil-burguesa, 

estando suas leis subordinadas àquelas, mas, ainda assim, seria concomitantemente 

um “fim imanente e possui seu vigor na unidade de seu fim último universal e do 

interesse particular dos indivíduos, no fato de que eles têm obrigações para com ele, 

na medida em que eles têm, ao mesmo tempo, direitos (§ 155)” (HEGEL, 2010, p. 

229).  As leis e os códigos no Estado hegeliano são dotados de universalidade e 

princípios, e os governantes que ordenam e possibilitam tais códigos exercem atos de 

justiça.  

Completa a tríade hegeliana uma instituição partícipe da eticidade: a família. 

De acordo com Rosenfield (2010, p.11), 

 
A família é, segundo Hegel, uma instituição ética ao lado da sociedade civil-
burguesa e do Estado, fazendo parte das relações propriamente institucionais, 
religiosas e de valores. A família faz parte da “Eticidade”, sendo um esteio de 
relações humanas baseadas no amor, na afetividade, no sentimento coletivo, na 
hierarquia, no respeito, na educação, no patrimônio familiar. Quisera aqui 
salientar que a família possui devida independência em relação às outras 
instituições éticas, a saber, a sociedade civil-burguesa e o Estado. 

 
 Percebemos que, para Hegel (2010), a instituição familiar deve ser dotada de 

autonomia e independência e o Estado não deve, por exemplo, dificultar os direitos 

sucessórios de heranças. 

A descrição do Estado, assim como a da sociedade civil-burguesa e da família, 

entidades ideologizadas e profundamente conceituadas por Hegel, é limitada neste 

artigo. Hegel aprofundou o papel das instituições, da constituição, do patriotismo, da 

relação religião versus Estado, etc.  Entretanto, devido ao que se propõe a pesquisa, 

acreditamos que a descrição acima tende a nos proporcionar uma base suficiente 

para a verificação proposta, a qual iniciará sua análise na sociedade civil-burguesa. 

Ou seja: teria Hegel (2010) encontrado o conteúdo suprassensível dessa forma 

societal ou teria ele se deixado levar pela imediata existência da nova ordem? 
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2. O Reino da miséria e corrupção — bürgerliche Gesellschaft 

  

 Auxilia-nos, no limiar de tal verificação, o estudo divulgado no ano de 2014, 

pelo francês Thomas Piketty4 em conjunto com outros pesquisadores, os quais, após 

15 anos de pesquisas sobre a dinâmica histórica do capital e da renda, aglutinando 

dados de aproximadamente 20 países, e em um período de 200 anos, descobriram 

que a relação capital versus renda vem se comportando da seguinte maneira: 

 

    Gráfico 1- A Relação capital/renda na Europa: séculos XIX-XXI 

 
          Fonte: Piketty (2014, p. 32). 
 
 

Ou seja: o gráfico 1, que felizmente contempla a região e o século vividos por 

Hegel, demonstra um crescimento vertiginoso do capital em relação a renda5. Se no 

tempo ligeiramente próximo ao experimentado por Hegel o capital representava 7 

(sete) anos de toda a renda nacional, os países da amostragem estão nitidamente 

caminhando para o mesmo lugar. Aliás, as desigualdades do continente europeu 

tornam o décimo superior do topo da distribuição de renda, apropriador de cerca de 

35% das rendas nacionais da região. Uma segunda observação realçada pelo próprio 

Piketty (2014) parece-nos relevante: foi no período das guerras que esta relação 

                                                      
4  Achamos prudente esclarecer que não se trata de um autor marxista, apesar das infundadas 
acusações. Em sua obra de maior impacto, Piketty (2014) expõe explicitamente sua posição em defesa 
do capitalismo, o qual, segundo ele, corre sérios riscos se as taxas de concentração de renda e capital 
não forem freadas. Daí surge sua proposição de resguardar o capitalismo, por meio da tributação 
sobre o capital em âmbito global. 
5 Os dados atualizados das permanentes pesquisas comandadas por Piketty podem ser verificadas pelo 
site: https://wid.world/. Neste endereço, constam as séries histórica-comparativas da desigualdade de 
rendimentos e capital dos 1% ou 10% mais ricos, bem como dos 40% médios ou dos 50% mais pobres.  
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declinou, porém, a tendência é que, em poucos anos, passaremos a conviver com as 

mesmas contradições do século de falecimento do filósofo alemão. 

Confirmando a elevação da concentração de renda e capital, um estudo da 

Oxfam (2017a) proporcionou-nos conhecer que apenas 8 (oito) homens, os mais 

ricos do mundo, possuem mais capital do que a metade mais pobre da população 

mundial. 

Esforçar-nos--emos para investigar diversas partes do mundo ocidental, de 

forma que possamos afastar possíveis críticas em supostas análises restritivas em 

termos de região. Nesse sentido, não poderíamos deixar de investigar a “nação” 

referência do capitalismo mundial, a qual possui de fato um peculiar “estilo 

americano”.  

O estudo6 de Piketty (2014) observou que a desigualdade norte-americana faz 

com que o décimo superior comporte aproximadamente 45-50% do total da renda 

nacional, enquanto o centésimo superior viu sua renda aumentar aproximadamente 

300% nos últimos 30 anos. Do outro lado, a renda dos 50% menos favorecidos 

manteve-se praticamente imóvel. 

Mas, se a concentração de renda (e a propagação da miséria) é assustadora na 

Europa e nos EUA, a América Latina é agraciada com o título de região mais desigual 

do planeta. 

 

   Gráfico 2 — Participação do 1% mais rico na renda nacional 
 

 
     Fonte: Base de dados da plataforma World Top Incomes Database, dia 28/03/2019. 

                                                      
6 Para verificar um conjunto expressivo de pesquisas que investigaram a concentração e desigualdade 
de renda e capital no mundo, América Latina e Brasil, sugerimos a leitura do Capítulo 2, do estudo que 
outrora elaboramos. Disponível em: < https://lume.ufrgs.br/handle/10183/135064>. Acesso em: 28. 
Mar. 2019. 
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O gráfico 2, além de demonstrar claramente que o nível de desigualdade de 

renda (em praticamente todo o mundo) está alcançando o mesmo percentual dos 

anos 1870-1900 (em constante aclive), permite-nos saber que o 1% mais rico da 

América Latina (AL) comportou 27,9% de todas as rendas nacionais no ano de 2016. 

A taxa de apropriação de renda no decil superior, para esse período, foi de 55,4%. Do 

ano de 2000 ao ano de 2016, a concentração de renda do centésimo mais rico da AL 

aumentou 11,16%, dado que não deixa de ser preocupante, ao menos à parte dos 

outros 99% da “população”. 

Como nossa pesquisa se dá no Brasil, achamos interessante escrever sobre um 

dos países mais desiguais do planeta (conforme as últimas pesquisas). Para isso, 

contaremos com o auxílio da seguinte tabela: 

 

Tabela 1- Limites de renda e participações nos rendimentos no Brasil, 2015 
 

Grupo de Renda No. de Adultos Limite de Renda  Renda 
Média 

Participação 
de Renda População Total 142.540.336 R$ 0,00 26,242 100% 

Inferior 50% 71.270.168 R$ 0,00 6,549 12,5% 

Interm. 40% 57.016.134 R$ 12,961 22,376 34,1% 

Topo 10% 14.254.034 R$ 43,803 140,174 53,4% 

Topo 1% 1.425.403 R$ 216,849 622,239 23,7% 

Topo 0,1% 142.540 R$ 797,290 2.881,959 11% 

Topo 0,01% 14.254 R$ 3.525,915 14.184,637 5,4% 

Topo 0,001% 1.425 R$ 31.189,964 65.015,386 2,5% 

Fonte: Morgan (2017, p.239).  

 

A tabela 1 revela que o 0,1% da “população” brasileira (142 mil pessoas) 

apropriaram-se de 11% de toda a renda nacional no ano de 2015, enquanto aos 50% 

mais pobres, restaram 12,5%. A questão é que esses 12 pontos percentuais tiveram de 

ser disputados por 71 milhões de pessoas. No Brasil, 1.425 pessoas apropriam-se, em 

média, de 2,5% da renda. Para entrar nesse seleto grupo do nosso “povo”, teremos de 

partir de uma renda anual média de 65 milhões de reais. A Oxfam (2017b), em uma 

de suas pesquisas, descobriu que, no Brasil, apenas 6 (seis) pessoas possuem mais 

patrimônio que 100 milhões de brasileiros, metade da população. 

Souza (2016) verificou7 que a concentração do 1% do topo da renda brasileira é 

constante desde o primeiro ano estudado pelo autor, o ano de 1926, com aumento 

                                                      
7  Disponível em: <http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/22005/1/2016_PedroHerculan.pdf>. 
Acesso em: 03 abr. 2019. 
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dessa concentração no período militarizado, achado ratificado pelo estudo da Oxfam 

(2017a). 

Continuamos a nos aprofundar nesse “reino da miséria e da corrupção”, a 

saber: a bürgerliche Gesellschaft. Talvez seja importante o destaque de que, para 

Hegel (2010), ainda que compreenda esta sociedade de tal maneira, esta possui dois 

conceitos articulados: uma sociedade com direitos civis e políticos fundamentais e, ao 

mesmo tempo, baseada no livre mercado, em que “livres” e carecedores, os 

trabalhadores e os proprietários encontram-se numa relação bastante harmônica e 

pouco verificada pelo autor em toda sua obra.  

Não nos parece ser suficiente elencar as desigualdades na renda ou no capital 

para dimensionar os efeitos sociais produzidos por estas, por isso rapidamente 

apresentaremos alguns resultados de tais dissemelhanças oriundas do capital. 

 No âmago das consequências produzidas pela bürgerliche Gesellschaft, 

diariamente no ano de 2017, no mundo, aproximadamente 262 milhões de crianças 

não puderam frequentar a escola. A maioria delas teve de abandonar o ambiente 

escolar (e por que não a infância?) para ajudar os pais em algum tipo de trabalho. 

Caso as meninas tivessem acesso ao ensino fundamental, poderiam ter sido evitadas 

189 mil mortes maternas (UNESCO, 2017). 

A média diária de mortes por falta de acesso à saúde, no ano de 2018, foi de 

aproximadamente 10 mil pessoas. Ou seja, 3,6 milhões de pessoas mortas por falta 

(apenas) desses recursos, somente em um ano (KRUK, et al, 2018). 

Ainda no ano de 2018, 16,4 bilhões de horas de trabalho não foram sequer 

remuneradas. Ainda assim, esse número está subestimado, pois a pesquisa foi 

realizada em apenas 64 países, que conformam 66,9% da população mundial. As 

mulheres, conforme o estudo, são as mais propensas à extrema pobreza, pois a 

maioria das horas de trabalho não remunerado são delas (ADDATI et al, 2018). Esse 

trabalho não remunerado, se empregado em uma empresa qualquer, traria, em 

média, a essa hipotética empresa um faturamento de 10 trilhões de reais (OXFAM, 

2019).  

No relatório prudentemente intitulado Bem público ou riqueza privada?, a 

Oxfam (2019) apurou que 3.4 bilhões de pessoas — ou seja, a metade da população 

mundial —vivem com menos de 5,5 dólares por dia. Do outro lado desse imenso 

abismo, temos 8 (oito) pessoas, que juntas têm mais recursos do que esses bilhões de 
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outras, as quais, segundo Hegel (2010), por meio da “nova ordem”, teriam direitos 

substanciais e poderiam  provar do Sistema de Carecimentos nas mais sublimes 

relações de troca, ainda que o reino fosse por ele mesmo delimitado como sendo o 

reino do privatismo, da miséria e da corrupção física e moral. 

O homem considerado o mais rico do mundo, Jeff Bezos, dono da Amazon, só 

no ano de 2018 aumentou em 112 bilhões de dólares sua fortuna, recursos que são 

maiores que todo o orçamento público destinado à saúde pública na Etiópia, por 

exemplo (OXFAM, 2019). 

Antes mesmo que influenciados pelo pensamento marginalista, utilitarista, 

liberalista ou comunitarista, todos esses mais ou menos compenetrados em alguns 

traços constituídos pela teoria hegeliana, possamos imaginar que Jeff Bezos tem tal 

fortuna porque sabe negociar no “mercado”, apresentaremos um breve relato8: 

 
Zay trabalha no processamento de camarão na Tailândia. Os camarões que ele 
descasca são fornecidos a grandes varejistas, como os supermercados Whole 
Foods, cujo controle agora é da Amazon. No final de um turno de trabalho, a 
exaustão que ele sente depois de descascar camarão por 12 ou 13 horas pode deixá-
lo quase imóvel. “Eles estão usando os trabalhadores” diz Zay (OXFAM, 2019, p. 
10). 

 
Como vimos acima, no entender de Hegel (2010), o Estado não deve adentrar 

nos assuntos familiares, principalmente no tocante aos direitos sucessórios9, cujo 

assunto tratou cuidadosamente alegando no §180 que tal ingerência fere a liberdade 

da propriedade. 

 Ao contrário do que seria a suprassensibilidade não vista, mas contida na 

existência do sistema econômico legitimado por Hegel, o conteúdo mostra-se cada 

vez mais contraditório. Ou seja: a liberdade da propriedade e as liberdades civis 

colidem e entram na mais profunda contradição, uma vez que uma exclui a outra em 

sua substância, apesar de manter a forma.  Segundo a UBS (2016), nos iminentes 20 

(vinte) anos, apenas 500 (quinhentas) pessoas transferirão mais de US$ 2,1 trilhões 

                                                      
8 Teríamos diversos outros dados a apresentar. Esses dados não são apenas sobre a desigualdade, mas 
também sobre a miséria, a fome, a exclusão de qualquer perspectiva de vida digna. No entanto, não 
temos o espaço suficiente para relatar exaustivos dados, o que não representa, ao nosso ver, nenhum 
problema de argumentação. Por ora, o que podemos fazer é indicar leituras mais aprofundadas das 
fontes mencionadas. Destacamos: na última década tais estudos vêm sendo multiplicados por todo o 
planeta, o que nos parece ser um reflexo do comprovado aumento da miséria, pobreza, escassez de 
bens elementares e outros, que se projeta para conformar ainda mais pessoas nesse reino do 
privatismo.  
9 Ver os § 178 a 180. 
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para seus herdeiros, representando “uma soma mais alta que o PIB da Índia, um país 

que tem 1,2 bilhão de habitantes” (OXFAM, 2017a, p. 42).  

Segundo Piketty (2014), um terço do capital dos bilionários vem do direito da 

transmissão das heranças10, o qual recebe um papel fundamental na propagação da 

“miséria e da corrupção física e moral”, além da renda das heranças se multiplicarem 

de forma bem mais veloz do que toda a renda oriunda da produção. 

 O Estado vem cumprindo fielmente com a proposição de Hegel (2010) de não 

interferência junto “à família”. As taxações sobre as heranças, por exemplo, foram 

utilizadas com alguma importância apenas no período dos choques como medidas 

para manutenção do sistema, que se viu próximo no abismo por meio da “mão 

invisível” imanente à sociedade de mercado. Na Alemanha, no início do século XX, 

essa taxação era inexistente, e, passados os efeitos das guerras, essa medida no ano 

de 2013, mostrou-se com tendência de forte declínio. Segundo Piketty (2014), tal 

predisposição foi encontrada em todos os países estudados.  

 

3.  A Harmonia do Reino: o Estado racional e universalizador (do 
capital) 

 

Bem, mas Hegel, de uma maneira ou de outra, compreendeu o mecanismo da 

sociedade civil-burguesa. Ele próprio apontou algumas de suas contradições e 

construiu, em seu arsenal teórico, o elemento-chave para trazer racionalidade e 

universalidade àquela sociedade, sem, de modo algum, cogitar sua superação, dando-

nos a entender que a evolução do Espírito teria chegado ao seu destino ou muito 

próximo dele. O autor enfatizou a história com uma concepção global, entretanto, 

para ele, a história em termos do sistema socioeconômico tinha alcançado a 

autorrealização do Espirito do Mundo, doravante deveriam ser empreendidas as 

formas de ajustá-la, uma visão claramente acrítica11 da ordem burguesa ou de uma 

concepção remetida à teleologia. 

De acordo com Hegel (2010, p. 236) o Estado é a “vontade divina enquanto 

espírito presente”, ou mesmo o meio para o reino da “Paz Perpétua” de Kant. Sendo 

                                                      
10 No Brasil, a tributação sobre as heranças representa singelos 0,24% da tributação total, sendo 
relativamente insignificante (RFB, 2015). 
11 Em suas palavras, a filosofia pouco pode fazer além de contemplar: “Sobre o ensinar como o mundo 
deve ser, para falar ainda uma palavra, de toda maneira a filosofia chega sempre tarde demais. 
Enquanto pensamento do mundo, ela somente aparece no tempo depois que a efetividade completou 
seu processo de formação e se concluiu” (HEGEL, 2010, p. 43). 
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assim, é justamente o funcionamento desse Estado (Burguês) que, por ora, nos 

interessa investigar. Se, no tocante à sociedade civil-burguesa, claramente existem 

severas contradições e inoperâncias entre as liberdades civis e a liberdade da 

propriedade, as quais Hegel não conseguiu superar, teria ele desenvolvido a 

compreensão verdadeira daquilo que aparece    o Estado universal e racional     e de 

fato superado suas representações imediatas, sensíveis ou intuídas? 

Tomaremos de exemplo o Estado brasileiro, no entanto, podemos afirmar que 

mais ou menos todos os países do mundo capitalista mantêm as mesmas dinâmicas. 

Os meios podem ser um pouco diferentes, mas as finalidades (acumulação, coerção e 

legitimação) dos Estados capitalistas são bem próximas 12 . Existe uma série de 

estudos internacionais que desvelam a obtenção de receitas nos Estados nacionais e a 

forma como é gerido o Fundo Público desses Estados. Todos (os Estados) têm suas 

particularidades, mas alguns dos mecanismos estão presentes em geral, como, por 

exemplo, a translação do ônus tributário, a dívida pública (que, aliás, é bem maior 

em países caracterizados como “desenvolvidos” do que no Brasil), e etc. 

 

3.1 Fundo Público? 

 

No Brasil, no ano de 2018, o total de gastos federais foi na ordem de 2,2 

trilhões de reais. Desse montante, 1,065 trilhão13 foi destinado ao pagamento da 

dívida (juros e amortização), representando 40,66% do orçamento anual.  Estudos 

ressaltam que não há o mínimo de transparência sobre a composição dessa dívida, e 

a principal alegação dos sucessivos governos para tal medida é a manutenção do 

sigilo bancário (A.C.D, 2019b14). 

Para facilitar a compreensão do orçamento brasileiro, inseriremos o gráfico 3. 

Antes, porém, alertamos: há uma parte significativa deste orçamento, veremos, que 

não é do “povo”, mas que, no entanto, passou pelas “negociações democráticas” e é 

paga, gerida e controlada pelas “instituições” do tipo que Hegel concebe como 

elemento de liberdade pública (§ 286). 

                                                      
12 Por exemplo: Para verificar as finalidades do Estado norte-americano e como funciona a tributação 
(receitas) e a destinação do fundo público (gastos), recomendamos observar a obra de O’Connor 
(1977). 
13 Nos últimos 21 anos, o país pagou o equivalente a 11 trilhões de reais para os credores (DOSSIÊ: 
DÍVIDA PÚBLICA, 2017). 
14  Disponível em: < https://auditoriacidada.org.br/mentiras-e-verdades-sobre-a-divida/ >. Acesso 
em: 28 mar. 2019. 
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Gráfico 3- Orçamento Federal Executado no ano de 2018 

 

Fonte: A.C.D (2019a)15. 

 

  Conforme a Auditoria Cidadã da Dívida, o Estado vem sistematicamente 

contabilizando em amortizações o pagamento de juros da dívida, distorcendo 

significativamente os dados, mas tal mecanismo revela uma das explicações do 

motivo pelo qual a dívida não para de crescer mesmo com pagamentos superiores à 

sua contratação. O Brasil vem pagando um percentual de juros de quase 50% dos 

pagamentos anuais relativos à dívida. Isso significa que estamos sustentando, no 

mundo obscuro dessa dívida, os detentores de tais títulos. Além disso, os governos 

“democráticos”, apesar de não perfazerem nenhuma monarquia constitucional, estão 

perpetuando tal dívida (A.C.D, 2019b). 

 Para não imaginarmos que o endividamento público é algo peculiar 16  da 

“nação” brasileira e continuarmos a afastar críticas que eventualmente nos 

imputariam uma particularização nacional, inseriremos um novo gráfico. 

 

 

 

 

                                                      
15  Disponível em: < https://auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2019/02/grafico-
2018.pdf >. Acesso em: 03 abr. 2019. 
16 No século XIX, o papel das dívidas foi descrito por Marx de forma muito similar ao que estamos 
observando na atualidade, ou seja, Hegel vivenciou tal período e efeito: A dívida do Estado, isto é, a 
alienação do Estado — se despótico, constitucional ou republicano — imprime sua marca sobre a era 
capitalista. A única parte da assim chamada riqueza nacional que realmente entra na posse coletiva 
dos povos modernos é sua dívida de Estado. Daí ser totalmente consequente a doutrina moderna de 
que um povo torna-se tanto mais rico quanto mais se endivida. O crédito público torna-se o credo do 
capital. E com o surgimento do endividamento do Estado, o lugar do pecado contra o Espírito Santo, 
para o qual não há perdão, é ocupado pela falta de fé na dívida do Estado (MARX, 1984, p. 373). 
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Gráfico 4: % PIB – Dívida Pública no ano de 2016 

 

      Fonte: OCDE, 2018. 

 

Podemos perceber que em maior ou menor nível, o endividamento público é 

uma regra no capitalismo. No Brasil, assim como na maioria dos países 

superendividados, existem reservas no tesouro nacional. Contudo, essas reservas são 

mantidas com duas finalidades. A primeira é resguardar os “investidores” provando 

capacidade de pagamento do Estado. A segunda é que não é de interesse das “nações” 

extinguirem uma fonte tão pujante de exploração privada. 

Para manter a segurança dos nossos “investidores” e um mercado17 otimista, a 

dívida pública brasileira é protegida por três excrescentes mecanismos. Estes foram 

implementados por uma bondosa orientação das organizações transnacionais (FMI e 

BID) criadas por meio do acordo de Bretton Woods. 

Assim, surgiu o primeiro mecanismo, o Superávit Primário, que se investe 

como uma garantia dada aos credores da dívida. Complementarmente, concebeu-se a 

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a qual, na retórica hegemônica, representaria 

que o governo teria de gastar de forma responsável, mas que tem como pano de 

fundo diminuir o orçamento das políticas sociais e garantir o integral cumprimento 

as “obrigações” com os credores da dívida pública18. Para termos uma ideia, no art. 9° 

da LRF, é expresso que, se o governo verificar que não conseguirá cumprir as metas 

orçamentárias, independentemente de o recurso fazer falta a hospitais, creches, 

escolas, asilos etc., deverá resguardar o recurso em defesa da viabilidade das metas. 

No entanto, tal limitação não incide sobre o pagamento de juros da dívida. Ou seja, as 

leis, as instituições, o Estado (tema caro a Hegel) precisam ser solidários em 

                                                      
17 “[..]esse ser inanimado que a rigor deveria ser chamado de ‘capital’” (DILLENBURG, 2011, p. 226). 
18 Para entender as dinâmicas do funcionamento do fundo público brasileiro, sugerimos duas obras 
fundamentais: Dossiê: dívida pública (2017) e Fundo Público e o financiamento das Políticas Sociais 
no Brasil. Esclarecemos que, por conta do espaço, estamos abordando temas aquém do que seria o 
ideal. No entanto, para os fins de nosso estudo, tal medida não os prejudica.  
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preservar cuidadosamente a dívida19. Um terceiro mecanismo, interconectado aos 

anteriores, diz respeito à DRU. Ela retira 30% das receitas tributárias que eram 

vinculadas constitucionalmente junto da Seguridade Social (que conforma a 

Previdência Social) e transfere tais receitas para serem utilizadas em políticas fiscais, 

preponderantemente com pagamentos dos juros da dívida (DOSSIÊ: DÍVIDA 

PÚBLICA, 2017). 

Se vimos que a maior parte do orçamento é destinada a pagar a dívida e 

sabemos que esta dívida além de altamente duvidosa é perpetuada e protegida por 

uma série de mecanismos, julgamos ser relevante saber quem são os donos dessa 

dívida. Claro, seus nomes estão devida e legalmente protegidos pelas “leis do ‘povo’”. 

Conforme o estudo da A.C.D (2019b), a composição percentual dos detentores dos 

títulos da dívida pública é assim composta: bancos 41%, fundos de investimentos 

21%, previdência 19%, estrangeiros 9%, outros 4%, e governo com 3%. 

Destarte, podemos verificar que a dívida é devida quase na totalidade para 

instituições financeiras, conglomerados econômicos e fundos. Não podemos esquecer 

que a maioria das grandes empresas possuem financeiras próprias, para não sermos 

levados a achar que os banqueiros são os únicos donos dos títulos da dívida. Aliás, 

sobre os bancos, o Estado brasileiro — mas não exclusivamente nacional, basta ver o 

auxílio dos EUA no ano de 2008 — tem se mostrado muito preocupado com essas 

instituições. As sobras de caixa dos bancos são remuneradas pelo Estado (racional e 

universal?), que, dos anos de 2014 a 2017, agraciou-os com 1 trilhão de reais — 1 

trilhão que o mesmo Estado pretende economizar com a reforma da previdência, a 

qual será nosso próximo assunto — (A.C.D, 2019c20). 

Como pudemos observar por meio do gráfico 3, o segundo maior gasto do 

Estado brasileiro é com a Previdência Social. A afirmação de que a previdência é 

deficitária ou ineficiente é a ideia hegemônica21 e presente em boa parte do mundo, 

basta ver o número de nações que vêm alterando suas legislações trabalhistas e 

previdenciárias. Sendo assim, coube-nos mais uma vez verificar o funcionamento do 

                                                      
19 Exemplo bem atual, uma vez que nesses dias o governo tem dito que, caso o parlamento não aprove 
créditos suplementares, cortará recursos do Benefício de Prestação Continuada, do programa Minha 
Casa Minha Vida (dos mais pobres) etc, sem sequer aventar a possibilidade de não pagar os juros da 
dívida. 
20 Disponível em: <https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://auditoriacidada.org.br/wp-
content/uploads/2019/02/folheto-2019-o-rombo-das- contas-pu% cc% 81blicas.pdf. Acesso em: 28 
mar. 2019. 
21 Hegemonia no sentido descrito por Gramsci (2000). 
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Estado em relação ao tema (principalmente por sua relevância no atual momento), 

quando verificamos que a Previdência Social, no caso brasileiro, está conformada 

pelo orçamento destinado constitucionalmente à Seguridade Social, a qual é 

composta pela Assistência Social, Saúde e Previdência Social. O artigo 195 da CF-88 

elencou uma série de tributos para financiar a Seguridade Social. Dentre os 

principais estão a COFINS, a CSLL e o PIS/PASEP (além de outros tributos menos 

significativos em relação à arrecadação).  

No entanto, a exemplo das distorções contábeis observadas na contabilização 

dos pagamentos da dívida pública federal, o governo faz o cálculo desconsiderando 

tais receitas, as quais o legislador constituinte teve o cuidado de vincular. Dessa 

maneira, mesmo com a DRU22, a qual retira 30% do orçamento da Seguridade Social 

para pagamento da dívida, o orçamento desta (que conforma a previdência) é 

superavitário e não deficitário23 (GENTIL, 2006). Somente no ano de 2015, conforme 

A.C.D (2019b), devido a uma série de questões políticas e econômicas a Seguridade 

Social passou a ser deficitária (mas em volume muito menor do que o anunciado pelo 

governo), previsão que consta na CF-88, segundo a qual caberia ao Estado subsidiá-

la. Nos cálculos dos sucessivos governos, o único tributo que está sendo levado em 

consideração são as contribuições previdenciárias, daí um dos aspectos da 

contabilidade criativa e deliberada do “déficit”. 

Até aqui falamos sobre os gastos, porém achamos relevante investigar como 

ocorre o financiamento do Estado. Instiga-nos pesquisar se, a exemplo do que 

escreveu Hegel (2010), codificar as leis já é de fato uma expressão de justiça? O 

“direito enquanto lei” (p.198) e as próprias por serem universais, válidas para todos, 

revelam sua íntima essência quando seu conteúdo reflete na universalidade?  

 

3.2 A exploração tributária intermediada pelo Estado 

 

A forma mais comum de financiamento dos Estados modernos e 

contemporâneos é a tributação. Piketty (2014), preocupado com a elevação da taxa 

de concentração de capital, percebeu que em boa parte do mundo a tributação está 

                                                      
22 Desvinculação das Receitas da União, a qual se deu por Emenda à Constituição. 
23Tese disponível em: <http://www.ie.ufrj.br/images/pesquisa/publicacoes/teses/2006/.pdf>. Acesso 
em: 02 abr. 2019. 
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sendo uma das bases para piorar essa tendência24. A tributação, em menor ou maior 

grau — mas em todos os países — está prioritariamente incidindo sobre a base 

econômica do “consumo”, com taxas relativamente baixas ou neutras sobre a renda e 

quase invisível sobre a base econômica do capital. Isso significa que a população mais 

pobre (a qual vive da renda do trabalho) está sendo a mais tributada, uma vez que, 

proporcionalmente, o consumo de uma pessoa super-rica é ínfimo perto de “sua” 

renda e do “seu” capital. Piketty (2014), assim como Ricardo (1996), viu na 

tributação uma maneira de tentar amenizar25 essa tendência do capital26, então o 

autor francês passou a indicar a busca pela progressividade 27  dos tributos, que 

deveria ser acompanhada por um imposto global sobre a base econômica do capital. 

Piketty percebeu que o período em que a tributação foi mais progressiva, 

consequentemente ocasionadora de maior equidade, foi justamente no ligeiro 

ínterim pós-guerras (Hegel (2010) foi contrário a qualquer meio de taxação aos mais 

ricos, apenas fez uma pequena concessão aos bens de primeira necessidade, 

admitindo a minoração dos tributos sobre o consumo desses bens, especificamente). 

Contudo, para que essa política tributária pudesse ser implementada, precisou 

contar com o apoio dos grandes capitalistas, que aceitaram a tributação progressiva 

para evitar o colapso prenunciado do sistema que era anunciado. Aliás, a forçada 

aceitabilidade das políticas econômicas keynesianas28 pela elite capitalista, bem como 

a implementação dos planos New Deal nos EUA e Marshall na Europa, somadas as 

respectivas destruições e reconstruções oportunizadas pelas guerras, foram vitais 

para reerguer o capitalismo de sua penúltima maior crise estrutural. As bases 

fundamentais do chamado Welfare State foram centralmente as destruições e 

                                                      
24 Tendência-contradição apontada por Marx (1983), que passou a ser desprezada pela maioria da 
esquerda no período pós-guerras. 
25 A OCDE, uma das organizações transnacionais criadas para auxiliar no controle e na manutenção do 
capitalismo, preocupada com a alta taxa de concentração de renda e capital, criou um programa 
tributário denominado de Erosão da Base Fiscal e Transferência de Lucros (BEPS). Originariamente, o 
projeto visa ao combate à sonegação fiscal e ao incremento da arrecadação, no entanto não vem 
logrando êxito.   
26 O imposto sobre o capital fornece uma resposta mais pacífica e eficaz para esse eterno problema 
colocado pelo capital privado e por seu rendimento. O imposto progressivo sobre a riqueza individual 
é uma instituição que permite ao interesse comum retomar o controle do capitalismo ao se apoiar nas 
forças da propriedade privada e da concorrência (PIKETTY, 2014, p. 518). 
27 Um imposto é progressivo quando sua taxa é mais alta para os mais ricos (aqueles que possuem uma 
renda, um capital ou um consumo mais elevado terão um imposto progressivo para a renda, o capital 
ou o consumo) e mais baixa para os mais humildes (PIKETTY, 2014, p. 482). 
28 Uma das frases mais conhecidas de Keynes desvela os ingredientes que alicerçaram sua teoria. Disse 
ele: “Posso ser influenciado pelo que me parece ser justiça e bom senso – mas a guerra de classes me 
encontrará do lado da burguesia educada” (apud MÉSZAROS, 2016, p.6). 
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concessões oportunas ao capital. A sensação de um capital socializante, humano, não 

passou de uma concessão promovida à base de duas guerras e de milhões de mortos, 

sem contar as vidas destroçadas que tentavam de um jeito ou outro se reestabelecer. 

Isso tudo foi adotado pelas personificações do capital na tentativa (efemeramente 

exitosa) de amezinhar suas contradições (O’CONNOR, 1977; MÉZSÁROS, 2016; 

MONTAÑOS E DURIGUETTO, 2011; WOOD 2001; 2011; 2014; HARVEY, 2008).  

Assim, os capitalistas e seus teóricos encontraram os meios efêmeros para 

superar a crise que imputaram ao subconsumo ou a superprodução. Aumentaram a 

renda dos trabalhadores, (re)construíram pontes, hospitais, permitiram leis 

trabalhistas com alguns benefícios aos trabalhadores etc., sempre com a 

contrapartida 29  objetiva e clara: o aumento da acumulação e a manutenção do 

capitalismo. 

Trinta anos de “Estado de bem-estar social” foram suficientes para promover 

uma inversão teórica épica: os chamados socialistas ou esquerdistas, que não tinham 

fé alguma no capitalismo, passaram a evocá-lo aos quatro ventos — e boa parte 

continua insistentemente tentando encontrar saídas, como as simplistas e ingênuas 

soluções descritas por Honneth (2017), tido como um dos melhores interpretes da 

teoria hegeliana em relação ao capital. No outro lado, os capitalistas e seus 

“intelectuais orgânicos”, que antes das guerras tinham que defender teoricamente o 

capital, passaram ao lado oposto, alertando-nos diariamente dos limites estruturais 

do mesmo. Alertam ao mundo todo sobre as reformas necessárias ao sistema. E, de 

fato, eles não estão enganados. O Welfare State gerou um problema que colocou em 

risco o capitalismo: as dívidas. As dívidas nacionais tornaram-se centrais a contar 

dos choques do século XX. Desde intelectuais como Hayek (1944), podemos perceber 

essa inversão. Se Smith (1996) usava da mão invisível para traçar um capitalismo 

promissor a muitos, Hayek (1944), em oposição frontal às políticas keynesianas, 

descreveu O Caminho da Servidão aos capitalistas caso as “negociações 

democráticas” prescritas por Keynes (1996) continuassem. Porém, atualmente o 

capitalismo não pode mais apostar em guerras globais para reestabelecer sua face 

generosa, pois seria o fim das próprias personificações do capital. Logo, é preciso 

“cortar na própria carne”, ouvimos seguidamente. 

                                                      
29 Para entender as efêmeras políticas dualistas (flexibilizar ganhos aos trabalhadores para aumentar a 
acumulação) de saída da crise do capital, sugerimos as seguintes obras: O’Connor (1977) escreveu 
como isso ocorreu nos EUA e Montaños e Duriguetto (2011) descreveram sobre tais políticas na 
Europa. 
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As dívidas nacionais, como vimos, têm um tratamento todo especial no Estado 

burguês. E são os tributos que devem pagá-la. Vamos, rapidamente, descrever a 

dinâmica da tributação30 brasileira, a qual têm suas peculiaridades, mas, desde já 

alertamos: um mecanismo tributário existe em qualquer “nação”, pois é imanente ao 

capitalismo – a translação do ônus tributário.  

No Brasil, em torno de 60% de toda a arrecadação tributária é oriunda da base 

econômica do consumo (OCDE et al 2018). Ou seja, conforme os dados do IBGE 

(2018), as 55 milhões de pessoas vivem com menos de R$ 406 reais mensais, e as 15 

milhões de pessoas que recebem mensalmente apenas R$ 140 reais, lançadas na 

pobreza e na extrema pobreza respectivamente, arcam com o ônus tributário, 

proporcionalmente, muitíssimo maior do que o seleto grupo de 1.425 pessoas que 

recebem no mínimo 31 milhões de reais por ano (MORGAN, 2017). 

Achamos relevante tentar desmistificar algo encoberto sob a esfera do 

consumo: os consumidores. Fruto de uma inflexão conceitual histórica, a ciência 

política transladou conceitualmente os trabalhadores assalariados para o status de 

consumidores. Ademais, a ciência econômica, com todo amparo das forças 

hegemônicas, fez duas inversões consideráveis: transformou-nos em consumidores 

quando, no mesmo tempo, transformou os capitalistas em produtores. Assim, de 

classe trabalhadora passamos ao status de consumidores, concepção que — ousamos achar 

— seria bem aceita por Hegel, já que as contradições das classes sociais, em sua obra, foram 

nitidamente desprezadas teoricamente. 

 
[...] nem mesmo explorando ideologicamente a oposição fictícia entre 
trabalhador e consumidor, de modo a submeter o trabalhador em nome da mítica 
do “Consumidor”, com maiúscula. Pois, em última análise (e apesar de todos os 
clichês apologéticos produzidos pela chamada “ciência econômica” sobre a 
proclamada “maximização das utilidades marginais” em base estritamente 
individualista), ambos são basicamente o mesmo (MÉSZÁROS, 2016, p. 672) 

 
Algo semelhante está sendo realizado com o conceito de empresário. Milhões 

de “empresários”, sem ou com diminutos meios de produção, são juridicamente 

                                                      
30 Considerando o espaço que temos, não poderemos nos aprofundar sobre a tributação, no entanto, 
para alcançar nossos objetivos acreditamos que as exposições deste item bastem. Para entender sobre 
a problemática da tributação brasileira, sugerimos as seguintes leituras: Dalmolin (2018), Lettieri 
(2017), Salvador (2012; 2014; 2016), Gobetti e Orair (2015; 2017), Introíni e Moretto (2017), Gobetti e 
Orair (2015), Morgan (2017), Fagnani et al (2018), Pintos-Payeras (2008; 2010), Godoi (2017), 
Silveira (2008), Zockun (2007), Medeiros e Souza (2015; 2017) e Souza (2016). 
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considerados empresários por meio da pejotização 31 . Com inscrições emitidas 

instantaneamente pelo site da RFB, não é difícil de um trabalhador, antes 

assalariado32, crer que seus problemas são iguais aos dos donos da Vale do Rio Doce.  

Segundo um estudo elaborado pela Tax Justice Network, divulgada pela BBC 

Brasil em Londres, só no ano de 2010 a sonegação das empresas brasileiras alcançou 

490 bilhões de reais.  

As 394 empresas listadas na bolsa de valores de São Paulo registraram 

passivos tributários33 contingentes na ordem de 837 bilhões de reais, apenas no ano 

de 2013, ou seja, aproximadamente a metade do total arrecadado no país 

(REZENDE, 2015). 

Recentemente divulgada, uma pesquisa levantou os dados de contingências e 

provisões tributárias administrativas e judiciais de 114 empresas de capital aberto, 

entre os anos 2008 e 2015. Mattos (2017) descobriu34 que a evasão tributária é 

vantajosa para as empresas, embora elas venham a ser multadas e tenham que pagar 

as custas processuais. O “planejamento tributário” compensa “principalmente 

quando se tratam de grandes empresas com gestores especializados e oportunidades 

diversificadas de planejamento tributário” (p. 98).  

Só no estado do Rio Grande do Sul, o mesmo que atrasa salários e que deixa 

sucumbir os serviços mais elementares às pessoas que vivem da renda do trabalho 

(trabalhadores e aposentados), por exemplo, o programa Fundopem representa um 

custo de 700.000,00 por empregado ao “Estado”, sendo a empresa transnacional 

Gerdau a maior beneficiária35 (MENEGHETTI, 2017). 

As leis, os códigos e os direitos burgueses, podemos perceber, são mesmo 

universalizantes. No entanto, universalizam a miséria, a pobreza, os destroços de 

centenas de milhões de pessoas em detrimento de uma ou duas outras. É a mais real 

e sensível, na sua insensibilidade, privatização dos lucros por seletas personificações 

                                                      
31 Para entender como funciona o fenômeno da pejotização e da terceirização combinados com a 
reforma trabalhista, verificar o dossiê Contribuição Crítica à Reforma Trabalhista elaborado pelo 
CESIT/ IE/Unicamp, disponível em: <http://www.cesit.net.br/wp-content/uploads/2017/06/Dossie-
14set2017.pdf>. Acesso em: 31 mar. 19.   
32 Para se aprofundar no tema, sugerimos a obra de Antunes (2018): O privilégio da servidão: O novo 
proletariado de serviço na era digital.  
33 Passivos contingentes significam [...] uma obrigação possível que resulta de eventos passados e cuja 
existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não 
totalmente sob controle da entidade” (CPC 25, 2009, p. 4). 
34  Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96133/tde-10082017-144501>. 
Acesso em: 03 abr. 2019. 
35  Disponível em: <http://cdn.fee.tche.br/eeg/8/4_ALFREDO-MENEGHETTI-NETO.pdf>. Acesso 
em: 03 abr. 2019. 
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do capital, poucos sujeitos privados, enquanto os custos são socializados em um 

verdadeiro comunismo dos efeitos deletérios da conjugação do Estado dominado 

pela sociedade civil-burguesa. Portanto, de fato, as leis revelam sua íntima essência 

quando seu conteúdo reflete na universalidade, mas, talvez, tenha faltado a Hegel, 

após a sua análise do Estado, voltar a afirmar que a essência das leis e códigos 

estatais são os instrumentos da racionalidade; mas estritamente da racionalidade da 

ordem burguesa.  

Análises singelas das leis que “valem para todos” podem ser desveladas no 

momento em que destacamos o seu conteúdo: 

 

Tabela 2: Diferenças na tributação sobre a renda do capital 
 

  

Patrimônio do 
trabalhador 
assalariado  

Patrimônio integralizado 
no estoque de imóveis − 
Holding patrimonial 

Tributação na venda (%) De 15% a 22,5% Máximo de 6,73% 

Tributação da renda (aluguéis) (%) Até 27,5% Máximo de 14,53% 

Fonte: Dalmolin (2018). 
 

 
Esta tabela demonstra (mais) uma clara diferenciação entre a tributação dos 

empresários frente aos trabalhadores assalariados. Ao vender um imóvel, sem se 

enquadrar nas situações de isenção, o custo tributário imputado aos trabalhadores 

em relação aos empresários é de aproximadamente 279,43% a mais do que se a 

venda fosse feita por esses últimos. Uma lei universal e válida para todos! 

À disposição dos empresários, prevalentemente dos megaempresários e 

banqueiros, existe, na legislação tributária brasileira, uma série de mecanismos36 

(isenções, não incidências, bases de cálculo e/ou alíquotas reduzidas, alíquotas zero, 

créditos presumidos e assim por diante) que possibilitam a estes desonerações 

inimagináveis e inconcebíveis a maior parte dos trabalhadores assalariados, os quais 

são levados a crer, por exemplo, que é preciso “cortar na carne”, aceitando sem 

muitos protestos as reformas37 trabalhista e previdenciária. São ensinados que o 

                                                      
36 Para entender o funcionamento destes mecanismos, sugerimos a leitura de A Exploração Tributária 
Intermediada pelo Estado. Disponível em: Disponível em: < 
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/135064>. Acesso em: 28. Mar. 2019. 
37 Observamos a flexibilização (ou a tentativa de flexibilização) das legislações de proteção social no 
mundo todo, como uma consequência da crise estrutural do capital. Por certo, não demorariam a 
surgir comparações com países como Noruega, Finlândia, Dinamarca, Suécia etc., os quais tributam os 
lucros a taxas bem mais expressivas do que as taxas brasileiras e, no entanto, apresentam 
concentração e desigualdade de renda e capital bem menores. Porém, é primordial verificar em que 
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Estado é como uma família: “só se pode gastar o que se arrecada” embora não se 

tenha visto nenhuma família emitindo moeda e/ou obtendo retorno nos seus gastos 

— pela tributação — muito menos tirando de muitos filhos para dar a um ou dois. 

Enquanto isso, do outro lado do abismo, sob a égide das leis, nas quais Hegel 

(2010) demonstra extrema confiança, asseguram (as leis) que cada vez mais 

trabalhadores assalariados de baixa renda paguem o imposto que é retido na fonte.  

Segundo o Sindifisco (2018), a tabela do imposto de renda estava defasada em 

88,4%, até o ano de 201738. O salário mínimo brasileiro no ano de 2019 é de R$: 

998,00. Segundo o Dieese (2019), cada trabalhador teria de receber, apenas para 

suprir suas necessidades mais básicas, a quantia (que de forma alguma significaria o 

fim da extração da mais-valia) de R$: 3.928,73. 

Entretanto, o mecanismo tributário mais potente e intimamente ligado ao 

sistema capitalista, o qual nenhuma reforma tributária que vise à equidade no 

sistema capitalista pode atingir — por isso não são observadas tais reformas 

debruçando-se sobre a esfera da produção, mas sim apenas na esfera da (re) 

distribuição — fundamenta-se na dinâmica do próprio sistema e perfaz o caminho da 

extração da mais-valia. Estamos falando da translação do ônus tributário. Isso ocorre 

porque os empresários  

 
[...] (principalmente os empresários do topo da distribuição de renda, 
proprietários das empresas monopolistas, cujos níveis de concentração dos meios 
de produção e centralização do capital foram detalhados anteriormente) possuem 
todas as condições de repassar o ônus tributário aos salários dos trabalhadores, 
inclusive de forma invisível aos últimos. Ou seja, por meio de salários rebaixados 
que se encontram em determinado nível por estarem, de fato, arcando com o 
ônus tributário em benefício da manutenção inexorável da taxa de lucro líquido.  
 [...] A translação do ônus tributário tende a ser concomitante ao preço dos 
produtos, a base (consumo) mais tributada no país e a qual conforma 
(praticamente) a totalidade dos rendimentos dos trabalhadores que pouco fazem 
de sua renda além de consumir bens de necessidades básicas. (DALMOLIN, 
2018, p. 177-178). 

                                                                                                                                                                     
posição na hierarquia do sistema essas nações encontram-se. Para que esse tema não passe 
despercebido, cita-se, apenas como mero exemplo, a recente aprovação da chamada “MP do Trilhão”, 
Medida Provisória (MP) 795/2017, a qual desonerou de vários tributos as empresas estrangeiras, em 
especial, uma empresa norueguesa, atuante na extração do petróleo “brasileiro”, cuja renúncia total de 
receitas tributárias, segundo o estudo técnico de Lima (2017), chegará a 1 trilhão de reais de forma 
direta. Talvez o país mais “democrático” do mundo e um dos mais igualitários mantenha tal distinção 
à custa da exploração de países menos desenvolvidos, sem prejuízo da série de denúncias sobre esses e 
outros países centrais, na exploração de outras nações subdesenvolvidas (DALMOLIN, 2018, p. 161). 
38  Disponível em: 
<https://www.sindifisconacional.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=34041:def
asagem-da-tabela-do-ir-e-de-88-4-e-achata-renda&catid=248&Itemid=522>. Acesso em: 03 abr. 
2019. 
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 Por intermédio dessas verificações e de uma série de outras que pudemos 

compreender que: 

 
Se de um lado, o contrato — instrumento jurídico administrado pelo Estado —, 
que rege (formal e legalmente) a relação capital-trabalho, faz parecer que são os 
empresários que arcam com o ônus do pagamento dos salários dos 
trabalhadores, ofuscando a essência (Fictio Juris39), segundo a qual todo valor40 é 
oriundo do trabalho dos próprios trabalhadores, do outro, o sistema de normas 
jurídicas tributárias, no caso desta pesquisa, o STB41 — também regido pelo 
Estado —, de forma semelhante ao contrato de trabalho, ordena que as guias dos 
tributos sejam pagas pelos empresários, fazendo parecer que o ônus tributário 
recai quase integralmente à classe empresarial (Bis Fictio Juris), quando, de fato, 
esse ônus pouco ou nada (a  depender da monopolização e ologopolização dos 
setores da economia) lhes foi incumbido (DALMOLIN, 2018, p. 188-189). 

 
Recentemente está muito mais claro o sentido das reformas no Estado burguês 

e quem as delibera. Na maioria dos países a palavra de ordem é “ajuste”. Ajuste42 

como sinônimo de austeridade, sempre com receituários prescritos e convalidados 

pelas instituições gerenciais-transnacionais 43 , alinhados a extensos conteúdos 

ideológicos promovidos por think tanks 44especializadas e altamente financiadas. A 

crise do capital “precisa” ser incorporada pelos trabalhadores, de tal maneira que, em 

nome dela, as reformas precisam acontecer por conta da tecnologia, da inovação, da 

globalização, do novo tempo, mas jamais por causa de um sistema nefasto que se 

mantém à custa de muitas mortes, sacrifícios, humilhações, coações. Um sistema que 

se fundamenta na exploração e que é incapaz de viver um só dia sem ela. 

 No entanto, não devemos pressupor que Hegel, um intelectual da sua 

envergadura, por simplesmente não ter acesso aos dados contemporâneos, não tenha 

compreendido a dinâmica capitalista. Ele deixa claro n’A Filosofia do Direito seu 

profundo entendimento. 

                                                      
39 Fictio Juris, expressão cunhada por Marx (1996, p. 206), a qual significa Ficção Jurídica. Bis 
representa sua ocorrência nas duas instâncias contratuais fictas, que escondem a essência: o 
pagamento dos salários e dos tributos.   
40 “o quantum de trabalho socialmente necessário ou o tempo de trabalho socialmente necessário para 
produção de um valor de uso o que determina a grandeza de seu valor” (MARX, 1996, p. 169).   
41 Sistema Tributário Brasileiro. 
42 No Brasil, apenas recentemente, poderíamos citar inerente aos “ajustes”, as Leis nº 13.429, de 31 de 
março de 2017 (Lei da terceirização) e Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017 (reforma trabalhista), e o 
projeto de reforma da previdência, sem prejuízo de uma série de outras reformas, as quais, segundo 
Honneth (2017), Marx não previu. 
43  Indicamos a leitura de Clarke e Newman (2012) sobre o “Estado Gerencial”. Referente às 
organizações transnacionais, sugerimos as obras de Ball (2014), Moraes (2001) e Wood (2014). Acerca 
da fronteira público-privado, recomendamos a leitura de Peroni (2015). Sobre os empreendedores de 
políticas e redes de promoção transnacionais, achamos relevante a obra de Ball e Olmedo (2015). 
44 No tocante ao funcionamento das think tanks, orientamos a leitura do livro de Moraes (2015). 
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 Sobre taxar os empresários mais ricos, Hegel (2010, p. 216) não se furtou de 

descrever sua opinião: 

 
Caso se impuser à classe mais rica o encargo direto, ou se os meios diretos 
estivessem presentes aí numa outra propriedade pública (ricos hospitais, 
fundações, conventos), de manter a massa que se encaminha para a pobreza 
numa situação de seu modo de vida regular, assim seria assegurada a 
subsistência dos carecidos, sem ser mediada pelo trabalho, o que seria contrário 
ao princípio da sociedade civil burguesa e ao sentimento de seus indivíduos de 
sua autonomia e honra; 

 
Hegel (2010, p.217) demonstra sua perfeita compreensão (também) acerca de 

uma das contradições mais excrescentes do capital: 

 
[..] ou se ela fosse mediada pelo trabalho (mediante a oportunidade desse), assim 
seria aumentada a quantidade dos produtos, em cujo excesso e em cuja falta de 
um número de consumidores eles próprios produtivos consiste precisamente o 
mal, o qual de ambos os modos apenas se amplia. Aqui aparece que a sociedade 
civil-burguesa, apesar do seu excesso de riqueza, não é suficientemente rica, isto 
é, não possui, em seu patrimônio próprio, o suficiente para governar o excesso de 
miséria e a produção da populaça. 

 
Ou seja, debruça-se sobre a problemática (inclusive contemporânea) capitalista 

da oferta versus demanda. Ele compreende a “necessária impossibilidade” do 

sistema em gerar trabalho a todos, pois nesse caso haveria um excesso de produtos — 

esse ponto é de interessante destaque devido ao fato de Hegel demonstrar ter plena 

ciência que os trabalhadores produzem mais do que o necessário para sua 

subsistência e que esse “mais” é apropriado pelos capitalistas (no âmago da 

exploração), o que gera uma séria contradição. Nota-se que, para Hegel (2010), 

pouco interessa que uma parcela significativa da população não tenha acesso aos 

bens mais básicos para sobreviver; ela não pode ser considerada “consumidores”, 

pois lhe falta a essência do que nos torna esse ser: o dinheiro. Assim como é hoje, 

bilhões de pessoas não têm os bens de necessidade primária, mas, contraditória e 

paradoxalmente, existe uma “crise de consumo” ou crise de demanda, no entender 

dos teóricos do sistema.  

Em Hegel, tais contradições ficam em aberto. Nem mesmo o Estado teria uma 

solução para tais problemas (ao menos que ele possa se aprofundar). No entanto, a 

própria sociedade civil-burguesa tem um meio muito utilizado desde a época do 

Reitor da Universidade de Berlim, que do alto de sua elevação o concebe como o mais 

eficiente para com os pobres. Escreveu ele: 
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[...]tanto contra a pobreza como em particular contra o desaparecimento do 
pudor e da honra, que são as bases subjetivas da sociedade, e contra a preguiça e 
o desperdício etc., que engendram a populaça, o abandonar os pobres a seu 
destino e os entregar à mendicidade pública (HEGEL, 2010, p. 17). 

 
 

Considerações Finais 

 

Por meio deste estudo, tentamos observar, partindo de alguns fundamentos 

apresentados n’A Doutrina da Essência, se Hegel, n’A Filosofia do Direito, teria 

efetivamente transpassado o mundo aparente, sensível ou existente ao analisar a 

tríade Estado, família e sociedade civil-burguesa, ou seja, o sistema capitalista.  

Como parte de nossa resposta, verificamos que Hegel compreendeu com 

precisão a ordem desde então vigente e muitas de suas contradições. O autor 

conseguiu extrair e expor questões que mesmo dezenas de anos após seu falecimento 

são essenciais para a compreensão do funcionamento e da finalidade do capitalismo. 

No entanto, por sua submissão ao mesmo, restou para Hegel indicar formas de 

amenizar suas mais poderosas contradições, fazendo uso da história em 

contraposição ao contratualismo, por exemplo, mas não da história violenta, que 

verdadeiramente submeteu-nos à singular e integral “liberdade” dos meios de 

produção. 

Tendo em vista o acima citado, superamos o questionamento de nossa 

pergunta inicial, mas fomos remetidos a conclusões adicionais: ao contrário do que 

alguns estudos apontam, pudemos perceber que não se trata de Marx ter sido 

meramente a continuação de Hegel ou de algo próximo a isso. Ainda que, em partes, 

possa ter sido, como no uso e avanço do método dialético, que o auxiliou a desnudar 

as problemáticas do sistema, nada nos indica ou comprova que Hegel, caso pudesse 

viver mais 50 ou 100 anos, desenvolveria sua teoria nos moldes críticos de Marx45, 

como uma espécie de teleologia diretiva do intelecto. 

                                                      
45 Pensamos merecer destaque a distinta e pouco percebida relação de Marx e Platão. Platão, 
tradicionalmente lido como sendo o próprio Sócrates (em termos de sua teoria), é desvelado 
singularmente na obra “A odisseia de Platão:  as aventuras e desventuras  de  dialética”, de Hector 
Benoit (2017). Segundo a interpretação de Dillenburg (2018, p. 379), trata-se de uma “revolução” na 
interpretação dos Diálogos”.  
De acordo com Benoit (2017), Sócrates foi, por diversas passagens dos Diálogos, ironizado por Platão. 
Por meio dos diálogos Parmênides e Sofista (este escrito após Platão ter vivido uma experiência 
frustrada na Sicília, já com 70 anos de idade), Benoit (2017) demostra suas profundas distinções. 
Sócrates não teria superado Parmênides, uma vez que não conseguiu estabelecer a ligação do mundo 
inteligível ao mundo sensível. O mundo onde há uma radical distinção dentre os que governam e 
fazem as leis (mundo inteligível) frente aos que são governados (mundo sensível) e que não possuem 
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 A questão que aqui se apresenta como fundamental não é “simplesmente” a 

compreensão da essência do capitalismo. Entendemos como fulcral para esta análise 

(paralela) compreender o lado de cada um dos eminentes autores. Estamos diante, 

nitidamente, de um autor (Hegel) que se põe ao lado dos burgueses a exemplo de 

Smith, Ricardo e tantos outros, e que constrói sua filosofia política por meio de um 

conteúdo (para ele) instransponível ao pensamento burguês. O caráter por vezes 

mistificador de suas explanações na defesa do capital não nos conduz 

necessariamente ao julgamento de que não tenha alcançado o nível suprassensível de 

seu objeto, mas, sim, de que fez uma escolha. 
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Daniel Peres Santos1 

1 Considerações Iniciais 

  

O trabalho filosófico desenvolvido durante a primeira etapa do pensamento de 

Heidegger, tem como desfecho final a massiva argumentação elaborada em sua obra, 

Ser e Tempo (ST). Neste famoso livro, talvez o mais estudado nos cursos de filosofia 

durante o século XX, encontra-se o projeto para uma nova “concepção” de mundo, 

uma nova maneira de compreender não só o ser humano, mas a filosofia de modo 

geral. A originalidade do tema apresentado permitiu aos leitores se aprofundarem no 

caminho traçado por Heidegger para se chegar a uma tentativa de ruptura e 

reestruturação da metafísica ocidental. O diálogo proposto pelo autor quase que 

diretamente em ST, é realizado com grandes nomes da história da filosofia, como 

Platão, Aristóteles, Kant e Hegel. Entretanto, sua obra não pretende ser uma simples 

continuidade do pensamento metafísico, pois esse teria chegado ao seu 

“esgotamento”, é necessário algo que faça a metafísica sobreviver ao fim de uma era, 

ou em vez de salvá-la, deveríamos aceitar sua morte para que o novo início aconteça, 

um novo modo de pensar ontologicamente, não indiferente a filosofia anterior, mas 

capaz de lidar com o esgotamento conceitual da história da metafísica. Nesse 

contexto, a filosofia encontrada em ST é extremamente ambiciosa, a reconfiguração 

ontológica necessitaria de nova terminologia, novos conceitos os quais visem abarcar 

o que será dito. Entre os principais termos utilizados na obra, devemos destacar 

alguns já tradicionais, marcados pelo pensamento heideggeriano: “ser-aí” (Dasein); 

“Ser”2; e “ente”.  

A tentativa de um “novo começo”, estritamente falando, não parece estar 

presente em ST, porém, podemos encontrar a novidade filosófica centrada no 

conceito principal da obra, Dasein, esse que é capaz de “comunicar” com o Ser (Sein). 

O ser-aí, o qual será explicitado mais adiante, faz um belo trabalho em reconsiderar a 

relação “natural” da metafísica, a saber, a dualidade sujeito-objeto. Sua premissa 
                                                      
1  Bacharel em Filosofia pela PUCRS. Especialização em andamento no curso de Neurociência e 
Comportamento pela PUCRS. E-mail: danielperessantos@gmail.com. 
2 Será utilizado o “S” maiúsculo para se diferenciar do verbo “ser” no português.  
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pautada na noção de “ser-no-mundo” aparenta desbancar a concepção hegemônica (e 

expirada) e com isso inaugurar o que Heidegger chama de “analítica existencial”. 

Categorias filosóficas antes diretamente relacionadas ao sujeito e/ou ao objeto, 

passam a dar lugar aos “existenciários”, modos de ser do Dasein, permitindo assim a 

superação da separação entre sujeito e mundo. A garantia de uma nova abordagem 

está dada, entretanto, como consequência de sua obra, o autor percebe a 

impossibilidade da mesma de se desprender do âmbito transcendental. A leitura de 

ST realizada pelos principais pensadores da época ainda consiste em relacionar o 

Dasein numa suposta “duplicidade”, o ser-aí toma o lugar do sujeito, e apesar de suas 

claras diferenças, ainda permanece incapaz de ultrapassar o limite de sua própria 

existência, o horizonte transcendental (possibilidades de existência do ser-aí). A 

analítica existencial acaba por influenciar novos pensamento éticos (Levinas3) e uma 

nova corrente filosófica (Existencialismo), além de outras diversas formas de 

interpretação de sua filosofia, todavia, todas pautadas na radicalização do kantismo, 

fazendo com que o pensador da floresta negra veja a insuficiência do projeto de ST. 

Para ele é preciso ir além. 

Durante a demarcada virada (Kehre) de seu pensamento, Heidegger trata de 

uma maior aproximação as questões que norteiam o seu estudo, o fim da metafísica, 

a sociedade pós-niilista e o Ser propriamente. O filósofo alemão deseja se desprender 

do projeto parcialmente bem-sucedido de ST, para vir a lidar com a nova filosofia, 

aquela que irá não só superar a metafísica platônico-crista, como permitir ao ser 

humano o contato mais “autêntico” possível com a “verdade do Ser”. Esse 

acontecimento do “novo” levará o nome de Ereignis (ou “Acontecimento 

Apropriador” na tradução brasileira mais recente) no qual seria possível, finalmente 

nos desprendermos por completo das comprometidas formas de relações metafísicas. 

Contudo, antes que possamos falar adequadamente dessa “estruturação 

acontecimental”, devemos partilhar de conceitos “chaves” com os quais sem eles não 

poderíamos nem sequer compreender a relevância ou necessidade historial de tal 

acontecimento. Com isso, a nossa delineação argumentativa tem início na base da 

crítica heideggeriana aos pensadores da metafísica tradicional (a qual, para ele, 

também inclui Nietzsche), i.e., na diferenciação ôntico-ontológica. O problema 

                                                      
3 Filósofo francês do século XX, autor de Totalidade e infinito. 
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começa no início da tradição filosófica, e o Ser, o qual aparenta ser estudado desde 

esse início, acaba por ser “entificado”, originando um erro de tratamento da questão. 

 

2 A Diferença ontológica 

 

A pergunta pelo Ser, presente como guia de todo o texto de ST, é elaborada 

como a busca pelo seu sentido, procura-se encontrar o que significa “Ser” e assim, se 

realizada com sucesso, tal busca irá mostrá-lo ele mesmo, para nós. O filósofo de 

Meßkirch4 decide tomar para si a tarefa de apresentar uma alternativa contrária a 

alocação das questões filosóficas na noção de consciência como pretendia Husserl, 

apesar de seguir a tradição fenomenológica, a qual pretendia fundamentar a filosofia 

como uma ciência rigorosa. Heidegger quer responder aos problemas da própria 

consequência que a fenomenologia, assim como as outras correntes filosóficas 

também vieram a ignorar: o esquecimento do Ser. Conforme introduzido 

anteriormente, o Ser teria sido “entificado”, mas afinal o que é ente? O que se 

defende é que há uma diferença entre os entes (seres5) e o Ser, o primeiro pode ser 

facilmente compreendido como todas as coisas que existem, já o segundo, seria 

aquilo que existe em tudo (ou em todas as coisas), todavia, a distinção não acaba aí. 

As questões propostas por filósofos desde Tales de Mileto vieram a tratar um ente, 

por exemplo a Ideia platônica, como o Ser, i.e., em vez de situar perguntas e 

apresentar respostas ontológicas (referentes ao Ser), Platão (e os demais filósofos), 

vieram a tratar do ôntico (referente ao ente).  

A “diferença ontológica” é realizada com a intenção de que “nós devemos fazer 

ser visto, além daquilo que é, o próprio Ser daquilo que é [...] Ser qua Ser” 

(NICHOLSON, 1996, p. 358, grifo nosso), dito de outra forma, queremos o Ser ele 

mesmo, não o que é, mas aquilo que “existe” “no” que é. Dessa forma, quando 

apontamos algo que é (existe) e o chamamos de Ser, estamos cometendo o erro da 

tradição, segundo Heidegger, “Quando Tales responde a questão O que é aquilo que 

é? Dizendo “Água”, ele está, aqui, explicando entes por meio de um ente, algo que é, 

porém no fundo ele está procurando determinar o que aquilo que é, é como um ser” 

                                                      
4 Cidade natal de Martin Heidegger. 
5 A tradução portuguesa das obras de Heidegger, utiliza a palavra “entes” (Seiendes) para ilustrar mais 
facilmente a diferença ontológica, evitando assim a confusão do uso singular de “seres”. 
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(HEIDEGGER, 1988, p. 319)6. O mesmo argumento é transposto para os demais 

filósofos, legitimando portanto a tese de que, com o passar do tempo, a filosofia nos 

levou para o completo esquecimento do Ser. De certa forma, podemos perceber na 

época de Heidegger, uma dupla espécie de esquecimento, o primeiro já destacado, e o 

segundo sendo o esquecimento do próprio esquecer do ser 7 , o que passou 

desapercebido durante toda história da metafísica, também nos levou a esquecer de 

impor a pergunta pelo Ser. Quando uma nova teoria metafísica era proposta por um 

pensador, negligenciava-se o tratamento da questão em virtude de uma “elevação” do 

estado de um ente (e.g., o Espírito em Hegel) para o estatuto de Ser (por isso 

“entificação”), e tal falha precisa ser corrigida pela imposição da pergunta correta. 

Portanto, em ST, o filósofo está propondo antes de tudo, uma retomada da 

importância de se perguntar pelo sentido do Ser, porém, quem pode realizar tal 

pergunta? Aquilo que existe no que é, só pode ser apreendido a partir daquilo que é, 

ou seja, nós (ente), nesse momento que o Dasein vem clarificar a questão. Ele, como 

ente, não é Ser, mas “nele” encontra-se o Ser, assim como em todas as outras “coisas” 

(entes). Por consequência, quando nos perguntamos sobre o Ser, é o Ser de um ente, 

e a diferença do ser-aí perante aos outros entes é o que legitima sua capacidade de 

lidar com as questões do Ser. O Dasein, é o único capaz de perguntar, e com isso 

adquire o privilégio de interpor a questão do Ser, pois “elaborar a questão-do-ser 

significa tornar transparente um ente – o perguntante – em seu ser” (HEIDEGGER, 

2012, p. 47). Em outras palavras, ao elaborar a questão, o perguntante (Dasein) se 

mostra, e com esse mostrar, “aponta” para o Ser, que está, também, nele mesmo. 

Obriga-se ainda uma certa definição deste ente privilegiado, apesar de diversos 

interpretes concordarem que a palavra Dasein é análoga ao “ser humano”8, muitos 

admitem não ser “só” isso. Pela tentativa de superar a relação sujeito-objeto, seria 

difícil aceitar que o Dasein seria “um” ser humano, isto é, uma noção de indivíduo 

“desconectado” do mundo.  

De qualquer forma, a interpretação de que este ente é algo mais do que o 

conceito moderno de ser humano permite ao leitor concordar com Heidegger sobre 

as possibilidades de existência do ser humano fundadas no seu “ser-no-mundo”. O 

Dasein existe de um modo diferente dos outros seres, e conforme dito anteriormente, 

                                                      
6 Todas traduções do inglês são próprias. 
7 Cf. Heidegger: Um mestre da Alemanha entre o bem e o mal, capítulo IX, por Rüdiger Safranski.   
8 Cf. Is Dasein People? Heidegger According to Haugeland, por Taylor Carman, para um debate quanto 
a possibilidade de Dasein significar outra coisa que não o “ser humano”.   
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as categorias da metafísica tradicional se esgotam, dando lugar aos existenciários do 

Dasein,  

Precisamos distinguir suas características essenciais chamando-as de 
Exisntenzialien, “existenciárias, exixtenciais”, em vez de “categorias”. Ser-no-
mundo, por exemplo, um existencial de Dasein, é bastante diferente de ser-
dentro-do-mundo, como as pedras e os utensílios [...] Existenzial aplica-se a 
“estrutura ontológica da existência”, i.e., existenciários e suas inter-relações 
(INWOOD, 2002, p. 59).  
 

Consequentemente, o mundo (um ente) se torna um modo-de-ser do Dasein, 

esse que é incapaz de se desprender do seu mundo, o ser-aí é jogado já no mundo, 

impossibilitado de se “desconectar” dele, por isso, ser-no-mundo. Mundo e Dasein 

pertencem um ao outro. Ademais, Inwood aponta para uma relevante distinção, os 

outros entes também existem “no mundo”, mas existem de maneira diferente do 

Dasein, por não possuírem a capacidade de perguntar pelo sentido do Ser, existem 

“onticamente”. A diferença se dá pelo “no”, uma pá é um ente no mundo, enquanto o 

Dasein é “o” mundo enquanto ser-no-mundo. Fica claro a relevância do ser-aí como 

ente privilegiado, os seus existenciarios só são possíveis pela sua “conexão” com o 

Ser, essa que se dá pela “ek-sistência” do Dasein. “Ek-sistir” é nada mais do que a 

forma a qual o ser-aí é, um “existir para fora”, segundo Nunes, “O Dasein não habita 

o espaço, ele espacializa: abre o espaço que ocupa como ser no mundo” (NUNES, 

2004, p.17), ou seja, o ser-aí é sendo no mundo, não no interior do mundo (os quais 

seriam os demais entes), com isso, ele “molda” o mundo a como o Ser se apresenta 

para ele. Permite-se, assim, a compreensão da aparente superação da separação 

epistemológica de um ponto de vista individual com relação a tudo que existe, pois 

somos parte de tudo que existe. 

 

3 Dasein e abertura 

 

Dentre as propriedades do Dasein explicitadas, ainda não apresentamos a 

questão chave para autocrítica de Heidegger, a saber, a noção de “abertura”. O ser-aí 

se abre para o Ser, de modo a transcender a si mesmo, mas não escapa de sua 

finitude, apesar de privilegiado, ele continua sendo um ente e, portanto, em algum 

momento deixará de ser. Assim, a maneira que o Dasein se relaciona com o Ser é, 

num primeiro momento, dupla, aquele abre-se para que esse se manifeste a partir 

dele. Nessa noção de “manifestar-se” percebemos a limitação do ser-aí de lidar com a 
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questão proposta, seria possível o Ser se apresentar “erroneamente” à nós? Isto é, 

existe mais de uma forma de manifestação do Ser? Se sim, estaremos fadados a 

aceitar essa forma? Ou temos alternativas para tentar “pegar” o Ser ele mesmo? As 

devidas respostas serão apresentadas no decorrer do texto, mas agora é fundamental 

explicitar o fenômeno da abertura, essa, “é o modo-de-ser-fundamental do Dasein, 

de conformidade com o qual, o Dasein é seu “aí”. A abertura é constituída pelo 

encontrar-se, pelo entender e pelo discurso e concerne, de modo igualmente 

originário, ao mundo, ao ser-em e ao si-mesmo” (HEIDEGGER, 2012, p. 611). 

 Embora essa passagem venha introduzir um maior número de termos, os 

quais não necessitam ser explicitados aqui, fica claro o que se deseja exibir, o ser-aí é, 

em sua constituição, “aí”, portanto, é, em si, abertura, mas aberto “ao” que? Aberto 

ao seu ser, que é, também, Ser, ao passo que o ser do Dasein é abertura, já o é como 

ser-no-mundo, de forma que a abertura fundamenta a própria espacialidade do 

Dasein enquanto mundo. Ele encontra-se aberto para poder “perceber” o ser dos 

entes, ele se encontra (percebe seu “lugar”), se compreende (entende seu significado) 

e “fala” do Ser, a partir da abertura. Destarte, como se dá, então, essa abertura? É 

possível elaborar uma resposta a partir do texto de Heidegger, publicado em 1929, O 

que é metafísica?, nele, o filósofo procura responder a indagação que leva o título da 

obra, ao se colocar diretamente dentro de um problema metafísico, a saber, o que é o 

“nada”? Nessa tentativa de definir o nada, acabamos por perceber que já o estamos 

tomando como ente, isto é, assumimos que o nada “existe” e queremos saber o que 

ele é. Porém, antes de tomarmos tal decisão, é mais relevante questionar se o nada, 

efetivamente, “é”. Com isso, se de um lado temos “tudo aquilo que existe” (entes) e de 

outro temos o nada (assumindo que ele não “é” da mesma forma que os entes), logo, 

parece termos descoberto uma nova “espécie” ontológica, a qual não se enquadra na 

dualidade, Ser e ente.  

Além disso, o ser humano parece ter uma certa conexão com o nada, à medida 

que se dá por conta de sua finitude, isto é, percebe sua inexistência após a morte, ora, 

poderia o nada ser, portanto, um sentimento? Heidegger elabora que o “despertar do 

nada”, ocorre através de uma disposição de humor do Dasein, ou seja, é através de 

um “sentimento de disposição” que o nada “aparece”, nota-se a clarificação da noção 

de sentimento realizada pelo filósofo, “O que assim chamamos “sentimentos” não é 

um fenômeno secundário de nosso comportamento pensante e volitivo, nem um 
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simples impulso causador dele nem um estado atual com o qual nos temos que haver 

de uma ou outra maneira” (HEIDEGGER, 1999, p. 56). Assim, o Dasein enquanto 

“em” certa disposição haverá de “experienciar” o nada, o caminho seguido pelo autor 

durante o texto, é o de procurar a disposição que mostraria à nós o “tudo”, o suposto 

contrário do nada. Desta maneira, quando não estamos demasiadamente “focados” 

em um ou outro ente, acabamos por nos entediar, i.e., o ser humano quando se dá 

por conta da superficialidade da vida “entificadora” acaba por cair em tédio. Nesse 

exato momento parece vir a despertar a noção de indiferença, vemos o ente em sua 

totalidade, e nós como integrantes da totalidade, não o “apreendemos” em sua 

totalidade, pois isso seria impossível. Isso, assim como outros sentimentos de 

disposição de humor, é “um acontecimento fundamental de nosso ser-aí”. 

(HEIDEGGER, 1999, p. 56) 

Seguindo esse pensamento, chegamos na ocultação do nada, vemo-nos 

perante todos os entes, e não diante do nada, por conseguinte: “Acontece no ser-ái do 

homem semelhante disposição de humor na qual ele seja levado à presença do 

próprio nada?”, ele continua, “ainda que bastante raro – apenas por instantes, na 

disposição de humor fundamental da angústia” (HEIDEGGER, 1999, p. 56). No caso, 

procura-se aqui uma disposição que não venha a ocultar o nada, como o tédio o faz, e 

assim, encontra-se a angústia, uma disposição a qual diferencia-se por ela não nos 

remeter de volta ao ente. Também estamos na indiferença enquanto na disposição da 

angústia, “entretanto, não no sentido de um simples desaparecer, mas em se 

afastando elas se voltam para nós. Este afastar-se do ente em sua totalidade, que nos 

assedia na angústia, [...] Só resta e nos sobrevém – na fuga do ente – este “nenhum” 

(HEIDEGGER, 1999, p. 56-57). Dito de outra forma, quando entediados nos 

deparamos com a “remissão” a um ou outro ente para sairmos do tédio, já na 

angústia, os próprios entes que fogem de nós, realizando a tentativa de “remissão” do 

tédio, mas agora tendo como alvo o ente em sua totalidade, entretanto, com resultado 

insatisfatório. A angústia nos permite “fugir” do ente, transcender. Assim sendo, em 

uma palavra: “A angústia manifesta o nada.” (HEIDEGGER, 1999, p. 57). 

Nesse momento, sabemos como o nada se manifesta, e novamente retomamos 

a pergunta, o que é o nada? Ora, ele não é ente, pois se fosse estaria apresentado no 

tédio, resta-nos o que efetivamente se apresenta para nós na angústia: os entes em 

fuga, e o nada. Dessa maneira, os entes se mostram, estão “lá”, estão na totalidade. O 
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que está “no” e/ou com o ente em sua totalidade, e não é ente, é claramente algo que 

foge da totalidade, o Dasein suspenso na angústia, está no nada, e é somente a partir 

desse nada que se faz possível os entes. Vejamos, sem antes estarmos (a)fundados no 

nada, não podemos perceber os entes como são, “sendo”, essa percepção permite o 

estatuto de existência dos entes, eles existem, pois não são o “nada”. Entretanto, o 

nada não é o contrário do que não existe, pois ele está lá, na totalidade dos entes. 

Além disso, “Somente na clara noite do nada da angústia surge a originária abertura 

do ente enquanto tal: o fato de que é ente - e não nada” (HEIDEGGER, 1999, p. 58). 

Ora, o nada é exatamente aquilo que faz surgir a originária abertura, isso justifica o 

porquê de os entes necessitarem da abertura do Dasein para se mostrar, é ali, no 

nada que estamos, que se dá a abertura. Sem essa experiência, ou agora, disposição, 

não conseguiríamos buscar o sentido do Ser, pois ele estaria esquecido no nosso 

aprofundamento da inautenticidade mundana, uma atitude muito comum na 

cotidianidade do Dasein. 

 

4 Seyn e Ereignis 

 

As noções de abertura e disposição, não são só fundamentais para o 

entendimento do “modos-operandi” do Dasein, como são também, em grande parte, 

responsáveis pela reconfiguração do pensamento heideggeriano. A Kehre, ou virada, 

na trajetória filosófica de Heidegger é um momento consolidado pela literatura 

especializada, indaga-se somente qual o ano e quais textos inaugurariam essa 

segunda etapa. Em Cartas sobre o Humanismo, Heidegger define, 1930, como o “ano 

da Kehre”, alguns comentadores se utilizam da divisão entre primeiro e segundo 

Heidegger, proposta por Richardson9, atentando-se a progressos e descontinuidades 

conceituais. Outros intérpretes10 destacam não uma ruptura, mas uma reorientação à 

primária pergunta pelo sentido do Ser no pensamento de Heidegger, que passaria 

somente por metamorfoses as quais toda sua “agencia ontológica” teria de se 

adequar. Stein nos informa da “passagem de um tipo de pensamento transcendental-

horizontal para um pensamento da história do ser.” (STEIN, 2006, p. 198). Ainda 

esses anos de transição, são marcados pela associação de Heidegger ao partido 

nazista, o que originou algumas interpretações de “contaminação” no seu 

                                                      
9 Cf. Heidegger: Through Phenomenology to Thought, por William J. Richardson. 
10 Cf. Being as apropriation, por Otto Pöggeler. 
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pensamento, formando-se posicionamentos interpretativos voltados a defender, ou 

objetar, uma separação entre sua política e sua filosofia11.  

 Seguindo a contribuição de Stein, podemos estabelecer uma das principais 

razões pela qual Heidegger decide, de certa forma, abandonar o projeto da analítica 

do Dasein, esse ente privilegiado, por mais que possa nos permitir o mostrar-se do 

Ser dos entes (incluindo o seu mesmo), não possui a capacidade de decisão sobre o 

Ser. Dito de outro modo, o Ser pode vir a se mostrar como algo que não ele mesmo. A 

decisão do “jogo” ontológico não está em nós, mas sim no Ser. Por essa razão, 

Heidegger concebe que em ST, ele ainda está depositando demasiada fé na 

“atividade” do Dasein, nós somos menos ainda do que imaginamos, temos menos 

poder de controle quanto a nossa relação ontológica. De acordo com Hebeche, “o ser-

aí vive em meio às ilusões [...] Se em Kant, a fonte da ilusão estava na razão, agora ela 

se situa na abertura da existência do ser-aí em meio às tonalidades afetivas do “jogo 

da vida” [...] O abismo da imaginação transcendental deu lugar ao abismo da 

existência”. (HEBECHE, 2014, p. 12). No abismo existencial, originado pela angústia, 

o Ser dos entes foge do Dasein, as ilusões ainda se mantêm. Mesmo que o ser-aí 

esteja disposto em angústia, não podemos simplesmente “querer” que a “verdade do 

Ser” seja mostrada, precisa-se de um outro tipo de disposição quase que 

independente de nós, a disposição de uma época. 

 Em razão disso, a proposta filosófica encontrada no livro Contribuições à 

Filosofia (CaF), escrito durantes os anos de 1936 e 1938, parte do pensamento da 

história do Seer12, e não mais do horizonte do Dasein. Primeiramente, precisamos 

agora nos “demorar” em dois termos presentes no pensamento do filósofo a partir da 

Kehre, a “verdade do Seer” e “história do Seer”: o primeiro significa, de forma 

bastante breve, “o Seer como ele mesmo”, isto é, o Seer possui diversas maneiras de 

se manifestar (como veremos a diante), porém, há uma manifestação que é ele 

mesmo, sem “ilusões”, por isso, “verdade”. Já o segundo termo, o mais relevante 

aqui, possui uma definição singular quando próprio da Kehre, tal definição se refere 

a palavra em alemão, Geschichte, diferenciando-se de, Historie, (a ciência histórica, o 

passar do tempo linear, estudo dos acontecimentos). A Seingeschichte (história do 

Ser), é “associada a Geschick, “destinação, destino”, que para Heidegger significa 

                                                      
11 Cf. Heidegger e a Introdução da Filosofia no Nazismo, por Emmanuel Faye. 
12 A partir da obra CaF, Heidegger utiliza a palavra Seyn (em vez de Sein) para se referir ao Ser 
“original”, antes da “contaminação” do erro da tradição metafísica, conforme exposto na seção 2. 
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“envio, o que é enviado [...] A distinção medieval entre essentia e existentia, por 

exemplo, alcança-nos a partir de um Seingeschichte, do “envio decisivio do ser”” 

(INWOOD, 2002, p. 82). Consequentemente, a história da metafísica, não é somente 

a história do ser humano, mas também, a história do Seer, o qual “envia-se”, 

“destina-se”. 

Assim sendo, o exemplo dado por Inwood, deixa claro que o erro da tradição 

está pautado no não questionamento da história do Seer, por isso, Heidegger 

também se desprende de ST, o que ele deseja é “saltar” para “dentro” do Seer, ou seja, 

realizar um corte “vertical” no horizonte transcendental. Quando se referindo sobre a 

diferença ontológica, Heidegger nos aponta sua ideia em CaF, “o importante é não 

ultrapassar o ente (transcendência), mas saltar por sobre essa diferença e, com isso, 

sobre a transcendência, questionando inicialmente a partir do seer e da verdade” 

(HEIDEGGER, 2015, 247). Esse “salto” tem como objetivo superar a limitação do 

Dasein de ST, mas então, como realizamos o salto? Ora, o nosso questionar “de 

dentro” do Seer, necessita que nós nos apropriemos de sua história, entretanto, como 

vimos anteriormente, pode ser o caso de que nossa apropriação se revele insuficiente 

(tradição metafísica). Por isso, e após a conclusão do “desempoderamento” do 

Dasein, vemos que o próprio Seer é que deve se apropriar de nós, ou seja, se 

estabelece uma nova dupla relação, nós nos apropriamos do Seer enquanto ele se 

apropria de nós. O nome dado para esse evento de “co-apropriação” é, Ereignis, ou 

“Acontecimento Apropriador”. 

A origem desse conceito - o acontecimento que visa efetivamente “pegar” a 

verdade do Seer - na obra de Heidegger, pode ser encontrada na sua palestra de 1919, 

intitulada, The Idea of Philosophy and the Problem of Worldview, onde o autor 

elabora, segundo Vallega-Neu, “uma diferença entre uma abordagem científica-

teorética para as coisas, e uma – mais genuína – abordagem pré-teorética [...] No 

último caso, nós percebemos que não há nem um sujeito, nem um objeto [...] é o que 

Heidegger chama, nessa palestra inicial, Ereignis” (VALLEGA-NEU, 2010, p. 141). 

Com isso, a primeira noção de Ereignis, está relacionada a um modo de experiência 

do mundo mais original, anterior ao pensamento objetivo, isso é levado adiante 

quando o filósofo reintroduz o conceito em CaF, porém agora, o acontecimento 

apropriador se refere também a um modo da própria ocorrência do Seer. Já a origem 

etimológica (conhecida por Heidegger) nos apresenta outro curioso detalhe,  
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O termo mais original para um acontecimento é Ereignis, de sich ereignen, 
“acontecer, ocorrer”. As palavras vêm de Auge “olho” [...] “colocação/colocar 
diante do olho, vir-a-ser/ tornar-se visível” [...] Heidegger também usa 
Ereignung (Eräugnung), “acontecimento-apropriador”, que é similar a Ereignis, 
porém mais verbal. As palavras ficaram associadas a (sich) eignen, “ser 
apropriado, pertencer”, aneignen, “apropriar-se”, e eigen, “(o seu) próprio” [...] 
(INWOOD, 2002, p. 2) 
 

 Claramente, podemos perceber a intenção (e a potência) de um termo como 

Ereignis, a sua definição, originada em 1919, abarca em CaF, toda a ideia que 

Heidegger sugere ser o principal “fenômeno” a ser tratado na sociedade pós-

metafísica. O Seer enquanto acontecimento apropriador é apropriado pelo Dasein, o 

qual “se apropria” de “si mesmo” como acontecimento apropriador. É no Ereignis, 

que encontramos a possibilidade de um novo início, uma nova época, contudo, a 

tarefa não é tão fácil quanto parece, e as contribuições de Heidegger, visam 

estabelecer como se dá a ocorrência desse evento. Em CaF, encontramos o passo-a-

passo da transição para um novo pensamento, porém, como podemos pensar o novo 

se ainda não estamos “lá”? Primeiramente, devemos preparar o “local” onde ocorrerá 

a mudança, e esse local deverá permanecer aberto para receber, no momento 

(Augenblick) exato, a verdade do Seer. A abertura, como vimos antes, ocorre no 

próprio Dasein, “O ser-aí é a localidade de sua própria essência, que se desentranha 

para nós em seus primeiros traços, quando experimentamos originariamente a 

verdade do seer como o seer da verdade, e, assim sabemos a viragem” (HEIDEGGER, 

2013, p. 189). Por consequência, Heidegger emprega o uso de Da-sein, com hífen, a 

partir de CaF, para enfatizar o “aí” (Da) “local” do Ser (sein). 

 De qualquer forma, não há como deixarmos de ser o que somos (Da-sein), em 

vista disso, “o momento [Augenblick] não é simplesmente “dado”, mas precisa ser 

descoberto, porque nossa habitual relação com o tempo encobre a momentaneidade 

[...] O momento não é senão o olhar da determinação em que se abre e se mantém 

aberta toda a situação de um agir” (SAFRANSKI, 2000, p. 214). O olhar, o 

vislumbrar do novo, ocorre no ser-aí, essa experiência da verdade do Seer pode 

ocorrer, só devemos, como informado anteriormente, preparar o seu local, mantendo 

a abertura. Ora, já sabemos como mantê-la, é através da disposição de humor13 da 

angústia, no entanto, não é mais suficiente o Da-sein estar em uma disposição, 

precisamos que o próprio Seer também esteja em disposição, pois senão, cairemos 

                                                      
13 Na tradução brasileira de Contribuições à Filosofia, Casanova usa o termo “tonalidade afetiva”. 
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novamente em transcendência. Retomando o conceito de história, “A história do ser 

envolve várias “épocas” [...] uma “época” histórica começa quando o cálculo ordinário 

do tempo “pára” – em um ponto que Heidegger chama de Augenblick, “instante (de 

visão)” (INWOOD, 2002, p. 83). Logo, quando o momento “epocal” se apresenta, o 

Da-sein, enquanto Ereignis, estará em disposição “na” história do Seer, portanto, 

ocorre a disposição própria da história, da época. 

 Dentre as possíveis disposições do Seer, Vallega-Neu nos apresenta três 

básicas, apresentadas por Heidegger em CaF, o “espanto” [temor], (Erschrecken), 

“retenção” (Verhaltenheit) e “retraimento” [pudor] (Scheu). Espanto refere-se à 

experiência do abandono dos entes pelo Ser na dominação da maquinação 

(Machenschaft) e aventura (Erlebnis)” (VALLEGA-NEU, 2010, p. 144). Dito isso, na 

época de Heidegger (e nossa), o Seer, enquanto acontecimento apropriador, ocorre 

como espanto, o Da-sein, só percebe os entes como meros fugidios do Seer, dito de 

outro modo, o Seer se mostra como recusa (Verweigerung), quando procurado nos 

entes (tarefa do Dasein de ST), encontra-se somente a completa recusa de se mostrar, 

se manifesta como “retirado”, “ausente”. A era da maquinação é a “culpada” pela 

nossa dificuldade de receber o Seer, na história do Seer, e assim, funda um extremo 

abismo (conforme Hebeche), o qual “visitamos” pela primeira vez, na angústia. É 

nessa falta de referências, nessa era do cálculo e das máquinas que podemos e 

devemos mantermo-nos no “nada”, isso é, precisamos estar suspensos no abismo, 

suportar esse abismo em espanto, retê-lo, e aceitar o retraimento dos entes, em 

disposição da história do Seer. Para enfim, sermos “eleitos” aqueles futuros 

responsáveis pela realização efetiva do acontecimento apropriador, originando a 

nova época.  
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18. NOTAS SOBRE A TRAVESSIA DE SER E TEMPO ÀS 

CONTRIBUIÇÕES: HEIDEGGER E O CAMINHO PARA UM DIZER DO 

OUTRO COMEÇO1 
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Sabrina Ruggeri2 
 
 

Este trabalho pretende desenvolver o diagnóstico de um transcendentalismo 

em Ser e Tempo a partir de uma leitura imanente da obra heideggeriana que 

estabelece as Contribuições como marco da virada em direção a um pensamento não-

metafísico. A investigação é conduzida pela tese de que há uma diferença 

estruturante na direcionalidade de pensamento de cada fase distinta do pensamento 

heideggeriano – na primeira, um movimento ascensional que parte do ente e 

pretende assim atingir o ser, já na segunda, um mover-se que se dá desde o princípio 

a partir e em direção à origem, a verdade do seer como acontecimento. Por fim, a 

noção de transcendência deve encarnar o pilar estruturante de todo o resíduo 

transcendental da obra heideggeriana, cujo abandono deve possibilitar a assunção da 

unidade originária de seer e ente como a questão prévia para o pensamento do outro 

começo. 

Este trabalho apresenta a hipótese de que a direcionalidade de pensamento 

que conduz Heidegger da questão sobre o sentido do Ser em Ser e Tempo para a 

questão acerca da verdade do Seer [Seyn] nas Contribuições à filosofia configura-se 

no movimento de radicalização de um mesmo projeto – uma radicalização, contudo, 

que produz um certo sentido de ruptura no interior do pensamento heideggeriano. 

Esse sentido de ruptura, por sua vez, deve ser explicitado a partir do que 

consideramos uma tarefa progressivamente assumida por Heidegger, e cuja 

necessidade é pressentida de modo cada vez mais poderoso, a saber: o abandono de 

todo e qualquer transcendentalismo. Isso significa que uma outra configuração de 

pensamento idealista precisa ser desenvolvida, justamente por não mais se desejar 

pensar a linguagem como uma mediação que repousa no artifício da construção de 

uma espécie de “terceira esfera”, a qual se autonomiza e adota a figura de um não-

                                                      
1 Este trabalho faz parte do desenvolvimento da pesquisa de Tese de Doutorado e é financiado pela 
CAPES. 
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CAPES/DAAD, Bolsista Taxas CAPES/PROSUC. Email: sabrinarufrei@gmail.com. 
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lugar que é o entre de sujeito e mundo e que assume assim a posição de referência 

para o discurso filosófico enquanto sua instância reguladora. Talvez mesmo uma 

nova posição filosófica, desta vez realista, tenha de emergir a partir da prévia 

fenomenologia hermenêutica do primeiro Heidegger. 

Por fim, o movimento de transição que se desenha de Ser e Tempo até as 

Contribuições – que aqui chamamos “travessia” –, baseado no processo de 

desmontagem de conceitos e de procedimentos comprometidos com esquemas 

transcendentais de pensamento, é assim somente uma narrativa possível acerca das 

múltiplas modificações conceituais por que passa o pensamento heideggeriano para 

conquistar o solo firme e seguro de uma interrogação do Ser ele mesmo [das Sein 

selbst] conduzida pela doação de sua própria verdade como Ereignis. Nesse sentido, 

torna-se urgente apontar para a permanência do transcendentalismo em 

pressupostos muitas vezes inauditos mesmo para escolas contemporâneas de 

pensamento cuja auto-avaliação é justamente a de já o terem superado – é o caso da 

fenomenologia3.  

A leitura que procuramos construir acerca de Ser e Tempo, portanto, trata-se 

antes de tudo de uma leitura retrospectiva, e por isso construída a partir do 

horizonte aberto pelas Contribuições e por suas conquistas particulares – a avaliação 

acerca das insuficiências e mesmo das falhas de Ser e Tempo somente se torna 

possível à luz dos novos conceitos e sobretudo à luz do novo marco de interrogação 

do Seer inaugurado pela obra posterior.  

Isso significa primordialmente que conceitos antes revestidos por um teor de 

centralidade precisam agora ser reavaliados em seu conteúdo e função cumprida no 

                                                      
3 A esse respeito, Derrida argumenta em A voz e o fenômeno acerca do fato de que o projeto filosófico 
idealizado por Husserl, antes de eliminar todo sistema especulativo como pretendia a partir da aptidão 
crítica da fenomenologia, tornara-o elemento constituinte da fenomenologia em seu íntimo. A crítica 
fenomenológica se mostra assim como pertencendo à própria tradição e, nesse sentido, serviria-lhe 
como figura de continuidade de um legado essencialmente especulativo: trata-se assim de “(…) 
começar a verificar que o recurso da crítica fenomenológica é o próprio projeto metafísico em sua 
conclusão histórica e na pureza, apenas restaurada, de sua origem”. Essa relação de continuidade à 
tradição metafísica, evidencia Derrida, encontra-se testemunhada sobretudo na figura da eleição de 
um telos, segundo um procedimento que é especialmente característico da tradição metafísica: a 
estipulação prévia de um princípio orientador para todo o sistema de filosofia – ou a interpretação de 
ser fundamental que dá respaldo a toda uma época histórica, numa linguagem heideggeriana. Essa 
“origem restaurada” pela fenomenologia nada mais é que a designação de um preceito universal que 
deve reger todo o desenvolvimento do sistema especulativo que lhe segue: um preceito normativo, 
portanto, que delimita previamente a direção do pensamento e estabelece assim a necessidade de um 
fechamento, um ponto de convergência onde todas as análises devem voltar a encontrar-se. Um telos, 
portanto, do qual depende toda a arquitetura de pensamento – esse telos é o do ser como presença. 
Cf.: DERRIDA, J. A voz e o fenômeno: introdução ao problema do signo na fenomenologia de 
Husserl. Tradução de Lucy Magalhães. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994, p. 11-15. 
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interior da argumentação heideggeriana – e talvez mesmo abandonados se o seu 

escrutínio revelar uma incapacidade de se desvencilhar da famigerada fórmula 

metafísica de questionar o ente, acreditando com isso dirigir-se ao próprio ser 

(permanecendo assim no pensamento do ser como a entidade do ente). Alguns 

conceitos de Ser e Tempo, portanto, são centrais para nossa análise, ainda que todos 

reencontrem-se num enlace único em torno a uma mesma noção, como uma espécie 

de fonte primária para a sobrevivência de um transcendentalismo no interior do 

projeto heideggeriano de desconstrução [Destruktion] da metafísica4 – essa espécie 

de “força centrípeta” que mantém coeso o conteúdo transcendental da fenomenologia 

hermenêutica de Heidegger encontra-se na noção de transcendência, revista em 

Sobre a essência do fundamento e posteriormente anunciada como superada nas 

Contribuições: “[...] a representação da ‘transcendência’ precisa desaparecer em 

todo e qualquer sentido” (HEIDEGGER, 2014, p. 214). 

Se o teor transcendental destes conceitos deve ser apontado de modo mais 

localizado e mesmo concentrado em momentos específicos do texto de Ser e Tempo, 

uma atmosfera geral contudo pode ser pressentida no todo da obra quanto a seu 

transcendentalismo inerente: há um funcionamento de estrutura que perpassa várias 

das principais conceituações de Ser e Tempo, isto é, a pressuposição de que o 

trabalho de análise alcança uma tal camada abstrata em que as categorias descritivas 

almejadas encontram-se dispostas de modo estático e sobremaneira atemporal, e de 

que esse nível de análise é sempre primeiro em relação ao âmbito empírico dos 

fenômenos (apesar da flagrante ambiguidade quanto ao fato de que essa estrutura é 

ao mesmo tempo produto da derivação do ente e condição a priori deste, como 

veremos a seguir).  

O uso de noções transcendentais por Heidegger é assumido a partir de um 

modo radicalmente diferente da metafísica – aqui entra precisamente o trabalho de 

destruição [Destruktion] de seus conceitos –, ainda que se mantenha inevitavelmente 

remetido a esta. Também aqui se desenha o problema de determinar até que ponto a 

linguagem de Ser e Tempo pode ser considerada como subversiva e satisfatória em 

                                                      
4  Nossa análise segue de perto as coordenadas elaboradas por Daniela Vallega-Neu em sua 
reconhecida obra introdutória às Contribuições. Os conceitos centrais para nossa análise são assim o 
conceito de diferença ontológica e sua modulação numa esfera ôntica e outra ontológica de análise, o 
uso da noção de condição de possibilidade e a compreensão pressuposta acerca do a priori e, por fim, 
a noção de transcendência como o eixo diretor da interrogação do ser como a entidade do ente. Cf.: 
VALLEGA-NEU, D. Heidegger’s Contributions to Philosophy: an introduction. Bloomington: Indiana 
University Press, 2003. 
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sua tarefa de desmontagem das categorias metafísicas, ou se justamente pelo seu laço 

indissociável à metafísica teria permanecido como uma dificuldade central, inclusive 

atestada duas décadas mais tarde em Carta sobre o humanismo como uma “falha” 

[Versagen] da linguagem. É exatamente por este motivo que as Contribuições se 

apresentam antes de tudo como um espaço para a experimentação linguística, para 

uma espécie de jogo num campo livre de possibilidades, semelhante ao do instituído 

pela poesia, em que o pensamento proposto pelas Contribuições e anunciado quase 

uma década antes em Ser e Tempo pode enfim vir à superfície. Daniela Vallega-Neu 

falará de um “aspecto performático” (2003, p. 2) da obra, no sentido de um 

movimento de pensamento que traz a questão à presença para deixar acontecer a sua 

substância, como numa performance artística em que toda a concretude do artista, 

da audiência e do espaço vivenciado é posta simultaneamente em jogo. A tarefa do 

pensamento ser-historial nesse sentido é a de fazer a questão acontecer e então 

seguir o movimento de sua própria linguagem enquanto ela mesma se dá como 

acontecimento do seer, constituindo assim uma obra fragmentada, porém construída 

com um rigor próprio: “[...] the shape arises in and as a struggle of rigorous thinking 

in which one can perceive an attempt to give shape to emerging thoughts, thoughts 

that, at their inceptual stage, echo their ungraspable source” (VALLEGA-NEU, 2003, 

p. 4). 

O problema de um transcendentalismo em Ser e Tempo, nesse sentido, pode 

ser igualmente atestado através da constatação do abandono por Heidegger da 

linguagem produzida a partir de uma fenomenologia hermenêutica que pretendia 

abordar o ser a partir de uma tematização prévia e preparatória do ente que interroga 

o ser (ainda um pensamento que parte do ente intentando alcançar o ser, portanto). 

Muitos dos principais termos da fenomenologia inicial de Heidegger, tornados 

clássicos pela literatura especializada, foram cuidadosamente deixados de lado 

conforme a questão do ser progressivamente se desenhava como a questão da 

verdade do seer: as noções de transcendência, diferença ontológica e horizonte – até 

mesmo a noção de ser-aí recebera um sentido e uma abordagem completamente 

diferentes a partir das Contribuições, remetendo a uma abertura histórica para além 

do ser humano, da qual ele contudo participa enquanto elemento necessário à 

apropriação do ser em curso no Ereignis.  
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2 Ser e Tempo e o círculo do ente 

 

Em Contribuições à filosofia, Heidegger desenvolve uma valiosa distinção 

acerca das diferenças de projeto quanto à colocação da questão do Ser em relação à 

história da filosofia ocidental e da proposta que aí é formulada quanto a um novo 

começo para o pensamento: para a metafísica tradicional, a questão do ser 

desenvolve-se sempre como questão quanto ao ser do ente, isto é, sobre a entidade – 

esta é chamada a “questão diretriz”. Para o pensamento transitório das Contribuições 

(isto é, aquele que prepara o momento de transição para o novo começo), o 

pensamento seinsgeschichtliches [ser-historial], a pergunta sobre o ser deve ser 

formulada a partir da questão prévia acerca de sua verdade – esta é chamada a 

“questão fundamental”. O pensamento ser-historial, em traços gerais, é aquele cuja 

natureza fundamentalmente não pode ser antecipada, ela está por vir; seus contornos 

desenham-se somente através do breu de um abismo a ser ultrapassado; nesse salto 

em direção ao abismo, a verdade do primeiro começo deve ser reconquistada. Já o 

pensamento metafísico, o pensamento do primeiro começo de que fala Heidegger, 

deve adotar a fórmula “ser e pensar” como fio condutor de sua questão diretriz – ser 

significa aqui tão somente entidade, e pensar refere-se à representação.  

Nesse sentido, nossa análise retrospectiva guiada pelo novo paradigma 

instituído pelas Contribuições produz o diagnóstico de que Ser e Tempo, em sua 

estrutura transcendental, pertenceria ao âmbito da questão diretriz e, portanto, 

permaneceria ainda do lado do primeiro começo. Desse modo, trata-se de um e o 

mesmo percurso que alimenta tanto o procedimento tradicionalmente metafísico de 

partir do ente presente à vista criando para si uma representação quanto ao que há 

de mais genérico neste mesmo ente – a característica cuja validade universal 

garantiria sua vigência como um ente –, quanto a própria tentativa heideggeriana de 

inaugurar uma outra esfera para o pensamento do ser por meio da instituição de uma 

diferença cuja originariedade garantiria por princípio a vigência plena e autêntica do 

conceito de ser. Ambos os percursos se revelam tributários de algo como um 

“caminho do ente” que conduziria de forma circular o pensamento sempre de volta 

ao seu ponto de partida, isto é, ao ente e à sua representação. Em Heidegger, a 

justificativa para a repetição deste mesmo percurso que parte do ente e então conduz 

de volta a ele mesmo encontra-se na noção de transcendência, a qual pretendia 
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justamente ultrapassar o movimento “transcendente” da metafísica no sentido de 

uma transfísica, em que se buscava pelo maximamente ente ou então pelo ente 

absoluto que seria a causa e o fundamento de todos os outros. A transcendência 

heideggeriana, contudo, não pôde deixar de repetir o caminho de pedra da 

metafísica, e o seu lema “ir além do ente” somente escancara a necessidade já 

diagnosticada de abandonar esquemas representacionais que operam segundo a 

mesma interpretação do ente como presentidade constante.  

 Essa mudança quanto ao ponto de partida para a questão do ser, isto é, 

a tentativa de encontrar ou construir um caminho em que seja realmente possível 

sair do âmbito próprio ao ente, pode ser pensada em termos de “direcionalidade do 

pensamento” (VALLEGA-NEU, 2003, p. 7): não mais segundo um movimento de 

pensamento que parte do ente e segue em direção à origem (em Ser e Tempo 

concebida como a temporalidade do ser), mas um mover-se que se dá desde o 

princípio a partir da origem (a verdade do seer como acontecimento nas 

Contribuições). O novo ponto de partida é assim o próprio caminho de interrogação 

do ser, move-se a partir e em direção à origem, isto é, a verdade do ser – o “caminho 

do ente” pode ser finalmente preterido. Neste mesmo passo, a fórmula descritiva 

quanto a um movimento de pensamento, que serve também aos nossos propósitos 

como recurso para a análise metodológica, pode iluminar brevemente outros 

momentos em que Ser e Tempo inconscientemente repete o procedimento metafísico 

sobre o qual desejamos jogar alguma luz. É o caso do modo com que Heidegger 

pretende fundamentar a temporalidade horizontal como o sentido do ser do ser-aí 

(isto é, a temporalidade como condição de possibilidade do cuidado, este entendido 

na figura dos existenciais que se articulam a partir das três êxtases temporais que se 

unificam por fim junto à unidade produzida pela assunção autêntica do ser-para-a-

morte na resolução antecipatória), a partir da explicitação da constituição 

transcendental do ser-aí: 

 
Heidegger’s approach to the question of being remains quasi-metaphysical 
because the notion of transcendence inevitably leads us to represent in our mind 
a motion which departs from a being (Dasein or ourselves) and leads to some 
other being (the temporal horizon), and other being that we analogously 
represent as an open horizon from which we come back to Dasein or ourselves, 
possibly in an “authentic” way (VALLEGA-NEU, 2003, p. 24). 
 

Aqui transcendência, como vimos, remete ao próprio modo de ser do ser-aí 

enquanto ente dotado de existência, cuja abertura fundamental significa que em seu 
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ser o próprio ser está constantemente em jogo – uma fratura constitutiva que 

concede ao ser-aí a condição de um fundamento negativo [nichtiger Grund], como o 

ser-fundamento de uma nadidade [grund-sein einer Nichtigkeit]. É esse nada que 

permeia o ser-aí desde a sua raiz, essa “falta”5 de ser que o anima em sua constituição 

mais íntima, que o põe numa travessia orientada sempre para fora de si, num 

constante transcender a si mesmo em direção aos entes – aqui, num evento temporal 

e por isso mesmo finito, dá-se o desvelamento do ser enquanto tal, inaugurando o 

estatuto de um fundamento abismal e finito para o próprio ser. O fundamento para a 

existência transcendente do ser-aí, portanto, é a sua nadidade, ao mesmo tempo em 

que a transcendência enquanto elemento originário do modo de ser do ser-aí, por sua 

vez, serve de fundamento à temporalidade compreensiva – a compreensão dos entes 

como um evento essencialmente finito. A temporalidade que abre assim o horizonte 

para a constituição transcendental do ser-aí é a mesma temporalidade que se 

apresenta como sentido ou então como condição de possibilidade do ser enquanto 

tal.  

O aludido movimento de pensamento que vai do ser-aí ao horizonte temporal 

para concebê-lo como a condição de possibilidade da abertura primeira da 

compreensão dos entes é assim também refém de uma concepção em que o 

pensamento é tomado como representação, pois concebe o horizonte transcendental 

como um adendo acrescido ao ente que é a fonte primária do caminho de análise, o 

ser-aí – mais uma vez partimos do ente para dele não mais sair. A temporalidade 

como sentido para o ser, muito antes de constituir-se como a origem de onde partiria 

Ser e Tempo, como a nossa descrição quanto ao procedimento metafísico por 

excelência pretendeu desvelar, é antes um construto a ser alcançado como o desfecho 

de um percurso que se orienta em direção a algo (e por isto permanece sempre do 

lado de fora do próprio caminho, como um produto ou resultado colhido junto a 

todas as operações de pensamento envolvidas neste processo). Este percurso, por sua 

vez, obedece àquele mesmo movimento de transcendência que conduz o pensamento 

do ente à entidade segundo um esquema representacional: a proposta de Ser e 

Tempo – ambiciosa e inédita – é a de pensar o ser como um evento temporal, mas ao 

                                                      
5 Em Ser e Tempo, as análises que conduzem a argumentação à assunção de um não-fundamento para 
o ser-aí – um fundamento sem fundo – tem início com a descrição do chamado da consciência que por 
sua vez desvela a culpa como “estar em falta” e como “ser fundamento para...”, e culminam na 
resolução antecipatória diante do ser-para-a-morte na qual o ser-aí tem de se ver com a potencialidade 
máxima de sua negatividade intrínseca: a mais extrema possibilidade de não-ser simplesmente. 
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fim desta jornada a metafísica revela-se como uma herança muito mais difícil de 

superar do que se supunha, e o tempo pensado como a “temporalidade horizontal”, 

orgulhosamente anunciada como o sentido para a doação de ser, mostra-se antes em 

seu insuspeitado caráter de entidade. Há como que um gosto amargo da frustração 

de perder-se ao longo do caminho e ver-se novamente preso em meio ao enfadonho 

círculo do ente. 

 Juntamente com a noção de diferença ontológica – Heidegger teria afirmado 

que ela se tornara a “mais decisiva barreira para o pensamento do seer” –, outra 

importante distinção de cunho igualmente transcendental precisa ser eliminada do 

pensamento ser-historial: a distinção entre o ôntico e o ontológico. Essa estrutura 

repousa em um importante mecanismo dualista erigido explicitamente por 

Heidegger em Ser e Tempo: a diferença entre o existencial [existential] e o 

existenciário [existentiell]. Ainda que a descrição da estrutura ontológica assuma a 

posição de destaque em todo o projeto de Ser e Tempo, Heidegger irá afirmar que sua 

análise só se torna possível com a manifestação do fático – é, portanto, a partir do 

ôntico que o ontológico pode assomar ao pensamento. Ao mesmo tempo, para que o 

fático possa se dar ao ser-aí, é preciso antes o desvelamento do ser ele mesmo – esta 

é sua condição de possibilidade. O ôntico pressupõe o ontológico e o ontológico só se 

dá ao pensamento a partir do enraizamento no ôntico como seu lugar de ancoragem. 

Estabelecida a cisão originária entre os dois elementos essenciais de análise, o velho e 

conhecido caminho é o de estipular algum ponto de contato ad hoc (a medida tardia 

de tentar reconectar artificialmente aquilo que por definição fora desmembrado em 

duas partes diversas): a primazia pertence claramente à estrutura ontológica, ainda 

que esta repouse em última análise na manifestação da estrutura ôntica da 

existência. Porém, essa condição de pertencimento mútuo entre os dois elementos 

previamente cindidos não se cumpre ao longo das análises de Ser e Tempo, restando 

o elemento ôntico longe demais para ser alcançado pelo sobrevoo fenomenológico em 

busca do sentido do ser. 

Esse modo de pensamento que parte da separação originária entre dois 

elementos básicos de análise, em que um é tomado como a condição do outro e 

enquanto condição permanece igualmente de fora do elemento posterior, é o mesmo 

modo de pensamento representacional em operação na descrição heideggeriana da 

estrutura ontológica do ser-aí e de sua consequente ocorrência ôntica: o 
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desvelamento do ser enquanto tal ao fim e ao cabo não é pensado como tomando 

lugar no interior da existência fática do ser-aí, mas permanece um evento a ser 

buscado fora e como que contra a base ôntica do ser-aí e do próprio solo em que a 

investigação toma pé. Do mesmo modo, a estrutura ontológica que é o que torna 

possível a existência ôntica do ser-aí em nada participa de fato no âmbito da 

experiência individual e cotidiana do ser-aí – a estrutura ontológica é uma descrição 

transcendental que faz referência a uma outra esfera de ser, essencialmente 

deslocada em relação ao ôntico (e isto quer dizer, essencialmente desconectada). A 

produção dessa separação prévia entre o elemento ôntico de análise e o elemento 

ontológico (entre o que, na verdade de sua origem, compõe uma unidade) depende, 

além da noção de causalidade que lhe é subjacente, de um dualismo que é típico das 

filosofias transcendentais: uma vez deflagrado o corte que separa o ser do ente, 

institui-se a vigência de uma cesura incapaz, por princípio, de ser desfeita. 

Com as Contribuições, contudo, já sempre nos movemos em meio ao âmbito 

do seer. Não há uma relação de causa e consequência entre o pensamento que 

pretende pôr a questão e a própria doação da questão do ser – como um artifício que 

precisa antes produzir todas as condições de possibilidade para a adequada colocação 

prévia da questão. A direcionalidade de pensamento já parte de sua origem e nela 

deve permanecer: a verdade do seer. Na mesma obra, ao defender a superação da 

noção de transcendência, Heidegger advoga igualmente o “salto” por sobre a 

distinção acerca do ôntico e do ontológico: saltar por sobre esta seria o mesmo que 

saltar por sobre a noção de transcendência – fundamento para toda a estrutura 

transcendental de Ser e Tempo, como pretendemos demonstrar junto a uma leitura 

detida ao texto Sobre a essência do fundamento, de 1929. Por fim, o ontológico de 

Ser e Tempo é também pensado como a entidade do ente – como o universal 

indeterminado e vazio do ente –, como o adendo representado naquele percurso que 

parte do ente e somente a ele pode retornar: 

 
Nós concebemos o “ontológico”, ainda que, em verdade, isso aconteça como 
condição do “ôntico”, de qualquer modo apenas como um adendo ao “ôntico” e 
repetimos o “ontológico” (projeto do ente com vistas à entidade) uma vez mais 
como autoaplicação sobre ele mesmo: projeto da entidade como projeto do seer 
com vistas à sua verdade [...]. Por meio desse procedimento, o seer mesmo é 
aparentemente transformado ainda em objeto e se alcança o contrário mais 
decidido daquilo que o impulso da questão do seer já abriu para si 
(HEIDEGGER, 2014, p. 434, grifo nosso). 
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 A dificuldade de romper com a linguagem metafísica e ao mesmo tempo 

produzir um discurso com sentido intersubjetivamente válido – um discurso que 

tenha a força do novo que irrompe e convoca o pensamento a demorar-se e a antes de 

tudo ouvir isso que o apela de modo íntimo –, e ainda sem que a linguagem seja 

fraturada e a palavra entregue ao encantamento do ente embriagado pelo gigantismo 

da maquinação [Machenschaft], só pode ser superada através de um salto. E isto é 

fundamental no esforço de travessia realizado pelas Contribuições. Não há ponte 

possível entre um dizer e outro: um dizer, o primeiro, estabelece-se a partir da 

fixação prévia de uma interpretação do ente de onde toda uma concepção de mundo 

é erigida e, enquanto repousa no fundamento vazio de que é feito, não pode 

questionar a si mesmo e por isso não pensa; o outro dizer, o dizer do outro começo, 

emerge lentamente como um dizer pensante, que brota livremente e abertamente da 

fonte agora revigorada da verdade do seer que mais uma vez se essência [es ereignet] 

e guarda no homem a esperança do seu abrigo e da sua sobrevivência pela atividade 

comprometida do questionamento. O que é pensado, e mais que isso, experienciado 

do lado de cá – o salto para o novo começo do pensamento –, não pode mais fazer 

sentido para o lado de lá; aqui as palavras ressoam da origem e carregam consigo o 

frescor de um novo âmbito de abertura, elas fundam e deixam fundar; lá elas apenas 

suportam o peso da tradição corroída e rastejam claudicantes rumo à derrocada final. 

 Esse abismo essencial entre os dois dizeres pode se mostrar mesmo na 

diferenciação quanto ao significado e à própria coisa em jogo junto a uma mesma 

palavra. É o caso do conceito de “ser-aí”. Para a tradição que pensou sempre atrelada 

aos pressupostos da questão diretriz (a saber, interrogar o ser a partir do ente, 

fazendo daquele um adendo que é extraído como o elemento mais genérico e 

universal do ente), “ser-aí” diz respeito à existência do ente, isto é, o modo efetivo de 

a sua essência se doar. O efetivamente real do primeiro começo se refere sempre ao 

ser do ente como o presente à vista, logo, “ser-aí” quer dizer presentidade. Do outro 

lado, para os compositores futuristas de um outro começo para o pensamento, ser-aí 

já envolve sempre a relação com o seer e o jogo de contramovimento de ambos que 

toma espaço no seio do acontecimento da apropriação do ser-aí no interior da 

essenciação do seer [Wesung des Seyns] como acontecimento-apropriador 

[Ereignis]. Não há como traçar qualquer paralelo, toda comparação exige uma 

medida comum e um procedimento de redução da alteridade em nome de uma 
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identidade mínima aproximável. Isso, contudo, não se faz possível quando a 

passagem a que se faz referência envolve um acontecimento fundador da ordem do 

seer que reposiciona todas as figuras envolvidas: o homem, o próprio seer em sua 

relação histórica com o homem, a linguagem, as palavras da metafísica. Esse abismo 

essencial entre os dizeres pode ser compreendido como o conceito de “paradigma” de 

Thomas Kuhn (HEBECHE, 2014, p. 52). O caso da conversão de significado e da 

coisa em jogo na palavra “ser-aí” no pensar do outro começo é “[...] tão diverso que 

não há nenhuma transição mediadora daquele primeiro uso para o outro” 

(HEIDEGGER, 2014, p. 289, grifo nosso). 

 Do mesmo modo, o conceito de diferença ontológica pretende preparar essa 

transição, quando na verdade sucumbe à mesma trama conceitual que atrai o dizer 

pensante para o núcleo da questão diretriz: o ente de antemão abandonado pelo seer 

bloqueia assim mais uma vez o acesso ao acontecimento único do seer em sua 

verdade. É preciso então saltar por sobre a noção de diferença ontológica e deixá-la 

para trás enquanto se busca resgatar justamente a unidade originária esquecida por 

ela – a doação coetânea de ser e ente. Ser e ente só podem ser verdadeiramente 

pensados a partir daí: o seer que “é” enquanto se essencia e funda junto ao ser-aí a 

sua própria verdade, e o ente que se encontra no seer e (apenas) nele tem a sua 

verdade como o verdadeiro (HEIDEGGER, 2014, p. 282). Quanto a essa questão, 

Heidegger é claro no § 132 das Contribuições, intitulado “Seer e ente”, ao explicar a 

barreira que a noção de diferença ontológica representa para uma adequada 

colocação da questão do ser a partir do ser ele mesmo. O ponto de partida para uma 

reconsideração do conceito de diferença ontológica, desse modo, encontra-se 

justamente na assunção de uma falha na estruturação da questão do ser conforme 

Ser e Tempo: em traços gerais, buscar interpelar o ser a partir de uma clarificação 

prévia das estruturas existenciais do ente ele mesmo que interpela o ser, é se manter 

atrelado àquele procedimento metafísico por excelência de partir do ente e assim 

permanecer preso na pujança de seu círculo. Do mesmo modo, procurar pela 

característica mais essencial que faz desse ente aquilo que ele é – a Sorge como a sua 

entidade –, e pretender daí derivar o caráter mais geral da temporalidade para 

finalmente estabelecer o tempo como horizonte da questão do ser, envolve o mesmo e 

único trajeto essencialmente metafísico de, partindo do ente e aí encontrando 

unicamente seu ser como entidade, pensar ter interpelado diretamente ao ser. 
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Mais uma vez, o problema parece se encontrar na intuição de uma direção que 

toma o pensamento: nunca é na espécie de movimento “ascendente” de partir do ente 

descoberto e daí buscar atingir o ser ele, segundo a necessidade de um deslocamento 

vertical, portanto, que se alcança a colocação da questão do ser nele mesmo (daí a 

necessidade do “desaparecimento” de toda representação da transcendência, como já 

vimos). Mas é ao contrário já partindo do ser, na doação sempre prévia de sua 

verdade, a qual já está sempre conosco – ou ainda, na qual já sempre nos 

encontramos –, que o lugar propício para a colocação da questão do ser pode ser 

propriamente conquistado: “O seer não é aqui o gênero ulterior, não é a causa que se 

acrescenta, não é o elemento abrangente que se encontra por detrás ou acima do 

ente. Desse modo, o seer permanece aviltado e transformado em um adendo, cujo 

caráter de adendo não anula mais nenhuma ascensão em direção à ‘transcendência’” 

(HEIDEGGER, 2014, p. 254, grifo nosso). Se o ponto de partida se torna agora o ser 

ele mesmo em sua verdade – reconhecida e conquistada como questão prévia –, e 

isto quer dizer, em seu acontecimento uno e único que irrompe sem apelar a uma 

causa anterior, essencialmente imprevisível e não-antecipável como todo 

acontecimento genuíno, então a questão deve se voltar igualmente não à falsidade da 

diferença ontológica (pois que não há tal coisa, dado que essa diferença é acessível ao 

pensamento e cumpre uma função específica), mas à origem da diferenciação entre 

seer e ente, a sua unidade autêntica.  

Neste empreendimento, a tarefa assumida por Heidegger é clara: “[...] 

careceu-se do empenho por se libertar da ‘condição de possibilidade’ como um 

caminho de volta apenas ‘matemático’ e por conceber a verdade do seer a partir de 

sua própria essência” (HEIDEGGER, 2014, p. 246). O caminho de volta apenas 

matemático mencionado por Heidegger diz respeito a uma distinção meramente 

lógica – um constructo do pensamento que não possui correspondência à ordem 

ontológica dos acontecimentos tematizados. A condição de possibilidade é assim 

sempre um conceito que apela a uma estrutura linear idealizada pelo pensamento na 

esperança de explicar a ruptura que ele mesmo criara para si. Esse caminho de volta 

é assim um movimento que busca a origem indo de ente em ente a partir de uma 

ligação externa, retornando ao suposto primeiro objeto da série e questionando aí o 

ser sempre a partir do ente: o tradicional método metafísico de interrogação do ser, 

que não pode ao cabo questionar o ser para além da entidade (o ente enquanto ente). 
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O mesmo recurso reflexivo de procurar numa série causal a explicação originária 

para o ser do ente é aquele que deve desembocar na estrutura abstrata e 

transcendental do conceito de “condição de possibilidade”: um abismo separa a 

entidade assim concebida do ente que lhe é subsequente (o ontológico é condição de 

possibilidade do ôntico). Ao conceber a diferenciação entre ser e ente, Ser e Tempo 

não deixa de se reportar continuamente aos procedimentos tipicamente metafísicos, 

pois a diferença ontológica é também uma estrutura transcendental: o ser é a 

condição de possibilidade do ente. O mesmo abismo inadvertidamente se estabelece. 

O questionamento do ser pretendido por Ser e Tempo, isto é, aquele 

questionamento pertencente à questão fundamental que se dá como impulso para a 

primeira obra heideggeriana e que permanece em sua essência o mesmo na 

composição das Fugas [Fuge] que estruturam as Contribuições, fica assim 

comprometido quando o pressuposto é o da diferença em relação ao ente. A 

interrogação do ser em Ser e Tempo busca recuperar uma unidade para sempre 

perdida, reconstruída somente de modo artificial e disposta fragilmente na espera 

pela sua desagregação final; num caminho de volta envolto em sombras, que não 

sabe do artifício de seu ponto de partida: “Essa unidade, contudo, nunca pode 

permanecer senão a imagem refletida da diferença e jamais tem como conduzir à 

origem, a partir da qual essa diferenciação pode ser vislumbrada como não sendo 

mais a diferenciação originária” (HEIDEGGER, 2014, p. 247, grifo nosso). A unidade 

originária, portanto, enquanto aquela que permite o artifício da diferença ontológica, 

permanece assim esquecida, impensada. Essa unidade, por sua vez, é a verdade do 

ser a ser conquistada como questão prévia para o pensamento do outro começo. 

É assim a noção de transcendência que deve ser superada enquanto o pilar 

estruturante de todo o resíduo transcendental de Ser e Tempo: a partir da instituição 

da transcendência como a direcionalidade básica do representar (o mesmo, portanto, 

que a fórmula “ser e pensar” considerada por Heidegger como o fio condutor da 

questão diretriz), torna-se possível a diferenciação entre ser e ente (e não o contrário 

como se poderia pensar, isto é, a suposição de que a diferenciação prévia de ser e ente 

é que instituiria por sua vez a representação da transcendência), e então, por fim, 

conquista-se o próprio valor da compreensão do ser como condição de possibilidade 

do ente: “Por isto, o importante é não ultrapassar o ente (transcendência), mas saltar 

por sobre essa diferença e, com isso, sobre a transcendência, questionando 
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inicialmente a partir do seer e da verdade” (HEIDEGGER, 2014, p. 247). Desse 

modo, é o próprio movimento encarnado pela representação da transcendência que 

deve ser superado enquanto um procedimento que impede essencialmente o 

questionar do ser: como uma direcionalidade de pensamento que conduz do ente à 

ascensão transcendental. O conceito de transcendência de Ser e Tempo revela-se 

assim como o mesmo procedimento metafísico de interpelar o ente buscando nele 

seu elemento mais genérico e universal – o elemento comum, o seu koinon –, que ao 

fim permite a emergência da entidade enquanto enunciação do ser do ente.   
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