
  

 



 

                           

                
 

Editora Fundação Fênix 

 

Este livro sintetiza os trabalhos discutidos e apresentados ao longo do evento, 
o qual ocorreu nos dias 26 e 27 de maio de 2021. Todavia, mais do que isto, o 
Leituras da Lógica promove um diálogo perene entre múltiplas instituições e 
departamentos de filosofia; os dois dias do evento servem como o 
compartilhamento de pesquisas realizadas de forma contínua nos diferentes 
grupos de trabalho que o compõe. 
 O V Leituras da Lógica congregou pesquisadores do nível de graduação à pós-
graduação, em grupos liderados por professores doutores com reconhecida 
produção acadêmica na área. A cada edição vemos um maior engajamento 
das instituições já participantes, bem como a adesão de novos pesquisadores 
a este esforço conjunto de pesquisa. Como forma de materializar a crescente 
importância do Leituras da Lógica, neste ano passamos a integrar o World 
Logic Day, promovido pela UNESCO em parceria com o Conseil International 
de Philosophie et de Sciences Humaines. 
Estimula-se a compreensão hermenêutica do texto hegeliano ao mesmo 
tempo no qual se incentiva um diálogo interdisciplinar para lidar com a 
complexidade da lógica. Nesse sentido, esperamos que este livro venha a 
somar os esforços das edições passadas no que tange à disseminação da 
filosofia de Hegel; do mesmo modo abrem-se aqui possibilidades para 
pesquisas e textos futuros. 
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O Leituras da Lógica, que terá sua sexta edição no próximo ano, corresponde 

a um esforço de pesquisa interinstitucional a respeito da Ciência da Lógica 

[Wissenschaft der Logik], de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Este livro sintetiza os 

trabalhos discutidos e apresentados ao longo do evento, o qual ocorreu nos dias 26 

e 27 de maio de 2021. Todavia, mais do que isto, o Leituras da Lógica promove um 

diálogo perene entre múltiplas instituições e departamentos de filosofia; os dois dias 

do evento servem como o compartilhamento de pesquisas realizadas de forma 

contínua nos diferentes grupos de trabalho que o compõe. 

 O V Leituras da Lógica congregou pesquisadores do nível de graduação à 

pós-graduação, em grupos liderados por professores doutores com reconhecida 

produção acadêmica na área. A cada edição vemos um maior engajamento das 

instituições já participantes, bem como a adesão de novos pesquisadores a este 

esforço conjunto de pesquisa. Como forma de materializar a crescente importância 

do Leituras da Lógica, neste ano passamos a integrar o World Logic Day, promovido 

pela UNESCO em parceria com o Conseil International de Philosophie et de Sciences 

Humaines. 

Estimula-se a compreensão hermenêutica do texto hegeliano ao mesmo 

tempo no qual se incentiva um diálogo interdisciplinar para lidar com a complexidade 

da lógica. Nesse sentido, esperamos que este livro venha a somar os esforços das 

edições passadas no que tange à disseminação da filosofia de Hegel; do mesmo 

modo abrem-se aqui possibilidades para pesquisas e textos futuros. 

Na sequência apresentaremos um breve resumo de cada capítulo, que foi 

incluído em uma estrutura temática, segundo os critérios das apresentações pelos 

grupos de pesquisa a partir de uma coesão de temas e problemas em partes. A Parte 

I – Ser, Nada, Devir: o Ser Aí enquanto determinação é composta pelos seguintes 

capítulos: 

Agemir Bavaresco, Nuno Pereira Castanheira, Álvaro Bô, Daniel Santos e João 

Jung (PUCRS), em Leitura das categorias lógicas hegelianas: determinação, 

https://doi.org/10.36592/9786581110208-0
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constituição e limite, informam que o “tema de nossa pesquisa sobre a “leitura das 

categorias da determinação, constituição e limite” tem por objetivo explicitar como 

Hegel faz a dedução dessas categorias lógicas. Os momentos do algo e do outro, em 

primeiro lugar tem uma oposição entre o algo em sua determinidade frente ao outro 

passando, depois, para a dialética da determinação e constituição. A determinação 

do algo está em relação com a constituição do outro o que conduz a uma mudança 

tanto no algo como no outro. A mudança é um ganho lógico na auto-atividade dos 

momentos do algo e do outro, que enfim, estabelecem o limite, ao mesmo tempo, 

como separação e vinculação entre eles enquanto um silogismo entre ambos. O 

limite é, portanto, a contradição imanente ao algo e ao outro, o que torna o ser aí 

limitado e conduzido à sua finitude”.  

Danilo Vaz-Curado R M Costa, Tales Macêdo da Silva e Bruno Lemos 

Hinrichsen (UNICAP), em Linguagem e Sentido na Doutrina do Ser da Ciência da 

Lógica de Hegel: um estudo sobre o trânsito Ser-Nada-Devir, indicam que “o presente 

texto é uma reflexão acerca da Ciência da Logica de Hegel com o foco mais geral de 

tornar explícito a passagem ou o trânsito daquelas primeiras determinações do 

pensar Ser-Nada-Devir, e um propósito mais específico de demonstrar que este 

trânsito ou passar [Übergehen] é ao mesmo tempo uma auto fundação do pensar. A 

tese central é mostrar a auto-referencialidade do pensar e seu processo de 

constituição lógica. Se a tese que aqui defende-se conseguir êxito em sua 

demonstração a Ciência da Lógica de Hegel não é uma doutrina do pensar correto 

apenas, pois não se reduziria às regras da correção do pensar em geral e do juízo em 

particular, mas seria uma verdadeira metafísica, pois se constituiria ao mesmo 

tempo como fundante de si própria e instituidora de suas próprias regras, ou melhor, 

seria uma lógica enquanto metafísica”  

Marly Carvalho Soares e Francisco de Assis Sobrinho (UECE), em o Ser do 

início e o começo da sua determinação, estabelecem que o ”artigo é um comentário 

sobre uma parte da primeira seção da Ciência da Lógica Hegel referente ao primeiro 

capítulo, no qual trataremos do movimento dialético do ser e do nada em direção ao 

devir. Nesse estudo, demonstraremos, a partir do método dialético-especulativo do 

autor, que o ser e o nada puros têm sua verdade no movimento do desaparecer 

imediato de um no outro. Demonstraremos também que é no devir que ambos são 
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diferentes, mas contudo, é esta uma diferença que não permanece e, portanto, 

imediatamente se dissolve. Como resultado desta investigação, destacamos que na 

lógica dialética hegeliana, a unidade do ser e do nada se realiza no devir enquanto 

movimento dialético, que nos seus momentos nascer e perecer possibilita a primeira 

determinação do ser como ser-aí”. 

Adilson Felicio Feiler (UNISINOS), em Uma releitura do Ser como algo e outro 

a partir do Espírito do Cristianismo e seu destino apresenta a “estrutura 

metodológica dos escritos de Hegel, desde os de sua juventude até os da maturidade, 

obedece a uma ordem permeada pelo movimento de mediação, possível graças à 

negação que lhe é imanente. Por isso, a mediação da positividade imediata da lei, a 

moral, sua negação, resulta num movimento de reflexividade entre os momentos 

anteriores, o que garante a organicidade destes momentos num todo. Da mesma 

forma, para que algo seja algo, precisa de sua negação, portanto, do outro. Assim, é 

da mediação do algo no outro, da negação de cada um, se garante o seu estatuto de 

algo e de outro, que, em sua totalidade é o Ser, associado a sua negação, o nada, 

resultam numa tenção que é o devir. Este Ser determinado que se media como 

finitude, na Doutrina do Ser, acaba operando, metodologicamente, o mesmo 

movimento que a lei positiva e a moral no Espírito do Cristianismo”. 

Alexandre Tuma Junior (UNESP), em A dupla negação como constituinte do 

Absoluto, pretende com este trabalho, “compreender a dupla negação como 

constituinte do Absoluto. Para tal, utilizamos a obra Ciência da Lógica: 1. Doutrina 

do Ser (Petrópolis: Vozes, Bragança Paulista: Editora Universitária, 2016). Para Hegel, 

a dupla negação, a negação da negação, constitui o Infinito, em que tal categoria 

possibilita explicar e compreender o Absoluto. Em linhas gerais, a exposição da 

categoria do Infinito se desenvolve por meio dos seguintes momentos: (1) afirmativo 

como negação do Infinito; (2) Infinito unilateral e abstrato; e, (3) Infinito verdadeiro. 

Assim, neste trabalho, pretende-se compreender a dupla negação como constituinte 

do Absoluto, uma vez que a categoria do Infinito (enunciado por Hegel no segundo 

capítulo: O ser-aí) possibilita explicar Deus ou Absoluto. Deste modo, o pensamento 

de Hegel tem como pretensão explicitar o Absoluto através de universais concretos, 

isto é, explicitar o Absoluto especulativamente - ou seja, entendendo as razões pelas 

quais ocorre, em si e para si, o Absoluto e suas determinações. Hegel desenvolve as 
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determinações de seu pensamento no debate com a metafísica tradicional, a filosofia 

transcendental, a lógica formal, e as ciências, etc., constituindo-se como um sistema 

influente tanto em sua época como nos dias atuais. Por tratar das determinações do 

pensamento e seu desenvolvimento lógico, o pensamento de Hegel permite 

compreender a si, a realidade e, principalmente, o Absoluto”,  

Ricardo Pereira Tassinari (UNESP), em A Continuidade das Leituras da Ciência 

da Lógica pelo Grupo Hegel e o Idealismo Especulativo-Laboratório Hegel, “visa 

descrever sumariamente a forma e os resultados da participação do Grupo Hegel e o 

Idealismo Especulativo (GHIE) no V Leituras da Lógica de Hegel – 2021 (V LLH). O 

que motiva a elaboração deste artigo é relatar os resultados positivos alcançados, 

em especial, devido a continuação do novo formato de estudo e pesquisa adotado 

pelo GHIE, a partir do IV Leituras da Lógica de Hegel 2021 – Homenagem aos 250 

anos de nascimento de Hegel: Stuttgart 1770 – 2020 (IV LLH). Tais resultados foram: 

(1) os próprios seminários apresentados no GHIE, que foram gravados, bem como a 

apresentação no V LLH, (2) os textos que estão publicados neste livro, do qual este 

artigo faz parte, (3) a formação (Bildung) dos participantes, em especial, devido aos 

novos formatos, (4) a continuidade de uma nova forma de proceder com os estudos 

e as pesquisas no GHIE, estabelecida desde sua participação no IV LLH. Aqui se 

interessa principalmente pelos dois últimos itens, em relação aos quais se obteve: 

(1) um profundo e intenso estudo e pesquisa do texto em questão por parte dos 

autores das apresentações, (2) a aquisição de mais autonomia e mais maturidade 

por parte desses autores, (3) um aprendizado e formação mais profundos dos 

participantes (autores e comentadores) das apresentações, (4) o exercício de se 

trabalhar com diversas interpretações e buscar certa unidade, (5) a continuidade de 

uma nova forma (para o GHIE) de atividade de estudo e pesquisa, que foi incorporada 

e passou a influenciar as seguintes, em especial, quanto a participação no V LLH, 

estabelecendo e consolidando uma nova dinâmica, por todos os resultados positivos 

elencados”. 

A segunda parte aborda a temática - Dialética da Finitude e da Infinitude, que 

pode ser acompanhado na sequência. 

José Pinheiro Pertille, Víctor Eugenio Duplancic, Luiz Filipe Oliveira, Jaderson 

Silva dos Santos e Ângelo Alexandre Delazeri (UFRGS), em A “finitude” na Ciência da 
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Lógica de Hegel, pretende “esclarecer o sentido mais estrito da finitude conforme 

exposto na Doutrina do Ser (1812) de Hegel, tomando por base a hipótese 

mctaggartiana diante da polissemia deste conceito. Para tanto, procederemos em 

quatro passos: primeiramente, apresentaremos o contexto de aparecimento do tema 

da finitude na Doutrina do Ser (1812), assim como a hipótese interpretativa de J. M. 

E. Mctaggart (1910) perante as diferentes manifestações deste conceito ao longo da 

obra; em segundo lugar, analisaremos as mediações fundamentais do sentido estrito 

da finitude de acordo com a ordem expositiva do texto original hegeliano, partindo 

da imediatidade do finito em direção ao conjunto de mediações que o encadeia como 

o antecessor direto do in-finito; em terceiro lugar, abordaremos o sentido ontológico 

mais preciso da dualidade disposta no interior da finitude entre a barreira (Schranke) 

e o dever ser (Sollen), os quais são as suprassunções/suspensões do limite (Grenze) 

e da determinação (Bestimmung), respectivamente; em último lugar, comentaremos 

a respeito da transição da finitude para a infinitude enquanto o desdobramento 

imanente do finito que em seu outro não encontra o seu fim último, mas a sua 

continuidade”. 

Thiago de Souza Sálvio e Carlos Eduardo Nogueira Facirolli 

(UNESP/FFC), em Apontamentos sobre o conceito de infinitude na Doutrina-do-Ser 

de Hegel, procuram apresentar  “os famosos paradoxos de Zenão de Eléia (430 ac), 

que por séculos a tradição filosófica vem estudando e debatendo, e a filosofia 

especulativa de Hegel, oferece uma possibilidade de superação dos paradoxos. 

Hegel nos apresenta na Grande Lógica, a dialética da finitude e infinitude, superando 

a dicotomia e parcialidade, que aparenta ter a relação entre a finitude e infinitude, 

demonstrando o processo de autodesenvolvimento do conceito de infinitude, que 

abriga em seu interior a própria finitude, que se apresenta como limite, e lhe confere 

racionalidade e verdade, pois o finito participa e faz parte do processo. Hegel 

concebe como má infinitude, quando a finitude não participa deste processo, e essa 

seria uma forma de crítica e superação dos paradoxos de Zenão”. 

Fabrício Rodrigues Pizelli e Marcelo Marconato Magalhães (UNESP), em A 

religião como produto do finito e infinito em Hegel, têm o objetivo de “apresentar a 

religião como uma suprassunção do finito e infinito em Hegel. Para isso, utiliza-se a 

segunda observação, acerca do idealismo, na seção dedicada à infinitude afirmativa, 
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no segundo capítulo, da Doutrina do Ser. Neste aspecto, a religião, tal como a filosofia 

dispõem de um mesmo estatuto idealista, o qual reconhece a finitude como algo 

verdadeiro e como algo absoluto, não criado e eterno. Com efeito, a religião não 

estabelece o ser aí finito como absoluto, pois reduziria o intuito final do pensar ao 

contingente, solapando a universalidade do Pensar. Desse modo, a filosofia e a 

religião se assentam em um idealismo sistemático, no qual não se detém apenas no 

conteúdo da representação, mas está conservada na medida em que distingue da 

finitude do ser-aí. Portanto, a religião configura-se em um idealismo suprassumido 

no conceito, uma vez que, por um lado, o ideal é concreto, mas, por outro lado, é algo 

contido no Conceito, de modo que todos os momentos são inseparáveis, isto é, 

presente no Saber Pensante”.  

Gabriel Rodrigues da Silva (UNESP), em  Do finito ao (mau) infinito, e além: um 

estudo da contradição entre finitude e má infinitude e sua resolução como verdadeira 

infinitude na Ciência da Lógica de Hegel, “ao longo deste capítulo, apresentaremos, 

analisaremos e discutiremos o conceito de finito e o conceito de infinito conforme 

desenvolvidos por Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) em sua obra Ciência 

da Lógica, mais precisamente na seção “C. A infinitude”, pertencente ao segundo 

capítulo, nomeado “O ser aí”, da A Doutrina do Ser. Primeiramente, exporemos o 

conceito de finito. Na sequência, exporemos o conceito de infinito e sua respectiva 

diferenciação em má infinitude, o infinito do entendimento, e verdadeira infinitude, o 

infinito da razão. Ao final do capítulo, focaremos na contradição entre a finitude e a 

má infinitude e sua subsequente resolução com o desdobramento da verdadeira 

infinitude. Reconstruiremos a argumentação de Hegel e, auxiliando-nos em uma 

bibliografia secundária, tanto clássica quanto contemporânea, contextualizaremos o 

debate filosófico em torno do conteúdo proposto, principalmente, no que concerne 

às referências aludidas pelo próprio Hegel. 

Victor Alves, Luciana Telles, Guilherme Ferreira, Fernando Inácio, Artur 

Cardoso, Alexandre Barbosa e Giorgia Cecchinato (UFMG), em Entre Doutrina do ser 

e Fé e saber: sobre a infinitude de Hegel, procuram “analisar a estrutura da 

“infinitude” [Unendlichkeit] que Hegel apresenta na Ciência da lógica em sua primeira 

seção, segundo capítulo, subseção C. intitulada A infinitude, destrinchando essa 

estrutura e seus argumentos em busca de compreender o seu funcionamento. A 
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partir da consideração do infinito como verdade do finito,  na breve “Observação 2” 

Hegel passa a explicitar a qualidade ideal do finito e define toda a verdadeira filosofia 

como idealismo. Uma adequada compreensão do infinito e da sua relação com o 

infinito representa então o elemento discriminante para distinguir a verdadeira 

filosofia. Já no artigo de 1802, Fé e saber, Hegel serviu-se de maneira extensa da 

relação finito-infinito como chave de leitura da filosofia moderna. Como terceiro e 

último passo, queremos analisar brevemente esse texto e fazer algumas 

considerações acerca do desenvolvimento da questão da infinitude”. 

Iuri Slavov, Kadú Firmino, Pedro Farhat e Michela Bordignon (UFABC), em O 

limite como metacategoria filosófica. Um caminho entre Kant, Hegel, e possíveis 

desdobramentos na filosofia contemporânea, cujo objetivo é “mostrar a 

produtividade da categoria hegeliana do limite [Grenze] como metacategoria 

filosófica. Em vista disso, avaliaremos em que medida a categoria hegeliana de limite 

pode ser usada criticamente para entender a relação entre outras categorias em 

debates que também podem parecer distantes de interesses especificamente 

hegelianos. O artigo será dividido em três partes. Na primeira analisaremos a 

herança kantiana a partir da qual Hegel constrói o conceito de limite; na segunda, 

apresentamos brevemente o conceito de limite na lógica hegeliana; na terceira, 

analisamos a funcionalidade desse conceito na análise da relação entre razão e 

conteúdo sensível na abordagem de John McDowell e avaliamos a recuperação de 

Marcuse da categoria de limite em Razão e Revolução e como ela pode entrar em 

diálogo com algumas sugestões vindas das cosmologias de religiões brasileiras de 

matriz africana, como Umbanda e Candomblé, considerando, em particular, a figura 

de Exu”. 

Alexandre S. Barbosa (UFMG), em Ontologia como Dialética da Infinitude, 

apresenta “o Etwas, como momento lógico na progressão do ser determinado, se 

estabelece no desdobramento da topologia do Dasein em sua relação com a 

alteridade. A partir das inscrições da alteridade sobre seu limite, o Etwas opera a 

interiorização e a apropriação da alteridade, e assim se diferencia em sua estrutura. 

O devir do Etwas se estabelece como produção infinita de si como movimento 

dialético da identidade, a cada momento distinta de si, diante da alteridade produzida 

dentro de si. No presente texto, a investigação sobre os destinos da alteridade na 
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topologia do Etwas partiu da Doutrina do Ser/Ciência da Lógica e percorreu as 

formas de estruturação da materialidade na Filosofia da Natureza/Enciclopédia das 

Ciências Filosóficas. Nesse percurso, os efeitos da dinâmica reflexiva e da 

circularidade são investigados nas estruturas cristalina e orgânica, numa proposta 

de elaboração das formas da infinitude na ontologia do Etwas”. 

Os organizadores expressam seu agradecimento a todos os grupos 

participantes do evento que submeteram seus textos para publicação, nossa 

gratidão e reconhecimento. Também, agradecemos ao CDEA – Centro de Estudos 

Europeus e Alemães, pelo apoio.  

Os organizadores. 

Agemir Bavaresco. 

Jair Tauchen. 

João Jung. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PARTE I 

 SER, NADA, DEVIR: O SER-AÍ ENQUANTO DETERMINAÇÃO 

 

 



 



 

1. LEITURA DAS CATEGORIAS LÓGICAS HEGELIANAS:  

DETERMINAÇÃO, CONSTITUIÇÃO E LIMITE   
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Agemir Bavaresco1  

Nuno Pereira Castanheira2 

Álvaro Bô3 

 Daniel Santos4 

 João Jung5 

Introdução 

 

O objetivo dessa leitura é fornecer uma interpretação do item B.b. 

Determinação (Bestimmung), constituição (Beschaffenheit) e limite (Grenze), da 

Doutrina do Ser, da Ciência da Lógica de G.W.F. Hegel (2016). Cabe aqui colocarmos 

os problemas dessa dedução categorial: O que distingue a determinação da 

determinidade? Como se dá a passagem da determinação para a constituição e o 

limite? Como Hegel compara a constituição com a categoria do outro? Qual é o 

resultado da dialética da determinação e constituição? Como distinguir entre a 

alteração e a preservação do algo que ocorre apenas no conceito, e a mudança e a 

autopreservação que agora estão postas no próprio algo?  

Hegel ao criticar a coisa em si na dialética do ser em si e do ser para outro 

alcança a dedução das categorias da determinação e da constituição, ou seja, essas 

categorias são o resultado da dialética do ser em si e do ser para outro. A 

determinação é a determinidade do algo que emerge do ser para outro e que é 

imergida no ser em si, isto é, a determinidade do algo internaliza a determinação do 

outro que é sua constituição. Então, a determinação e a constituição são predicados 
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concretos da descrição do algo. A categoria da determinação tem dois significados: 

a) é a auto-afirmação e a autoconservação do algo qualitativo frente ao outro; b) e, é 

a pretensão da realização do ser aí do algo como um dever ser confrontado ao outro.  

A categoria da constituição trata do algo como envolvido com o outro. Aqui, a 

categoria da mudança é inerente à constituição, uma vez que o algo está exposto 

aos impactos exteriores e está submetido à mudança ou alteração de seu ser aí 

constitutivo. A mudança move-se pela dialética entre determinação e constituição 

como passagem uma na outra que através de um silogismo reflexivo realizam a 

mediação entre elas. O resultado dessa dialética do algo mediado pela determinação 

e constituição é o seguinte: a) a mudança do algo não é mais abstrata, ou seja, não 

ocorre apenas no algo exterior, mas está posta no próprio algo como sua 

determinação; b) por isso a negação é imanente ao algo e desenvolve a mudança 

dentro dele mesmo. Então, o algo tem dentro de si a “célula matricial” da mudança 

como auto-atividade permanente. A constituição e a determinação nessa dialética 

realizam o lema na voz retumbante dos povos da América do Sul, Central e Caribe, da 

cantora Mercedes Sosa: “Cambia, todo cambia: Cambia lo superficial; Cambia 

también lo profundo; Cambia el modo de pensar; Cambia todo en este mundo”.  

Conforme a leitura de Christian Iber (2013, p. 3) a dialética da determinação e 

constituição reconstrói o mundo das coisas sensíveis, que como Platão as descreve 

são entes em mudança permanente. Com isso o pensar conceitual realiza a descida 

do nível abstrato para o concreto, uma reconstrução conceitual do mundo sensível 

que igualmente faz parte do programa da lógica da razão hegeliana.  

A dialética da determinação e constituição fez avançar o ganho conceitual da 

relação entre algo e outro, isto é, eles agora são compreendidos como auto-atividade 

recíproca. Essa relação entre algo e outro não é mais exterior, mas imanente como 

um suprassumir do algo a partir do outro.  

A explicação dessa relação entre algo e outro conduz à categoria do limite. O 

algo ao suprassumir-se contém dentro de si o outro, porém, o outro permanece, 

qualitativamente, distinto do algo. Então, através dessa dupla relação de ser algo 

idêntico e distinto do outro é introduzida a categoria do limite. O limite tem uma 

estrutura de negação dentro de si do algo e de negação da negação do outro que faz 

com que o próprio limite seja o ponto de separação, e ao mesmo tempo, de ligação 
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entre o algo e o outro. Essa é a máxima contradição que conduzirá o ser aí a sua 

finitude. 

No entanto, antes de apresentarmos essas categorias com maior detalhe, 

explicitamos a diferença entre o projeto lógico hegeliano e a interpretação dos limites 

da perspectiva transcendental kantiana. 

O parágrafo de abertura do Prefácio à primeira edição da Crítica da Razão Pura, 

de Immanuel Kant (2018), traça, de certa forma, o horizonte de toda a indagação 

filosófica não só da filosofia transcendental, mas também daquilo a que se 

convencionou chamar Idealismo Alemão e posições críticas subsequentes, mais ou 

menos próximas deste último, não só no século XIX, mas também na 

contemporaneidade – de Feuerbach e Marx até à fenomenologia, nas suas mais 

diversas manifestações. Não estranha, pois, que possamos encontrar nesse curto 

parágrafo o germe daquilo que, poderia dizer-se, constitui o conteúdo problemático 

– simultaneamente, obstáculo a ultrapassar e tarefa a cumprir – da obra hegeliana. 

Mas comecemos pelo referido parágrafo da primeira obra crítica de Kant, o 

qual diz o seguinte: 

 

A razão humana tem o peculiar destino, em um dos gêneros de seus 

conhecimentos, de ser atormentada por questões que não pode recusar, posto 

que lhe são dadas pela natureza da própria razão, mas às quais também não 

pode responder, por ultrapassarem todas as faculdades da razão humana. 

(KANT, 2018, parag. AVII tradução ligeiramente modificada)   

 

Um dos elementos que imediatamente se destaca no parágrafo é a dupla 

caracterização da razão, primeiro como razão humana – razão subjetivamente 

tomada – e, depois, como razão sem mais, com a sua natureza própria – razão 

objetivamente considerada. E é neste genitivo sujeito-objeto característico da razão 

que se instala o núcleo do problema que se coloca não só a Kant, mas também aos 

que lhe sucedem, nomeadamente a Hegel.  

De fato, a razão parece aqui consistir na experiência de uma perplexidade, de 

um thaumazein, que tem o humano como instância mediadora. Por um lado, o próprio 

ser da razão, a sua natureza é pôr-se como questão, instalando uma cisão ou crise 
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na sua imanência que a projeta num processo de restabelecimento da sua unidade 

originária. Colocar questões é reconhecer implicitamente o caráter limitado da 

compreensão do seu próprio ser, é abrir-se à alteridade e à tarefa de procurar por um 

significado para o fato de ser. Assim, pôr-se questões não é algo que a razão faz, 

mas a própria marca do seu ser: ser razão é pôr-se questões, é pôr-se em questão. 

Parafraseando aquilo que Herbert Marcuse afirma sobre o projeto hegeliano e 

estendendo-o à compreensão do problema que inaugura o período crítico e o próprio 

idealismo alemão, colocando-se como questão, a razão propõe-se compreender o 

sentido do seu ser, evitando pressupor qualquer significado ontológico dado à 

partida. De acordo com Marcuse, esse:  

 

[...] significado de ser deve, ao mesmo tempo, fornecer a possibilidade de 

suprassumir as oposições fixas de subjetividade e objetividade [...] através de um 

princípio originalmente unificado que nos permitiria compreender esta dualidade 

na sua unidade própria como procedendo de si mesma. (MARCUSE, 1987, p. 22)6  

 

Ou seja, sem pressupostos. Fica claro, então, que uma tal tarefa de 

(re)unificação da razão de si consigo mesma é acompanhada de uma única, mas 

decisiva, condição: a razão tem de mostrar-se capaz de preservar o processo de 

diferenciação interna e de abertura à alteridade – de posição de questões – que 

caracteriza o seu ser e sem o qual deixaria pura e simplesmente de ser (razão) (ver 

BAVARESCO et al., 2020). 

Num texto sensivelmente do mesmo período da Crítica da Razão Pura, embora 

publicado em momento posterior, Kant vai definir “natureza”, do ponto de vista 

formal, como “o primeiro princípio interno do que pertence à existência de uma coisa” 

e, do ponto de vista material, como o “compêndio de todas as coisas que podem ser 

objetos dos sentidos e, como tal, objetos da experiência” (KANT, 1989, p. 27)7. Em 

conformidade com essa orientação, podemos afirmar que a definição de “natureza”, 

se aplicada à razão tal como Kant a caracteriza no Prefácio, exige que o processo de 

                                                     
6 Todas as passagens citadas desta obra de Herbert Marcuse serão traduções nossas da edição 
referida. 
7 Todas as passagens citadas desta obra de Kant serão traduções nossas da edição referida. 
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diferenciação imanente constitutivo do seu próprio ser se estabeleça como princípio 

de síntese de todo o diverso da experiência, isto é, que seja, simultaneamente, 

princípio de unidade e de distinção ou diferenciação. Em suma, exige que seja não só 

princípio de ser ou fundamento da razão em si mesma, mas também de tudo aquilo 

que é para a razão, que se dá como objeto da sua experiência de diferenciação 

imanente – a própria razão incluída. A tarefa colocada à razão pelo seu próprio ser 

ou natureza é tornar-se princípio, razão de ser. 

Do outro lado da dupla caracterização proposta por Kant, vemos que esse 

princípio de síntese do diverso que caracteriza o ser da razão se dá no humano e para 

o humano, o qual, em virtude da sua dependência relativamente à sensibilidade e, 

portanto, da sua finitude, se mostra impotente para lhe dar resposta plena, em suma, 

para cumprir a tarefa que é, simultaneamente, a destinação ou finalidade de ser da 

razão. Por outras palavras, Kant concebe o humano como o lugar do devir-sujeito da 

razão, de efetivação do seu ser-para-si, mas essa razão tornada sujeito no humano 

parece não ser capaz, paradoxalmente, de cumprir plenamente o seu ser. Por via da 

subjetividade humana, a razão parece fracassar em instituir-se como princípio 

sintético e, portanto, em operar a unificação diferenciadora e diferenciada do seu ser, 

condenando-a a uma existência cindida, dispersa e dependente de princípios 

externos. 

A contradição é mais ou menos evidente: constitutivamente, o ser da razão 

põe-se questões às quais parece, também constitutivamente, ser incapaz de 

responder. Esta parece ser a situação descrita por Hegel nos seus próprios Prefácios 

à Ciência da Lógica e, em certa medida, a justificação primeira para o seu próprio 

projeto lógico-ontológico (BAVARESCO et al., 2020; HEGEL, 2016).   

Consequentemente, é na resposta dada por Kant a essa perplexidade que 

podemos encontrar o núcleo da divergência de Hegel relativamente ao filósofo de 

Königsberg, o mesmo Hegel para o qual, segundo Marcuse, a “tarefa da filosofia” é 

justamente “alcançar a totalidade original a partir da qual emerge a multiplicidade 

dos entes encontrados e na qual está contida”, totalidade que não é mais do que o 

“[...] Ser que jaz no fundo de todos os entes, que está presente neles, e que confere 

unidade à multiplicidade de tudo o que é” (MARCUSE, 1987, p. 22), em certo sentido 

reformulando o problema que serve de ponto de partida a Kant. 
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A resposta de Kant a esta dificuldade tem por base a noção – crucial para o 

projeto transcendental – de que o modo de acesso ao que existe e o que existe 

propriamente dito não são indiferentes entre si, noção condensada na conhecida 

expressão “as condições a priori de uma experiência possível em geral são, ao 

mesmo tempo, condições de possibilidade dos objetos da experiência” (KANT, 2018, 

p. A 111). Esta expressão contém todo um programa de indagação epistemológica e 

ontológica de base crítico-transcendental que procura mostrar que o sujeito impõe 

as suas condições a todo o dado, assim determinando os modos da sua doação – a 

sua fenomenalização, por assim dizer – e constituindo a sua objetividade. Este passo 

desloca o problema da dúvida a respeito de tudo aquilo que é (existe) do campo do 

cartesianismo dualista e reificante para o campo da reflexão sobre a constituição 

dos objetos enquanto objetos por e para um sujeito transcendental – um “Eu penso” 

–, para um sujeito formal que é condição de possibilidade da experiência e, como tal, 

da doação dos objetos dessa mesma experiência. 

Assim, a resposta kantiana à questão fundamental da primeira Crítica – 

“Como são possíveis juízos sintéticos a priori?”, ou seja, juízos que preparam o 

diverso de modo a permitir o seu aparecimento e, portanto, não só a sua experiência, 

mas também o seu conhecimento (KANT, 2018, p. B19) – é: o sujeito transcendental, 

o qual, sendo justamente como unidade originariamente sintética da apercepção 

(KANT, 2018, p. B136) e, como tal, sendo síntese originária e condição unitária 

original de possibilidade de toda diferença (MARCUSE, 1987, p. 30–31), constitui a 

realidade objetiva no ato espontâneo de síntese do diverso. A realidade objetiva, por 

seu lado, é indicativa ou refere-se à existência possível do objeto da experiência 

independentemente da atividade sintética do sujeito transcendental, isto é, da sua 

existência possível como coisa ou como algo. 

Então, é justamente a constituição da própria existência factual e do próprio 

ser do sujeito transcendental, condição da qual o sujeito é notificado em cada ato 

judicativo de determinação existencial, que parece ficar por pensar pela perspectiva 

kantiana. Dito de outro modo, o “Eu penso” não seria meramente formal ou vazio – 

como pretendido por Kant –, ele possuiria desde logo um conteúdo ontológico, ele 

seria constituído por uma compreensão pré-judicativa do significado de Ser, mais 

concretamente, como síntese. 
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Resumindo: 

 

1. Se a atividade judicativa – o ser – do “Eu penso” como unidade originariamente 

sintética da apercepção é objetivante, consistindo na síntese de representações 

do diverso dado na sensibilidade, sob as condições a priori do espaço e tempo; 

2.   Se este diverso é dado – como fenômeno ou intuição sensível – como desde 

logo categorialmente enformado – reunido, organizado – por um significado ou 

sentido de Ser tornado possível pela atividade espontânea do “Eu penso”, a qual 

é condição de possibilidade de todo o fenômeno da experiência; 

3.  Se esse ser é reconhecido pelo sujeito transcendental, na sua atividade 

judicativa, na sua forma lógica, isto é, nos diversos modos (categorias) de síntese 

ou reunião de identidade e diferença constitutivos da objetividade – 

universalidade e necessidade – da experiência; 

4.  Então é precisamente o significado de Ser como síntese ou unidade original de 

identidade e diferença – que precede e preside à atividade do “Eu penso” e que é 

por esta pressuposto como seu conteúdo e constituição – que é preciso pensar.  

 

Nas palavras de Marcuse: 

 

O que é dado na intuição é dado como ser determinado, é dado “na forma de ser” 

(Hegel) como algo que jaz perante nós, como um múltiplo sendo aqui e agora, 

como singular, como individual. Enquanto um ser determinado no interior do 

conhecer, este dado sustém-se sob leis e regras que elas mesmas nunca estão 

presentes e que nunca são encontradas na “forma de ser”, mas apenas como 

“pensamento” e “na forma de pensamento” (observação nossa: ou seja, como 

categorias). O dado, como o diverso que é sempre “particular”, sustém-se sob 

uma “universalidade”, que capta este diverso sob a unidade do conceito 

(observação dos autores: da subjetividade), ele mesmo uma universalidade que 

é sempre “na forma de pensamento”. (MARCUSE, 1987, p. 29) 

 

 Ainda de acordo com Marcuse, esta unidade de pensamento e ser não 

consiste numa síntese daquilo que estava originalmente separado, mas na relação 

que expressa a verdade dos seus termos, verdade que não é outra senão o processo 

de passagem e de devir de subjetivo em objetivo e de  objetivo  em  subjetivo,  de  ser  
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em pensar e de pensar em ser (MARCUSE, 1987, p. 29). 

Assim, para que seja possível pensar aquilo que Kant parece deixar por pensar, 

a saber, o significado de Ser como síntese originária de identidade e diferença, é 

preciso deslocar a questão transcendental nuclear – “Como são possíveis juízos 

sintéticos a priori?” – da esfera da atividade judicativa do sujeito transcendental e da 

perspectiva epistemo-metodológica em que ela se baseia para a síntese subjetivo-

objetiva originária, de matriz lógico-ontológica e dialética, que constitui o seu 

conteúdo e que nela se manifesta. Por esta razão, Barata-Moura afirma que “o objeto 

hegeliano da filosofia se vem a resolver numa ontologia” (BARATA-MOURA, 2012, p. 

25). Efetivamente, esta “ontologia ou lógica, como nós lhe chamamos [...]” (HEGEL, 

1995, p. 256) define-se como horizonte problemático – simultaneamente obstáculo 

e tarefa – de compreensão daquilo que é – do ente – não enquanto jaz aí, pura e 

simplesmente reificado e disponível, mas no processo da sua constituição 

deveniente, no seu ser. Ainda nas palavras de Barata-Moura, isto traduz-se na 

“necessidade premente e incontornável de a ontologia surpreender o ‘ente’ não 

apenas à luz da sua facticidade imediatamente positiva, mas também na deveniência 

atribulada do seu contorno e dos seus desenvolvimentos” (BARATA-MOURA, 2012, 

p. 13). Em suma, Hegel parece, por um lado, retomar o núcleo das reflexões 

tradicionais da ontologia ou filosofia primeira – com ciência daquilo que é –, 

recusando a via – a seu ver, subjetivista – de Kant, ao mesmo tempo que, por outro 

lado, recusa o dualismo reificante de Descartes e se apropria, de modo sui generis, 

da perspectiva kantiana, identificando os seus limites epistemo-metodológicos e 

transfigurando-a.   

A nosso ver, esse é – pelo menos parcialmente e na forma ainda pobre, vazia 

e abstrata que caracteriza os começos –, o propósito de Hegel na Doutrina do Ser, 

momento inaugural da Ciência da Lógica, momento em que o filósofo trata, entre 

outros temas, da Finitude do Algo, fornecendo elementos particularmente 

elucidativos dos caminhos tomados nos momentos subsequentes não só dessa 

obra, mas da sua perspectiva ontológica como um todo. É à clarificação desses 

elementos que nos dedicaremos agora, considerando o texto hegeliano um pouco 

mais de perto. 
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 Após essa exposição sobre os limites da razão transcendental kantiana, 

apresentamos a dialética que constitui a finitude do ser aí hegeliano, a partir de seus 

três momentos: a determinação, a constituição e o limite. Essas categorias orientam-

se pelo conceito-chave da contradição. Na dialética de algo e outro e na dialética da 

determinação e da constituição a contradição está assentada, a qual se torna 

explícita com a determinação do limite. A contradição dessas três categorias 

(determinação, constituição e limite) consiste no fato de que, por causa do seu limite, 

algo e outro se incluem idealmente e são distintos realmente.  

 

1.Determinação ou o algo que se autonega 

 

No contexto da discussão da finitude do algo, Hegel define “determinação” 

como “a qualidade que o em si é no algo simples, essencialmente na unidade com o 

seu outro momento” (HEGEL, 2016, p. 127). Como referido, a determinação é, neste 

contexto, “determinidade afirmativa como ser em si” (HEGEL, 2016, p. 127), isto é, um 

conteúdo ainda por atualizar ou tornar efetivo, mas que não é já indiferente ao algo; 

pelo contrário, trata-se aqui da medida mesma da sua identidade consigo mesmo, 

asserida e feita valer no seu ser para outro. Dito de outro modo, o algo se assere ou 

se assevera da sua determinação – do seu ser próprio – na reiteração da mesmidade 

ou identidade no seu estar aberto à alteridade e no seu ser em si mesmo um outro. 

Para Marcuse, a “[...] categoria de ‘determinação’ caracteriza o ente como mudança 

[...]”, ela torna concreto “[...] o significado de ‘em-si’”, definindo-o não já à imagem da 

imobilidade ou quietude da metafísica tradicional, mas como “[...] movimento 

permanente em relação a outros entes” (MARCUSE, 1987, p. 53). 

A atualização ou o tornar efetivo da determinação ou ser próprio do algo é 

visado e mais ou menos preenchido – cumprido, re-conhecido ou feito valer – na 

multiplicidade do seu comportar-se para com a alteridade, uma alteridade que lhe 

pertence – enquanto sujeito – e à qual pertence – enquanto objeto –, no movimento 

perpétuo do genitivo. A plenitude do seu ser será cumprida ou preenchida quando a 

multiplicidade das suas determinidades – isto é, dos seus comportamentos, das 

suas relações práticas e objetivas – se mostrarem absolutamente conformes ao seu 

ser em si, a um ser que não é mais do que o seu outro. De acordo com a leitura de 
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Marcuse, este preenchimento está em permanente devir, nunca se cumprindo 

completamente, o que confere à determinação o carácter de um dever ser que se 

confronta, a todo o momento, com uma existência e respectiva rede de relações às 

quais o algo ainda não se ajustou. 

Não obstante, “não é porque algo deve ser – que ele é ‘aquilo que é. [...]” 

(BARATA-MOURA, 2012, p. 33). A intenção de Hegel na discussão da “determinação” 

é, na nossa perspectiva, mostrar que a plenitude do algo será cumprida sempre e 

quando for preservada a alteridade constitutiva do seu próprio ser. Do ponto de vista 

do algo subjetivamente considerado, ou seja, tomado em si mesmo, isto significa que 

a “determinação” toma a figura de um esboço, de um projeto e de uma tarefa a 

cumprir, de um dever ser que é, simultaneamente, razão reguladora e, portanto, 

medida. 

Não surpreende, portanto, que Hegel eleja este momento para introduzir a 

razão pensante ou pensar concipiente do humano como exemplo deste devir da 

determinação. Para Hegel, esta razão pensante ou concipiente é a determinação do 

ser humano. Na sua imediatidade, esta razão é determinidade simples, é pensar em 

geral, tornado em si por via da sua diferenciação relativamente ao seu ser para outro, 

à sua naturalidade e à sensibilidade, os quais são os meios através dos quais se 

vincula à alteridade de modo mais imediato (recordamos aqui a espontaneidade da 

síntese kantiana referida anteriormente). No entanto, o pensar não é apenas algo que 

ocorre ao humano, o pensar é também no humano; posto de outro modo, o humano 

não pensa apenas, ele é pensante, o seu ser próprio é pensar – “pensar é sua 

existência e efetividade” (HEGEL, 2016, p. 128). Ser do humano é pensar concreto, o 

pensar que tem o próprio pensar como seu conteúdo e preenchimento, um pensar 

que se pensa a si mesmo – que é razão pensante – e que, como tal, é medida de si 

mesmo. Consequentemente, a determinação do ser humano em si é um dever ser 

que se contrapõe ao ser aí ou existência dada, o ser autodeterminado – ainda por se 

efetivar, aguardando concretização, mero projeto subjetivo de ser ou dever ser – 

contrapõe-se ao ser heterodeterminado da sua circunstância, do seu mundo 

objetivo. 

Esta contradição entre um algo que busca, subjetivamente, cumprir-se 

enquanto projeto e tarefa de ser, e um mundo que sempre lhe aparece, objetivamente, 
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como outro, ainda que lhe pertença de algum modo, está presente em tudo aquilo 

que é, ainda que o humano seja um dos seus modos mais complexos. É desta 

contradição e o dualismo que ela parece encerrar que, do ponto de vista de Hegel, a 

proposta kantiana parece ser incapaz de dar conta.  E é justamente essa contradição 

e o seu dualismo – que reduziria tudo aquilo que é à heterodeterminação – que Hegel 

procura suprassumir no momento que se segue na sua – e na nossa – reflexão, o 

momento da “constituição”.      

   

2 Constituição ou o algo em relação com o outro 

 

Dando continuidade ao desenvolvimento das categorias explicitamos, agora, 

a categoria da constituição, sua relação com a determinidade, e brevemente, expor o 

que virá a ser o caminho para a categoria do limite. De modo geral, Hegel retoma a 

determinidade do “em si” ao diferenciá-la com outras duas determinidades, o do ser 

para outro (momento do ser aí, assinalado anteriormente na Lógica) e a da 

constituição. Assim, é possível compreender, primeiramente, que tanto a 

determinação de si mesmo (ser em si), quanto a constituição, serão determinidades 

do ser aí. Depois, Hegel deixa claro que “o que o algo tem nele se divide assim e é, 

segundo esse lado, um ser aí externo do algo que é também seu ser aí, mas não 

pertence ao seu ser em si” (HEGEL, 2016, p. 128). O que é externo ao algo é também 

um ser em si (que é um ser aí), por isso, não há como o “outro” ser em si, fazer parte 

“deste” ser em si, aquele é somente incorporado na fase do momento próprio do ser 

aí, o ser para outro, mas não está presente como outro na constituição do em si do 

algo. Consequentemente, “[...] a determinidade [nesse momento] é, assim, a 

constituição” (HEGEL, 2016, p. 128). 

          Importante lembrar que é somente pela operação da negação imanente – 

possibilitada pela externalidade – que o algo se garante como algo, dito de outro 

modo, ocorre a transição do algo (ser aí não geral), para o ser para outro (negação, 

interna, possível a partir do outro externo); e ser em si (negação da negação). O 

movimento aqui é semelhante, pois, “algo é constituído assim ou de outro modo 

como compreendido sob influência e em relações externas” (HEGEL, 2016, p. 128), 

portanto, não (ou ser incapaz de) estar em relação é impossível para o algo. 
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Enquanto, por um lado, vemos novamente a figura da externalidade, por outro lado, 

vemos, que o algo está se alterando (novamente) de maneira interna. Em seu ser em 

si, há alteração, porém, essa somente é realizada a ponto de constitui-lo e não de 

parecê-lo, além disso, a constituição se mostra como outro momento da 

determinidade (como vimos anteriormente), logo, “determinação e constituição são, 

assim, diferentes uma da outra; algo é, conforme sua determinação, indiferente frente 

à sua constituição” (HEGEL, 2016, o. 129). Isso quer dizer que, caso o fator definidor 

do algo seja a sua determinação (ser em si), ela não difere da constituição, porém, 

como vimos, a constituição altera o algo, a ponto de que “[...] apreende o outro dentro 

de si, unificada com ser em si, introduz o ser outro no ser em si ou na determinação, 

que, através disso, [a determinidade] está rebaixada à constituição” (HEGEL, 2016, p. 

129). 

         Portanto, diferentemente (mas de certa forma também semelhante) ao que 

ocorre na primeira chave “algo - ser para outro”, com a constituição o outro é 

propriamente inserido no em si, não como outro externo, mas um ser outro (interno). 

Vejamos novamente, só há alteração, e, portanto, constituição do algo por esse estar 

em relação com o outro, todavia, aqui a relação não é igual ao algo inicial, mas sim 

uma relação entre ser em si (algo) e ser em si (outro). No adendo ao §92 da 

Enciclopédia das Ciências Filosóficas, vemos o reforço de que, o “algo não defronta 

indiferentemente o Outro, mas é em si o Outro de si mesmo, e por isso se altera” 

(HEGEL, 2012, p. 189). Assim, a constituição “deve” ao outro a sua possibilidade, mas 

ela também só ocorre precisamente pela determinação já estar “operando” no algo. 

A nova alteração ocorrida com a constituição se dará tanto em si (forma), quanto 

nele (conteúdo), por essa razão, agora, “o próprio algo está ulteriormente 

determinado e a negação lhe está posta como imanente, como o seu ser dentro de si 

desenvolvido” (HEGEL, 2016, p. 130). Nesse instante, se torna claro o quão mais 

concreto o algo está, pois, em um primeiro momento o algo e outro eram indiferentes 

meramente perante sua externalidade, agora, após cada um passar pelo seu devido 

processo de constituição, eles se mantêm indiferentes. Contudo, há agora uma nova 

indiferencialidade mediada pela constituição de cada um, e não mais imediata. 

         Com o ser outro agora devidamente “incorporado” como momento no (em 

cada) algo, obtemos, como primeiro resultado dessa subseção, que o “seu ser dentro 
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de si comporta a negação dentro de si, mediante a qual ele tem agora em geral seu 

ser aí afirmativo” (HEGEL, 2016, p. 130). Esse ser aí afirmativo ocorre após o 

suprassumir dos momentos que vieram a constituir o algo e, por isso mesmo, ao 

conservá-lo negativamente, isto é, “na medida em que agora o ser dentro de si é o 

não ser do ser outro [...] o próprio algo é a negação, o cessar de um outro nele” 

(HEGEL, 2016, p. 130). Ora, com a introdução do ser outro no resultado da 

constituição, o ser em si vai ser afirmar negando precisamente o ser outro, logo, 

chegamos mais uma vez à negação da negação: a) algo; b) ser outro (negação); e c) 

ser dentro de si (negação da negação/afirmação). Porém, essa negatividade 

(determinidade) detém uma particularidade, pois ela simultaneamente garante o ser 

em si e nega o outro algo. “É uma determinidade [...] quanto, na medida em que essas 

negações são, uma frente a outra como outros algos, conecta-os a partir deles 

mesmos e igualmente os separa, sendo que cada um nega o outro, - o limite” (HEGEL, 

2016, p. 130-131). Em outras palavras, quando interna, essa determinidade (negação 

da negação) está como afirmação do em si, porém, quando externa – e aqui partindo 

tanto de um quanto de outro algo – está como negação simples, abrindo portas para 

a necessidade da categoria de limite como resultado final da constituição. 

         Após essa devida ilustração de maturação da “[...] lógica especulativa que 

demonstra o desenvolvimento imanente de categorias em uma sequência lógica ou 

padrão interconectado [...] que funciona através de uma lógica de transição entre 

categorias” (SINNERBRINK, 2017, p. 41.). Podemos notar, em verdade desde o início 

da seção c) algo, a temática de fundo da alteridade se tornando cada vez mais 

concreta, primeiramente como uma mera relação dada, sem qualquer interação 

propriamente dita. Porém agora, com uma maior robustez, vemos o desenvolvimento 

de cada algo em si mesmo (do ser para outro até o ser em si afirmativo) só ser 

possível pela presença do outro em todas as etapas. Este mesmo outro não tem o 

papel de “servente”, de um auxiliador ao algo, não há aqui uma visão unilateral 

realizada por Hegel, muito pelo contrário, o que vemos é um outro que nunca deixa 

de ser si mesmo, e que passa precisamente pelas mesmas etapas que o algo. Isso 

se dá, precisamente porque “cada um [algo] é igualmente um outro” (HEGEL, 2016, p. 

123), seja desse mesmo algo ou de “outro” outro. Da mesma maneira, cada um passa 

pelo seu próprio processo de determinação e constituição, garante-se a 
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individualidade de cada um, em um processo multilateral: algo, outro, outro de si 

mesmo (algo), assim cada vez mais concreto. 

 

3 Limite ou o algo e o outro em contradição e a finitude do ser aí 

  

Ao ser em si contrapõe-se o ser para outro, relação de alteridade que 

logicamente já se demonstra estruturada pelo conflito. Mas tal conflito não pode ser 

encarado de forma unidimensional, unilateral; é o movimento dialético que compõe 

tal afrontamento enquanto a própria forma da constituição do ser. Disso propõe-se 

que se há uma conflitividade inerente ao ser, por partir desta a própria identificação 

de si, a formação de uma subjetividade, que apenas será explícita no Conceito como 

tal. Ainda, tal conflitividade abre, por outro lado, a capacidade de assimilação do 

outro, que consiste em parte fundamental do próprio encontro do ser consigo.  

 a) A partir desta relação entre o algo que quer se determinar enquanto ser para 

outro, de forma contraposta a este outro, em vias de se tornar em si. Nesta tensão 

entre um ser que quer se determinar e, consequentemente, se diferenciar frente a seu 

outro, emerge o limite enquanto negação refletida dentro de si, uma primeira negação 

que contém idealmente a separação entre o algo e o outro (HEGEL, 2016, p.131 §11). 

A categoria de limite aparece aqui então como negação simples entre ser e outro, 

forma ainda indeterminada de diferenciação, mas que, mesmo em sua 

indeterminidade, é capaz de engendrar um outro o qual, emergindo enquanto 

negação da negação, demonstra um outro ser em si. 

 É interessante notar o caráter adotado pelo limite, categoria de diferenciação 

que é insuficiente ainda em si e que, além de promover a determinação do ser ao 

atuar enquanto negação simples, demanda também para si uma determinação em 

vias de suprir seu caráter limitado; o limite limita o ser, mas assim, limita também a 

si. O limite é, assim, o não ser do outro, mas que ao mesmo tempo surge como marco 

para o ser do algo. 

 Assim, pode-se dizer que toda relação de alteridade surge através da 

existência de um limite, pois é a partir do limite que o ser deixa de ser de forma a 

passar a compreender outro. A forma como este limite se constitui, então, seria o 

próprio modo com o qual o ser entenderá o mundo para além de si, e, 
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respectivamente, seus outros. O reconhecimento passa por um estágio de 

autoconservação segundo Axel Honneth (2003), no que se compreende aqui esta 

enquanto a constituição de si enquanto ser que, de ser para outro, torna-se ser em 

si. Contudo, ao mesmo tempo - e isso justifica a referência a Honneth (2003) - o ser 

para outro é comunidade indeterminada (HEGEL, 2016, p.131 §11), que tem na 

autoconservação um estágio para a determinação desta própria comunidade. 

 Deve-se relembrar que o método hegeliano vislumbra o conflito e a 

contradição enquanto forma de determinação do Conceito (HEGEL, 2018). Se em 

Honneth (2003) tal conflito é estendido ao ponto de formular uma moral dos conflitos 

sociais, em Hegel esta noção é compreendida enquanto movimento que propõe 

novas sínteses à percepção do ser e do outro, de modo a levar à ideia enquanto 

espaço de expressão do absoluto (HEGEL, 2018). Assim, argumenta-se aqui que todo 

o contato frente a outro passa por um estágio de conflito, mas que enquanto tal não 

representa uma situação final. A partir desta ideia pode-se elaborar toda uma 

filosofia política - como faz Hegel - mas que não é o escopo deste capítulo. 

b) Retomando a questão do limite, compreende-se como o próprio ser torna-

se limite do outro, pois o limite, enquanto categoria indeterminada, não possui em si 

mesmo a condição de ser. Como afirma Hegel (2016, p.131): “O limite é a mediação 

através da qual algo e outro tanto são quanto não são”. Como mediador, o limite é o 

momento no qual tanto o não ser aí quanto o ser aí do algo caem fora de ambos; 

assim, o limite mostra-se como o não ser de cada um e enquanto o outro de ambos 

(HEGEL, 2016, p.132). Desse modo, o limite é o momento constitutivo do ser para si 

ao diferenciá-lo, através da mediação, o outro de si; ao mesmo tempo, é não ser.  

É possível, assim, depreender do limite seu estágio enquanto uma espécie de 

turn point, espaço no qual, a partir dele, o que é deixa de ser. Enquanto categoria que 

não é, o limite está dentro do algo e do outro, mas ao mesmo tempo, é o momento no 

qual algo e outro deixam de ser em si. Retomando uma questão supracitada, 

compreende-se o papel do limite na relação de alteridade através de sua função 

mediadora que, na verdade, apresenta-se como função dupla: i) determinar o ser 

através de uma negação simples; ii) determinar o outro, que se efetiva enquanto 

negação dupla. Nesse processo, a comunidade então indeterminada do ser para 

outro ganha uma nova determinação na melhor delimitação sobre o que é este outro.  
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Importante notar, ainda, que neste processo de mediação no qual o limite 

determina o algo e o outro, o limite demanda uma autodeterminação, pois se mostra 

insuficiente. Logo, na atividade de mediação externa realizada pelo limite, emerge a 

necessidade imanente de determinação, elevando o plano da lógica hegeliana a 

novas determinações. Isso, pois, o limite torna-se representação ao cair fora do 

conceito, tendo sua “volta ao conceito” ao se determinar enquanto barreira, categoria 

posterior da ciência da lógica. 

c) Limite qualitativo entre algo e outro: inquietude, contradição e finitude: O 

algo como limite tem uma estrutura, inicialmente, como negação do algo outro; 

depois, o limite vincula o algo e o outro, ou seja, é uma fronteira comum entre ambos; 

e nesse limite cada algo nele mesmo é, autorrelativamente, a negação de si mesmo 

e do outro; enfim, o algo limitado tem a inquietude como contradição imanente que 

o conduz a finitude. Hegel mostra que o modo de operar do entendimento como 

representação não consegue impedir que o limite do ser aí do algo entre em 

contradição (cf. ORSINI, 2017) conforme esses três momentos:  

1) Unidade e diferença: O algo e o outro são, imediatamente, o mesmo em seu 

ser aí em geral como um ir além de si de modo ilimitado. Porém, depois, eles se 

determinam como diferentes um do outro pela negação: “O limite é sua 

diferencialidade em comum, a unidade e diferencialidade dos mesmos”. Ou seja, o 

algo e o outro são “ao mesmo tempo, o negativo um do outro, o algo, que é apenas 

no seu limite, igualmente se separa de si mesmo e aponta para além de si, para seu 

não ser e enuncia isso como seu ser e, assim, passa para o mesmo” (HEGEL, 2016, 

§17 p.132). 

2) Limite da representação geométrica: Hegel usa o exemplo da geometria 

para explicitar que no limite o algo devido a sua contradição é jogado sempre para 

fora, para além de si. Ele refere-se ao limite do ponto, da linha, da superfície e do 

corpo como a passagem do algo para o outro sob o modo da representação, ou seja, 

como um passar apenas exterior do espaço: “Esse movimento do ponto, da linha etc., 

porém, é considerado como algo contingente ou apenas assim representado” (id. p. 

133). Hegel recorre às “teorias da derivação” de objetos geométricos, como são 

usadas pelos neoplatônicos, e tenta fundamentá-las novamente de modo dialético. 
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A tentativa do entendimento de impedir o limite do ser aí reproduz o fato de que o 

algo tem na contradição sua limitação (cf. Iber, 2017).  

3) Inquietude imanente ao algo e contradição: A inquietude do limite do algo é 

imanente ao seu ser aí e isso constitui sua contradição. Há uma dialética do ponto 

que passa para a linha, dessa para a superfície até o espaço total. O movimento 

inquietante dessa dialética é o “conceito do limite imanente ao algo” (id. p. 133). Na 

alteração está a contradição interior do ser aí desde o começo e que o impele para 

além de si mesmo. Para a representação, o ser aí aparece como apenas positivo em 

repouso no interior de seu limite, porém, o ser aí é determinado pela negação e a 

alteração. Esse é o conceito do ser aí: ser limitado e estar na inquietude da alteração, 

o que o conduz a finitude: “Algo posto com seu limite imanente como a contradição 

de si mesmo através da qual ele é apontado e impulsionado para além de si, é o finito” 

(id. p. 133). A tese de Hegel é que o algo é finito, porque na sua mudança ele não tem 

nenhuma subsistência em si. Por isso é limitado e perece, uma vez que o algo tem o 

seu ser no seu não ser, ou seja, o seu ser está no seu limite de não-ser (cf. IBER, 

2017). 

 

Conclusão 

 

O momento da Ciência da Lógica em que Hegel trata da questão do ser de algo 

é um momento decisivo para a compreensão do modo como identidade e diferença 

se imbricam e se relacionam nos modos mais simples e imediatos de ser. Trata-se 

também do momento em que é exposta a forma como essa imbricação se dá, 

devendo ser concebida não como uma síntese de elementos originalmente e 

independentes, mas como constitutiva do ser de tudo aquilo que é, como conteúdo 

próprio de tudo o que existe. Assim, é neste momento da economia da exposição 

hegeliana da Lógica que se torna manifesto o sentido de ser que Hegel nos propõe e 

o modo como ele se manifesta e constitui os entes, mesmo nas suas manifestações 

imediatas mais simples, como algo. 

Para Barata-Moura, este momento da Lógica hegeliana é o “[...] ponto de 

partida [...]” que prepara todos os momentos e transições subsequentes e que 

compreende “[...] uma ‘lógica ontológica’ que abarca ‘o sistema dos conceitos puros 
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do ente’” (BARATA-MOURA, 2012, p. 10). Isto é assim porque, ainda para Barata-

Moura: 

Quando se fala do “ser”, na acepção hegeliana estrita de Sein, aquilo que, de 

ordinário, se pretende é visar significativamente o ente, no aparecer mesmo da 

sua imediatidade sensível singular – embora a própria linguagem que o entende 

captar numa expressão adequada se enfrente, desde logo, com um cortejo não 

despiciendo de nutridas dificuldades, uma vez que, designadamente, “o 

universal” permanece a sua incontornável morada de origem. (BARATA-MOURA, 

2012, p. 22)   

  

Consequentemente, falar de algo é procurar uma primeira resposta, ainda 

plena de dificuldades e porventura excessivamente genérica, à pergunta da ontologia 

ou metafísica tradicional, a saber: o que é aquilo que é? O que é o ente no seu ser? 

Na formulação hegeliana: “Algo é algo que é como a negação da negação; pois esta 

é o restabelecer da relação simples consigo; – mas, com isso, algo é igualmente a 

mediação de si consigo mesmo” (HEGEL, 2016, p. 120).   

Assim, Hegel caracteriza o algo – o ente na sua forma mais simples, imediata, 

genérica e indeterminada de ser – como se estivéssemos perante duas faces de uma 

mesma moeda. Para Hegel, ser algo admite dois sentidos complementares e, de certo 

modo, especulativos e interdependentes, um sentido positivo e um sentido negativo 

(HEGEL, 2016, p. 120–121). 

Positivamente, algo é em si e isso significa que esse ente tem algum tipo de 

permanência, algum tipo de identidade que lhe pertence intrinsecamente, um sentido 

de ser próprio que se impõe a todas as determinações contingentes e acidentais da 

sua existência, do seu ser-aí. 

Negativamente, algo é ser para outro, o que significa que, embora algo seja, 

em si mesmo, de modo próprio, ele é-o apenas implicitamente. O seu ser próprio 

carece de atualização, faltando-lhe manifestar efetivamente aquilo que, neste 

momento, permanece mera abstração, no sentido de permanecer alienado de si 

mesmo, da sua “essência”, a qual se apresenta como um ser para outro. 

Retomando a formulação utilizada na seção introdutória deste artigo, 

podemos dizer que ser algo é ser simultaneamente: um sujeito, com uma identidade 
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e um ser próprios – ser algo em si é ser numa distância ou diferença relativamente 

ao ser para outro, retornando sempre a si por via da negação do ser para outro; e um 

objeto – ser algo é para um outro, o qual é condição não só da sua diferença 

intrínseca, mas também da sua permanência como algo concreto. Neste último caso, 

a ênfase ocorre no “em” do “em si, apontando para o fato de o algo ter o ser para 

outro como determinação, como conteúdo do seu ser (nesta fase, ainda tomado 

como conteúdo acidental e não necessário). Assim, para Hegel, o “[...] em si no qual 

aquilo que o algo é em si está refletido dentro de si a partir do seu ser para outro, não 

é mais em si abstrato, mas como negação do seu ser para outro, mediado por esse, 

que é, assim, seu momento” (HEGEL, 2016, p. 127).  

 Esta identidade do em si e do ser para outro no ser do algo assume o caráter 

de um fato, manifesto desde logo como algo que se surpreende, desde logo e sempre 

já, como sendo – um ente diferenciado – e cujo ser ou a determinação própria ocorre 

como: 

1. Ser em uma espacialidade – compreendida não como um espaço físico, mas 

como uma abertura no seio do ser que permite a emergência da identidade e da 

diferença e as põe em conjunto. Esta abertura manifesta-se no fato de o algo se 

descobrir sempre e já projetado para fora de si, numa circunstância, num ser para 

outro e, portanto, como identidade que se constitui em relação com a alteridade, com 

a diferença; 

2. Ser determinado ou ser condicionado, significa que o seu ser para outro 

deixa de ser meramente circunstancial e acidental, tornando-se constitutivo do seu 

próprio ser, no seu conteúdo próprio, nele. Este primeiro momento torna-se, assim, 

condição de possibilidade dos desenvolvimentos desta relacionalidade sintética 

originária nos diversos níveis da Ciência da Lógica: ser aí, essência, conceito.  

Nas palavras de Marcuse: 

 

 Se ser-outro pertence à em-si-mesmidade dos entes, se esta se sustenta a si 

mesma e se mantém a si mesma precisamente no seu ser outro, então isto 

significa que, ontologicamente, cada ente é também “ser-para-outro”. [...] esta 

interconectividade ontologicamente apropriada de todos os entes constitui a sua 
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multiplicidade concreta na esfera da existência imediata (Dasein). (MARCUSE, 

1987, p. 52)     

  

   Nesse sentido, aquilo que algo é em si ou intrinsecamente – uma identidade 

que se constitui em relação com a alteridade – constitui o seu ser próprio, no qual o 

ser para outro é suprassumido. O resultado é que algo, no seu ser próprio, não 

permanece indiferente ao ser para outro, sendo essencialmente afetado por ele 

(HEGEL, 2016, p. 127). “Essencialmente” indica, neste contexto, que o ser para outro 

constitui, imediatamente, o índice da finitude do algo e da sua relacionalidade 

fundamental com a sua circunstância – com o seu mundo –, do seu vínculo a um 

ser-sido ou passado que não é meramente acidental, mas intrínseca e 

originariamente seu, não só na sua presença imediata e imediatamente disponível, 

mas no processo do seu devir, na sua historicidade própria. Nas palavras de Hegel: 

“Aqui não está presente apenas qualidade e realidade, determinidade que é, mas 

determinidade que é em si, e o desenvolvimento é pô-la como essa determinidade 

refletida dentro de si” (HEGEL, 2016, p. 127). E é justamente este movimento, 

concebido como um devir da determinidade em conteúdo próprio do algo, como 

movimento de autoprodução protagonizado por um tornar-se outro que regressa a 

si, que constitui o ser mais básico e universal daquilo que é – o ser dos entes, em 

sentido primordial –, e que permite que falemos aqui não já de mera determinidade 

– de pura e simples relação de negação do ser para outro –, mas de determinidade 

afirmativa, isto é, de determinação, constituição e limite. 
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O presente texto assume o argumento que a Ciência da Lógica de Hegel, em 

geral, e em especial a passagem que compreender o trânsito conceitual entre Ser-

Nada-Devir se estrutura como um princípio motor, ao mesmo tempo, formal pois 

explicita universalmente através da linguagem a própria inteligibilidade e a 

capacidade de constituição de sentido do real, e material, pois, permite na 

explicitação da inteligibilidade do real o ingresso em sua própria concretude. Não se 

defende, outrossim, uma isomorfia presente entre a letra e o espírito, mas uma 

conformação ou uma relação de auto-explicitação não concluída. 

Assume-se ainda, como argumento complementar que a tríade conceitual 

Ser-Nada-Devir contém, mesmo que ainda não devidamente e suficientemente 

desenvolvida a gênese do projeto lógico hegeliano. 

O texto quanto à sua estrutura se divide nos seguintes momentos ou blocos 

de significação: (i) A conformação do Ser e o inquieto transitar ao Outro, neste 

momento o texto busca estruturar a dinâmica lógica do próprio automovimento do 

pensar, enquanto automovimento do Ser; em (ii) A estrutura matriz e categorial do 

Ser, será apresentado como na Ciência da Lógica (WL) o Ser se constituiu, com suas 
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esferas e noções centrais como o papel da qualidade, quantidade etc, (iii) num 

terceiro momento se apresentará a passagem ou o trânsito (Übergehen) do Ser-

Nada-Devir, para por fim, apresentarmos uma conclusão. 

 

1 A conformação do Ser e o inquieto transitar ao Outro 

 

 A tradição filosófica compreendeu o Ser na maior parte das vezes em seu uso 

proposicional-categorial, em que desempenhava, primordialmente, o papel de 

destinatário da predicação ou de elemento que, por definição, imprimia 

existencialidade aos entes do mundo. Ser como o sujeito da cópula.  

Uma não menos importante tradição determinou, ao contrário, o Ser como 

correlato ao conceito de Substância para, através de seu uso, poder estabelecer a 

fonte de onde provinha toda a realidade física e/ou metafísica. Ocorre que, nesta 

segunda tradição, o real desvelava-se ou acedia à vida pelos acidentes da 

Substância, os quais lhe imprimiam significação e existencialidade, mas não lhe 

conferiam acesso o Ser, pois este não se exprimia pela sua apreensão substancial, 

visto que a substância – o Ser – não se conhecia pela totalidade de seus acidentes.  

Assim, a tradição apresenta uma corrente onde o Ser é o destinatário da 

predicação e outra em que o Ser é a pura forma que contém os acidentes que 

exprimem o real, ambas revelaram-se como compreensões unilaterais do Ser. A 

primeira por restringir e subordinar o Ser em sua condição de sujeito ao seu 

predicado e a segunda por situar a inteligibilidade do Ser em um além inacessível. 

Nesta dualidade em que se constitui a tradição filosófica acerca da 

compreensão do Ser, ora como relação proposicional predicativa, ora como relação 

promotora da existencialidade do real físico e extrafísico, por isso substancial; é 

possível verificar pari passu a estas concepções de Ser que, a depender do momento 

histórico e da escola interpretativa em jogo, dita relação do Ser como destinatário 

proposicional ou substância do real pode ou não implicar um compromisso entre os 

âmbitos de dicto e de re da realidade, o que traz sérios inconvenientes ao discurso 

filosófico.  
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A par destas tradições, a estrutura lógica que se expõe na Doutrina do Ser da 

lógica hegeliana, reconhecendo este caminho, desvia-se deste percurso e revela-se 

pela atuação monológica do Ser, na qual as duas tradições são suprassumidas.  

Hegel inicia a sua Ciência da Lógica, pelo Ser, vocábulo que ora designa o 

primeiro livro dentre os três que compõem a sua Wissenschaft der Logik e que, 

resumidamente, poderíamos afirmá-lo como a totalidade que revela o em-si do 

Conceito. Ocorre que Hegel também o utiliza como momento interno da Doutrina do 

Ser [Die Lehre vom Sein], por exemplo, na Qualidade ao tratar do Ser, do Ser-aí e do 

Ser para-si, dentre outras passagens e outras partes da Lógica em que o vocábulo 

ser é utilizado. Esta plurivocidade terminológica do Ser, a qual, tal como se espera 

demonstrar não se apresenta por uma ingenuidade semântica ou um desregrado e 

descontrolado uso lexical, estes usos do Ser serão por Hegel explorados como a 

estrutura desveladora do vir-a-ser em toda a economia da Doutrina do Ser.  

A Ciência da Lógica inicia o seu transitar interno pela afirmação de que 

“Primeiro o Ser está determinado em geral contra um outro”.4Algumas considerações 

devem, aqui, ser postas. A primeira é que a afirmação é de prioridade lógica e nunca 

numérica ou temporal. Um exemplo ilustra bem isso: o primeiro, na ordem do tempo, 

é o um, mas o primeiro, na ordem lógica, é o uno. Hegel trata da ordem lógica, de 

modo que o problema fundamental a que alude é a necessidade de determinação do 

Ser no próprio espaço das razões, por isso, o ser primeiramente depara-se com o 

outro. 

Em continuação, na primeira seção da WL, o Ser é dito como o imediato 

indeterminado5 [unbestimmte Unmittelbare]. Ressalta-se, neste ponto, que o Ser é 

privado tanto de relação como de conteúdos, logo, do Ser, apenas sabe-se que ele é 

pelo o que ele-não-é. Não há, na tematização do começo do pensar, no Ser, em sua 

originariedade, nada além da dúplice ausência. Uma duplicidade ou uma alteridade 

originantemente negativa, pois se nega ao Ser o seu conteúdo e as condições de 

possuir forma. O Ser duplica-se na privação de relação (imediato) e de conteúdo 

(indeterminado). E o duplo radica como a matriz primeva que acompanha o Ser. 

                                                     
4 WL, v.5, p.79. „Das Sein ist zuerst gegen Anderes überhaupt bestimmt”. 
5 WL, v.5, p.81. „Das Sein ist das unbestimmte Unmittelbare." 
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Conforme afirmado por Hegel, “O Ser é o imediato indeterminado”. 6  Uma 

simples afirmação como esta aparentemente inocente e despretensiosa, priva o Ser 

da mediação e da determinação. Nesta dupla negação vazia, o Ser se afirma como 

eminentemente não relacional.  

Todavia, o que poderia a primeira vista parecer uma impossibilidade, em 

verdade é a chave da atividade do ser. Iniciar seu movimento de trânsito mediante a 

liberdade de não possuir nenhuma determinação é a afirmação da liberdade 

originária do filosofar, uma liberdade que assume o discurso do outro enquanto 

condição do seu próprio discurso. A negação dupla a que é submetido o ser, instaura 

o movimento sem a necessidade de um pressuposto que o limite.  

Nesta função fundante duplamente negativa do Ser na WL, este não se 

exprime ou se explica por seu papel em uma proposição, ele é a própria condição de 

sua enunciação proposicional, pois elemento orginário de todo o espaço lógico. De 

igual sorte, para Hegel no início de sua Lógica, o Ser não é a atividade intelectiva 

humana no exercício de seus jogos de linguagem, ao contrário, o Ser é a referência 

sem determinação e o sentido que existe independentemente do signo que o 

expresse.  

O Ser é o âmbito privilegiado e primeiro, do qual dependem e no qual se 

desenvolvem todas as formas de mediação e determinação. Pensamento puro, sem 

determinações, é o que constitui a primalidade do Ser e de sua forma sem conteúdo. 

Portanto, ao se constituir como privado de relações, o seu movimento é um 

passar7para o Outro, onde as suas instâncias são percorridas em um movimento pré-

reflexivo através do qual as suas categorias alternam-se na sua interioridade.  

O movimento do Ser é expresso na WL nos seguintes termos: 

 

O Ser é primeiro determinado em geral contra um outro; segundo ele é 

determinante no interior de Si mesmo; em terceiro, uma vez que foi afastada essa 

                                                     
6 WL, v.5, p.81. 
7 Fernández (2003, p. 130) anota que o “‘Passar’ denomina pois o movimento que a diferença do devir 
puro, é conservado em seus momentos. Esta afirmação é a que mais maus-entendidos e 
conseqüentes notas de esclarecimentos por parte de Hegel gerou, porém é também o passo mais 
audaz que se tem dado em função da superação do dualismo da metafísica moderna”. 
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antecipação do dividir, ele é a indeterminidade e imediatidade abstratas, nas qual 

o início tem de ser8 

 

Nesta pequena passagem Hegel expressa o caráter eminentemente revelador 

do Outro como intrínseco à natureza do Ser. O Ser é determinando primeiro em face 

de um outro. Uma forma radical de alteridade. A primeira determinidade se revela 

como constitutiva do próprio Si mesmo do Ser. Mas o que é o Ser como totalidade 

estruturante do Livro da “Doutrina do Ser”? Certamente o Ser, a que alude Hegel, não 

é um dado empírico acessível como algo perceptível no mundo a um sujeito 

cognoscente, assim como não é o resultado de criação do intelecto humano, também 

não é uma descoberta ou modelo resultado do esforço histórico do homem.  

Contudo, seguramente, o Ser é preexistente a qualquer sujeito ou entidade 

inteligível e também o é independente das suas faculdades cognitivas e reflexivas. É 

abstratíssimo, pois não pode ser utilizado de modo direto na realidade e, em razão 

disso, é imediato e indeterminado. 

 No seu desdobrar-se lógico, o Ser colocará as condições de possibilidade da 

apreensão da relação espaço-temporal 9 a ser posteriormente desenvolvida na 

filosofia da natureza, as estruturas de base das relações referenciais a serem 

desenvolvidas na lógica da Essência e é no Ser que as propriedades, compreendidas 

como substratos subjacentes aos entes encontrarão suas notas constitutivas e seus 

limites, bem como é na discussão ao estágio do Ser desenvolvida em torno da 

Qualidade, da Quantidade e da Medida que as estruturas proposicionais encontram 

a sua fonte e, no entrelaçamento destas mesmas categorias do Ser, é que as 

descrições definidas e as proposições complexas estruturar-se-ão dando forma e 

conteúdo ao mundo que se explicitará mediante tais categorias. 

 Tecidas tais considerações sobre o Ser, que ele é imediato e indeterminado, 

que sobre ele desenvolver-se-á uma estrutura interna – Qualidade, quantidade e 

medida -, que se externará pela reflexividade da Lógica da Essência e daí à Lógica do 

                                                     
8  WL, v.5, pp.78-79. ,, Das Sein ist zuerst gegen Anderes überhaupt bestimmt; Zweitens ist es sich 
innerhalb seiner selbst bestimmend; Drittens, indem diese Vorläufigkeit des Einteilens weggeworfen 
ist, ist es die abstrakte Unbestimmtheit und Unmittelbarkeit, in der es der Anfang sein muß". 
9 Veja-se que, na Enz e mesmo na WL, é no Ser que Hegel estuda a qualidade e a quantidade, requisitos 
eficientes para a compreensão do espaço e do tempo e das entidades matemáticas. 
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Conceito, torna-se preciso asseverar não apenas o que Ele não é, mas aquilo que o 

Ser é.  

E, certamente, o Ser é (i) autopredicativo, porque todo o movimento de 

universalização e de praedicamentum conceitual, seja: lógico, semântico ou 

proposicional, faz-se na esfera do Ser, ou melhor, como suas primeiras e 

fundamentais determinações. Por exemplo; a qualidade [Qualität] que se coloca 

como a primeira determinação categorial do Ser é, ao mesmo tempo, qualidade do e 

no Ser.  

O Ser é (ii) autorreferencial, pois nada que se transita [Übergehen] no Ser 

refere-se a um outro que não o próprio Ser. Expresso em outros termos, o Ser é igual 

a Si-mesmo e, por fim; o Ser é (iii) autoexemplificativo, característica decorrente do 

fato de o Ser ocupar todo o espaço lógico, impedindo qualquer referência lexical, 

semântica ou ontológica a um outro mundo possível. O Ser é a totalidade dos 

mundos possíveis em sua forma pura [Reinen]. 

 Em razão desta estrutura autopredicativa, autorreferencial e auto-

exemplificativa o Ser e as suas determinidades gozam da característica que apenas 

a lógica do Conceito possui, a da transcategorialidade.10 O Ser predica-se mesmo 

naquilo que lhe é diferente e de seu diferente e contém em si todas as determinações 

e a sua possibilidade, mesmo que de modo não expresso.  

Um outro modo interessante de vir-a-ser próprio do Ser é que 

independentemente do estágio a que se esteja na Lógica hegeliana sempre se 

estarão presentes às determinações do Ser, o que não ocorre, por exemplo, com a 

Lógica da Essência11. Deste modo, se Hegel postula três estágios lógicos com 

classes e estruturas próprias correspondentes – Ser, Essência e Conceito – de 

desenvolvimento da Idéia Lógica, o Ser possui esta capacidade de ser predicado ou 

                                                     
10 O próprio Hegel endossa explicitamente a tese da transcategorialidade do Ser, por exemplo, em Enz 
§ 85, ao comparar os estágios lógicos às definições do absoluto ou às definições metafísicas de Deus 
e pontuar que apenas a primeira – o Ser – e a terceira – o Conceito – podem ser comparadas às ditas 
definições do absoluto. A Essência é excluída por ser eminentemente composta de determinações 
reflexivas marcadamente finitas. 
11 Ao estágio do Ser não existe reflexividade, já ao estágio da reflexão –Lógica da Essência -, ao 
contrário, o refletir dá-se sob a base das determinações qualitativas, quantitativas e da medida, 
mesmo que estas não estejam sendo explicitadas. 
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fazer-se predicar 12 independentemente do nível ou do estágio lógico que se 

esteja,13pois os seus atributos são condições prévias de todos os demais. 

 Cumpre advertir que se, em Hegel, o Ser assemelha-se ao “Ser” de 

Parmênides,14 sede de todo o espaço lógico e fonte da realidade, o seu monismo é 

não-eleático, pois a primeira, no sentido de fundamental determinação do Ser 

hegeliano, é o Übergehen in Anderes, um passar que não é o mero movimento no 

mesmo, mas que é o  trânsito  de  autodeterminação 

no Outro.  

A associação promovida entre o Ser em seu momento puro e o Ser de 

Parmênides é apenas a assunção de uma posição que encontrou uma outra 

semelhante na história e não a descrição do status do Ser.  

Aqui, Hegel já prenuncia o caráter próprio de seu monismo, ao estabelecer a 

primeira determinação do Ser como a precondição dos muitos Outros, pelo 

movimento de repulsão [Heraussetzen] do seu Si-mesmo.  

 

2 A estrutura matriz e categorial do Ser 

 

 Com esta digressão acerca da conformação do Ser e de seu inquieto transitar 

ao outro, sua linguagem e a possibilidade de sentido dela decorrente, nos colocamos 

diante do problema de suas determinações prévias tal como expostas por Hegel na 

Ciência da Lógica e na Lógica da Enz, ao afirmar que a determinação primordial do 

Ser é o determinar-se por transito no outro, ou, o passar ao outro [Übergehen in 

Anderes] que se dá por um contínuo e progressivo movimento de oposicionalidade e 

internalização entre as suas determinações motoras. Esta inquieta oposicionalidade 

é o constitui o movimento do Ser em seu transitar por suas determinações enquanto 

resultado  da   oposição  entre  o  pôr-para-fora [Heraussetzen] e  o adentrar-se  a  si  

                                                     
12 Predicar não no sentido meramente proposicional, mas também no sentido de subsumir suas notas 
constitutivas na cópula do Juízo. 
13 Exemplo clássico desta aptidão transcategorial do Ser está na Qualidade. 
14 O próprio Hegel, no início do Ser, associa o Ser puro ao Ser de Parmênides, o que causou uma vexata 
questio que, paradigmaticamente, foi colocada por Ernst Tugendhat in “Das Sein und das Nichts” no 
volume comemorativo dos 80 anos de Heidegger e que suscitou um vívido debate por parte de 
Theunissen em Sein und Schein, às pp 124 e segs entre outros, mas que não será, por motivos que 
não se circunscrevem a nossa tese, por nós, aqui, enfrentada. 
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mesmo [Insichgehen].  

Hegel assim estrutura a dinâmica do Ser na Ciência da Lógica 

 

O ser, primeiro, é em geral determinado em face de um outro;  segundo, ele se 

determina no interior de si mesmo; terceiro, uma vez que foi afastada essa 

antecipação do dividir, ele é a indeterminidade e imediatidade abstratas, nas 

quais ele tem que ser o começo15. 

 

De modo semelhante, Hegel estrutura a dinâmica do Ser na Lógica da 

Enciclopédia, ao afirmar que 

 

O ser é o conceito somente em si [...] e sua ulterior determinação [...] é um 

transitar no Outro. Essa determinação progressiva é, a um tempo um  por-para-

fora [...] e, ao mesmo tempo, o adentrar-se em si do ser [...]16. 

 

Esta inquietude do Ser em constituir-se por uma unidade de determinações 

contrárias, as quais, segundo a própria dicção hegeliana, são determinações 

progressivas, apropriações de conteúdo do e no Ser, não por uma ação exterior ao 

modelo de um Demiurgo, mas, por sua própria atividade, é a chave do processo de 

autodeterminação e explicitação, tanto do próprio Ser, como do início do movimento 

de todo o sistema hegeliano.  

Konrad Cramer17afirma que o movimento de passar ou transitar promove um 

autodiferenciação mediante a qual significados são produzidos na esfera do Ser 

desde outros significados e, nesta gênese dos significados rumo a sua diferenciação 

                                                     
15 WL, v.5. p. 78. No original „Das Sein ist zuerst gegen Anderes überhaupt bestimmt; Zweitens ist es 
sich innerhalb seiner selbst bestimmend; Drittens, indem diese Vorläufigkeit des Einteilens 
weggeworfen ist, ist es die abstrakte Unbestimmtheit und Unmittelbarkeit, in der es der Anfang sein 
muß". 
16 Enz, v.8, § 84, p. 181 (trad. br. p. 173, ligeiramente modificada), no Original: “Das Sein ist der Begriff 
nur an sich; die Bestimmungen desselben sind seiende, in ihrem Unterschiede Andere gegeneinander, 
und ihre weitere Bestimmung (die Form des Dialektischen) ist ein Übergehen in Anderes. Diese 
Fortbestimmung ist in einem ein Heraussetzen und damit Entfalten des an sich seienden Begriffs und 
zugleich das Insichgehen des Seins, ein Vertiefen desselben in sich selbst.”.  
17 Konrad Cramer, Kant oder Hegel, p.142, onde consta “An ihm Kann, wie der Aufbau von Hegels Logik 
lehrt, ein Anfangspunkt bezeichnet werden, der durch eine schlechthin elementare Bedeutung definiert 
ist - Sein, sonst  nichts -, und ein Endpunkt bestimmt werden, an dem eine aus dem Übergehen  dieser 
schlechthin elementaren Bedeutung herkommende Komplexe Bedeutung nicht mehr in der Weise 
negative Beziehung auf sich ist, dass deren Analyse eine neue Bedeutung generiert" 
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e complexificação protoreflexiva, constituída no movimento da transitividade, resta 

aberta a possibilidade sistemática da inclusão dos momentos posteriores 

hipercomplexificados, v.g a Essência e o Conceito.  

O movimento do Ser é este eterno progredir desde princípios contrários, pois 

o Ser determina-se mediante o Outro, mas sempre no interior de Si-mesmo. E é 

através desta oposicionalidade que se engendra a explicitação da esfera do Ser pelo 

seu desenrolar-se através das categorias da Qualidade, Quantidade e Medida. No Ser 

coexistem a imobilidade ao estágio das formas e a eterna inquietude na busca pelo 

conteúdo através do movimento do Übergehen in Anderes de determinação 

categorial.  

Esta mesma inquietude que perpassa todo o Ser pautará a discussão, logo ao 

início da seção Qualidade, no movimento de passagem e mútua pressuposição entre 

o ser e o nada, ou mesmo na afirmação hegeliana do devir como primeira 

determinação concreta do pensar.18Não obstante esta similitude temática quanto a 

estrutura do Ser e sua dinâmica entre a WL e a Enz, na Ciência da Lógica, Hegel vai 

além da Enciclopédia e afirma que o devir é o próprio transitar. O trânsito ou a 

passagem fora exposto no § 84 da Enz como o momento constitutivo do Ser, mas, 

na WL, o transitar é identificado com o próprio devir.  

Nas palavras de Hegel: “O transitar é o mesmo que o devir” 19 . Afirmar o 

transitar do Ser como o próprio devir designa este impulso irresoluto das 

determinações do Ser como orientadas ao outro. A compreensão do Ser, em sua 

conformação macroestrutural [qualidade, quantidade e medida] e em seu transitar 

interno, v.g. no movimento microestrutural do Ser ao nível da qualidade [Sein, Dasein, 

Fürsichsein ] é fundamental para que o entendimento do que está em jogo,20sob o 

risco de uma incompreensão conceitual do projeto lógico hegeliano. 

                                                     
18 Cf Enz, v.8, § 88 Zusatz, onde consta: “Das Werden ist der erste konkrete Gedanke und damit der 
erste Begriff, wohingegen Sein und Nichts leere Abstraktionen sind.” 
19 WL, v.5, p 96 (trad. esp. p.121). “Übergehen ist dasselbe als Werden […]”. 
20 Fernández, 2003, p.119, por descurar desta distinção, afirma uma diferença de programas entre a 
WL e a Enz asseverando que “[...] na Grande Lógica o Ser é considerado desde sua oposição ao Ser-
aí, e na Enciclopédia é definido desde sua relação com a Idéia.”, ocorre que isto corresponde a uma 
meia verdade, pois o que é definido face ao conceito é o ser em sentido macroestrutural [Enz, v.8, § 
84], o Ser que compreende toda a Doutrina do Ser, já o Ser referido por Fernández, na WL, é não aquele 
do § 84 da Enz, mas o contido no § 86 da mesma Enz, ou seja, o Ser em sentido microestrutural. Não 
há uma diversidade de programas, apenas há a necessidade de uma cuidadosa equivalência nos 
textos. 
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 Destarte, podemos concluir que a estrutura do Ser orienta-se segundo a 

determinidade primordial de se constituir mediante o transitar ao Outro [Übergehen 

in Anderes], o qual se movimenta conforme dois princípios motores que atuam por 

negatividade oposicional, o pôr-para-fora [Heraussetzen] e o adentrar-se a si mesmo 

[Insichgehen]. A utilização destes operadores lógicos é que constituem a 

processualidade interna do movimento de heterodeterminação do Ser, através do 

passar ou transitar nos três momentos internos e outros ao próprio Ser, quais sejam: 

qualidade, quantidade e medida. 

 

2.1 As estruturas motoras do Ser: o Ser como Qualidade 

 

2.1.1 O Ser - O Movimento do Ser ao Nada e a gênese da Indicernibilidade do Outro 

no Vir-a-ser  

 

 A Ciência da Lógica registra que: “A qualidade é, portanto, como a 

determinidade imediata, a primeira e com ela faz-se o começo”.21 E a Enz, no § 86, 

abre-nos o Ser pela qualidade e afirma-a mediante o próprio Ser como a sua primeira 

“determinidade qualitativa” aduzindo ainda no início da seção Qualidade que “O Ser 

puro constitui o começo, porque é tanto puro pensamento quanto é o imediato 

indeterminado”22.  

Esta sintonia entre a WL e a Enz quanto ao caráter de, através da qualidade, se 

iniciar a Doutrina do Ser, implica a compreensão exata de que a primeira 

determinação ao plano do Ser que Hegel chama de puro é verdadeiramente uma 

negação. Este começo como pura negatividade dá-se pelo fato de que qualquer coisa 

ou algo é o que é ou deixa a forma anterior exatamente pela permanência ou não da 

sua determinidade qualitativa e, sendo esta idêntica ao Ser-sem-determinação, logo, 

tal determinidade qualitativa verdadeiramente não-é.  

Agemir Bavaresco nos orienta que  

                                                     
21 WL, v.5, p. 79-80, no original „[...] dahingegen die qualitative Bestimmtheit mit ihrem Sein, eins ist, 
nicht darüber  hinausgeht noch innerhalb desselben steht, sondern dessen unmittelbare 
Beschränktheit ist. Die Qualität ist daher, als die unmittelbare Bestimmtheit, die erste und mit ihr der 
Anfang zu machen.” 
22 Enz, v.8, § 86. 
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O Ser é o puro começo, porque ele é pensamento puro. Quando Hegel diz que o 

ser é pensamento puro, isso significa que ele é o imediato, o indeterminado e o 

simples em si mesmo.23 

 

Somos situados já, no princípio, ao estágio do que, inicialmente, deveria 

configurar-se como o primeiro conteúdo do Ser que se enuncia, com uma pura forma 

do Ser, uma determinação ausente, ou puramente negativa. A estratégia hegeliana 

de aproximação e demonstração do Ser, em seu estágio puro, consiste em realçar a 

asserção da realidade, no sentido de uma presença do Ser em seu momento puro, tal 

demonstração reside nela conter o é. O puro Ser, imediato e indeterminado, é.  

Hegel, tanto na WL como na Enz, vale-se deste expediente, com a ressalva 

apenas de que na WL, Hegel assim expõe o início do Ser, “Ser, puro Ser, - sem 

qualquer determinação ulterior” a sua estratégia é feita pelo recurso de um 

anacoluto,24ao modo de explicitar sem o recurso à predicação esta co-participação 

do Ser em seu momento macroestrutural e em seu momento microestrutural. O Ser, 

puro Ser, é o ser imediato e indeterminado.  

Logo, Hegel ao invés de afirmar Ser, Ser puro, o que remeteria a pureza do Ser 

como sua primeira determinação, inverte a frase e afirma Ser, puro Ser. Tal inversão 

faz com que a mediação se inclua no espaço lógico sem que o Ser a possua como 

um dado a priori. Tal mediação é posta como estando desde sempre no Ser, sem que 

este a tenha como lhe sendo originante.  

Achim Ilchmann Aduz sobre este anacoluto que 

 

Hegel inicia a Ciência da Lógica com um anacoluto: Ser, puro ser – sem qualquer 

determinação ulterior. Esta incorreção gramatical é linguisticamente 

conseqüente, porque a utilização de um artigo e um predicado para Ser tornaria-

o portador de determinidade, estando porém em contradição com ,,sem nenhuma 

determinação ulterior”. Por causa disto é ,,indeterminado e imediato”. Enquanto 

negação da mediação é a imediatidade um conceito reflexivo25. 

                                                     
23Agemir Bavaresco. O movimento lógico da opinião pública – a teoria hegeliana, p.24.  
24 Hegel, ao tratar do Ser puro, na WL, v.5, p. 81, assinala: “Sein, reines Sein, - ohne alle weitere 
Bestimmung”. 
25 Achim Ilchmann, Kritik der Übergänge zu den ersten Kategorien in Hegels Wissenschaft der Logik , 
p.11-12: Hegel beginnt in der Wissenschaft der Logik mit einem Anakoluth: Seyn, reines Seyn, - ohne 
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 Movia  (1986, 515)  explica  sobre   este   anacoluto   que  Hegel  utiliza-o  para 

apresentar o Ser enquanto “[...] parece, portanto, estreitamente conexo com a 

problemática do Ser ‘privado de proposição’, um Ser que é superado na sua pretensa 

autossubsistência, mostrando sua passagem imediata ao nada”.  

A proposta de Movia é correspondente à dúplice natureza negativa do Ser 

puro, tal como apresentado por Hegel de um ser que é indeterminado, não 

determinado, sendo, ao mesmo tempo, um ser que é imediato, não mediatizado. Esta 

natureza antipredicativa e antirrelacional do puro Ser é que lhe confere, 

paradoxalmente, as suas determinações implícitas, a negatividade inerente e a sua 

determinação não-relacional. 

E, é desta dúplice negatividade que o Ser pode vir-a-ser, pois totalmente 

irriquieto em si mesmo, é movimento absoluto. Contudo, se a negação da negação é 

o motor implicitamente presente no ser puro e fonte de sua absoluta inquietude, ao 

mesmo tempo, o movimento que lhe anima a este estágio é de absoluta dependência, 

por isso, Hegel acresce que, no Ser, ocorre um transitar [Übergehen], movimento 

formal de trânsito de determinações opostas sem o recurso a uma dicção reflexiva, 

onde o conteúdo que se determina é dito como o próprio movimento de sua 

determinação. 

É dentro desta estrutura antipredicativa e ainda não-relacional que deve ser 

entendida a consequente passagem no âmbito do Ser, do Ser ao Nada, do trânsito do 

outro no seio do mesmo. Escreve Hegel, na WL, que “O Ser, o imediato indeterminado 

é de fato o Nada”.26O que está sendo expresso neste momento da Ciência da Lógica 

é que o Ser transita ao Nada, os quais, na sua carência de fundo, são símiles um ao 

outro e ao mesmo tempo são distintos.  

Postula-se que não deve ser interpretada esta passagem como Theunissen27o 

faz, para quem Hegel incumbe ao Ser puro a tarefa de empobrecimento da relação 

                                                     
alle weitere Bestimmung. Diese grammatikalische Unkorrektheit ist sprachlich konsequent, denn die 
Verwendung Artikels und eines Prädikats für ,Seyn' würde ein Bestimmtes bezeichnen, stände dann 
aber in Widerspruch zu ,,ohne alle weitere Bestimmung". Damit ist es  ,,unbestimmte Unmittelbarkeit". 
Als Negation der Vermittlung ist Unmittelbarkeit ein Reflexionsbegriff.  
26 WL, v.5, p. 82. „Das Sein, das unbestimmte Unmittelbare ist in der Tat Nichts [...]”. 
27 Theunissen, Sein und Schein, 1980, pp 128, onde diz-nos „Denn aus dem von ihm herangezogen 
Text ist klar ersichtlich, dass Hegel die Reflexion auf die Verarmung des Satzes, die auf dessen 
Verschwinden hintreibt, nicht nur anstellt, sondern auch darstellt, und zwar in der Darstellung des 
vergegenständlichenden Seinsdenkens”. 
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proposicional exposta na cópula do juízo pelo é, 28 introduzindo, neste trânsito, 

determinações reflexivas segundo um expor [darstellt] deste mesmo esvaziamento 

proposicional [Verarmung des Satzes].  

Hegel somente assevera que pela negatividade constitutiva do ser puro, ele 

está fora de toda estrutura proposicional ou reflexiva e, por isso, pode ser a sua fonte 

e o princípio. Theunissen, ao contrário, interpreta o Ser, puro Ser a partir do 

Conceito29e, em razão disso, é forçado a visar a determinações reflexivas, consoante 

e segundo a já conhecida tese circular do sistema filosófico hegeliano.  

Theunissen estranhamente descura que o que está em jogo é o Ser puro e não 

a estrutura frasal que o enuncia. É impossível ou quase impossível enunciar algo sem 

o recurso à dinâmica sujeito + verbo + predicado, porque, com algumas nuances, 

todos os idiomas assim o fazem, à exceção de alguns idiomas ideogramáticos. 

Assim, praticamente em toda estrutura frasal estar-se-á fazendo o uso da reflexão 

exposta no juízo.  

Ocorre que Hegel, aqui, não está colocando em jogo a validade ou a 

legitimidade desta estrutura reflexiva e a prova maior disso é o próprio anacoluto 

com que ele inicia na WL o ser, Puro ser e o nada, Puro nada, e a utilização do transitar 

[Übergehen] como dinâmica motora do movimento do Ser. 

A dificuldade da tese sustentada por Theunissen30 reforça-se quando em uma 

nota de nº. 12 à página 129 de seu monumental Sein und Schein [Ser e Aparecer], ele 

assevera que Hegel não fez a distinção entre um Ser predicativo de um Ser existencial 

no contexto em exame. Porém, o que exige Theunissen é que a Ciência da Lógica 

mude o plano por Hegel desenvolvido para sair de um movimento de autoprodução 

conceitual em direção a um mero manual propedêutico acerca das funções lógicas 

                                                     
28 Theunissen não leva em consideração a advertência de Hegel, exposta na Ciência da Lógica, na 
anotação de n. 2 ao item C. Devir (WL, v.5, p.92), quando textualmente Hegel afirma que „Es muß 
hierüber sogleich im Anfange diese allgemeine Bemerkung gemacht werden, daß der Satz, in Form 
eines Urteils, nicht geschickt ist, spekulative Wahrheiten auszudrücken[...]”, ou seja, que a forma de 
um juízo não é apta para expressar verdades especulativas.  
29 Parece-nos que é o ponto de partida de Theunissen, que o conduz a esta conclusão, pois se veja 
que às paginas 13-19, onde é exposta a tese do livro, somos abordados com a empresa de interpretar 
a WL mediante uma exposição e teoria da verdade como base de uma crítica do aparecer [Schein]. 
30 Theunissen, Sein und Schein. p. 129-130, nota 12. „Trotz des Hinweises auf diesen Unterschied 
lässt Hegel den von existentiellem und prädikativem Seim im kontext unbeachtet. Ob aufgrund 
mangelnder analytischer Schärfe oder aus Einsicht in eine ale Sinndifferenzen umfassende Einheit des 
Seinsbegriffs, muss hier offenbleiben”. 
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da utilização do verbo ser, ou que externamente se faça intervir ex machina a reflexão 

em auxílio do conceito.  

O percurso da WL é exatamente o inverso do pretendido por Theunissen, pois 

razão e conceito de mãos dadas vão trilhando o caminho que é tanto o da razão que 

se deduz a si mesma, como o do conceito que é a razão destinada a um telos, o de 

ser o pensamento do pensamento.  

Assim, se o puro Ser é igual ao próprio Ser, vemos que, ao plano das 

determinações, o Ser puro não-mediatizado e não-determinado não-é. Sua 

identidade é a sua indiferença ao outro, como a Si-mesmo. Neste jogo de 

determinações opostas [ser e nada], onde a afirmação do Ser como qualidade em 

sua imediatidade e indeterminidade constitui-se como negação da negação, somos 

surpreendidos com a emergência no mesmo do outro, exposta pela ocorrência do 

puro ser como o que é indeterminado e imediato,31ou seja, símile ao Nada. 

Hegel na WL aduz que “A análise do começo daria com isso o conceito da 

unidade do ser e do não ser – ou, na forma refletida, da unidade do ser diferente e do 

ser não-diferente – ou da identidade da identidade e da não-identidade”.32Importa 

ressaltar que Hegel começa com o reine Sein, o indiferente a Si-mesmo que é o Ser 

em sua privação ou carência-de-conteúdo. E que o predicado puro [reine], na 

economia da filosofia hegeliana, indica, quando presente, a carência de toda 

determinação. O uso do predicado puro traz, no discurso, a presença do ausente, o 

outro que ainda não está posto.  

 O primeiro momento do Ser é sublinhado por Hegel quase como uma 

contradição performativa, posto que a sua primeira determinação dá-se sob o sinal 

duplamente negativo de não ser nem determinado [Puro] e nem mediatizado [igual a 

si-mesmo], o que conduz a um Ser que é e ao mesmo momento aquilo que não-é 

[ausência de determinação] e é-não [ausência de relação]. Estas primeiras 

determinações do Ser puro, a homologia a Si-mesmo e distinção de Si-mesmo pela 

                                                     
31 Uma das poucas passagens da lógica em que Hegel insinua uma definição está no § 86 da Enz, v.8, 
p.183 (trad. br, p.176) ao delimitar o sentido de mediação [Vermittlung], afirmando que esta “consiste 
em um ter-saído do ser [hinausgegansein] de um primeiro para um segundo e [em] resultar [a partir] 
de diferentes”.   
32 WL, v.5, p. 73. „Die Analyse des Anfangs gäbe somit den Begriff der Einheit des Seins und des 
Nichtseins - oder, in reflektierterer Form, der Einheit des Unterschieden- und des 
Nichtunterschiedenseins - oder der Identität der Identität und Nichtidentität“. 
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sua sinonímia com o Não-ser é o que impulsiona o movimento inicial do Ser e do 

Nada a uma contradição performativa e ao movimento do devir.  

É importante demarcar que estritamente o Ser puro não é o ser abstraído de 

todas as determinações como se poderia pensa pelo recurso ao movimento de 

exclusão no conceito de suas determinidades, ex. qualidade, quantidade, medida, 

identidade, diferença, forma, conteúdo etc. O puro Ser é Ser que ainda não se 

determinou e que lhe é indiferente se Ele é oque é, v.g., Deus, o Absoluto, o Conceito 

etc.  

Pensar o Ser como privação retrospectiva é um erro que causará sempre um 

resíduo reflexivo pela permanência da forma em virtude da precedência do 

pressuposto que está tendo suas determinações excluídas. No entanto, pensar 

conforme Hegel o ser carente de toda determinação, significa pensá-lo como a 

Totalidade em desenvolvimento rumo a seu próprio Si.   

Pirmin Stekeler-Weithofer comentando a função do Nada na economia da 

lógica hegeliana reduz a potencialidade do Nada a uma noção semântica de privação 

significativa, aduzindo que “Nada ou não-ser é o total dos significados possíveis de 

frases ou expressões negativas, incluindo explicações de metaníveis que dizem que 

um nome, palavra ou frase são sem significados ou sem referências, meras 

palavras”33. 

O status, aqui, é o de um princípio indemonstrável, por isso, carente de 

determinação e de relação e que contém na ausência de determinações a totalidade 

do que é e a inanidade do que não-é. Logo, o puro ser é não formalizável e 

proposicionalmente de difícil expressão, esta sua feição é que o aproxima do não-

ser e repele-o bruscamente. É importante dar-se bastante atenção para este 

momento, pois o que Hegel está demonstrando é que, no princípio, o puro Ser idêntico 

ao Ser, por não conter determinações ou mediações, exclui, inicialmente do espaço 

lógico, a possibilidade do Outro [Andere],34seja um outro espacial ou inteligível. O 

pensar que é puro Ser é total solidão.   

                                                     
33 Stekeler-Weithofer, Pirmin. Philosophie des Selbstbewusstseins – Hegels System als Formanalyse 
von Wissen und Autonomie, p. 190. „Nichts ou Nichtsein ist das Gesamt der möglichen Bedeutungen 
verneinter Sätze oder Äusserung, unter Einschluss von metastufigen Erklärungen, die sagen, ein Name, 
Wort oder Satz sei bedeutungs-ode bezuglos, Blosses Wort".  
34 Outro aqui não se refere a um existencial consciente, mas ao outro do pensar, 
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Mas no movimento de exposição da pureza do Ser é afirmada a sua negação 

como sendo o Ser portador do totalmente Outro, o Nada. E aquele que fora negado 

pela total solidão do puro ser é absolutamente restituído. E, deste modo, o Outro-do-

ser e o Ser são determinações que se retroalimentam. O movimento do transitar 

[Übergehen] é esta tensão dos pólos opostos que não sendo propriamente idênticos 

ou diferentes, constituem-se semelhantes e distintos, e o transitar entre estes pólos 

evanescentes é o que impulsiona o Ser no seu movimento de determinação.  

Fernández (2003), ancorado em uma interpretação analítica da lógica 

hegeliana35, associa o ser puro a “[...] uma ‘demanda de signos’. O signo puro opera 

a chave do começo enquanto ‘demanda de signos’. Carência e significação, 

considerados até aqui como negação e posição do ser do começo, se consumam 

ambas simultânea e conjuntamente”36. O próprio Stekeler-Weithofer, afirma que “A 

Lógica do Ser tematiza categorias em padrões de objeto, formas proposicionais em 

uso direto. A tematização mesma decerto acontece no metanível da reflexão.”37 

Tais leiturar acabam pressupondo o Ser puro como um receptáculo, uma pura 

forma, para um posterior desenvolvimento de uma teoria do significado. Tal tese é 

hermeneuticamente sedutora, mas partilha a mesma dificuldade daquela exposta 

por Theunissen (1980), qual seja, a leitura retrospectiva da WL, buscando já no Ser 

as respostas que apenas se farão possíveis aparecer a partir da essência.  

O ser puro é indeterminado e imediato, e nisto consiste o seu desassossego e 

impulso a uma primeira determinação concreta, o devir. Não há uma demanda de 

signos, visto que não há determinações reflexivas, v.g. forma e conteúdo. Cumpre 

destacar que Hegel tem o maior cuidado com estas passagens, enfatizando, na 

Lógica da Enz que  

 

Quando se começa a pensar, não temos outra coisa que o pensamento em sua 

carência-de-determinação, pois para a determinação já se requer um e um Outro, 

no  começo  porém  nós  não  temos  o  Outro. O carente-de-determinação, como 

                                                     
35 Pirmin Stekeler-Weithofer, Hegels analytische Philosophie. p, 95 e também em Jacques Derrida,  O 
poço e a Pirâmide, e Albizu, E. Comienzo como comienzo especulativo. p., 10-11. 
36 Fernández, 2003, p. 120. 
37 Pirmin Stekeler-Weithofer, Philosophie des Selbstbewusstseins – Hegels System als Formanalyse 
von Wissen und Autonomie. p. 190. „Die Seinslogik thematisiert objektstufige Kategorien, Satzformen 
im direkten Gebrauch. Die Thematisierung selbst geschieht freilich auf der metastufe, als Reflexion“.  
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temos aqui, é o imediato, e não a mediatizada carência-de-determinação.38 

 

 Estamos, agora, diante da enunciação do Ser como a total indiferença, 

imobilidade, indeterminação, impassividade e exclusão do Outro e, paradoxalmente, 

de sua homologia e sinonímia com o seu totalmente outro, o Nada.  Hegel na WL 

afirma que “Nada é assim a mesma determinação, ou antes, a ausência de 

determinação e, com isso, em geral é o mesmo que é o puro Ser”.39A negatividade 

absoluta a que se submete o Ser puro aparentemente converte-o em um outro, 

aparentemente porque sendo a abstração pura, sua similitude expressa apenas a sua 

posição imediata.  

Afirmar que o Ser carente de determinação e privado de mediações é igual ao 

nada é impor uma conclusão que não se é possível extrair neste momento, pois 

vejamos: o não-ser do Ser puro implica que a sua similitude com o nada entendido 

como o Outro presente está, inicialmente, vedada logicamente, pois o não-ser é o Ser 

como a presença não determinada que o qualifique e não o Nada como Ser 

qualificado pela nadidade.  

Afirmar a igualdade entre o Ser40 e o Nada41 é afirmar sem mais a tese do 

imobilismo do Ser e colocar a perder toda a possibilidade de movimento dentro da 

Lógica.42A distinção anteriormente exposta não é retórica. É preciso compreender 

                                                     
38 Enz, v.8, § 86 Zusatz 1, p.184 (Trad. Br, p.176]. Observe-se que houve uma ligeira alteração na 
tradução da edição do Prof. Paulo Meneses, pois, nesta, falta a tradução da frase “Im Anfang aber wir 
noch kein Anderes”. 
39 WL, v.5, p. 82. 
40 Pirmin Stekeler-Weithofer, Philosophie des Selbstbewusstseins – Hegels System als Formanalyse 
von Wissen und Autonomie. p. 190. Numa interpretação estritamente semântica da lógica hegeliana 
afirma que: “O Ser é o total dos significados ou referências das sentenças possíveis, nomes e frases 
verbais que são proferidas com a intenção de dizer alguma coisa, para chamar ou expressar uma 
propriedade ou uma relação”. ,,Sein ist das Gesamt der Bedeutungen oder Bezüge möglicher Sätze, 
Namen und Verbalphrasen, die mit der Absicht geäussert werden, etwas zu sagen, zu benennen, eine 
Eigenschaft oder Relation auszudrücken”.  
41 Pirmin Stekeler-Weithofer, Philosophie des Selbstbewusstseins – Hegels System als Formanalyse 
von Wissen und Autonomie. p. 190. Numa interpretação estritamente semântica da lógica hegeliana 
afirma que: “Nada ou não-ser é o total dos significados possíveis de frases ou expressões negativas, 
incluindo explicações de metaníveis que dizem que um nome, palavra ou frase são sem significados 
ou sem referências, meras palavras”. ,,Nichts ou Nichtsein ist das Gesamt der möglichen Bedeutungen 
verneinter Sätze oder Äusserung, unter Einschluss von metastufigen Erklärungen, die sagen, ein Name, 
Wort oder Satz sei bedeutungs-ode bezuglos, Blosses Wort”. 
42 É importante lembrar que, em Hegel, o movimento constitui-se pelo passar no Ser, pelo aparecer na 
Essência e pelo desenvolver-se no Conceito. Cf. Enz, v.8, § 161, Zusatz. 
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que afirmar indistintamente o Ser puro como igual ao Nada é assumir uma dedução 

assertoricamente inadmissível neste momento.  

O Ser não qualificado, o puro Ser, é, pela sua igualdade consigo mesmo, a total 

indiferença entre o Ser e o Ser puro, sendo apenas semelhante ao Nada. Mas a sua 

indiferença a Si o constitui como privado de mediação, haja vista ser igual a Si-

mesmo como totalidade do espaço lógico. A privação de determinações implica a 

impossibilidade de relacionar-se, e é esta segunda negação, a primeira 

determinativa, e esta externamente mediativa que aproxima mais ainda o Ser do 

Nada.  

Não obstante, afirmar a igualdade entre Ser e Nada, sem mais, será impedir o 

devir como impulso entre o inquieto jogo que se constitui entre Ser e Nada. O Nada, 

ao qual o Ser puro assemelha-se, institui-se pela sua sorte de carências e constitui 

a passagem do Ser puro a si-mesmo como a um-outro, o Nada, e deste a si-mesmo 

como Ser puro. 

 Estamos diante do Ser que é Ser puro e, logo, pensamento sem forma e nem 

conteúdo e que, nessa sua pura indeterminidade, é símile ao Nada. Cada um destes 

momentos – Ser e Nada - é negando a totalidade do Si do Ser. Como o Ser puro é 

carente de determinações, a sua dupla negação é sua afirmação como Nada, e o 

Nada [Nichts] ao negar a totalidade de seu Si – o nada em que consiste – converte-

se em Ser puro. Há, em verdade, um jogo transitivo de determinações, uma alteridade 

ainda não explicitada. 

Este trânsito ainda indiferente é o impulso [Trieb] que os convertendo de Ser à Nada 

e de Nada a Ser, atraindo-os e repelindo-os em um movimento de contínua passagem de 

momentos evanescentes e insubsistentes é que será a chave que os conduzirá ao um 

momento posterior, o totalmente outro de ambos, o devir.  

Note-se que, aqui, não pode haver uma identidade ou diferença em sentido 

próprio entre o Ser e o Nada, tendo em vista que tais determinações exigiriam a 

reflexão sobre conteúdos que se encontram em um e estão privadas no outro,43o que 

não é possível na ordem do discurso tal como exposta nestas passagens, daí a 

                                                     
43 Hegel, Enz, v.8, § 87 Zusatz, p.187 (Trad. br. p.179) escreve que “[...] com o ser e o nada, a diferença 
está na sua carência-de-fundo [Bodenlosigkeit], e justamente por isso não é diferença alguma, pois 
as duas determinações são a mesma carência-de-fundo”. 
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(in)dicernibilidade entre o ser e o nada. Nenhuma determinação, mesmo o Ser e o 

Nada, nesse momento aparece. Todo o movimento é de trânsito ou passagem.  

Em verdade, aqui, configura-se a pré-constituição daquilo que será a matriz 

categorial do anunciado movimento negativo de pôr-para-fora [Heraussetzen] do Ser 

em direção ao seu Outro e de seu adentrar-se [Insichgehen] como movimento de 

determinação positiva.  É nesta dinâmica de similitude de Ser  Nada e de 

antinomínia entre Ser  Nada que Hegel estabelece respectivamente, como se 

desenvolverá as condições de enunciação de um discurso coerente, ontológico-

objetivo e lógico-subjetivo,44que preservando a alteridade entre o ser e o nada não 

os anulem no jogo mesmo de solicitação e repulsão posto por sua similitude 

continuamente rumo à sua unidade. 

Recapitulando-se as ponderações expressas, tem-se que a constituição do 

Ser ao estágio da primeira determinação é verdadeiramente uma estratégia de 

universalização da negação. Não é despropositado o fato de que em todas as vezes 

nas quais Hegel enuncia o Ser do começo e o Nada, ele utilize quantificadores 

universais negativos,45v.g. indeterminado [Unbestimmte], imediato [Unmittelbare], 

absoluta indiferença [absolute Indifferenz], absolutamente negativo [absolut-

negative], pura abstração [reine Abstraktion] etc., exatamente para ressaltar este 

aspecto de sinonímia46entre o Ser e a negatividade. Tal semelhança tão extrema 

entre o Ser e o Outro que é a sua negação, é que conduzirá ao adentrar-se recíproco 

do Ser no Nada e deste em si mesmo como ser.  

Cumpre demarcar que a relação entre Ser e o Nada não é de identidade, estes 

quando tomados de modo imediatos é que se equivalem.47 Identificar Ser e Nada é 

anular o papel do negativo e impedir e gênese autoconstitutiva da lógica hegeliana. 

Contudo, ao mesmo tempo não se pode demarcar uma diferença em sentido lógico 

                                                     
44 Este tese se corretamente desenvolvida é a exposição daquilo que José Pinheiro Pertille chama do 
caráter Palíndromo do projeto hegeliano. 
45  Giancarlo Movia (1986, p.526) consigna que “O Ser puro pode ser determinado somente 
negativamente, não porém ao mesmo modo de todas as outras determinações do pensamento, cada 
uma das quais contém uma negação, mas mediante uma negação total”. 
46 Pedimos a vênia ao leitor para desculpar-nos pelo não uso, quando possível, da palavra identidade, 
pois que ele “joga” um papel fundamental na Lógica da Essência e poderia induzir o leitor a utilizar 
determinações reflexivas, onde ou não se fazem expressas ou mesmo inexistem.  
47 Cf. WL, v.5. p. 82 e a Enz, v.8, § 87. 
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entre ambos, pois que estes são "algo indizível”, indicerníveis e a diferença do Ser em 

face do Nada é uma simples suposição [Meinung]. 

Hegel mesmo refere-se a esta tensão entre o Ser e o Nada, anotando na WL 

que “ A unidade cujos momentos o ser e o nada são inseparáveis [...]”48 e na Enz “O 

que só importa é, justamente, a consciência sobre esses começos, a saber, que não 

são outra coisa que essas abstrações vazias, e que cada um dos dois [ser e nada] é 

tão vazio quanto o outro”49. As passagens em comento assinalam esta necessidade 

de não diluir o ser no nada, nem o inverso, como se eles não fossem reciprocamente 

discerníveis e indicerníveis. 

Na Ciência da Lógica há uma passagem fundamental para a compreensão do 

estatuto fundamental da alteridade na dinâmica ser – nada – devir, que faz vários 

tradutores cometerem um erro de tradução. Exatamente quando na seção Vir-a-Ser 

[Werden] Hegel afirma Das reine Sein und das reine Nichts ist also dasselbe.50Aqui, o 

anacoluto repete-se de modo a pontuar a unidade dos diversamente idênticos. Tanto 

é assim que, na sequência, Hegel afirma a identidade e a distinção recíproca entre o 

ser e o nada.  

A tradução correta é O puro ser e o puro nada é, portanto o mesmo. Aqui o 

aparente equívoco gramatical da não flexão do verbo ser, revela a correção lógica da 

afirmação imediata e indeterminada tanto do ser como do nada no espaço das 

razões. O sentido buscado por Hegel é de afirmar que: o puro ser é e inversamente o 

puro nada é. O mesmo é que ambos, ser e nada, são. 

A estrutura narrativa hegeliana supramencionada privilegia em todas as 

passagens a demarcação entre os dois termos – Ser e Nada –, ou o mesmo e o outro, 

sublinhando ao mesmo tempo a similitude, a abstração vazia etc. Elementos que os 

aproximam, porém Hegel não os identifica,51sendo clara na construção da passagem 

o distanciamento entre Ser e Nada, pelas seguintes demarcações frasais: esses 

começos [diese Anfängen], essas abstrações vazias [diese leere Abstraktionen], cada 

                                                     
48 WL, v.5. p.96. 
49 Enz, v.8, § 87 Zusatz, p.186 (Trad. br, p.179). 
50 WL, v.5, p.82. Rodolfo Mondolfo, em sua tradução da WL, traduz como O puro ser e o puro nada são 
portanto a mesma coisa, opção seguida ipsis litteris por Marco Aurélio Werle, p. 72. 
51 Numa passagem do § 88 da Enz, Hegel afirma textualmente “[...] denn Sein und Nichts sind der 
Gegensatz in seiner ganzen Unmittelbarkeit [...]”. 
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um dos dois [jede von beiden] e a anunciação do Outro [Andere].52  

Hegel “joga” com a negatividade inicial que permite aproximar e distanciar os 

termos Ser e Nada mediante as suas próprias notas constitutivas; a carência-de-

conteúdo e a inexistência de nexos de mediação. Também assegura Hegel que “a 

forma mais alta do nada para si seria a liberdade, mas ela é a negatividade enquanto 

se aprofunda em si mesmo até a mais alta intensidade, e é, ela mesma, afirmação; e 

na verdade afirmação absoluta”.53  

O Ser expeliu de Si o Nada em uma clara atividade da negatividade ponente e 

movimentando-se na abstração absoluta de seu Si, pôs-para-fora [Heraussetzen] o 

Nada como aquilo que lhe compõe mais profundamente, um Outro ainda 

indiscernível, e ao ir ao fundamento do Nada, neste seu adentrar-se [Insichgehen], 

negando a sua negatividade constitutiva, descobriu o Nada como a afirmação do 

próprio Ser compreendido como pura forma absoluta. Nesta passagem do Ser ao 

Nada, descobriu-se que o verdadeiro é o próprio movimento do transitar não mais 

como a unidade do Ser e do Nada, mas como Devir. Esta passagem do Ser ao Nada 

e deste ao Ser, assemelhando-se e permanecendo distintos, revela apenas a 

evanescência destes momentos.  

Ser e Nada não se constituem de determinações e nem possuem mediações, 

logo não são concretos no sentido de possuírem uma significação verdadeira, o 

impulso que os move é a necessidade da própria indiscernibilidade que os constitui. 

A verdade de ambos é a sua unidade indiscernível. Este impulso [Trieb] que constitui 

a passagem do Ser ao Nada e deste ao Ser, ou melhor, o movimento mesmo ao 

estágio da Lógica do Ser, é a necessidade [Notwendigkeit] quer seja do curso de 

exposição e autodesenvolvimento do Lógico na Lógica, quer seja da estruturação do 

Outro em sua absolutidade54. 

                                                     
52Hinrich Fink-Eitel, Dialektik und Sozialethik – Kommentierende untersuchungen zu Hegels ,,Logik”, 
pp 23 e segs., trata da Lógica do Ser como uma lógica da contingência exterior, onde a sua exposição 
é a negação tipológica constituída no começo da Lógica pelo movimento progressivo instituído 
mediante a oposição afirmativa de que ,,Sein und Nichts ist dasselbe“ e ao mesmo tempo ,,Sein und 
Nichts ist nicht dasselbe“. 
53 Enz, v.8, § 87 Zusatz, p.187 (Trad. br, p.179). 
54 Para a compreensão do exposto no parágrafo em tela, é preciso correlacionar a passagem: “O 
impulso para encontrar no ser, ou nos dois, uma significação firme é essa necessidade mesma que 
leva-adiante o ser e o nada [...] Esse ir-adiante é o desenvolvimento lógico e o curso [de pensamentos] 
que se expõe logo a seguir.” (Enz, v.8, § 87) com a passagem exposta na Enz, v.8, §88 Anm 3, onde 
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A unidade entre o Ser e o Nada é a afirmação absoluta de sua semelhança – a 

total ausência de determinações – e de sua antinomínia, o Ser como pura forma e o 

Nada como ausência de determinações. Ser e Nada, e nunca: Ser é Nada e Nada é 

Ser,55onde um subsuma-se no outro pela cópula do juízo. Dois enquanto Um e não 

unidade indiferenciada entre os dois. Daí, Hegel afirmar que “a verdade do Ser, assim 

como a do Nada, é portanto  a unidade dos dois: essa unidade é o vir-a-ser 

[Werden]”56. 

 O movimento de constituição do vir-a-ser é a verdadeira epopéia do Lógico, 

um dos momentos de maior dificuldade na Ciência da Lógica, visto que exige ao leitor 

movimentar-se apenas mediante o pensamento abstrato. Porém, Hegel assinala que 

o Vir-a-ser é a unidade do Ser e do Nada, mas que ambos não possuem 

verdadeiramente concretude, haja vista que imediatos e indeterminados e que esta 

sua unidade é o desassossego e a inquietude em-si [Unruhe in sich].  

Na Ciência da Lógica, esta tensão da alteridade dos indiscerníveis – ser e nada 

– é exposta como “[...] uma união, que então apenas pode ser expressa como uma 

simultânea inquietude dos incompatíveis, como um movimento”57. Põe-nos, então, 

Hegel um enigma, como compreender o vir-a-ser? Em resposta, podemos afirmá-lo 

como a unidade (i) daquilo que é enquanto não-é [o Ser] e daquilo que por não-ser é 

pura forma e, logo, é-não [o Nada]. Uma unidade na qual seus pólos constituintes 

são símiles e antônimos, 58 irredutíveis entre si e que, na carência de movimento 

[Bewegungslos] que lhes é própria de per si, constituem-se mediante a transição 

interior entre as puras formas indeterminadas, entre Outros absolutos de Si-mesmo.  

O movimento do vir-a-ser  é como  um  transitar que “é dentro  de  si contra  si  

                                                     
consta “[...] o vir-a-ser [...] aí está contida a determinação do ser, mas também a do seu absolutamente 
outro, do Nada; e, depois, que essas duas determinações estão inseparadas”.  
55  Hegel, em anotação ao § 88 da Enz, advertia ferozmente quanto à necessidade desta não-
identificação entre Ser e Nada, asseverando que: “Não se requer grande dispêndio de espirituosidade 
para ridicularizar a proposição de que ser e nada são o mesmo [...]”. Esta passagem encontra-se em 
Enz, v.8, § 88 Anm. 2, p.188-189 (Trad. br, p.181). 
56 Enz, v.8, § 88 e WL, v.5, p. 82-83. 
57 WL, v.5, p.93 (trad. esp.118), Werden, Anmerkung 2, , no original „[...]eine Vereinigung, welche dann 
nur als eine Unruhe zugleich Unverträglicher, als eine Bewegung ausgesprochen werden kann”. 
58 Na WL, v.5, p.93., Hegel assevera que Ser e Nada são o mesmo [Dasselbe], que não são o mesmo 
[sie nicht dasselbe], que são absolutamente diferentes [sie absolut unterschieden] e o principal, 
segundo reputamos, consiste quando Hegel afirma que sua verdade é este movimento [Ihre Wahrheit 
ist also diese Bewegung ....]o devir ou vir-a-ser [Das Werden]. 
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mesma”,59 pontuando-nos o vir-a-ser como a primeira determinação efetiva do Ser. 

Paradoxalmente, o Werden na WL é afirmado “[...] como a unidade do ser e do nada, 

[...] unidade determinada ou a unidade na qual tanto o ser quanto o nada é”, 60 

enquanto na Enz, é afirmado como “o ser que no nada permanece junto a si [e] é o 

vir-a-ser”.61É preciso reter que Hegel, ao utilizar o permanecer [Bleiben], acentua o 

aspecto de que sendo abstrações vazias, Ser e Nada tomados isoladamente são 

incapazes de se constituir como o primeiro pensamento concreto [Konkrete 

Gedanke], seu subsistir é a suprassunção62ainda imediata da indicernibilidade do 

Outro pelo vir-a-ser de ambos em uma unidade determinada.  

Ser e Nada são indizíveis quando apropriados de per si, sua dicção só dá-se 

concretamente pelo vir-a-ser, unidade do múltiplo no diverso, através do resultado 

da negatividade absoluta que os impele. Ao afirmá-los como absolutamente outros, 

Hegel alerta-nos de sua irredutibilidade e incomunicabilidade, observando ainda que 

a sua vacuidade total só pode ser suspendida pela sua inquietudade originária que 

os expele de Si [Heraussetzen].  

Porém, o movimento de expelir de si não é a absoluta cisão entre eles, mas, 

em verdade, preserva-os enquanto tais e os conduzindo a Si [Insichgehen], e eleva-

os à verdade de seu Si-mesmo, preservando o seu trânsito ao Outro [Übergehen in 

Anderes] com o reconhecimento do vir-a-ser como a sua verdade. 

Hegel declara na WL que “Sua verdade, portanto, é esse movimento do 

desaparecer imediato de um no outro: devir [...]”63e na Enz que o “o vir-a-ser é apenas 

o ser-posto daquilo que é o ser segundo sua verdade”64 e por isso, é totalmente 

coerente a afirmação hegeliana de que o ser e o nada são abstrações vazias, carente 

de conteúdos, pois elas em sua indeterminação estão soltas na eternidade, sem um 

                                                     
59 Enz, v.8, § 88 Anm. 4, p.191 (Trad. br. p.183]. 
60 WL, v.5, p.111. 
61 Enz, v.8, § 88 Zusatz. 4, p.192 (Trad. br. p.184). 
62 Aqui há uma dúvida, se ocorre uma suprassunção [Aufhebung] ou apenas uma elevação [Erhebung]. 
Ainda não resta claro ao autor, entre as divergências filológicas, qual a acepção mais correta para a 
transliteração deste vocábulo alemão – Aufheben, Aufhebung, Aufgehoben, se suprassunção 
[Meneses, Puntel, Lima-Vaz etc], suspensão [Pertille, Lutz, Rosenfield etc], sobressunção [Stein, etc], 
supressão [Lutz Müller etc], etc. Sempre que usarmos suprassunção será no contexto do uso da Enz 
em virtude do manejo da Edição Meneses. Para o conhecimento conceitual das divergências acerca 
deste vocábulo e suas implicações, Cf. José Pinheiro Pertille, Faculdade de Espírito e riqueza material: 
Face e verso do conceito ‘Vermögen’ na filosofia de Hegel. p, 62-81 e 240-241. 
63 WL, v.5, p.82. 
64 Enz, v.8, § 88 Zusatz. 4, p.192 (Trad. br. p.184). 
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ponto fixo ou uma mediação que as relacionando, determine-as, esta referência 

[Beziehung], ou melhor, esta transição entre os momentos é o vir-a-ser. Agemir 

Bavaresco com precisão conceitual afirma 

 

O devir é a expressão verdadeira do resultado do ser e do nada, enquanto ele é a 

sua unidade, mas uma unidade que é apreendida na diversidade. Esta unidade do 

ser e do nada é sempre a mobilidade do devir.” 65  

 

No Devir, o ser e o nada decaem a momentos do movimento de passagem. 

Este movimento constitui-se pela apreensão unitária do recíproco negar-se que co-

habita o ser e o nada. O fazer-se “momentos” deste movimento significa a sua 

suspensão no Devir, preservando-os em uma unidade sem implosão ou opacidade 

dos momentos constituintes anteriores ao Werden. 

Convém uma digressão acerca da utilização, por Hegel, do vir-a-ser [Werden] 

como Ser-posto [Gesetzsein]. É sabido que a atividade do pôr é eminentemente 

reflexiva e que, ao estágio em comento inexistem determinações dotadas de 

reflexividade, pois estamos sob a lógica do Ser. Dita lógica estrutura-se por um 

movimento dotado de processualidade própria, o passar ou o trânsito [Übergehen] 

entre as determinações. Afirmar o Werden como Gesetzsein demarca e pontua 

claramente o fato de que o trânsito ou o passar expressam a intemporalidade do 

movimento lógico do Ser e que em face de sua imediatidade apenas pode ser dito, 

enunciado e discursivamente compreendido pela atividade mediadora da linguagem, 

sem que, com isso, a “atividade reflexiva” esteja sendo explicitada como própria do 

momento ora em análise. 

 

Conclusão  

 

É imperioso o esforço por compreender que a ordem do discurso pode eclipsar 

a  ordem  da  exposição  se  não  se retiver devidamente quais as determinações e as 

estruturas lógicas que estão em jogo.  

                                                     
65Agemir Bavaresco. O movimento lógico da opinião pública – a teoria hegeliana, p.25. 
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Hegel deseja expressar que a compreensão do devir ou vir-a-ser exige tomá-

lo como a unidade do Ser e do Nada, e, ao apreendê-lo como unidade, o pensar toma 

o Werden como o Ser-posto.  

Hegel afirma na WL, que: “O Devir, nascer e perecer, é a inseparabilidade do 

Ser e do Nada; não a unidade que abstrai do Ser e do Nada, senão que é, enquanto 

unidade do ser e do nada, esta unidade determinada, ou seja, na qual é tanto o Ser 

como o Nada”.66  

É importante a compreensão que o vir-a-ser não é outro do Ser, mas é a 

primeira determinação concreta e, como decorrência, momento essencial do Si do 

Ser passando ao Outro e rumo a seu si-mesmo. Não se está neste momento do Devir 

diante de uma determinidade que se oponha ao Ser, aqui, este presentifica-se pela 

primeira vez, reunindo a um só tempo o inquieto e desassossegado trânsito entre Ser 

e Nada, formas puras símiles naquilo que possuem de excludente, através de um 

ponto fixo67e efervescente, o vir-a-ser. 

Este movimento da lógica é o próprio movimento do lógico. Não há uma 

exterioridade ao pensar, não há um pensar que reflete sobre o pensado, estar-se-à 

no movimento do próprio pensamento pensando a si próprio, autônomo, dando-se 

suas leis como sua própria liberdade. 

Linguagem e sentido na Ciência da Lógica se confundem com o próprio 

movimento do pensar, sua universidade e sua autonomia são absolutas (sem 

pressupostos). 

 

 

 

 

 

                                                     
66  WL, v.5, p.111-112, onde Hegel escreve: ,,Das Werden, Entstehen und Vergehen, ist die 
Ungetrenntheit des Seins und Nichts; nicht die Einheit, welche vom Sein und Nichts abstrahiert, 
sondern als Einheit des Seins und Nichts ist es diese bestimmte Einheit oder [die,] in welcher sowohl 
Sein als Nichts ist. Aber indem Sein und Nichts jedes ungetrennt von seinem Anderen ist, ist es nicht.” 
67 É interessante como Hegel, neste primeiro momento, que vai do Ser que passa ao Nada e deste que 
passa ao Ser e na alteração produzida por este movimento de passar chega ao Vir-a-ser, “joga” com 
um discurso pleno de contradições performativas, pois, primeiro, afirma o Ser igual e diferente ao nada 
e, após, afirma o vir-a-ser como ponto fixo através do qual o Ser pode concretamente iniciar seu devir, 
logo o vir-a-ser que é puro movimento! 
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 3. O SER DO INÍCIO E O COMEÇO DA SUA DETERMINAÇÃO 
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Marly Carvalho Soares1 

Francisco de Assis Sobrinho2 

 
 Introdução 

 

Em sua obra Ciência da Lógica, Hegel apresenta a estrutura do ser na sua 

forma geral, isto é, sem qualquer determinação. A Ciência da Lógica é uma obra que 

trata de categorias, as quais, no sentido aristotélico do termo, são maneiras de 

investigar a realidade. Isso significa que em sua essência a lógica é a ciência que se 

ocupa do estudo de categorias que se articulam em sua conclusão conceitual, uma 

sendo produzida pela outra, segundo uma lógica interior e singular. É exatamente 

isso, que a diferencia da tradição filosófica especificamente, quando esta define 

como categorias os conceitos de substância, afirmação, negação, quantidade, 

qualidade, dentre outros. A lógica hegeliana pode ser compreendida como uma 

ontologia porque trata das categorias assim como é lógica formal à medida que 

também trata das formas gerais do pensamento do conceito, do juízo e do silogismo. 

Revisitando os primórdios da filosofia, Hegel retoma a passagem ser e nada a 

partir das filosofias de Parmênides e de Heráclito. A primeira defende a separação 

entre ser e nada, isto é, ao compreendê-lo como fixo e determinado o ser é e não há 

possibilidade de não ser. Já na segunda tem como princípio um movimento dialético 

no qual tudo flui e que, portanto, possibilita o devir que para Hegel consiste na 

passagem do ser ao nada e do nada ao ser. É nessa concepção que se situa a lógica 

de dialética que tem no movimento interno das categorias do pensar, o processo de 

negação, determinação e afirmação do ser.   

O movimento dialético do ser e do nada em direção ao devir é a temática 

principal de nossa exposição, uma vez que é no devir que se sustenta a tese da 

                                                     
1 Doutora em Filosofia pela Universidade Gregoriana em Roma. Professora Titular em Filosofia – 
UECE. E-mail: marly.soares@uece.br 
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Estadual de Ensino do Estado Ceará. Email: diassis.sobrinho@gmail.com 
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passagem do ser e do nada, na medida em que nele se dá a primeira determinação 

de ambos [ser e nada], mediante os momentos do devir, nascer e perecer. É nessa 

perspectiva da dialética que se fundamenta a proposição da unidade do ser e do nada 

no devir, desenvolvida por Hegel em sua Ciência da Lógica. 

 

1 Considerações preliminares da lógica dialética de Hegel 

 

Quando nos dispomos ao estudo da obra A ciência da lógica de Hegel, logo de 

início constatamos tratar-se de uma nova maneira de se fazer a pesquisa filosófica, 

sobretudo, do ponto de vista do método de estudo desta ciência. Nela, Hegel utiliza-

se de método totalmente diferente dos métodos, até então, empregados na pesquisa 

filosófica, o que explica e justifica o caráter inovador e revolucionário da lógica 

hegeliana.  

Um primeiro aspecto que devemos considerar, nesse sentido, é o da diferença 

entre a antiga metafísica e a lógica dialética de Hegel, haja vista que aquela 

metafísica tinha como pressuposto, em geral, a ideia de que o conhecimento do 

absoluto só poderia ser obtido pela atribuição de predicados “e não examinava nem 

as determinações-de-entendimento segundo seu conteúdo e valor próprios, nem 

tampouco essa forma, a de determinar o absoluto pela atribuição de predicados” 

(HEGEL, 2012, p.90). Para Hegel, ao não examinar se os predicados eram em si e para 

si algo de verdadeiro e, se a forma do juízo podia ser a forma da verdade, a antiga 

metafísica em seu modo de proceder, não vai além do pensar meramente do 

entendimento. Assim, “ela acolhia de modo imediato as determinações-de-

pensamento abstratas, e lhes dava o valor de serem predicados do verdadeiro” 

(HEGEL, 2012, p.91). 

 Um segundo aspecto a se considerar quando se estuda a lógica de Hegel é o 

da busca pela superação dos dualismos entre forma e conteúdo, bem como o da 

oposição entre pensamento e realidade. É nesse contexto que Hegel trata do primeiro 

dualismo, o qual consiste, precisamente, na oposição entre nossos conceitos e o 

mundo ao qual eles se aplicam. Contrariamente a isso, o entendimento último das 

coisas se realiza, quando cumpre sua finalidade de incorporar a estrutura racional 

expressa nas categorias. É mister considerar que esse procedimento acaba também 
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com o segundo dualismo, na medida em que vemos o mundo como dado pelo 

espírito, no qual sua vida é pensamento, e passamos a vê também as categorias de 

pensamento como necessariamente corporificadas, isto é, como uma passagem 

para sua realização. Disso se conclui que, para Hegel, a ideia de opor os conceitos 

enquanto forma, as coisas às quais eles se aplicam enquanto conteúdo, acaba sendo 

profundamente equivocada.  

Já na introdução à lógica, Hegel deixa claro que não está tratando de 

conceitos da forma como eles geralmente são tratados, mas, no seu sentido 

propriamente dito, ou seja, como abarcando a oposição entre sujeito e objeto. 

Portanto, conclui-se, acertadamente, que para a superação dessa oposição, torna-

se necessário partir da Fenomenologia do Espírito, uma vez que nesta obra a 

oposição entre o sujeito e o mundo é superada. Isso porque há uma relação 

intrínseca entre os atos de conhecer e pensar, visto que o puro conhecimento contém 

pensamento, na proporção que ele próprio nada mais é do que a coisa que foi 

pensada, assim também como a coisa que foi pensada nada mais é do que o puro 

pensamento. Com isso, Hegel nos ensina que aquilo que existe é o conceito 

conhecido, do mesmo modo que o conceito como tal é o que existe. 

Por isso, o título lógica facilmente poderá causar mal entendidos se tivermos 

em mente a ideia de lógica formal, que nos é familiar. Porém, dentro do que vimos 

até aqui, Hegel está fazendo uso do termo no sentido kantiano da lógica 

transcendental. Pois, como sabemos, ao lado da lógica formal que trata da forma do 

pensamento em geral, Kant elaborou, em sua obra Crítica da Razão Pura, a lógica 

transcendental cujo objeto são as leis do entendimento e da razão, especificamente 

na medida em que se refere de forma a priori aos objetos3. 

Na continuidade desta argumentação compreende-se que a lógica 

transcendental chega muito próximo de ser uma ontologia, porque afirmar que certas 

estruturas conceituais devem se aplicar ao mundo, seguramente significa dizer algo 

                                                     
3 Sobre a lógica transcendental de Kant Charles Taylor (2014, p. 254-255), faz o seguinte comentário: 
“Essa lógica traz à tona certas necessidades do nosso pensamento que não são concernentes apenas 
à sua consciência formal, mas também às condições de sua validade empírica. A lógica 
transcendental, por conseguinte, define o que Kant chama de categorias, as estruturas conceituais 
necessárias e inescapáveis que o mundo da experiência precisa ostentar até para que possamos ter 
uma experiência”. 
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sobre a natureza das coisas. Entretanto, não podemos esquecer que Kant evita essa 

conclusão ao fazer a distinção entre fenômeno, objetos da experiência, e as coisas 

realmente como elas são em si para além da nossa experiência. Desse modo, 

podemos dizer que as categorias kantianas só nos falam sobre o modo como o 

mundo tem de ser para nós, mas não justificam nenhuma conclusão referente ao 

mundo das coisas em si. Hegel, apesar de reconhecer a contribuição de Kant em 

avançar da lógica formal para a lógica transcendental, rejeita enfaticamente a 

distinção Kantiana entre fenômenos e noumena e propõe uma lógica transcendental 

que também é uma ontologia, e com isso superar a antinomia kantiana entre o 

fenômeno e o conhecimento da coisa em si. 

 Sobre a questão de como deve ser o início da ciência lógica, Hegel opta iniciar 

com o ser porque é a categoria da ‘simples imediatidade’ e por isso parece ser a mais 

vazia e a mais pobre, visto que nada é pressuposto por ela além da realidade que 

esteja sendo pensada. E por essa razão, “O ser puro constitui o começo, porque é 

tanto puro pensamento quanto é o imediato indeterminado, simples” (HEGEL, 2012, 

175, itálicos do autor).  

Ademais, iniciando com o ser indeterminado, simples, temos que demonstrar, 

durante o trajeto percorrido, as relações necessárias entre os conceitos categoriais, 

por meio do movimento dialético desses conceitos. Partindo-se da constatação de 

que o movimento dialético está baseado em uma contradição, infere-se então que 

essa contradição só pode ser resolvida se considerando a interligação de tais 

conceitos numa estrutura racional. Logo, ao começarmos com o ‘ser’ como único 

conceito, torna-se imperativo para nós a tarefa de demonstrar que, tomado em si 

mesmo, ele gera uma contradição. Essa contradição nos conduzirá para algum lugar. 

Sendo ela, não uma contradição qualquer, mas específica, ela exigirá uma mudança 

específica ou algum enriquecimento do conceito e assim chegamos a uma nova 

categoria. É partir dessa nova categoria que se poderá dar início a uma nova dialética, 

e assim, sucessivamente4. 

                                                     
4  Veja-se a este respeito o comentário de Charles Taylor em seu livro Hegel: sistema, método e 
estrutura. p. 255-256. 
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Hegel chama atenção para o fato de que a ideia lógica, o saber puro, 

determinou-se no resultado5, isto é, até ser a certeza que se tornou verdade, que por 

um lado, não está mais em oposição ao objeto, porque fez dele algo interior, como o 

saber de si mesma e que, por outro lado, desfez-se do saber de si mesmo “como algo 

que está em oposição com aquilo que é objetivo e que apenas a sua aniquilação, 

exteriorizou essa subjetividade e é unidade com a sua exteriorização” (HEGEL, 2016, 

p. 71). 

A realidade é que, partindo-se dessa determinação do saber puro, o começo 

da ciência desse saber continua sendo imanente, de forma que não há nada a ser 

feito senão observá-lo, ou seja, por meio da exclusão de todas as reflexões, de todas 

as opiniões que se tem de outro modo; restando apenas a acolher o que está posto. 

Isso porque o saber puro, ao se juntar a essa unidade, “suprassumiu toda relação 

com um outro e com a mediação; ele é o que é sem diferença” (HEGEL, 2016, p. 71). 

Nesse sentido, não sendo mais diferente, ele deixa de ser saber, passando apenas a 

está presente na imediatidade simples. A imediatidade simples é ela mesma uma 

expressão da reflexão e se refere à diferença do que é imediato. Na sua verdadeira 

expressão, essa simples imediação é, portanto, o puro ser. E como o puro saber não 

deve significar mais do que o saber como tal, totalmente abstrato, do mesmo modo 

que o puro ser não deve significar mais do que o ser em geral; “ser nada mais, sem 

nenhuma determinação preenchimento ulteriores”. 

Aqui o ser é o que inicia, apresentado como desenlace da mediação, mais 

precisamente, de uma mediação que é ao mesmo tempo a superação de si mesmo; 

e, como tal, se manifesta com a pressuposição do saber puro entendido como o 

resultado do saber finito, isto é, da consciência. Mas, não se deve fazer nenhuma 

pressuposição. “O próprio início deve ser tomado de modo imediato, então ele 

apenas se determina pelo fato de que deve ser o início da lógica, do pensar por si 

                                                     
5 Denis Rosenfield considera que a Ciência da Lógica pressupõe a Fenomenologia do Espírito. Isso 
porque, sendo essa última obra a ciência da consciência em seu aparecer, tal como ela se faz 
‘consciência de si’, ‘razão’, ‘espírito’ e por último ‘saber absoluto’ ou ‘saber puro’, o que significa do 
ponto de vista lógico que o começo da ciência é o resultado de todo um caminho fenomenológico. 
Disto se conclui que a questão do começo na ciência da lógica é tributária do desenvolvimento 
fenomenológico da consciência realizando-se e concretizando-se na versão mais elevada do saber, 
a do saber absoluto que interiorizou em si os momentos fenomenológicos e lógicos, onde as 
categorias vieram a desenvolver-se e apresentar-se nos diferentes momentos da consciência (Cf. 
ROSENFIELD, 2013, p. 201-216). 
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mesmo” (HEGEL, 2016, p. 72). Não existe senão, na decisão, que também pode 

conceituar-se como arbitrária, ao considerar o pensamento como tal.  

 

Assim, o início tem de ser início absoluto ou, o que aqui significa o mesmo, início 

abstrato; assim, ele não pode pressupor nada, ele não tem de ser mediado por 

meio de nada, nem ter um fundamento; ele deve ser antes ele mesmo o 

fundamento da ciência inteira. Ele tem de ser, portanto, pura e simplesmente um 

imediato, ou antes, apenas o próprio imediato. Assim como ele não pode ter uma 

determinação frente a um outro, do mesmo modo, ele também não pode conter 

nenhuma [determinação] em si, nenhum conteúdo, pois o mesmo seria a 

diferenciação e a relação do que é diverso um para com o outro, então, uma 

mediação. O início é, então, o ser puro (HEGEL, 2016, p. 72, itálicos do autor). 

 

Logo, o que constitui o início, o início mesmo, tem que ser tomado como algo 

que não pode ser analisado; tem que ser tomado na sua simples imediatidade não 

preenchida de conteúdo, isto é, como ser, como o absolutamente vazio. Hegel não 

começa por algo já determinado, fixo, por uma substância definida ou por um 

absoluto originário. Ao invés disso, parte do ser como algo indeterminado, vazio e 

abstrato. Diferente da tradição ontológica clássica, não se trata do ser como conceito 

maior, rico, mas como o começo mais elementar, mais pobre, sem nenhuma 

pressuposição de algo determinado. Hegel começa a lógica do ser pelos primórdios 

da história da filosofia, especificamente, por Parmênides e Heráclito. E isso faz com 

que a lógica empreenda um caminho de desenvolvimento permanente, no qual se 

misturam o ser e o repouso de Parmênides, e o nada e o movimento de Heráclito. A 

lógica do ser expressa, portanto, uma dupla função, primeiro, porque equilibra as 

categorias historicamente antinômicas e irredutíveis, e segundo, porque não se reduz 

a uma lógica, mas assume também a função fundamental de metafísica6.  

                                                     
6 Sobre essa compreensão da lógica de Hegel, veja-se o comentário de João A. Wohlfart (2017, p. 467-
475) em sua resenha sobre a lógica do ser. Christian Iber (2017, p. 4), faz o seguinte comentário: “A 
categoria do ser, no início da Lógica, tem a forma do conceito da unidade da mediação e da 
imediatidade na forma da imediatidade inteiramente simples. A Lógica começa com o ser, porque ela 
é, como lógica, ao mesmo tempo metafísica”. Nessa mesma perspectiva Roland Corbisier (1981, p. 
27-28), afirma: “A lógica de Hegel é um logos do ontós, uma ontologia que estuda o ser, a essência e 
o conceito. Porque não separa a forma do pensamento da matéria do pensamento, não é formal e 
abstrata, como a lógica da identidade, mas material e concreta, lógica da contradição, dialética”. 
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2 A determinação do ser e do nada no devir 

 

Diferentemente da metafísica clássica, aristotélica, cujo começo se 

fundamenta nas determinações quantitativas, Hegel inicia com a qualidade na 

condição de pura qualidade do ser que apenas é, sem determinações ulteriores. Isso 

significa que do ponto de vista qualitativo, o ser é negativamente determinado como 

nada, isto é, como algo totalmente vazio sem quaisquer determinações iniciais. 

Torna-se evidente, portanto, que em nenhum do lugar do pensamento lógico de 

Hegel, a fórmula clássica da identidade segundo a qual A=A tem validade. O filósofo 

alemão desenvolve, na continuidade dessa argumentação, uma reflexão sobre a 

quantidade, não como algo isolado, deslocado da qualidade, mas, como relação que 

se determina qualitativamente. A abordagem acerca da divisão geral ou da estrutura 

da lógica do ser é concluída por Hegel com a noção de medida na qual o filósofo 

propõe a conciliação da qualidade com a quantidade, pela qual esta última passa a 

ser uma espécie de quantidade qualificada. Disso se conclui que a referência 

fundamental na abordagem da qualidade por parte de Hegel é a inclusão da diferença 

e da contradição como constitutivas do ser. 

 

A partir da comparação da qualidade com a quantidade se evidencia facilmente 

que aquela é a primeira de acordo com a sua natureza. Pois a quantidade é a 

qualidade que já se tornou negativa; a grandeza é a determinidade que não é mais 

um com o ser, porém, já diferente dele, a qualidade suprassumida que se tornou 

indiferente. Ela inclui a mutabilidade do ser sem que a Coisa mesma, o ser, do 

qual ela é determinação, seja alterada através dela; em contrapartida, a 

determinidade qualitativa é um com seu ser, não o ultrapassa nem está no 

interior do mesmo, mas é sua limitação imediata. A qualidade, enquanto 

determinidade imediata, é, portanto, a primeira e, com ela, precisa ser feito o início 

(HEGEL, 2016, p. 82 – itálicos do autor). 

 

Para Hegel, o ser é o imediato indeterminado, sem nenhuma determinação 

diante da essência e de cada determinidade que ele possa alcançar no interior de si 

mesmo. Por ser carente de reflexão, é este o ser tal como existe de modo imediato 

apenas em si. Sendo indeterminado o ser é desprovido de qualidade, mas, o caráter 
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da indeterminidade compete-lhe somente em oposição ao determinado ou 

qualitativo. Contudo, há que se considerar que o ser em geral se opõe ao ser 

determinado como tal; porém, desse modo, sua indeterminidade mesma constitui 

sua qualidade. Há que se demonstrar, portanto, que o primeiro ser está determinado 

em si mesmo; e com isso, em segundo lugar, ele passa para o ser determinado, ser 

aí ou existência: Dasein; “que porém, este se suprassume como ser finito e, na 

relação infinita do ser consigo mesmo, em terceiro lugar, passa para o ser para si” 

(HEGEL, 2016, p. 83 – itálicos do autor).   

Conforme exposto por Hegel, no primeiro capítulo da Ciência da Lógica, o “ser, 

puro ser”, é desprovido de qualquer determinação, o que o torna uma “imediatidade 

indeterminada” igual apenas a si mesmo. Ele não é desigual diante de outro porque 

não tem nenhuma diferença no seu interior e exterior. Caso houvesse alguma 

determinação ou algum conteúdo, através do qual o ser fosse diferente de outro, ele 

não seria conservado em sua pureza. Sendo ele a pura indeterminidade e o puro 

vazio, não há nada que possa ser intuído nele, o que significa que o ser é apenas este 

intuir puro, vazio em si mesmo. Não existe nada no ser que possa ser pensado, ou 

este é igualmente apenas um pensar vazio. A partir dessa premissa, conclui-se que 

o ser, imediato indeterminado, é na realidade nada, nem mais nem menos do que 

nada. 

 Para Hegel, o nada em sua pureza é simples igualdade consigo mesmo, 

perfeito vazio, carente de qualquer determinação e conteúdo, é indiferencialidade 

nele mesmo.  Na medida em que se possa falar aqui de intuir ou pensar, vale como 

uma diferença se o nada é intuído ou pensado. Intuir ou pensar nada tem, pois, um 

significado; os dois são distintos, e assim nada é ou existe em nosso intuir ou pensar; 

ou, antes, é o intuir ou pensar vazios mesmos, e o mesmo vazio intuir ou pensar que 

é o puro ser. O nada é, portanto, a mesma determinação ou, antes, ausência de 

determinação, e com isso é em geral a mesma coisa que é o puro ser (Cf. HEGEL, 

2016, p. 85). 

Partindo-se da compreensão que o puro ser e o puro nada são a mesma coisa, 

podemos dizer que de acordo com Hegel, o devir enquanto determinação de ser e 

nada, é também o momento da diferença entre ambos, mas, que são ao mesmo 

tempo iguais e inseparáveis, na medida em que cada um desaparece em seu oposto 
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imediatamente. Assim, o que constitui a verdade não é nem o ser nem o nada, mas o 

passar de um para outro, isto é, do ser para o nada e do nada para o ser. “Sua verdade 

é, então, este movimento do desaparecer imediato de um no outro: o devir”; um 

movimento no qual a diferença de ser e nada igualmente se dissolveu imediatamente 

(Cf. HEGEL, 2016, p. 86). “O nada, enquanto esse nada imediato, igual a si mesmo, é 

também, inversamente, o mesmo que o ser. A verdade do ser, assim como do nada, 

é, portanto, a unidade dos dois: essa unidade é o vir- a- ser” (HEGEL, 2012, p. 180, 

itálicos do autor). 

Para Hegel, a primeira determinação do ser é o nada, de modo que ser e nada 

não se excluem. Sendo o ser inteiramente vazio e que se identifica radicalmente com 

o nada, a primeira determinação da Ciência da Lógica é o devir. Pois, enquanto devir 

esta categoria concentra em si mesma a universalidade vazia do ser que 

simplesmente é, e nada. O devir, portanto, compreende o ser já realizado e o nada 

ainda não realizado. Logo, a aparente contradição que há entre o ser e o nada é 

resolvida no devir ou vir a ser, tendo em vista que no decorrer do qual o não ser vem 

a ser (nasce) e o ser deixa de ser (perece). 

 

4 Notas sobre a dialética do ser e do nada no devir  

  

Ao compreender o devir como movimento dialético que possibilita a unidade 

do ser e do nada, Hegel está dizendo que a sua lógica é a lógica do pensar dialético, 

pois, além de ser material e concreta, é também a lógica da contradição. É 

exatamente isto que a coloca em contraste com o pensar abstrato do entendimento, 

o que significa que o ponto de partida para uma argumentação favorável a relação 

dialética entre o ser e o nada na esfera do devir, temos que considerar o argumento 

das oposições “ser – nada, algo – nada, ser – não-ser” visto que tais oposições 

perpassam o entendimento enquanto forma de pensar contrária ao pensar dialético. 

Sobre o ponto de vista do entendimento, Hegel afirma: “A proposição: ‘o ser e o nada 

são o mesmo’ aparece para a representação, ou para o entendimento, como uma 

proposição tão paradoxal, que talvez [a representação] não a julgue seriamente 

pensada [gemeint]” (HEGEL, 2012, p. 180, itálico do autor). 
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Hegel inicia sua argumentação acerca da oposição ser e nada, afirmando ser 

inadequada a oposição entre o nada e algo, pois algo já é um ente determinado, que 

se diferencia de outro algo, como também o nada oposto ao algo é o nada de um 

certo algo, um nada determinado. Porém, aqui o nada tem que ser tomado em sua 

simplicidade indeterminada. Para ser mais correto, diz Hegel, se em vez do nada 

fosse o não ser contraposto ao ser, não haveria nada que se dizer a respeito do 

resultado, porque no não ser está contida a referência ao ser; o não ser é ambos, o 

ser e sua negação, expressados no uno, o nada, tal como está no devir. Porém, não 

se trata, inicialmente, da forma da oposição, vale dizer, ao mesmo tempo da relação, 

mas da negação abstrata imediata, o nada puro por si, a negação carente de relação, 

a qual não poderia ser, caso se queira mediante o puro não. 

 

Os Eleatas, em primeiro lugar, e especialmente Parmênides, enunciaram o 

pensamento simples do ser puro como o absoluto e como a verdade única, e, nos 

fragmentos que restaram de Parmênides, ele, com o entusiasmo puro do pensar 

que pela primeira vez se apreende a si em sua abstração absoluta, enunciou: 

apenas o ser é, e o nada não é de modo algum (HEGEL, 2016, p. 86, itálicos do 

autor). 

 

Contrário a esta proposição de Parmênides, Hegel relata como outras teorias 

metafísicas compreenderam a relação ser e nada, destacando que nos sistemas 

orientais, especialmente no budismo, o nada — o vazio — é notoriamente o princípio 

absoluto. Em contraponto, Heráclito salienta, de maneira profunda, contra aquela 

abstração simples e unilateral, o conceito total mais elevado do devir, ao afirmar que 

“o ser existe tampouco como o nada, ou melhor: tudo flui, que significa, tudo é devir” 

(HEGEL, 1968, p. 78). As sentenças populares, mais precisamente as orientais, 

narram que tudo que existe tem em seu nascimento o germe do perecer, e que a 

morte, inversamente, seria o início de uma nova vida. No fundo tais sentenças 

expressam a mesma unidade do ser e do nada. Porém, nessas expressões existe um 

substrato, onde acontece a passagem na qual o ser e o nada são mantidos separados 

um do outro no tempo, representados como alternando-se nele, mas não pensados 
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em sua abstração e, portanto, também não de modo que eles sejam em e para si o 

mesmo (Cf. HEGEL, 1968, p. 78).  

A proposição “nada nasce do nada 7 ” é, de acordo com Hegel, uma das 

proposições que se tem atribuído grande importância metafísica. Porém, há nela 

apenas uma vazia tautologia, uma vez que nada é somente nada, ou melhor, se o 

devir deve ter nela um significado verdadeiro, na realidade, posto que nada vem do 

nada, não há nenhum devir, porque o nada fica sendo nada. “O devir contém que nada 

não permaneça nada, mas passe para seu outro, o ser” (HEGEL, 2016, p. 87). Para 

Hegel, o fato de a metafísica cristã ter rejeitado a proposição “de nada devém nada”, 

significa que ela afirmou que há uma passagem do nada para o ser; por mais que ela 

tenha tomado esta proposição de modo meramente representacional, “mesmo assim 

está, na unificação mais imperfeita, também contido um ponto no qual ser e nada 

coincidem e a diferencialidade deles desaparece” (Cf. HEGEL, 2016, p. 87). Contudo, 

a proposição nada é precisamente nada tem sua importância por sua oposição ao 

devir em geral e, por conseguinte, também contra a criação do mundo a partir do 

nada. Logo, aqueles que afirmam a referida proposição, ao ponto de se exaltarem por 

ela, não têm consciência de que com isso aderem ao panteísmo abstrato dos eleatas 

e, de acordo com a substância, também ao spinozista. Na continuação deste 

argumento, Hegel afirma que “o ponto de vista filosófico segundo o qual vale como 

princípio ‘ser é apenas ser, nada é apenas nada’ merece o nome de sistema da 

identidade; esta identidade abstrata é a essência do panteísmo” (HEGEL, 2016, p. 87). 

 Diante da recusa do entendimento em aceitar como verdadeira a proposição 

de que o ser e o nada são o mesmo e se a conclusão de tal proposição chama 

atenção por si mesma, ou parece ser paradoxal ou até mesma absurda, Hegel afirma 

                                                     
7 Na Enciclopédia das Ciências Filosóficas (vol. 1), Hegel usa a terminologia vi-a-ser para falar do 
devir, e comenta que a proposição do vir-a-ser, a qual afirma a passagem do ser para o nada e do 
nada para o ser; contrapõe-se a essa proposição de que ‘Do nada, nada vem-a-ser’; ‘algo vem-a-ser 
sempre de algo’. Tal proposição é, segundo Hegel, a da eternidade da matéria, do panteísmo. Na 
continuidade deste argumento o filósofo alemão considera o fato de que os antigos fizeram uma 
reflexão simples de que a proposição de ‘algo vem-a-ser algo’ suprime o vi-a-ser ou devir; “já que 
aquilo donde se vem-a-ser e aquilo que vem-a-ser são um só e o mesmo: é somente a proposição da 
identidade abstrata do entendimento que está presente”. Por outro lado, Hegel não compreende o 
posicionamento dos modernos frente as referidas proposições, apresentadas de modo totalmente 
ingênuo, sem qualquer consciência de que são base do Panteísmo, como também a falta de 
conhecimento de que o exame dessas proposições já fora esgotado pelos antigos (Cf. HEGEL, 2012, 
p. 183-184). 
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não haver mais necessidade de se deter sobre ela. Assim, mais interessante seria 

voltar-se para a filosofia como a ciência que liberta o homem de uma multidão de 

fins e desígnios finitos que os impedem de pensar dialeticamente a realidade, a ponto 

de esquecer que nessa ciência ocorrem determinações diferentes daquelas que 

fazem parte da consciência comum e, no assim denominado entendimento humano; 

que, por sua vez, não é precisamente o entendimento são, mas também o 

entendimento instruído para as abstrações e para a fé ou, antes, para a crença 

supersticiosa em abstrações. Hegel afirma que não seria difícil mostrar essa unidade 

do ser e do nada em cada exemplo, em cada realidade ou pensamento. 

A respeito do ser e do nada, há que se reconsiderar, diz Hegel, o mesmo que 

foi dito sobre a imediatidade e a mediação, deve ser afirmado sobre ser e nada, “a 

saber, de que não há nada em parte alguma, no céu e na terra, que não contenha em 

si ambos, ser e nada” (HEGEL, 2016, p. 88). Certamente, posto que aqui se trata de 

um algo qualquer e de um certo efetivo, infere-se então que aquelas determinações 

já não são mais a completa ausência de verdade que elas são, enquanto ser e nada, 

mas em uma determinação ulterior, são apreendidas, por exemplo, como positivo e 

negativo, sendo aquele como o ser posto e refletido, enquanto este, como o nada 

posto refletido; ressalta-se, no entanto, que positivo e negativo contém em sua base 

abstrata, aquele o ser, este o nada como seu fundamento abstrato.” Assim, em Deus 

mesmo, a qualidade, a atividade, a criação, a potência, etc., contém essencialmente 

a determinação do negativo, eles são o engendrar de um outro” (HEGEL, 2016, p.88).  

 

Já que esta unidade de ser e nada enquanto verdade primeira, a partir de agora 

está, de uma vez por todas, no fundamento e constitui o elemento de todo o 

subsequente, então, todas as determinações lógicas posteriores além do próprio 

devir: ser aí, qualidade, [e] em geral, todos os conceitos da filosofia, são exemplos 

dessa unidade (HEGEL, 2016, p. 88). 

 

Hegel, no entanto, chama atenção para o fato de o entendimento humano 

comum rejeitar a inseparabilidade de ser e nada, a ponto de poder se voltar para a 

busca e descoberta de um exemplo em que ser e nada precisaria ser encontrado 

separado um do outro através de um limite, uma barreira ou até o infinito, Deus.  



 

 

 
 

Marly Carvalho Soares;  Francisco de Assis Sobrinho | 83 

 

Apenas as coisas vazias do pensamento, [ou seja,] o próprio ser e o próprio nada 

são esses separados e são eles que são privilegiados por aquele entendimento 

com respeito à verdade, à inseparabilidade de ambos que, por todos os lados, 

está diante de nós (HEGEL, 2016, p.88). 

 

 Contudo, Hegel considera insuficiente a identidade dialética do ser e do nada, 

através da proposição ‘ser e nada são um e o mesmo’. Isso porque a centralidade 

nesta proposição é colocada no “ser-um-e-o-mesmo”, da mesma forma que no juízo 

em geral o predicado apenas enuncia que o sujeito é. Trata-se, portanto, da 

incapacidade da forma do juízo para exprimir a unidade especulativa, presente na 

proposição ser e nada são o mesmo. “O sentido parece ser, portanto, que a diferença 

que ocorre imediatamente na proposição, no entanto, é ao mesmo tempo negada; 

pois ela enuncia ambas as determinações, ser e nada, e as contém como diferentes” 

(HEGEL, 2016, p. 94). Logo, não se deve entender que se tenha de fazer abstrações 

delas e manter firme somente a unidade. Esse procedimento seria em si mesmo 

unilateral, visto que aquilo que deve ser abstraído está, não obstante, presente na 

proposição.  

 Para Hegel, na medida em que, a proposição: ser e nada são o mesmo, 

expressa a identidade destas determinações, embora contendo igualmente ambas 

como distintas, contradiz a si dentro de si mesma e se dissolve. Porém, desse modo 

se realiza nela mesma o que deve constituir seu próprio conteúdo, a saber, o devir. 

“O devir é o subsistir do ser tanto quanto do não ser; ou seja, o subsistir deles é 

apenas seu ser em um; esse subsistir deles é precisamente o que, de igual modo 

suprassume sua diferença” (HEGEL, 2016, p. 96, itálico do autor). 

Sobre o isolar das abstrações ser e nada, Hegel afirma que “a unidade, cujos 

momentos, ser e nada são como inseparáveis, é, ao mesmo tempo, diversa deles 

mesmos”, de modo que apresenta frente a eles um terceiro, “o qual, em sua forma 

mais peculiar, é o devir”. Para Hegel, o isolar de ser e nada tem como consequência 

imediata a negação do passar. Assim, quando Parmênides fixou o ser dizendo que 

ele é, e o nada não é de maneira alguma, só o ser é. “O ser assim totalmente para si 

é o indeterminado, logo, não tem nenhuma relação com outro” (HEGEL, 2016, p. 98); 

isso indica, portanto, que a partir desse início não seria possível progredir adiante 
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sendo que uma progressão poderia acontecer apenas se algo estranho fosse ligado 

de fora a ele. “A progressão na qual o ser é o mesmo que o nada, aparece, com isto, 

como um segundo início absoluto, — um passar que é por si e que se acrescenta 

externamente ao ser” (HEGEL, 2016, p. 98). 

 O ser se tivesse alguma determinação não seria de modo algum o começo 

absoluto; logo, dependeria de um outro e por isso não seria imediato, não seria o 

começo. Porém, sendo ele indeterminado e, portanto, o começo verdadeiro, então, 

não tem nada pelo qual se conduz a um outro e, é ao mesmo tempo, o fim. Em 

contraposição ao isolamento das abstrações ser e nada, Hegel argumenta que a 

determinação da passagem de ser e de nada um no outro, precisa ser compreendida 

sem qualquer determinação de reflexão8. 

 

Ela é imediata e inteiramente abstrata em virtude da abstração dos momentos 

que passam, isto é, na medida em que ainda não está posta nesses momentos a 

determinidade do outro, por meio do qual eles passaram; o nada não está posto 

ainda no ser, embora ser seja essencialmente nada e vice-versa (...). Aquele 

passar não é ainda nenhuma relação (HEGEL, 2016, p. 107 – itálicos do autor). 

 

 Dentro dessa discussão da inseparabilidade do ser e do nada e da passagem 

de um para o outro no devir, Hegel terce críticas a dialética sofística contrária ao 

início do mundo. Pois, compreende que por ser contrária ao devir e ao manter firme 

a oposição entre o ser e o nada, aquela dialética prova não ser possível nenhum 

começo do mundo ou de algo qualquer. Nas palavras de Hegel: 

 

Nada pode iniciar nem enquanto algo é, nem quanto não é; pois, enquanto é, não 

apenas inicia, mas, enquanto não é, também não inicia. – Se o mundo ou algo 

devesse ter iniciado, então teria iniciado no nada, porém, no nada ou o nada não 

é início; pois início encerra em si um ser, mas o nada não contém ser algum. Nada 

                                                     
8 Hegel expressa sua crítica frente algumas objeções contrárias a dialética do ser e do nada, bem 
como sua transição e verdade que eles têm no devir, tais posicionamentos se fundamentam no 
isolamento dessas abstrações. Tanto em Parmênides quanto em Spinoza não se pode progredir do 
ser ou da substância absoluta para o negativo, o finito. Caso, contudo, progrida-se a partir do ser sem 
relação, isto é, sem progressão, o que pode acontecer apenas de maneira externa, esta progressão é 
um segundo novo início. Merece destaque também a crítica ao pensamento da unidade abstrata de 
Jacobi, o qual descarta qualquer possibilidade de progressão de um a outro, isto é, do ser e do nada, 
defendo, portanto, que a condição da síntese é a própria síntese (Cf. HEGEL, 2016, p. 98-104). 
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é somente nada. Em funcionamento, [uma] causa etc., caso o nada seja assim 

determinado está contida uma afirmação, [ou seja,] ser. – Pelo mesmo motivo, 

algo também não pode cessar. Pois, assim, o ser precisaria conter o nada; porém, 

ser é apenas ser, não o oposto de si mesmo (HEGEL, 2016, p. 108). 

 

A dialética tratada aqui pressupõe a separação absoluta entre o ser e o nada, 

tornando o início ou devir incompreensível, pois ao pressupor que “suprassume o 

início ou o devir o qual se admite, no entanto, novamente; e esta contradição que se 

põe e cuja dissolução [se] faz impossível, significa o incompreensível” (HEGEL, 2016, 

p.108, itálicos do autor).  Porém, ao contrário, já se demonstrou que o ser e o nada, 

na realidade, são o mesmo, ou seja, não há absolutamente nada que não seja uma 

situação intermediária entre ser e nada. Para Hegel, o raciocínio que faz a falsa 

pressuposição da separação absoluta do ser e do não ser, e que nela permanece, não 

é dialética, mas é o que se pode chamar de sofistaria9, que não é outra coisa senão 

um raciocínio que parte de uma pressuposição sem fundamento e, portanto, se deixa 

levar de forma irrefletida e acrítica. 

 

5 A inseparabilidade e o suprassumir do ser e do nada no devir 

  

O devir, enquanto nascer e perecer, é a inseparabilidade do ser e do nada, não 

é a unidade que abstrai do ser e do nada, mas, como unidade do ser e do nada, é ele 

essa unidade determinada, ou seja, a unidade na qual o ser e o nada é, e nela está 

tanto o ser como o nada. Porém, enquanto o ser e o nada estão cada um inseparado 

do seu outro, cada um deles não é. Eles são nessa unidade, mas só como 

suprassumidos.  

 

O devir, então, contém ser e nada como duas unidades tais, das quais cada uma 

é, ela mesma unidade do ser e do nada; uma é o ser como imediato e como 

relação com o nada; a outra é o nada como imediato e como relação com o ser; 

                                                     
9 Diferentemente da sofistaria, Hegel define a dialética como “o movimento racional superior, no qual 
tais, que parecem pura e simplesmente separados, passam um para o outro através de si mesmos, 
através daquilo que eles são, o movimento no qual a pressuposição [da separação deles] se 
suprassume. Pertence à natureza dialética imanente do próprio ser e do próprio nada o fato de que 
eles mostram sua unidade, o devir, como sua verdade” (HEGEL, 2016, p. 109). 
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as determinações estão num valor desigual nessas unidades (HEGEL, 2016, p. 

109 -110). 

 

Desse modo, o devir está numa determinação dupla: em uma, é o nada como 

imediato, isto é, ela inicia do nada, que se refere ao ser e passa para o mesmo; na 

outra, é o ser como imediato, vale dizer, ela inicia do ser, que passa para o nada: 

nascer e perecer. Não são os dois, isto é, o ser e o nada, que se suprassumem 

reciprocamente, de que um suprassume exteriormente o outro, mas cada um se 

suprassume a si mesmo, e em si mesmo é seu próprio oposto. 

 O equilíbrio, no qual se põe nascer e perecer, é antes de tudo o próprio devir. 

Porém, este recorre também à unidade tranquila. Ser e nada nele (no devir) estão 

apenas como desaparecentes; contudo, o devir como tal é apenas por meio da 

diversidade deles. Seu desaparecer significa, portanto, o desaparecer do devir, ou 

seja, o desaparecer dele mesmo. O devir é uma inquietude carente de firmeza, que 

cai em um resultado de repouso, quieto. “Ele é a unidade tornada simplicidade quieta 

do ser e do nada” (HEGEL, 2016, p. 110). Na Enciclopédia das Ciências Filosóficas, 

Hegel se refere ao devir como o vir-a-ser e o define nos seguintes termos:  

 

O vir-a-ser é a verdadeira expressão do resultado de ser e de nada, enquanto sua 

unidade; não é apenas a unidade do ser e do nada, mas é o desassossego em si 

– a unidade que não é simplesmente, enquanto relação-a-si, carente-de-

movimento; mas que, mediante a diversidade do ser e do nada, a qual nela há, é 

dentro de si contra a si mesma (HEGEL, 2012, p. 183, itálicos do autor). 

   

Para Hegel, o devir, como passar ou movimento na unidade do ser e do nada, 

a qual é como existente, e tem a forma da unidade unilateral imediata desses 

momentos, é o ser determinado (ou existência), o ser aí. Em sua Ciência da Lógica, 

mais precisamente, no capítulo primeiro da doutrina do ser, Hegel afirma, que o 

suprassumir e o suprassumido, na condição de ideal, é uma determinação 

fundamental e um dos conceitos mais importantes da filosofia, que pura e 

simplesmente, retorna por todos os lados e tem que ser compreendido de forma 

determinada e particularmente diferenciado do nada.  
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O que se suprasume não se torna, por isso, nada. Nada é o imediato; um 

suprassumido, ao contrário, é um mediado, é aquilo não é, mas como resultado 

que partiu de um ser; ele tem, portanto, ainda em si, a determinidade da qual 

provém. (...) o suprassumido é, ao mesmo tempo, um guardado, que apenas 

perdeu sua imediatidade, mas, por isso, não é aniquilado. (...) Algo é 

suprassumido apenas na medida em que entra em unidade com o seu 

contraposto; nesta determinação mais precisa como um refletido, ele pode ser 

mais adequadamente denominado momento (HEGEL, 2016, p.111 – itálicos do 

autor). 

 

Com efeito, a expressão e o sentido mais exatos que o ser e o nada recebem, 

dado que, a partir de agora são momentos, têm que ser apresentados na 

consideração do ser determinado [se aí], como a unidade na qual são conservados. 

O ser é o ser e o nada é o nada apenas na sua diferencialidade um do outro; todavia, 

na verdade e na unidade deles, desapareceram como tais determinações e são agora 

algo outro. O ser e o nada são o mesmo e por serem o mesmo, já não são mais ser e 

nada e têm uma determinação diferente. Enquanto no devir eram nascer e perecer; 

agora, no ser determinado [ser aí], entendido como uma unidade determinada de 

outro modo, são de novo momentos determinados de uma maneira diferente. Essa 

unidade constitui agora a base deles, de onde não saem mais para o significado 

abstrato de ser e nada. 

 

 Conclusão 

 

No decorrer deste trabalho, refletimos sobre a lógica dialética de Hegel, com 

ênfase nas suas peculiaridades, sobretudo, no que se refere à superação da 

antinomia forma e conteúdo, e do caráter inovador de seu método. Diferentemente 

da tradição filosófica clássica que inicia com algo determinado, fixo, como a 

substância, por exemplo; Hegel considera que o início da ciência deve ser feito com 

o ser puro, enquanto indeterminidade simples, isto é, com o ser desprovido de 

qualquer determinação ulterior. Enquanto na lógica clássica o início se dava com 

aquilo que estava pronto, já preenchido e determinado; na lógica de Hegel, o início 
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dá-se com o ser puro e indeterminado que se encontra no nível mais elementar, mais 

pobre e carente de qualquer determinação. Assim, “(...) o primeiro começo não pode 

ser algo mediatizado e, além do mais, determinado” (HEGEL, 2012, p. 175). 

Como resultado desse movimento dialético, pode dá-se a passagem lógica 

entre o ser e o nada em direção ao devir. Pois, a essência de qualquer disposição 

metafísica tem a sua delimitação metodológica e a sua centralidade nos dois 

operadores lógicos principais que são o ser e o nada. Ambos [ser e nada] foram 

essenciais para definição e compreensão do modelo teórico que concebe a lógica 

numa perspectiva ontológica. Esses princípios representam uma evolução no campo 

da reflexão transcendental proporcionada por Kant ao se debruçar sobre as 

proposições metafísicas, e pela inovação fornecida pelo tratamento hegeliano a esta 

ciência do pensar. 

Inferimos, portanto, que a unidade lógica do devir, segundo a compreensão 

unitária do todo na perspectiva do projeto filosófico de Hegel, é o ponto chave para 

se entender o avanço do pensamento lógico-científico na modernidade.  
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Adilson Felicio Feiler1 
 

 

Introdução 

 

A determinação de uma realidade passa, indubitavelmente, pela mediação em 

seu outro, portanto em sua negação. Desse modo, quando se colocam um frente ao 

outro, à saber, o algo e o outro, o algo se mostra como algo mediante o seu contraste 

com o outro. É, pois, neste movimento de contrastar com o outro que o algo se 

apresenta como algo, portanto, diferente do outro, como algo determinado e finito. 

Neste movimento de determinação e finitude a negação possui um poder prodigioso, 

já que não poderia haver um determinado se este não passasse pela negação dele, 

daquilo que é seu outro. Desde seus escritos de juventude, Hegel vê na negação um 

movimento importante para a realização de seu projeto vitalista. E este se dá na 

dimensão da negação, como oposição da positividade da lei, e sua configuração 

judaica dentro do contexto do Jesus histórico.  

 Hegel apresenta a figura histórica de Jesus como aquele que se coloca contra 

a maneira pela qual a lei era concebida entre os judeus de seu tempo; com isso, ele 

dá à lei o seu sentido de plenitude. Jesus transpõe, portanto, os limites da divisão 

que se depreendem do Judaísmo para retornar ao espírito grego, o espírito da 

unidade, da harmonia, da beleza e do amor. O ponto de partida hegeliano encontra-

se na cultura grega: a cultura da afirmação, do positivo2; na sequência, contudo, sua 

dialética passa pelo negativo, ou seja, pelo devotamento judaico à lei estranha, para 

culminar no espírito do Cristianismo: a cultura do resgate do sentido de plenitude da 

vida que envolve o trágico, como recorda Bernard Bourgeois, “(…) tal intuição trágica 

do absoluto na expressão pela tragédia, proclama a reconciliação suprema na 

                                                     
1 Professor Doutor no PPG em Filosofia da Unisinos, afeiler@unisinos.br 
2 Não confundir, aqui, positivo com positividade. A positividade diz respeito à questão do centramento 
na lei que se torna distante e estranha ao indivíduo. O positivo, aqui evocado, diz respeito à afirmação. 
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extrema divisão, da vida ética absoluta divinizada”3. Assim, não se pode negar que o 

Cristianismo só existe graças a sua raiz judaica, “(…) Jesus se inscreve no 

prolongamento da história judia 4 ”, judeus e cristãos possuem traços e valores 

comuns, contudo, com Hans Küng perguntamos: “Por que, apesar de seu 

monoteísmo universal, o Judaísmo não se tornou religião universal da humanidade, 

mas o novo movimento originado em Jesus?5” A resposta a esta questão se encontra 

na própria pessoa de Jesus que, embora pareça unir judeus e cristãos, os separa 

profundamente. Portanto, cabe aqui responder a uma pergunta fundamental:  Quem 

é Jesus? pois, é Jesus em pessoa, sua teoria e práxis, o programa que constitui o 

Cristianismo. É um programa trágico permeado pela tensão entre a revelação e o 

mistério, que conta com uma metarmofose secular, para seguir a reflexão de Karl 

Löwith6, mas que mantém a consigna mística. Assim, da mesma forma, não pode 

haver ambiguidade no confronto entre a fé cristã e a filosofia grega. Aquela distinção 

que o Apóstolo Paulo faz entre a sabedoria deste mundo e a verdadeira sabedoria da 

fé não pode ser tomada como ambiguidade, como defende Löwith 7  ao seguir a 

reflexão de Nietzsche, já que é pela sabedoria deste mundo que se entra em contato 

com a sabedoria da fé. Quanto a isso, inclusive o próprio Paulo tem clareza, quando 

diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias8. Isso 

quer dizer que é mediante a sabedoria frágil do mundo que se entra em contato com 

a sabedoria verdadeira. Ou ainda: a verdadeira sabedoria passa pela frágil sabedoria 

do mundo, como um momento necessário a ser superado, e neste a negação ocupa 

um papel fundamental. A sabedoria é uma só em diferentes momentos, ou instantes 

que buscam se plenificar. Como momento, está relacionada a um outro, pela negação 

de si mesmo, pois é preciso negar a si mesmo para que o outro possa tomar corpo. 

Portanto, trata-se de uma dimensão tipicamente cristã: o algo que se esvazia de si, 

abrindo espaço ao outro. E, nisto se se chancela a marca de sua finitude que é a sua 

“[...] determinação imanente e, ao mesmo tempo, negado,  o  limite  do  algo”   (HEGEL, 

                                                     
3 Cf. BOURGEOIS, 1986, p. 453 
4 Cf. KÜNG, 1973, p. 164 
5 Cf. Idem, 1976, p. 141 
6 Cf. LÖWITH, 1988, p. 462 
7 Cf. Ibidem, 1987, p. 467 
8 Cf. 1 Cor, 1,27, (THE NEW OXFORD ANNOTED BIBLE, 2001, p. 270). 
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2016, p. 121).  

No presente itinerário será apresentado o Ser como relação entre algo e outro, 

ao mesmo tempo, unidade indissolúvel e diferenciada; portanto uma diferenciação 

que produz movimento ao interior do próprio Ser. Neste sentido, trata-se de um ser 

pleno, ao mesmo tempo que finito, marcado pelos limites de contraposição entre o 

algo e o outro. Nas linhas que seguem estes limites de contraposição, que marcam 

a realidade da unidade do Ser, serão analisadas à luz do Espírito do Cristianismo e 

seu Destino e da Finitude do Ser na Doutrina do Ser da Ciência da Lógica.  Em Jesus 

Hegel enxerga o ser aí, como a sua determinação negativa: aquele que nega a si como 

algo em prol da afirmação do outro. Ele, Jesus permanece determinado, até a 

negação da sua negação, pelo evento da consumação. O seguinte itinerário se dá 

mediante três movimentos que se expressam, num primeiro momento, pelo algo que 

em sua imediatidade é o aí, e a oposição no outro, a lei moral, na sequência é 

presentada a oposição entre o algo e o outro e a negação como motor da crítica, para, 

finalmente, se apresentar o outro como isolado com relação a si mesmo, como outro 

abstrato. 

 

1 O algo e o outro, a lei estranha expressa na moral 

 

A superação que Jesus opera está na sua capacidade de unificação e 

reconciliação, que passa pelo zelo piedoso e pelo culto estranho. Ele mesmo foi um 

judeu praticante da lei e do culto, e não veio abolir a lei mas dar sentido pleno a ela. 

O sentido pleno que ele dá à lei é o de superar sua interpretação indevida, baseada 

em seu cumprimento estrito. Ele introduz, na lei, uma prática de vida, e essa prática 

constitui seu sentido pleno, sem sobreposições. Por sua parte, Hegel dirige à teologia 

moderna uma polêmica que diz respeito às relações da fé subjetiva para com o 

mundo. A consequência essencial era a necessidade inevitável de reconhecer o 

ateísmo e sua autoridade soberana sobre a realidade objetiva do mundo, sobre o ser 

moral histórico do homem. Dado que a teologia do século XVIII tinha admitido e 

reconhecido os direitos do entendimento, pelo lado da ética houve uma 
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transformação em moralidade, como recorda Günter Rohrmoser9. Essa moralidade, 

em forma de lei positiva, divide sujeito e objeto, impossibitando a manifestação da 

plenitude da vida em nome de uma autoridade estranha a si mesma. 

A privação do objeto no sujeito do entendimento em nome de um além tem 

levado a sérios dualismos: o esquema de dois mundos, divide o ser em um aqui e um 

além que se tornou estranho. Quanto mais distante, mais forte faz sentir o peso da 

lei moral que obriga: age-se não por convicção e liberdade, mas por coação, sem que 

a plenitude da vida esteja implicada na prática singular. Sem a referência a um 

contraposto, a fé se torna estranha a si mesma, como uma Leistungsfähigkeit 

(potencialidade) que, ao desdobrar-se e opor-se na Vielfältigkeit (diversidade), não 

se reconhece nela, permanecendo estranha, alienada. O prático torna-se apenas algo 

objetivo, não atingindo a subjetividade necessária para tornar o estranho como algo 

conhecido. Nesse processo, a razão passa a ser rebaixada a um entendimento, como 

serva de uma fé positiva: “(…) o inevitável niilismo do mundo moderno oriundo do 

nada da razão objetiva, não teria podido se constituir inteiro e sem reencontrar a 

resistência se a fé não tivesse feito causa comum com o entendimento”10. Essa fé 

positiva expressa como moral, é estranha ao ser humano, por isso, incapaz de 

realizar a reconciliação que aponta para a plenitude da vida e para uma 

transvaloração dos valores. Por isso: quais os principais desafios para se superar 

essa positividade? 

Hegel concebe a fé cristã como uma atividade irrefletida quando não consegue 

ultrapassar as barreiras da objetividade, que tem uma expressão forte no rigor da lei 

moral kantiana, no dizer de Allen Wood: “(…) no conflito entre dever e inclinação, e a 

vontade boa como a vontade motivada pelo respeito à lei.11” Hegel interpreta a moral 

pura de Kant como hipocrisia, considerando-a como um momento de mentira 

objetiva. A declaração de Hegel é que não há nada de moralmente real, a não ser um 

mero momento na transição para a sua noção de vida ética concreta [Sittlichkeit]”12. 

Essa vida ética reflete plenitude, em que não há separações entre um algo e outro, 

segundo o parecer de Theodor Adorno: “Algo e outro são ambos, em primeiro lugar, 

                                                     
9 Cf. ROHRMOSER, 1970, p. 76 
10 Ibidem, p. 77 
11 Cf. WOOD, 1993, p. 214 
12 Cf. ADORNO, 1993, p. 47-8 
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aquilo que é aí ou algo.”13 No algo e no outro não há divisões, constituem ambos uma 

mesma e única realidade, ao passo que o rigorismo ético kantiano permanece 

objetivo, estranho, incapaz de realizar o movimento de auto-reflexão. 

Hegel tratou muito a concepção kantiana de moralidade como monolítica, mas 

ele também viu que isto foi rodeado por outras concepções que devem também ser 

chamadas de ‘Moral’, as quais foram, no fim do desenvolvimento humano, ambas 

superiores e mais primitivas. 

Hegel volta-se a uma concepção madura de eticidade para além da moral e da 

lei positiva, por isso, Erik Lima lembra que é um “(…) programa hegeliano de uma 

crítica da moral deontológica”14. Jesus se colocou contra a positividade das leis 

morais, bem como contra toda a legalidade15. Frente a esta positividade da fé, é 

apresentada a atividade reflexiva de Jesus: aquele que vem ensinar, antes, a 

eticidade dos gregos como uma prática de vida do que a moralidade de tipo kantiano, 

no dizer de Walter Kaufmann16. O movimento promovido por Jesus faz com que a fé 

deixe de ser positiva para implicar na vida como um todo, tal como Jesus, que não 

deixa de satisfazer uma necessidade humana comum e nem renuncia à santidade 

judaica, mas opõe-se à lacuna objetiva dos mandamentos. No fundo, opera uma 

reconciliação pelo amor. No amor não há jogo entre dominado e dominador, mas 

acolhida recíproca. O amor como essência (Wesen) é a própria divindade e por essa 

mesma divindade o homem dividido alimenta um sentimento de distância 

reverencial, ao passo que o homem em harmonia alimenta amor: aquele mesmo 

amor que leva Jesus a respigar em dia de sábado, por causa da fome dos discípulos. 

O não desprezo da santidade está nas palavras que Jesus coloca contra as críticas 

a ele apresentadas: de que também Davi tomou o pão que cabia somente ao 

sacerdote comer. Portanto, Jesus não deixa de reconhecer a dimensão do sagrado, 

mas esse em unidade com a dimensão da vida do ser humano, já que é este último o 

senhor do sábado e não o contrário. Esta afirmação não pode ser simplesmente uma 

novidade inaugurada por Jesus, pois também o Talmud apresenta longamente este 

tema do sábado que necessita ser rediscutido. Contudo, a tradição talmúdica ganha 

                                                     
13 HEGEL, 2016, p. 122 
14 Cf. LIMA, 2008, p. 364 
15 Cf. HEGEL, ECD, TWS, 1994, p. 322 
16 Cf. KAUFMANN, 1965, p. 64 
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corpo após a vida e atuação de Jesus, já que os judeus não possuem mais o templo 

que era um elo de unidade importante na sua vida religiosa. As reflexões presentes 

no Talmud sobre a regra do sábado enfatizam, de modo especial, que “O sujeito do 

sábado é maior que o sabático17.” Pois é para o ser humano que a lei existe a fim de 

ajustar a sua relação com Deus, o que Jesus enfatiza ao criticar uma determinada 

observância irrefletida da mesma é afirmar que “o Filho do Homem é senhor também 

do sábado.18” O conteúdo do dever, pela sua pretensão de universalidade, se torna 

arbitrário, e, por isso, vazio. Agir com universalidade não é agir contra as inclinações, 

mas integrá-las à razão19: é assumir a vida em sua plenitude contra os obstáculos 

que a herança positiva interpôs ao segmentar e opor os polos envolvidos na ação. 

O espírito de Jesus, no Sermão da Montanha, é aquele que supera a 

moralidade que opõe sujeito e objeto, dever e inclinações; o que representa, por 

anacronismo, uma quebra ao legalismo kantiano, para assumir uma ética baseada 

no amor. É pelo amor que Jesus supera o cumprimento da lei por dever, para assumir 

esta lei com prazer (inclinações). Ele reconcilia as oposições entre o objetivo e o 

subjetivo, o universal e o particular, a lei e a inclinação20 e, dessa concordância, 

temos a plenitude da lei, que corresponde aos ensinamentos de Jesus, distanciando-

se assim da moralidade kantiana. A obediência à lei que Jesus prega dirige-se ao 

sentido de compreender o sentido de plenitude, em que o diferente permanece não 

como separado, mas unido: uma lógica da unidade na diversidade, na Vielfältigkeit 

(diversidade), culminando na vida como expressão de culminância de força. O 

compromisso da lógica de Hegel mostra-se, assim, eminentemente prático, em que 

o importante na religião não é a moral e sim a prática. Portanto, vida é ação e não 

moral. A vida, como ação, é compreendida, segundo Willam Henry Walsh em três 

níveis: 1 – como indivíduo humano diferente dos demais; 2 – como idéia de natureza 

orgânica; e 3 – como vida infinita21. Logo, essa vida infinita é o espírito, não como 

multiplicidade abstrata, mas como unidade viva: de simples e imediata se torna 

                                                     
17 Cf TALMUD, 1918, p.127 
18 Cf. Lucas 6,5, (THE NEW OXFORD ANNOTED BIBLE, 2001, p. 106). 
19 Aqui Hegel refere-se de maneira clara a Kant que, diz em sua Crítica da Razão Prática, que a razão 

deve humilhar as paixões. 
20 O modo pelo qual Hegel mostra que “a concordância da inclinação com a lei não é mais diversa” 

(HEGEL, ECD, TWS, 1994, p. 326). 
21 Cf. WALSH, 1985, p. 20-21 
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orgânica e tensa para se superar, enquanto totalidade plena e mediata. Logo, a lógica 

que Hegel apresenta é diferente daquela lógica dialética formal, pois ao partir de uma 

imediatidade, passando pela diferenciação e oposição, culmina numa reconciliação 

que supera e guarda as múltiplas diferenças, não mais como separadas, mas 

enquanto unidade. É um espírito de plenitude que supera certa compreensão da lei e 

do dever, em amor: “Trata-se de um sentimento moral que estimula outras 

inclinações e sentimentos que podem ter valor moral”22. Essa plenitude da lei é o ser: 

“(…) Ser [é] a síntese do sujeito e do objeto, no qual sujeito e objeto têm perdido sua 

oposição” (HEGEL, ECD, TWS, 1994, p. 326). Aqui vale lembrar o Ser, apresentado na 

Doutrina do Ser da Ciência da Lógica como a relação marcada pela finitude entre um 

algo e um outro. Portanto, trata-se de uma relação finita pelos limites que marcam a 

diferenciação entre algo e outro. Esta unidade que é o Ser, constituída pelo sujeito e 

pelo objeto, pelo algo e o outro reflete aquela plenitude da unidade do Ser que perdem 

sua oposição, superando aquela relação de dominação, de modo que lei e inclinação 

enquanto Vielfältigkeit (diversidade), compõem um todo concordante, reconciliado. 

Este uno que é o todo, tal como em Hölderlin, é a divindade, o sublime que no instante 

manifesta a plenitude do amor: “(…) amor não é mais a harmonia entre a lei e 

inclinação, mas um estado de alma que transcende a mesma e suprime suas 

oposições. Amor é, agora, ‘a relação [de lei e inclinação]; (…) sujeito e objeto perderam 

sua oposição; a lei perde a universalidade e o sujeito sua particularidade’23.” O dever 

particulariza e, por isso, Jesus suprassume a positividade da lei nos homens ao 

promover a unidade entre palavra e ato, resultando nada mais que o ser, que embora 

esteja posto, tem sua oposição superada na ideia que se concretiza com o amor.  

O Espírito do Cristianismo indica a hierarquia do nível espiritual. Em cada um 

destes reconhecemos os limites do anterior, e desse modo cancela ou supera 

(aufheben). Os quatro estágios são: 1. positividade; 2. moralidade; 3. amor; 4. 

Religião. O amor é ‘um espírito divino, mas é também limitado por que um sentimento 

meramento subjetivo requer ser unido com o objetivo. O maior é, por isso, cumprido 

pelo estágio final: a religião … a  necessidade suprema  do  espírito, “(…) a  moralidade 

                                                     
22 Cf. LIMA, 2008, p. 362 
23 Cf. WOOD, 1990, p. 129 
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nos fala apenas o que ‘deve ser’, enquanto o amor é o ‘ser’”24 

Na negação temos uma passagem da afirmação que é possibilidade, portanto 

Leistungsfähigkeit (potencialidade) para seu desdobramento na Vielfältigkeit 

(diversidade). Ao se negar o até então afirmado e consagrado, se apresenta diante 

daquele ser o seu não-ser: um adversário é apresentado sob a forma de uma tomada 

de distância. Assim, toda a crítica tem como ponto de partida algum efetivo, sobre o 

qual aquela se realiza. Em Hegel essa oposição nasce de dentro, como de um 

desbobrar-se da substância inicial, de um sujeito que se desdobra no seu oposto, o 

objeto, de um algo que se diferencia de seu outro. Assim, tanto pelo desdobramento 

interno como pela confrontação externa, permanece a Vielfältigkeit (diversidade) 

como um fator comum a mover a crítica. Quais as implicações desse fator de 

multiplicidade na crítica?  

 

2 O outro, a negação como motor da crítica 

 

O poder prodigioso do ‘não’ em termos hegelianos tem como seu aspecto 

mais próprio e genuíno, o ser como ethos singular, aqueles costumes (έθος) 

imediatos, próprios da cultura grega, ao passo que aquele ser exteriorizado é a moral 

de rebanho, como é o caso de uma certa compreensão da cultura judaico-cristã. É, 

pois, de uma crítica a essa moral que se retorna àquele ser de modo refletido, aquele 

hábito (ήθος) que vai sendo construído – um retorno aos gregos antigos através da 

singularidade ética de Jesus. Vista deste modo, a própria paralisia, bem como a 

moral, são parte essencial da civilização ocidental; deixam de ser uma doença para 

ser, apenas, um momento no processo dialético que tem a eticidade como o seu fim; 

a negação determinada de Hegel para fundamentar as suas declarações25. O ser que 

se desdobra, retorna sobre si refletindo-se, segundo Löwith; confere ao mundo 

sentido histórico e antropológico, com “gravidade ética”. Esse ser refletido 

presentifica a vida, a maximiza em pontos culminantes de vida, Lebenshöhepunkte.  

Diante desse sentido de presentificação da vida operada pelo ser refletido, 

somos levados a questionar o valor e o sentido da negação, compreendidas como 

                                                     
24 Ibidem, p. 129-130 
25 Cf. ADORNO, 1993, p. 77-8 
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moral. A diferença está no modo pelo qual ela é compreendida: como algo estático, 

fechado, dogmático ela se coloca contra o princípio básico e fundamental do projeto 

nietzschiano: o devir. Com isso a negação se afirma como um meio de “(...) fixar a 

diferença” (HEGEL, 2016, p. 122). De modo que entre algo e outro embora guardados 

em suas diferenças particulares e subjetivas, mantém uma unidade universal 

objetiva. Subjetivamente, esta diferença não passa de um momento. Contudo, se 

vista como apenas um momento, ela não é apenas importante, senão também 

necessária, pois dela demanda a distância crítica, pelas mediações históricas, para 

a constituição da singularidade ética. Uma singularidade que é identificada à crítica 

ao positivismo da fé em Hegel através da prática de Jesus, que não se resume a um 

catálogo de pecados e erros, a uma ética estóica ou a uma ascese, e nem mesmo a 

uma filosofia prática, mas o empenho da plenitude de seu ser. Nesta plenitude do ser, 

entre o algo e o outro há um movimento que faz com que o algo seja o outro e outro 

o algo, “(...) cada um é igualmente um outro.”26 Há, por isso, uma diferenciação entre 

o algo e o outro sem que esta implique em divisão ou separação, mas em movimento 

que aponta para um todo singular. Embora Jesus tenha inaugurado uma prática de 

vida singular, o acento à prática como tal é originário da própria tradição judaica ao 

enfatizar o ser humano não como aquele que, segundo a acepção grega, desvela a 

verdade 27  das leis imutáveis da natureza (alétheia), mas aquele que domina a 

natureza28, faz a obra da verdade, pratica o amor ao observar a lei de Deus (‘emet)29. 

Jesus, como recorda o evangelista João, faz a verdade30 e retoma aquele princípio já 

existente na cultura da qual ele mesmo é originário. Aquele que sai de sua 

imediatidade – o ser – aperece não muito antes da última crise, que desce a 

montanha, ou seja, que sai de sua zona de conforto como transbordamento 

Leistungsfähigkeit (potencialidade), para lançar-se dentro do conflito na 

Vielfältigkeit (diversidade) como o – não ser –, aquele que se põe contra uma certa 

compreensão da lei, para assumir aquilo que é o coração da cultura judaica, a 

                                                     
26 HEGEL, 2016, p. 122 
27 A verdade, no sentido hebraico, lembra Umberto Galimberti, é algo que se pratica e não algo que 

meramente se conhece, como no sentido grego. Cf. GALIMBERTI, 2006, p. 319. 
28 Cf. Genesis 1,28, (THE NEW OXFORD ANNOTED BIBLE, 2001, p. 12). 
29 Cf. Exodo 20, 6, (THE NEW OXFORD ANNOTED BIBLE, 2001, p. 111). 
30 Cf. João 3, 21, (THE NEW OXFORD ANNOTED BIBLE, 2001, p. 153). 
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plenitude da lei. O não ser, que se depreende desta compreensão do estranhamento 

da lei, equivale ao “(...) ser outro aparece como uma determinação estranha ao ser aí 

assim determinado ou como o outro fora de um ser aí” (HEGEL, 2016, p. 122). A 

externidade da compreensão do ser faz do mesmo um estranho pois determinado 

apenas como outro, e também essa determinação como outro se dá do ponto de 

vista do outro que se encontra fora dele. Essa compreensão externa entre algo e 

outro se expressa da mesma forma no destino do Cristianismo se coloca contra o 

seu espírito inaugurado com a prática de Jesus, para se transformar em doutrina. 

Eugen Biser recorda que “Paulo foi para ele agora o “desevangelho”, o grande 

impostor e falsificador, que em seu ódio ao redentor, outra vez na cruz, venceu em 

sua cruz”31 É preciso reconhecer que Paulo representa a continuidade do movimento 

cristão, fazendo que o Cristianismo se tornasse conhecido, ou seja, o representante 

do legado cristão na história. Como todo o legado, há sempre algum afastamento de 

seu espírito fundacional original. Contudo, esse afastamento não pode ser lido como 

falsificação, porque todo o esforço empenhado por Paulo é o de tornar o Cristianismo 

o mais universal possível, o que responde ao mais genuíno espírito crístico. Em Paulo 

há como que uma ressurreição daquele elemento universal monoteísta judaico sob 

o nome de cristão. Curiosamente, se por um lado, essa universalização pode ser 

interpretada como nivelamento e resignação à lei, por outro é uma universalização 

que resgata aquele elemento da antiguidade ao abrir as portas do Cristianismo aos 

diferentes povos. Com isso, redimimos, pelo menos em parte, Paulo das críticas 

agudas de Nietzsche, pois as diferenças provenientes da diversidade dos povos são 

adaptadas e ajustadas na nova ética que se anuncia. O problema é o fato de esta 

ética se imiscuir na prática de Jesus, para se embaraçar numa compreensão errônea 

da lei, esquecendo-se aquilo que o próprio Paulo recorda: de que o amor é a plenitude 

da lei32. O próprio Lutero considera a Epístola aos Romanos o mais puro de todos os 

Evangelhos; a omissão da teologia paulina por parte de Hegel e o combate da mesma 

por parte de Nietzsche revela uma limitação “moderna” de uma análise incapaz de 

fazer justiça ao conteúdo próprio da mensagem da revelação cristã. 

                                                     
31 Cf. BISER, 2003, p. 271 
32 Cf. Rm 13, 8.10, (THE NEW OXFORD ANNOTED BIBLE, 2001, p. 262). 
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Jesus é aquele que não aceita a simples submissão à lei que se tornou 

positiva, ou seja, como um dogma inquestionável. A inquestionabilidade da lei, como 

algo estranho, conduz à positividade da fé e ao consequente ateísmo, pois afasta 

Deus da história, reduzindo-o ao esquecimento. 

Esse niilismo é visto, em Hegel, como “(…) o ateísmo que resulta não 

diretamente da fé em si, mas de circunstâncias que têm precedido sua entrada na 

história, e que, graças a ela, o homem tem a força e a possibilidade de suportar33” 

seus desafios, pois é o momento da negação que prepara o da afirmação. Logo, o 

desaparecimento da fé cristã, como potência própria e a existência histórica do 

homem no mundo, buscou refúgio na pura subjetividade e, em contrapartida, 

abandonou o mundo ao ateísmo; escapou desse refugiando-se no estranho. 

Assemelhou-se à interioridade da subjetividade protestante 34 , que se gaba do 

privilégio de não precisar demonstrar, em atos, a sua realidade, já que cultua 

puramente a beleza do além. A missão de Jesus não se completa no destino de um 

sonhador que se coloca contra a objetividade de um mundo que lhe resiste, mas 

como missão que é, esse é o convite endereçado por Deus ao mundo – o Evangelho 

– a ser reconciliado nEle e por Ele, através da prática. 

A prática de Jesus põe em marcha o movimento dialético da negação, do 

questionamento e da exteriorização contra todo o estabelecido e canonizado. No 

entanto, trata-se de uma negação inclusiva, que açambarque num todo tanto o algo 

como o outro, tanto o este como o aquele. Portanto, tanto o algo como o outro não 

passam de uma única e mesma realidade; “(...) são o mesmo, e não está presente 

ainda diferença alguma dos mesmos” (HEGEL, 2016, p. 122). Na prática crística está 

presente uma crítica reflexiva que coloca por si na relação com o algo e por si fora 

do algo. Neste sentido, a luta empreendida não é simplesmente uma destruição 

barata e indevida, mas um momento que prepara um momento posterior que é o da 

construção: a criação de novos valores, o que possibilita atestar, em Nietzsche, um 

projeto ético, para além de seu ímpeto de crítica demolidora da cultura. Deus é visto 

como uma pura presença que retorna eternamente e, nesse movimento do retorno 

                                                     
33 Cf. ROHRMOSER, 1970, p. 77-8 
34 De acordo com a leitura que Gary Shapiro faz sobre a relação Protestantismo e Estado, fica patente 
que, no projeto hegeliano de formação do Estado, está a transformação das repúblicas em impérios 
com a forma de um Cristianismo protestante. Cf. SHAPIRO, 2011, p. 05. 
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eterno, faz uma experiência de docilidade ao fugidio e imediato: a mais elevada 

experiência de contemplação. É uma experiência do recomeço perpétuo que faz os 

fragmentos se distanciarem da imediatez para adquirirem a feitura de um mosaico, 

em uma ordem plenamente caótica. Como ele mesmo se pronuncia a respeito do 

Cristianismo: “Ainda hoje. uma vida assim é possível, para determinadas pessoas e 

até necessária: o Cristianismo autêntico, original sempre será possível… Não uma fé, 

mas um fazer, sobretudo um não-fazer-muitas-coisas, um ser de outro modo…” 

(NIETZSCHE, 2016, p. 44). Nietzsche parte do Cristianismo como o momento da 

efetividade, da prática de Jesus, como Leistungsfähigkeit (potencialidade), passando 

pela fé como momento da exterioridade, da negação e oposição, da Vielfältigkeit 

(diversidade), o Cristianismo de Paulo e seus seguidores, para aportar no ser de outro 

modo como o momento da superação, o Cristianismo da transvaloração dos valores. 

É preciso negar o estabelecido, perpetuado e sacralizado, para a partir daí criar o 

novo, o terno e o inusitado, mediante o qual se deriva o múltiplo. Não, propriamente, 

como diz Stephen Houlgate, “(...) em termos de uma lógica da autoconsciência, mas 

em termos de força psicológica”35. A força anímica da negação incide diretamente 

contra a noção de uma unidade vista sob o aspecto de um Monismo dualista, em 

favor de “[…] uma filosofia monista do poder36”. Esse Monismo é Leistungsfähigkeit 

(potencialidade), que em Hegel se mostra como unidade interna imediata 

desdobrada. A unidade interna e a duplicidade externa, convergem na Vielfältigkeit 

(diversidade), com acento no valor da diferença para a constituição de uma 

totalidade que integra a vida em sua plenitude. A relação entre estas partes reflete 

abertura e amor ao destino, salvaguarda do movimento da plenitude da vida a atingir 

sempre pontos mais culminantes, Lebenshöhepunkte, que é uma ética em 

movimento, traduzida numa prática. “Jesus, porém, com a situação de distância 

dada por Deus para o mundo e também para o próximo (…) se mostra (…) – em uma 

nova prática”37. A prática de Jesus aponta para um ethos sempre em movimento. 

Entretanto, quais as implicações dessa nova prática de Jesus para o desdobramento 

dialético do ser?  

                                                     
35 Cf. HOULGATE, 1986, p. 43 
36 Cf. KAUFMANN, 1968, p. 207 
37 Cf. BISER, 2003, p. 271 
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3 O outro isolado com relação a si mesmo, a moral como momento de exteriorização 

do Ser 

 

O ser que guarda, em si, o seu momento de negação é o que vai salvaguardar 

o movimento de superação. É aquele dever que, como imputação moral, deve ser 

superado, quando “(…) os mandamentos do dever pressupõem uma separação e se 

anuncia o domínio do conceito num dever” (HEGEL, ECD, TWS, 1994, p. 324). Ao invés 

do dever Hegel anuncia “(…) um ser, uma modificação da vida” (HEGEL, ECD, TWS, 

1994, p. 32). 

Hegel acentua a mudança, o movimento, a relação na Vielfältigkeit 

(diversidade). É uma mudança do ser nele mesmo, como o seu outro, do outro, “(...) 

o outro precisa ser tomado como isolado, em relação a si mesmo; abstratamente 

como o outro.”38 Contudo, este isolamento entre o algo e o outro não implica em 

separação e sim em momentos da totalidade, portanto uma totalidade orgânica, em 

movimento, oposta à moral. Hegel tem, portanto, na moral o alvo de suas críticas. 

Frente a ela emite as críticas mais duras, fazendo-se necessário o segundo 

movimento, o da negação: o momento em que o ser na qualidade de 

Leistungsfähigkeit (potencialidade), se exterioriza e se opõe na Vielfältigkeit 

(diversidade). Ou seja, ele se distancia dele mesmo, e nesse distanciar, rompe todas 

as barreiras dos interditos postos pela moral. Assim, nada mais resta senão o ser, 

porém não mais como puro e simples, mas como refletido, como uma hereronomia 

“(...) que o contrapõe como um dos momentos da totalidade ao uno, atribui, dessa 

maneira, ao outro uma natureza própria” (HEGEL, 2016, p. 123). Dessa forma não se 

trata de um outro de algo, senão de um outro dele mesmo. Com isso, o outro não 

passa a ser um externo, mas refletido, muito embora guardando a sua dimensão de 

movimento e luta. É um ser que nega e é negado nele mesmo, portanto, uma negação 

refletida, pondo em movimento a máquina da transformação cultural, que passa por 

uma transformação ética, da qual a metafísica é o seu ponto fundamental. De uma 

metafísica centrada em valores imutáveis e inertes, se apresenta a proposta de uma 

metafísica da potência, na qual nada é inerte mas tudo passa pela mudança 

incessante que parte daquele momento inicial, o da efetividade, pois toda a mudança, 

                                                     
38 HEGEL, 2016, p. 123 
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todo o movimento, só muda naquilo que aparentemente é imutável; só é capaz de 

estabelecer as relações necessárias a partir do imediato, a partir do outro tomado 

“(...) por si, sua qualidade é justamente a de ser o outro nela mesma, o que é fora de 

si” (HEGEL, 2016, p. 123). O outro quando tomado como nele mesmo, sem uma 

compreensão exterior é capaz de somar, e como soma sua ação é capaz de impor 

mudanças sem ferir a essência, tal como é prática crística. 

Pela mediação o ser se exterioriza e se distancia criticamente de si mesmo e 

a moral é o momento dessa mediação do ser: por ela se diz “não” ao imediato e se 

estabelecem interditos contra a manifestação da pluralidade anímica dos gregos 

antigos por uma leitura arbitrária da lei judaica. Logo, o Jesus histórico marca aquele 

momento em que acontece o embate com as estruturas de sua época, suas leis, 

dogmas e preceitos judaicos. Este embate nada mais é senão a Vielfältigkeit 

(diversidade), da qual resulta o retorno ao ser, ou seja, a reflexividade, o ser que se 

exterioriza não permanece exterior, mas é reflexivo, ou seja, se reconhece a si como 

unidade reconciliada. Consiste esta unidade como: “O outro por si é o outro nele 

mesmo (...) pura e simplesmente desigual em si, aquilo que se nega, aquilo que se 

altera. Mas ele igualmente permanece idêntico a si” (HEGEL, 2016, p. 123). Essa 

unidade é o Ser, o princípio único sobre a qual repousa a filosofia, em contraste com 

as outras ciências particulares, com sua tendência de combinar fatos e eventos 

enquanto realidades separadas. Pelo contrário, esse princípio, como unidade 

reconciliada “(...) está posto como refletido em si como suprassumir do ser outro, 

como algo idêntico a si, do qual, com isso, o ser outro que é, ao mesmo tempo, 

momento do mesmo é um diferente” (HEGEL, 2016, p. 123), é a vida em plenitude, e 

tem a sua afirmação máxima ao atingir seus pontos culminantes, marcados pelas 

diferenças que se alternam em momentos de passagem.  

Hegel vai buscar uma resposta para a tendência moderna de separar o mundo 

que, como unidade orgânica, segundo Willian Harris, requer um sistema: “A solução 

deste problema de contabilidade para o mundo dos seres imperfeitos toma outra 

forma com os gregos.39” Também Aristóteles, ao partir do νους - razão, que move o 

mundo do menos perfeito ao mais perfeito, concebe esse ser que se desenvolve 

                                                     
39 Cf. HARRIS, 1984, p. 09 
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como “(...) enérgheia refletida no mundo”40. A enérgheia é aquele princípio vital, um 

processo formativo, que tem “(...) no princípio grego e especialmente em Aristóteles 

a concepção de razão divina (νους) que, ao final, como autoconhecimento, é ambos: 

sujeito e objeto. 41 ” Essa enérgheia é um movimento que ultrapassa a pura 

passividade para uma existência ativa, através de uma forma de vida orgânica com 

um grau de auto-atividade. Esse movimento inicial, na filosofia de Hegel de Frankfurt, 

de estabelecimento de um ser (Leistungsfähigkeit), como unidade reconciliada entre 

sujeito e objeto (Vielfältigkeit) é o que comprova a existência de uma lógica, “(…) a 

ciência dos princípios, método e sistema do que é universal e necessário no 

pensamento.42” É uma lógica compreendida como enérgheia que une o particular e o 

universal, um processo auto-ativo que inclui as partes num movimento circular: “Esta 

atividade é apenas a continuidade desta função, isto é, um movimento circular, o que 

Hegel, em sua peculiar fraseologia técnica, chama ‘retorno para o mesmo’.43” Hegel 

critica a moral no sentido de um ser que permanece exterior, ou seja, alienado, 

incapaz de realizar o retorno a si como unidade. É na prática de Jesus que se 

promove a crítica e o consequente retorno do ser na unidade. Nesta unidade, tanto o 

algo como outro estão postos como diferenças que se complementam, portanto, 

mantém a sua mesmidade enquanto realidades idênticas a si e, ao mesmo tempo, 

como diferentes consistem em momentos de superação. 

 

Considerações finais 

 

 O itinerário apresentado permitiu verificar a importância que a negação possui 

dentro do processo de determinação de uma realidade. Determinação esta que, como 

algo, ao se mostrar como finita esbarra no seu limite que é o outro. Ora, o algo só 

pode ser algo graças a realidade do outro, de cujos limites recebe o seu 

delineamento. Hegel, já demostra os passos metodológicos deste delineamento da 

finitude do Ser a partir de seus escritos de juventude, quando estabelece o que é o 

                                                     
40 Ibidem, p. 10 
41 Ibidem, p. 11 
42 Ibidem, p. 19 
43 HARRIS, 1984, p. 30 
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Ser, aquela síntese entre sujeito e objeto que carrega a marca de ambos, ou seja, da 

diferença, contudo, sem a oposição dos mesmos. 

 Os passos metodológicos que Hegel apresenta desde seus escritos de 

juventude e se mantém até os seus escritos de maturidade sem tergiversação partem 

de uma imediatidade indeterminada como ser aí, como algo, passando pela negação 

de si como algo no seu outro, para assim num terceiro momento este outro ser 

tomado como isolado com relação a si como outro, de modo que o algo e o outro, 

embora diferenciados, mostrem sua unidade orgânica em uma totalidade, ou seja, 

não é mais considerado outro de algo e sim outro dele mesmo. 

 Pelas análises que Hegel faz sobre a positividade do judaísmo, ao tratar a lei 

como um outro isolado e estranho, mostra em Jesus aquele que une em uma 

determinação finita aqueles elementos da lei que se apresentam em uma 

exteriorização moralizante. Em Jesus o algo e o outro, embora guardem suas 

particularidades de algo e outro, só podem ser considerados algo e outro em mútua 

relação. Ou seja, o algo é algo de si, e por isso outro, e o outro é outro de si, por isso 

algo. E nessa relação mútua entre algo e outro se mostra a sua unidade indissolúvel 

como Ser, salvaguardando tanto a sua mesmidade, plela identidade entre algo e 

outro, como a sua diferença, como momentos de superação. 
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5. A DUPLA NEGAÇÃO COMO CONSTITUINTE DO ABSOLUTO 
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Alexandre Tuma Junior1 
 

1 Considerações Iniciais 

 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) nasceu em Stuttgart, capital do 

ducado de Württemberg. Hegel foi o primeiro filho de Georg Ludwig Hegel e Maria 

Magdalena Lutero. Conforme Konder (1991, p.1), Hegel era um aluno disciplinado, 

destacando-se no estudo de latim e da história da antiguidade clássica. Doravante, 

Hegel permite-nos pensar: na Arte (e sua história), no Direito, na Ética, na Filosofia (e 

sua história), na Lógica, na Religião (e sua história) etc. Durante a sua vida, Hegel 

dedicou-se em explicitar, explicar e demonstrar o Todo e suas determinações, em 

especial, explicitar, explicar e demonstrar de forma especulativa, ou seja, entendendo 

as razões pelas quais ocorre, em si e para si, este Todo e suas determinações. Dentre 

suas obras, podemos destacar: A Fenomenologia do Espírito, Ciência da Lógica2 , 

Enciclopédia das Ciências Filosóficas (1. Ciência da Lógica; 2. A Filosofia da 

Natureza; e, 3. A Filosofia do Espírito). Em particular, a Ciência da lógica 3 

corresponde, ou melhor, estrutura-se em dois tipos de lógica, a saber: (1) Lógica 

Objetiva (a Doutrina do Ser; e, a Doutrina da Essência); (2) Lógica Subjetiva (A 

Doutrina do Conceito). Conforme Iber (2016) na apresentação deste volume 

[referenciado e citado aqui neste capítulo] da Ciência da lógica de Hegel, ressalta: 

 

O primeiro volume da Lógica contém o primeiro livro, a Doutrina do Ser (1812), a 

primeira parte da Lógica Objetiva. O segundo volume da Lógica compreende o 

segundo livro, a Doutrina da Essência (1813), que ainda pertence à primeira parte 

                                                     
1  Graduando em Filosofia pela Faculdade de Filosofia e Ciências (FFC) da Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. Membro do Grupo de Pesquisa Hegel e o Idealismo Especulativo – 
Laboratório Hegel. E-mail para contato: alexandre.tuma@unesp.br. 
2 Os três volumes que constituem a Ciência da Lógica correspondem: (1) A Doutrina do Ser (1812); (2) 
A Doutrina da Essência (1813); e, (3) A Doutrina do Conceito (1816). 
3 O seu correspondente em alemão é: Wissenschaft der Logik. 
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da Lógica, isto é, à Lógica Objetiva, e a segunda parte da Lógica, a Lógica 

Subjetiva, ou seja, a Doutrina do Conceito (1816)4 

 

 Ademais, adentrando em nosso objeto em questão, segundo Konder (1991, 

p.45), a lógica hegeliana pode ser compreendida como uma ontologia, isto é, uma 

lógica do ser. Além do que, segundo Konder (1991): 

 

[...] Hegel não acreditava na possibilidade de um exame separado das leis 

formais do pensamento, como aquele que costumava ser encontrado nos 

tratados de lógica. Para ele, os problemas da forma remetem sempre, 

inexoravelmente, aos problemas do conteúdo. Se o pensamento se equivoca, 

deixa de ter interesse; se acerta, seu movimento só pode ser o movimento da 

própria realidade, o movimento do ser (KONDER, 1991, p.45-46) 

  

Desta maneira, Hegel parte do conceito mais geral, ou seja, do conceito de ser, 

para depois adentrar-se na imensidão dos conceitos. Posto isto, o ser assume, antes 

de tudo, a negação interior. “O uno e o múltiplo, o infinito e o finito, o absoluto e o 

relativo, o positivo e o negativo, a permanência e a mudança, o mais e o menos, todos 

são conceitos que se acham em determinação recíproca, ou, como diz Hegel, em 

determinação reflexiva (KONDER, 1991, p.46)”. Segundo Konder (1991): 

 

A Ciência da Lógica trata de esclarecer as relações entre os conceitos 

fundamentais com os quais a razão precisa trabalhar; e mostra que, assim como 

o infinito está nos próprios seres finitos e depende da finitude, também o 

absoluto está nos seres relativos, o universal está nos seres singulares e a 

essência está nos fenômenos. O geral não cancela o particular; ao contrário, 

nutre-se dele: funda nele sua existência concreta (KONDER, 1991, p.48) 

 

Na Enciclopédia das Ciências Filosóficas (1830): 1. A Ciência da Lógica, a 

lógica pode ser compreendida através de três momentos, a saber: (1) o lado abstrato; 

(2) o dialético ou negativamente racional; e, (3) o especulativo ou positivamente-

                                                     
4 Cf. IBER, 2016, p.7. 
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racional. Além disso, conforme Hegel, estes momentos não são considerados como 

verdadeiros. O pensamento enquanto entendimento se fixa na diferenciação de sua 

determinidade em relação ao ser [outro] determinado, consistindo num abstrato 

limitado subsistente e essente. Além do que, segundo Hegel, o momento do 

entendimento é necessário. O entendimento compreende tanto o domínio prático, 

assim como o domínio teórico5. Começa-se, neste sentido, apreender os objetos 

presentes em suas diferenças determinadas; o conhecimento é condicionado, antes 

de tudo, a progressão de uma determinação para a outra.  

Ainda na Enciclopédia das Ciências Filosóficas (1830): 1. A Ciência da Lógica, 

o lógico se divide em: (1) A Doutrina do Ser, em que é o estudo das formas do 

pensamento enquanto imediato; (2) A Doutrina da Essência, o estudo das formas do 

pensamento enquanto reflexão e mediação, em seu ser para si, e na aparência do 

conceito; e, (3) A Doutrina do Conceito, no ser retornado sobre si mesmo e do ser 

junto a si desenvolvido, no ser em si e para si. Posto isto, na filosofia hegeliana, o 

lógico tem o seu significado com o seu objeto, isto é, por si mesmo e de si mesmo -

o que ele é.  

Já, na Ciência da Lógica: 1. Doutrina do Ser, a lógica é entendida como ciência 

do pensar em geral. Além disso, na lógica, pode-se admitir que o objeto já se encontra 

consumado, acabado, uma vez que o conteúdo da lógica já se encontra exposto e 

que constitui a efetividade do lógico. A lógica, no sentido hegeliano, pode ser 

compreendida como o pensar das coisas em sua essência e conceito, ou seja, pensar 

a verdade verdadeira nelas6, neste sentido, a lógica conhece as coisas a partir de sua 

imediatidade, mas apenas eleva à forma do pensar, como elas são conjuntamente 

com o seu elemento universal. 

Doravante, a exposição do conceito ciência, na Ciência da Lógica: 1. Doutrina 

do Ser, encontra-se no todo da Fenomenologia do Espírito. Na Fenomenologia do 

Espírito as etapas da consciência, ou “figuras”, tem o seu “fim” no Saber Absoluto, a 

                                                     
5 Cf. HEGEL. Enciclopédia das Ciências Filosóficas – em compêndio (1830). Vol. I – A Ciência da 
Lógica. § 80, p.160. 
6  Conforme Hegel, “[...] aquilo que é conhecido das e nas coisas através do pensar é o que é 
unicamente a verdade verdadeira nelas, ou seja, não as coisas em sua imediatidade, mas apenas as 
coisas elevadas na forma do pensar, como [algo] pensado (HEGEL, 2016, p.47)”. 
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qual a ciência é o saber que sabe de si, e sabe Deus7. A lógica, como ciência, é pura 

autoconsciência que se desenvolve, possuindo a figura do Si, a saber, que o ente em 

si e para si são conceitos sabidos. Desta maneira, segundo Hegel (2016): 

 

A lógica é apreendida como o sistema da razão pura, como o reino do 

pensamento puro. Esse reino é a verdade, como ela é sem invólucro em si e para 

si mesma. Por causa disso se pode expressar que esse conteúdo é a 

apresentação de Deus, tal como Ele é em sua essência eterna antes da criação 

da natureza e de um espírito finito (HEGEL, 2016, p.52) 

 

Com efeito, para Hegel, é apenas no conceito que [algo] tem sua efetividade8. 

Na medida que algo é diverso de seu conceito, cessa-se de ser completamente 

efetivo. Como conceito, a lógica é a ciência do pensar puro, que tem como princípio 

o saber puro, através do fato de que nela a oposição da consciência de um algo que 

é subjetivamente por si e um algo que é objetivo por si é sabida como superada.  

Outrossim, na Ciência da Lógica: 1. Doutrina do Ser, Hegel define a dupla 

negação como constituinte do Absoluto. A exposição da negação da negação como 

constituinte do Absoluto é expressa através de quatro momentos, a saber: (1) o 

infinito em geral; (2) determinação recíproca do finito e do infinito; (3) a infinitude 

afirmativa; e, (4) a passagem; além do mais, Hegel enuncia duas observações 

consequentes a esse desenvolvimento: (1) o progresso infinito; e, (2) o idealismo. 

Dito isto, o presente trabalho tem por objetivo compreender a dupla negação como 

constituinte do Absoluto, uma vez que para explicitar o Absoluto, Hegel emprega a 

categoria do infinito para explicitá-lo, compreendê-lo e explicá-lo.  

Destarte, a demonstração da dupla negação como constituinte do Absoluto se 

encontra no segundo capítulo da Ciência da Lógica: 1. Doutrina do Ser: O ser-aí. No 

segundo capítulo, Hegel tem como tarefa explicitar o Absoluto especulativamente – 

                                                     
7 “O saber Absoluto é a verdade de todos os modos da consciência, porque, assim como aquele 
percurso da mesma o produziu, apenas no saber Absoluto a separação do objeto e da certeza de si 
mesmo se dissolveu perfeitamente e a verdade dessa certeza, bem como essa certeza da verdade, 
tornaram-se idênticas (HEGEL, 2016, p.52)”. 
8 “Pensar é uma expressão que atribui a determinação nela contida preferencialmente à consciência 
(HEGEL, 2016, p.53)”. 
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ou seja, entendendo as razões pelas quais ocorre, em si e para si, o Absoluto e suas 

determinações. Deste modo, Hegel explicita o Absoluto como a apreensão dos 

momentos contrapostos um ao outro e, depois, como a unidade deles. Portanto, a 

Ciência da Lógica é o estudo das formas do pensamento e das determinações do 

Absoluto. Os três volumes (1812, 1813 e 1816) são tradicionalmente denominados 

como Grande Lógica, na qual os dois primeiros volumes da Grande Lógica são 

nomeados por Hegel de lógicas objetivas e tratam da Doutrina do Ser e da Doutrina 

da Essência; e, o último volume, é nomeado como lógica subjetiva, a Doutrina do 

Conceito.  

Conforme Hegel (apud Tassinari, 2019), a Ciência da Lógica pode ser 

compreendida através de três acepções: (1) Ciência Subjetiva; (2) Ciência Objetiva 

Universal-Real; e, (3) Teologia Especulativa; sendo esta última, a superação destas 

duas. Posto isto, a Ciência da Lógica é o estudo que remete a Deus e, em sentido 

primeiro e imediato, é a Ciência ou estudo de Deus. Os termos Deus ou Absoluto tem 

o sentido de princípio único e supremo da existência e de suas atividades universais, 

de princípio supremo de organização do mundo e da correspondência entre os 

pensamentos e as coisas. Conforme Hegel (1995): 

 

O próprio ser, como também as determinações que seguem – não só as do ser, 

mas as determinações lógicas em geral – podem ser consideradas como 

definições do Absoluto, como as definições metafísicas de Deus: porém mais 

precisamente, só a primeira determinação simples, de uma esfera, e depois a 

terceira, enquanto é o retorno da diferença à relação simples consigo mesmo. 

Com efeito, definir Deus metafisicamente significa exprimir sua natureza em 

pensamentos enquanto tais9 

 

Nesta perspectiva, Hegel tem como pretensão demonstrar o movimento que 

o próprio pensamento realiza para pensar, especulativamente, Deus ou Absoluto10. 

Os momentos do lógico expressam, portanto, o processo do vir-a-ser (devir) e do fim 

                                                     
9 HEGEL. Enciclopédia das Ciências Filosóficas – em compêndio (1830). Vol. I – A Ciência da Lógica. 
§ 85, p.173. 
10 “O que Hegel, sim, enuncia é uma descrição geral do movimento que o próprio pensar realiza ao 
pensar um objeto” (TASSINARI, 2019, p.160). 
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último do objeto - neste caso, o Absoluto. Tal processo é entendido como: (1) a 

separação de cada determinação do objeto; (2) os momentos do vir-a-ser do objeto 

nessa separação; e, (3) a unidade dessas determinações em um todo, durante o 

processo e no final, com a Ideia Absoluta. O desenvolvimento do Absoluto na Ciência 

da Lógica continua no Puro Saber. É através das necessidades imanentes e inerentes 

às próprias determinações lógicas, e, enquanto tal que, por um desenvolvimento 

especulativo, a Ciência da Lógica é, para Hegel, a Filosofia Especulativa, isto é, 

Teologia Especulativa. Segundo Tassinari (2019): 

 

Na Ciência da Lógica, as determinações do conteúdo de Si, enquanto 

determinações lógico-dialético-especulativo-racionais, mostram-se como o 

agir desse Si que conduzem o movimento de sua autodeterminação e que levam 

ao Absoluto autodeterminando-se como Ideia lógica, unidade do Conceito e da 

objetividade, do subjetivo e do objetivo (TASSINARI, 2019, p.165). 

 

A Ideia é a realização do conceito. Por conseguinte, a Ideia se mostra, em um 

dos seus momentos, como o verdadeiramente infinito, onde não existe certo 

fechamento com um todo. Posto isto, a Ideia é a síntese do processo e o resultado, 

o devir e a plenitude. A vida, o conhecimento e a vontade são, ao mesmo tempo, 

mediação e mediado, em que a mediação e mediado, podem ser compreendidos 

como processo e cumprimento. Com efeito, o sujeito e o objeto na Ideia são os dois 

aspectos do ser em si e para si. Desta maneira, o sujeito é a vitalidade e a vida, isto 

é, o seu processo.  

Por consequência, o termo especulativo tem o significado de valor 

contemplativo ou teórico, onde se supõe o conhecimento da prática e a prática do 

conhecimento; um agir voltado para a compreensão das razões pelas quais se age e 

as razões pelas quais os fatos ocorrem. Além do que, o momento especulativo da 

Ideia Absoluta mostra ser a própria exposição do Especulativo e da Ideia mesma. 

Para Hegel, o Absoluto como Ciência, Saber, Ideia Absoluta se mostra como 

substância e sujeito. Assim sendo, é na Ciência da Lógica que se expõe as 

determinações que constituem o Absoluto.  
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Destarte, na Ciência da Lógica, a lógica pode ser compreendida como: (1) 

Ciência do Pensamento, de suas determinações e leis gerais; (2) Introdução à 

Filosofia, enquanto fundamentação da própria Ciência Real como de toda a Ciência; 

(3) Ciência que é parte da Filosofia; (4) Ciência Universal e imanente a totalidade 

desta Ciência; (5) Como Ciência da Totalidade Concreta e Ciência Especulativa; e, (6) 

Teologia Especulativa. 

Logo, a dupla negação como constituinte do Absoluto mostra ser uma síntese 

[na medida que é inviável demonstrar o pensamento hegeliano em poucas páginas] 

da possibilidade de pensar o Absoluto e suas determinações. Além disso, o presente 

trabalho, pretende demonstrar, especulativamente, a dupla negação como 

constituinte do Absoluto, na qual a dupla negação, a partir da categoria do Infinito, 

mostre-se como integrante deste Todo. 

 

2 A dupla negação como constituinte do Absoluto 

 

No segundo capítulo da Ciência da Lógica: 1. Doutrina do Ser: O ser-aí, Hegel 

desenvolve as determinações do ser-aí11 em três momentos: (1) o ser-aí como tal; 

(2) o algo e outro, a finitude; e, (3) a infinitude qualitativa. Além do mais, o ser-aí tem 

como momentos a negatividade, a realidade e a qualidade. A negação, tomada como 

uma mera falta, segundo Hegel, seria o que o nada é; mas, a negação, é um ser-aí, 

uma qualidade. “A qualidade, de modo que ela diferenciada valha como qualidade 

que é, é a realidade; ela afetada por uma negação [Verneinung], negação [Negation] 

em geral, [é] igualmente uma qualidade, mas vale como uma falta, determina-se 

ulteriormente como limite, barreira (HEGEL, 2016, p.115)”. Além do que, a realidade é 

o ser-aí, em que contém o momento do negativo. Segundo Hegel (2016): 

 

Se, ao contrário, a realidade é tomada na sua determinidade, então, já que ela 

contém essencialmente o momento do negativo, o sumo conjunto de todas as 

realidades se torna igualmente o sumo conjunto de todas as negações, o sumo 

                                                     
11 “O ser-aí corresponde ao ser da esfera anterior; contudo, o ser é o indeterminado, por causa disso 
não surgem determinações no mesmo. Mas o ser-aí é um ser determinado, um concreto; nele 
emergem, portanto, desde logo, várias determinações, relações diferentes de seus momentos (HEGEL, 
2016, p.114-115)”. 



 
 
 
 
116 | Ser & Ser aí – Finitude & Infinitude: Realidade e Idealidade  

conjunto de todas as contradições, inicialmente, por exemplo, torna-se potência 

absoluta, na qual todo determinado está absorvido (HEGEL, 2016, p.117) 

 

Portanto, a negação pertence ao ser-aí, em que o algo é a própria 

suprassunção da própria diferença. “O negativo do negativo é, como algo, apenas o 

início do sujeito (HEGEL, 2016, p.120)”. A negação da negação, neste sentido, 

determina-se primeiramente como aquilo que é para si até receber no conceito a 

intensidade concreta do sujeito12. Outrossim, o surgimento da categoria infinito se 

dá na medida em que o ser-aí no seu ser em si se determina como finito e, com isso, 

determina um além dele mesmo. O finito, por ter um fim, se torna outro, e esse outro 

um outro. É, pois, da natureza do finito ir além, isto é, negar a sua negação e se tornar 

infinito. O infinito é devir de si mesmo, a qual a infinitude é a sua determinação 

afirmativa, aquilo que é verdadeiramente em si. Consequentemente a isso, “[...] este 

outro, o ser dentro de si do algo como negação simples é nele, a saber, como sua 

negação do outro algo que lhe é externo (HEGEL, 2016, p.130)”. Por sua vez, a finitude 

é: (1) limite imanente; (2) ser dentro de si do algo; e, (3) negação. A finitude é a 

negação13 fixada em si e se confronta, portanto, bruscamente com o seu afirmativo.  

Hegel define a categoria do infinito como sendo a nova definição do Absoluto. 

“O Infinito, contudo, vale pura e simplesmente como Absoluto, uma vez que ele está 

determinado explicitamente como negação do finito (HEGEL, 2016, p.142)”. Hegel 

distingue, nesse sentido, a diferença entre a verdadeira infinitude da má infinitude, 

isto é, da infinitude da razão e da infinitude do entendimento, em que a infinitude do 

entendimento, para Hegel, se encontra como infinito finitizado. O infinito é, portanto: 

(1) o afirmativo como negação do finito; (2) a determinação recíproca com o infinito, 

ou seja, o infinito abstrato e unilateral; e, (3) a suprassunção do finito com o Infinito.  

                                                     
12 “Os momentos do seu desenvolvimento, qualidade e algo, são, por isso, igualmente de determinação 
afirmativa. Nessa seção, pelo contrário, desenvolve-se a determinação negativa que está no ser-aí, 
determinação que lá era apenas negação em geral, negação primeira, mas agora está determinada 
até o ponto do ser dentro de si do algo, até a negação da negação (HEGEL, 2016, p.121)”. 
13 “A negação da negação, o ser outro imanente ao algo está posto como a relação de ambos os lados 
e a unidade do algo consigo, à qual pertencem tanto a determinação quanto a constituição, é sua 
relação voltada contra si mesma, a relação da sua determinação que é em si com o limite imanente 
que a relação nega no algo (HEGEL, 2016, p.136)”. 
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Essas determinações permitem a análise da dupla negação como constituinte 

do Absoluto. Posto isto, o infinito se realiza pela negação do ser e devir. O verdadeiro 

infinito é a negação da negação. O infinito verdadeiro é no sentido mais intensivo do 

que o primeiro ser imediato, ele é o ser verdadeiro. O infinito é o ser imediato do 

infinito, fazendo renascer o ser de sua negação, do finito que, inicialmente, pareceu 

desaparecido no Infinito. Contudo, o infinito e finito são muito mais contrapostos um 

com o outro. Nas palavras de Hegel, “[...] a finitude é, a saber, a barreira posta como 

barreira, é o ser-aí posto com a determinação de passar para seu ser em si, tornar-

se infinito (HEGEL, 2016, p.144)”. Por sua vez, “a infinitude é o nada do finito, seu ser 

em si e dever ser, mas este, ao mesmo tempo, como refletido dentro de si, o dever ser 

implementado, ser que se relaciona apenas consigo, ser inteiramente afirmativo 

(HEGEL, 2016, p.144)”. Ademais, tudo na infinitude está posta como suprassumido. 

Enquanto essa negação do finito, o ser em si se encontra determinado, que é, assim, 

afirmativo dentro de si como negação da negação. A natureza negativa do Infinito 

está posta como negação que é, como primeira e imediata negação. Segundo Hegel 

(2016): 

Desta maneira, o Infinito está afetado pela oposição do finito que, como outro, 

permanece, ao mesmo tempo, o ser-aí determinado, real, embora, no seu ser em 

si, no Infinito, ele esteja posto, ao mesmo tempo, como suprassumido; isto é o 

não finito, - um ser na determinidade da negação. Frente ao finito, o círculo das 

determinidades que são, das realidades, o Infinito é o vazio indeterminado, o além 

do finito, o qual não tem seu ser em si no seu ser-aí que é um determinado 

(HEGEL, 2016, p.144). 

 

É posto, neste sentido, que a contraposição do Infinito com o finito na relação 

qualitativa de outros se exprime no mau infinito (isto é, a infinitude do entendimento). 

É preciso que haja a conscientização do mau infinito, pois, este se encontra na 

contradição não reconciliada, isto é, das contradições que precisariam se efetuar, 

contradições nas quais se desmorona para todos os lados, logo que ele se entrega à 

aplicação e explicação dessas categorias do entendimento. Essa contradição está 

posta quando o finito está contraposto com o Infinito como ser-aí. Conforme Hegel, 

a má infinitude faz com que exista duas determinidades, isto é, um mundo finito e 
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um mundo infinito e, na relação destes mundos, o infinito é apenas um limite do finito 

e é, com isso, somente um infinito determinado, até mesmo o finito. Com isso, a má 

infinitude estabelece um certo tipo de limite entre a infinitude e o finito. Além disso, 

essas contradições desenvolvem o conteúdo para outras formas. Ou seja, mesmo 

que o finito passe para a sua negação, o Infinito continua sendo o ser-aí real que 

permanece assim. Consequentemente, o Infinito tem apenas a primeira negação, tem 

apenas o significado de um outro e, portanto, é ainda algo.  

O Infinito é, com efeito, o em si do finito. No entendimento, o finito e Infinito 

são essencialmente relacionados um com o outro, justamente através da negação 

que os separa. A negação em si é o limite recíproco de um frente ao outro, sendo a 

negação o ser em si deles. Por conseguinte, o Infinito está afetado pela negação e 

limite; sobretudo, ao mesmo tempo, também como é em si, de modo que nessa 

abstração da afirmação se relaciona consigo constitua sua determinação. O Infinito 

é resultado no ser afirmativo (negação do finito) apenas mediante a negação, a 

negação da negação. Consequentemente, é pelo Infinito estar delimitado é que o 

limite surge. Porém, é necessário ir além deste limite, surgindo, deste modo, o nada, 

no qual aquela determinidade, um novo limite, é encontrada -, e, assim por diante, 

para o Infinito. O limite, por sua vez, é como a primeira negação, então, tanto finito 

como infinito estão limitados, são finitos em si mesmo. Tanto o Infinito como o finito 

estão sempre se negando, em que ambos repelem imediatamente de si o limite como 

seu não ser e, qualitativamente separado disso, ele o põe como um outro ser fora 

dele, o finito põe ser e não ser como esse Infinito, sendo que, o Infinito, põe do mesmo 

modo, o finito14. Hegel conclui, portanto, que no Infinito está presente a determinação 

recíproca do finito e do Infinito, pois: (1) o finito é finito apenas na relação com o 

dever ser ou com o Infinito; e, (2) o Infinito é Infinito apenas em relação com o finito. 

Finito e Infinito são inseparáveis e, ao mesmo tempo, pura e simplesmente outros 

um frente ao outro, isto é, cada um tem o outro de si nele mesmo, cada um é a unidade 

de si e de seu outro e é ser-aí na sua determinidade de não ser (negação) o que é ele 

                                                     
14 “[...] Entretanto, cada um é como tal que se relaciona consigo afirmativamente, também a negação 
do seu limite; assim ele repele imediatamente de si o limite como seu não ser e, qualitativamente 
separado disso, ele o põe como um outro ser fora dele, o finito põe seu não ser como esse Infinito, 
este põe, do mesmo modo, o finito (HEGEL, 2016, p.145)”.  
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mesmo e o que é seu outro. Além disso, a negação recíproca que nega a si mesma e 

sua negação é a entrada para o progresso Infinito.  

O progresso Infinito se dá na relação do finito com o Infinito. No progresso 

Infinito, o Infinito e finito são diversos e contraposto a si. A afirmação que infinito e 

finito constituem uma unidade, para Hegel, exprime numa contradição. A dissolução 

desta contradição não é o reconhecimento da igual exatidão e da igual inexatidão de 

ambas as afirmações – em que constitui, segundo Hegel, uma outra figura da 

contradição permanente. Além do que, a negação da negação constitui o afirmativo. 

Posto isto, Hegel mostra o progresso Infinito, que constitui a natureza do pensar 

especulativo. Conforme salienta Hegel (2016): 

 

[...] A natureza do pensar especulativo se mostra, aqui, como um exemplo 

realizado de sua maneira determinada; ela consiste unicamente no apreender 

dos momentos contrapostos na unidade deles. Na medida em que cada um 

mostra, de fato, ter seu oposto nele mesmo e, nesse juntar-se consigo, a verdade 

afirmativa é essa unidade que se move dentro de si, o reunir de ambos os 

pensamentos, - a relação consigo mesma, não a imediata, mas a infinita (HEGEL, 

2016, p.157-158). 

 

É no pensar especulativo que a unidade do finito e do Infinito se mostra de 

forma viva. O Infinito encerra em si o finito, em que é em si a unidade de si mesmo e 

de seu outro. Sendo que a Ideia pode ser compreendida como a qualidade da 

infinitude; mas ela é essencialmente o processo do devir e, com isso, constitui uma 

passagem. O Ideal se estende, sobretudo, na forma da representação e, o que é na 

minha representação em geral ou no conceito, na ideia, na imaginação, etc., é 

denominado Ideal, de modo que o ideal consiste na formação da representação. Em 

seu conteúdo, o Ideal contém as finitudes em abundância, as quais, com o excluir 

daquela única maneira da finitude, da forma do subjetivo e do objetivo, ainda não 

estão, de modo algum, eliminadas, ainda menos desaparecem por meio de si 

mesmas. Assim sendo, é no Idealismo15 que o Absoluto encontra sua expressão 

máxima, pois, consiste em nada mais do que reconhecer que o finito não é 

                                                     
15 “A filosofia é [um idealismo] assim como a religião (HEGEL, 2016, p. 160)”.  
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verdadeiro. O Ideal é concreto. Igualmente, os seus momentos são ideais, 

suprassumidos no concreto, mas, de fato, é apenas o único todo concreto de que os 

momentos são inseparáveis. Segundo Hegel (2016): 

 

[...] Os princípios das filosofias antigas ou modernas, a água ou a matéria ou os 

átomos, são pensamentos, universais, ideais, não coisas, como elas se 

encontram imediatamente, isto é, na singularidade sensível, nem mesmo aquela 

água de Tales; pois, embora sendo também a água empírica, ela é, além disso, ao 

mesmo tempo, o em si ou a essência de todas as outras coisas, e essas não são 

autossubsistentes, fundadas dentro de si, mas postas a partir de um outro, da 

água, isto é, ideais (HEGEL, 2016, p.160-161). 

  

Logo, é no Ideal que encontramos a superação de todos os momentos finitos. 

Além disso, é no Ideal que encontramos a expressão máxima que nos possibilita 

pensar o Absoluto e suas determinações; além de que, é na Ciência da Lógica como 

a Ciência ou Estudo de Deus, as determinações deste Todo se tornam possíveis, isto 

é: (1) como imediato; (2) como reflexão; e, (3) como Ideia, Ideia da Filosofia, isto é, 

como momentos do desenvolvimento de um único universal concreto e, por isso, 

como força viva; sendo que o seu próprio desenvolvimento é o motor que permite 

conhecer a si mesmo. 

 

Considerações Finais 

 

Compreendemos que a exposição do pensamento hegeliano em poucas 

páginas se torna insuficiente para explicar o todo de seu pensamento. Contudo, 

pretendemos analisar, neste trabalho, a dupla negação como constituinte do 

Absoluto por se tratar, portanto: (1) do Absoluto e suas determinações; e, (2) a 

negação da negação como a afirmação do Absoluto. Buscamos, a partir da categoria 

do Infinito, demostrar como a dupla negação faz parte integrante da lógica, e, como 

a categoria do Infinito permite expor, compreender e explicar o Absoluto. 

A partir da Enciclopédia das Ciências Filosóficas (1830): 1. A Ciência da 

Lógica, exprimimos os momentos do lógico e a sua divisão, isto é: (a) Doutrina do 
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Ser, (b) a Doutrina da Essência; e, (3) a Doutrina do Conceito; compreendendo o 

Absoluto e suas determinações. Especificamente, a partir da Ciência da Lógica: 1. 

Doutrina do Ser, da Grande Lógica, explicitamos como a dupla negação constitui o 

Absoluto, através da categoria do Infinito. Posto isto, podemos pensar a dupla 

negação como constituinte do Absoluto como: (1) O Infinito em Geral; (2) 

Determinação recíproca do Finito e do Infinito; (3) A Infinitude afirmativa; e, (4) A 

passagem; além de que, Hegel enuncia duas observações consequentes a esse 

desenvolvimento, no caso: (1) O progresso Infinito; e, (2) O Idealismo.  Ademais, 

expusemos a importância que Hegel atribui ao pensamento especulativo, e como a 

sua filosofia se faz como Teologia Especulativa. Consequentemente, buscamos 

explicitar como a Ideia, isto é, a Ideia Absoluta, é a Ideia da Filosofia, pois, como Ideia, 

o seu conteúdo se encontra como o verdadeiro, o concreto.  

É, em linhas gerais, na Ideia, que encontraremos a verdade nela mesma, como 

ela é. Neste sentido, a filosofia hegeliana, em especial, o segundo capítulo da Ciência 

da Lógica: 1. Doutrina do Ser, se mostra como um dos momentos da constituição do 

Absoluto. Destarte, a dupla negação como constituinte do Absoluto, portanto, não 

pode ser pensado sem: (1) a categoria do Infinito; (2) negatividade, realidade e 

qualidade; (3) ciência; (4) lógica; (5) finito; (6) Teologia Especulativa; e, 

principalmente, (7) a Ideia, a Ideia da Filosofia. 

Por último, e já mencionado, neste trabalho, a dupla negação como 

constituinte do Absoluto não seria possível sem as determinações que possibilitam 

pensar especulativamente ele. Ou melhor, sem a filosofia hegeliana não seria 

possível ter em vista o todo. Logo, Hegel possibilita pensar especulativamente (isto 

é, através das [razões]), ou melhor, permite pensar em si, na realidade e, 

principalmente, no Absoluto.  
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6. A CONTINUIDADE DAS LEITURAS DA CIÊNCIA DA LÓGICA PELO GRUPO HEGEL E 

O IDEALISMO ESPECULATIVO-LABORATÓRIO HEGEL 

 

https://doi.org/10.36592/9786581110208-06  

 

Ricardo Pereira Tassinari1 

 

1 Introdução 

 

Visa-se aqui descrever sumariamente a forma e os resultados da participação, 

no V Leituras da Lógica de Hegel – 2021 (V LLH), do Grupo Hegel e o Idealismo 

Especulativo (GHIE), com sede na Faculdade de Filosofia e Ciências da UNESP, 

campus Marília. O que motiva a elaboração deste artigo é relatar os resultados 

positivos alcançados, em especial, devido a continuação do novo formato de estudo 

e pesquisa adotado pelo GHIE, a partir do IV Leituras da Lógica de Hegel 2021 – 

Homenagem aos 250 anos de nascimento de Hegel: Stuttgart 1770 – 2020 (IV LLH). 

 

2 O V Leituras da Lógica de Hegel 2020 

 

O V Leituras da Lógica de Hegel – 2020 (V LLH) foi um evento online, ocorrido 

nos dias 26 e 27 de maio de 2021, organizado por Agemir Bavaresco, Jair Tauchen e 

João Jung, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da PUC-RS e 

o Centro de Estudos Europeus e Alemães, com o apoio da Escola de 

Humanidades/PUCRS, Fundação Gravissimum Educationis, Sociedade Hegel 

Brasileira e Editora Fênix. Cabe notar que o Prof. Agemir Bavaresco foi o coordenador 

da equipe de tradução para o Português dos três volumes da Ciência da Lógica 

(Petrópolis: Vozes, 2016, 2017 e 2018). 

O objetivo do V LLH foi o mesmo que o do IV Leituras da Lógica de Hegel 2021 

– Homenagem aos 250 anos de nascimento de Hegel: Stuttgart 1770 – 2020 (IV 

                                                     
1  Departamento de Filosofia, Universidade Estadual Paulista (UNESP), Marília. E-mail: 
ricardotassinari@gmail.com Orcid: orcid.org/0000-0003-1026-730X 
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LLH): ler o texto da Ciência da Lógica de Hegel através do método hermenêutico, 

compreendendo o contexto, o texto e atualização, para uma interpretação criativa e 

a formação de uma comunidade filosófica plural. Tal objetivo estava, pois, em 

consonância com os objetivos do Grupo Hegel e o Idealismo Especulativo. 

A forma de participação no V LLH foi a mesma que no IV LLH: a participação 

não era a de uma pessoa individualmente apenas, convidada ou inscrita no evento, 

mas a participação de um grupo de estudo, convidado ou que pôde se compor, 

especificamente para participar do evento. 

Nessa edição do evento, foram estudados os seguintes trechos da Ciência da 

Lógica, Volume 1, Doutrina do Ser: (1) 1º Capítulo: Ser, Nada, Devir (p. 85 – 112); (2) 

2º Capítulo: A. Ser-aí (p. 113 – 121); (3) 2º Capítulo: B. A Finitude (p. 121 – 142) e (4) 

2º Capítulo: C. A Infinitude (p. 142 – 162). 

O V LLH ocorreu completamente online, com as seguintes seções. Dia 

26/05/21: Manhã (1ª sessão) – 1º Capítulo: Ser, Nada, Devir; Tarde (2ª sessão) – 1º 

Capítulo: Ser, Nada, Devir. Dia 27/05/21: Manhã (3ª sessão) – 2º Capítulo: B. A 

Finitude; Tarde (4ª sessão) – 2º Capítulo: C. A Infinitude. 

 

3 A Participação do Grupo Hegel e o Idealismo Especulativo 

 

Inicialmente, o convite para a participação do Grupo Hegel e o Idealismo 

Especulativo (GHIE), já para o IV LLH, suscitou a possibilidade de desenvolver 

atividades no contexto do Laboratório Hegel (LH). O LH congrega o conjunto das 

atividades do GHIE que visam promover oportunidades de exposição e discussão de 

diversas interpretações do pensamento hegeliano, de visões filosóficas por ele 

influenciadas (positiva ou negativamente), bem como de elaboração de visões 

filosóficas atuais que se utilizem de parte ou do todo desse pensamento. 

 O trecho escolhido pelo GHIE-LH para participar do V LLH foi o 2º Capítulo: C. 

A Infinitude (p. 142 – 162) e sua apresentação ficou programada para o segundo dia 

27/05/21 à tarde (2ª sessão). 

Dentre os estudos e pesquisas realizados pelo GHIE-LH se encontram aqueles 

que visam trabalhar com: (1) as interpretações do pensamento hegeliano; (2) as 

interpretações de visões filosóficas por ele influenciadas (positiva ou 
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negativamente); e (3) as elaborações de visões filosóficas atuais que se utilizem de 

parte ou do todo desse pensamento. Entretanto, mais que simplesmente o estudo 

dessa diversidade relativamente ao pensamento de Hegel, o GHIE-LH visa certa 

atualidade do pensamento hegeliano e, em especial, uma das características desse 

pensamento é a busca não apenas da diversidade, mas de uma unidade de 

compreensão dessa diversidade, ele busca fazer uma interpretação em que essa 

diversidade seja vista como lados de uma unidade. Nesse sentido, o GHIE-LH se 

propõe também a pesquisar a possibilidade de uma unidade da diversidade expressa 

nos itens (1), (2) e (3), em consonância com o espírito do pensamento do próprio 

Hegel e de seu Idealismo Especulativo Absoluto (daí o nome Grupo Hegel e o 

Idealismo Especulativo), de tal forma que tal diversidade, estabelecida com toda a 

liberdade possível, mostre-se como sendo vários lados de uma unidade. 

Dadas essas diretrizes, tinha-se o seguinte problema, já na participação do 

GHIE-LH no IV LLH. Como manter, na participação do GHIE-LH no IV LLH, ao mesmo 

tempo: (1) a liberdade de interpretação e autoria dos diversos trabalhos, inclusive de 

não membros do GHIE (pois queríamos abrir a participação a não membros), sobre a 

Ciência da Lógica, texto que é passível de uma multiplicidade de tratamentos e 

interpretações, especialmente, devido a infinidade de temas profundos que Hegel 

trata e toca, diretamente ou indiretamente, e (2) as diretrizes descritas, em especial, 

segundo o próprio espírito do GHIE, a busca de uma unidade das diversas 

interpretações possíveis, chegando até, se possível, a serem compreendidas como 

visões de uma mesma unidade ? 

A solução encontrada foi, por um lado, dar total liberdade para a produção do 

texto, respeitados os critérios colocados pelo próprio IV LLH, e, por outro lado, fazer 

uma seção posterior de comentários dos demais participantes do GHIE-LH às 

apresentações, de tal forma a avaliar o trabalho realizado em vista das diretrizes do 

GHIE-LH, em especial, da possiblidade de unidade das visões apresentadas. 

Essa mesma solução foi adotada na participação do GHIE-LH no V LLH. Nesse 

sentido e nesse espírito, a seguinte descrição (em itálico) se encontrava no site do 

GHIE-LH para inscrição das apresentações. 

Você pode se inscrever para participar dos estudos no GHIE-LH. Em especial, 

os trabalhos desenvolvidos por cada um dos participantes do estudo no GHIE-LH 
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poderão ser publicados no e-book do evento (caso se cumpra todas as 

especificações a seguir). 

O trabalho deverá ser feito a partir da (livre) escolha de um tema presente a 

parte C. A infinitude da Ciência da Lógica I - A Doutrina do Ser (p. 142-162) e que 

tenha relação com a Ciência da Lógica (como um todo). 

Referência da parte C. A Infinitude: Hegel, G. W. F. Ciência da Lógica: 1. A 

Doutrina do Ser. Petrópolis: Vozes, 2016, p. 142-162, 

O trabalho deverá levar em consideração (de forma geral) na elaboração da 

apresentação: contextualização do tema hegeliano na história da filosofia e das 

ciências; construção do texto hegeliano; atualização do tema e problema no debate 

atual da filosofia e das ciências. 

O critério de seleção será a adequação aos itens citados acima. 

Deverá ser feito um resumo (entre 800 e 2000 caracteres) do trabalho, a ser 

enviado no momento da inscrição online. 

A inscrição deve ser feita até o dia 01/02/202. Obs.: Inscrições prorrogadas 

até o dia 15/02/2021, através do link no final desta página. 

Caso aprovada sua inscrição, você será informado do dia de sua apresentação 

nas reuniões online do GHIE-LH. As reuniões online ocorrerão às sextas-feiras de 

19/02/2021 até 19/03/2021. Pedimos a gentileza de considerar a possibilidade de 

sua apresentação ocorrer no primeiro dia (19/02/2021), caso aprovada. 

O texto base da sua apresentação na reunião online do GHIE-LH deverá ser 

entregue até um dia antes da mesma. 

Sua apresentação na reunião online do GHIE-LH será seguida de um 

comentário (não de questões) de inscritos ou membros do GHIE-LH. Tais 

comentários serão gravados por nossa organização. Os comentários visam 

contribuir para discussão e aprofundamento do tema e teses apresentados. Em 

especial, eles propiciam uma oportunidade para se pensar em modificações no texto 

para publicação. 

O texto apresentado poderá ser publicado. Envio do texto para publicação: 

08/07/2021 

Note-se que, para a publicação, diferentemente de como foi feito no ano 

anterior, foram retiradas as exigências de que o texto final a ser publicado devesse 
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conter o texto apresentado (sem modificações), os comentários dos ouvintes e um 

comentário final do autor (de até 2500 caracteres), e que caberia ao autor a 

transcrição dos comentários realizados ao seu texto (que seriam gravados pelos 

organizadores). Essas exigências foram retiradas, pois, no ano anterior, elas se 

mostraram ser trabalhosas e excessivas e fazer pouco ou nenhuma diferença quanto 

aos resultados positivos. 

Nesse sentido, a solução encontrada anteriormente se mostrou eficaz e 

profícua, e gerou resultados com a mesma qualidade que a dos obtidos 

anteriormente, como se pode ver na Conclusão deste artigo. 

Em especial, tivemos a participação de membros especialistas do GHIE-LH, a 

Profª. Drª. Michela Bordignon (UFABC) e o Prof. Dr. Tomás Farcic Menk (UNIOESTE), 

que muito contribuíram com críticas e perspectivas dos temas tratados, sejam as 

clássicas sejam as mais contemporâneas, bem como com indicações de leitura e 

referências bibliográficas. 

Cabe também ressaltar que muitos temas presentes no 2º Capítulo – C. A 

Infinitude já havia motivado vários artigos do coordenador do GHIE, Prof. Ricardo P. 

Tassinari, elencados a seguir, todos permeados pela Lógica. Tal situação ajudou a 

estabelecer um ambiente extremamente rico e profícuo em que se podia estabelecer 

um diálogo de diferentes perspectivas e também discutir a possibilidade de unidade 

de visões. 

Ciência da Lógica: Ciência Subjetiva, Ciência Objetiva e Teologia Especulativa. 

In: HELFER, I. (Org.). Lógica e Metafísica em Hegel. São Leopoldo - RS: Unisinos, 

2019, p. 150-173. 

Deus na Filosofia Hegeliana. In: SANTOS, L.R.; MARQUES, U.R.A; AFONSO, F. 

(Org.). Jornadas Filosóficas Internacionais de Lisboa 2015: Filosofia & Atualidade. 

1ed.Lisboa: Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2015, p. 331-340. 

O Desenvolvimento Essencial da Ciência da Lógica. In: BAVARESCO, A; 

PERTILLE, J.P.; TAUCHEN, J.; MIRANDA, M. (Org.). Leituras da Lógica de Hegel. Porto 

Alegre - RS: Editora Fi, 2018, v. 2, p. 267-282. 

Ser (Neo) Hegeliano Hoje: O Espírito Enciclopédico. In: TASSINARI, R.P.; 

BAVARESCO, A.; MAGALHÃES, M. M. (Org.). Enciclopédia das ciências filosóficas: 200 

anos. Porto Alegre - RS: Editora Fi, 2018, p. 237-257. 
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Tudo é Filosofia! A Ideia da Filosofia e sua Exposição em Hegel. In: FERRER, D.; 

ORSINI, F.; BORDIGNON, M.; BAVARESCO, A.; IBER, C. (Org.). A Autobiografia do 

Pensamento: A Ciência da Lógica de Hegel. Porto Alegre - RS: Editora Fundação 

Fênix, 2020, p. 347-367. 

Sobre as Interpretações da Filosofia Hegeliana e suas Superações na Ideia da 

Filosofia e no Espírito Absoluto: A Interpretação Espiritual Especulativa. In: 

TASSINARI, R.P.; BAVARESCO, A.; MAGALHÃES, M.M. (Org.). Hegel e a 

Contemporaneidade. Porto Alegre - RS: Editora Fundação Fênix, 2020, p. 247-268. 

 

4 Os trabalhos apresentados no GHIE-LH 

 

Os trabalhos apresentados no GHIE-LH em reuniões virtuais (de duas partes, 

às sextas-feiras, nos dias 5, 12 e 19 de março de 2021) foram os seguintes. 

05/03/21 – A dupla negação como constituinte do Absoluto, por Alexandre 

Tuma Junior (UNESP/FFC). Resumo: Busca-se, neste trabalho, compreender a dupla 

negação como constituinte do Absoluto. Para tal, utilizamos a obra Ciência da 

Lógica: 1. Doutrina do Ser (Petrópolis: Vozes, Bragança Paulista: Editora 

Universitária, 2016). Para Hegel, a dupla negação, a negação da negação, constitui o 

Infinito, em que tal categoria possibilita explicar e compreender o Absoluto. Em linhas 

gerais, a exposição da categoria do Infinito se desenvolve por meio dos momentos: 

(1) afirmativo como negação do Infinito; (2) Infinito unilateral e abstrato; e, (3) Infinito 

verdadeiro. Assim, neste trabalho, pretende-se compreender a dupla negação como 

constituinte do Absoluto, uma vez que a categoria do Infinito (enunciado por Hegel 

no segundo capítulo: O ser-aí) possibilita explicar Deus ou Absoluto. Deste modo, a 

filosofia de Hegel tem como pretensão explicitar o Absoluto através de universais 

concretos, isto é, explicitar o Absoluto especulativamente - ou seja, entendendo as 

razões pelas quais ocorre, em si e para si, o Absoluto e suas determinações. Hegel 

desenvolve as determinações de seu pensamento no debate com a metafísica 

tradicional, a filosofia transcendental, a lógica formal, e as ciências, etc., 

constituindo-se como um sistema influente tanto em sua época como nos dias 

atuais. Por tratar das determinações do pensamento e seu desenvolvimento lógico, 
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o pensamento de Hegel permite compreender a si, a realidade e, principalmente, o 

Absoluto. 

05/03/21 – Apontamentos sobre o conceito de infinitude na Doutrina do Ser 

de Hegel por Thiago de Souza Sálvio (UNESP/FFC) e Carlos Eduardo Nogueira 

Facirolli (UNESP/FFC). Resumo: Este trabalho tem como objeto investigar as 

inquietações relacionadas ao conceito de infinitude no começo da Ciência da Lógica 

de Hegel, pois entendemos que a discussão perpassa diversos campos de 

conhecimento, e possibilita diferentes formas de discutir e tratar o conceito de 

infinito e finito. Hegel demonstra que existe uma dialética entre infinitude e finitude, 

superando a dicotomia e parcialidade que esses dois conceitos, aparentemente 

excludentes entre si. No caminho percorrido pelo ser na Grande Lógica, o conceito 

de infinitude tem contido no seu autodesenvolvimento a própria finitude, entendido 

como seu limite, e lhe conferindo verdade e racionalidade na medida que o finito 

participa e faz parte do processo, e quando a finitude não faz parte da infinitude, 

Hegel a concebe como má infinitude. 

12/03/21 –  Infinitude e mediação: o ser a caminho de si mesmo na Ciência 

da Lógica e nas lições sobre a Filosofia da Religião, por Rodrygo Rocha Macedo 

(UFSCar). Resumo: A proposta desta apresentação é estabelecer pontos de contato, 

a partir do tema da infinitude, entre a Ciência da lógica (1812-1816) e as Lições sobre 

a filosofia da religião (1821-1831). A infinitude é abordada na Lógica como modo de 

resolução das oposições entre o ser e o seu outro. Tal é devido a cada um dos pólos 

dessa assimetria adquirir a forma determinada de um finito. De modo a solucionar 

este conflito entre o ser e seu outro, é necessária a garantia de que tal determinação 

possa “perecer” e “passar" para outro finito, sem que tal processo de passagem seja 

interrompido (cf. CL-I, p. 141). O horizonte infinito posto como uma possibilidade de 

mudança, neste contexto, asseguraria o resultado da suprassunção da passagem 

entre determinações do ser (CL-I, p. 142). O “perecer” de uma determinação finita 

para outra determinação (também finita) confirma a meta imposta ao ser: para unir-

se a seu próprio nada, derivando em “ser-aí” (CL-I, p. 124) e também ser para-si, o 

ser deve negar-se e, finalmente, juntar-se “consigo mesmo” (Enz, § 95; Enc-I, p. 191). 

Nas Lições sobre a filosofia da religião, por sua vez, encontra-se a subseção “O 

conceito de religião”, que discute, entre outros tópicos, a relação entre finitude e 
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infinitude. Tal vínculo é submetido ao conceito de “mediação” (Vermittlung), cuja 

“função" seria evidenciar os extremos “finito" e seu “outro” e, sequencialmente, 

conectá-los, condicionando assim a existência dependente de um ao outro (VPhR-I, 

pp. 303-304; LFR-I, pp. 286-287). A abordagem da infinitude pela perspectiva das 

Lições se ampara no argumento de que a filosofia que trata de Deus ocorre no âmbito 

“lógico" (VPhR-I, p. 266; LFR-I, p. 251). Serão discutidas na apresentação as 

condicionantes adotadas por Hegel na filosofia da religião sobre o tema da infinitude, 

que segue explorado na Lógica. Outrossim, será examinada a natureza da 

“mediação” no tópico do infinito. 

12/03/21 – Impossibilidade do conhecimento de Deus e a superação da 

dicotomia entre finitude e infinitude na filosofia hegeliana, por Guilherme Marcelo de 

Brito Sanazaria (UNESP/FFC). Resumo: A impossibilidade de se conhecer a Deus é 

uma posição filosófica corrente tanto na história da filosofia como também em 

visões de mundo as mais comum. Uma das formas de tal concepção se fundamenta 

no argumento: sendo Deus infinito, por um lado, e sendo finitos nós, seres humanos, 

e nossa capacidade de conhecimento, por outro lado, somos nós incapazes de 

transgredir a condição de finitude que nos seria inerente e nos elevarmos ao 

conhecimento de Deus e da esfera divina, infinita. Nesse sentido, tal argumento parte 

de um princípio que engendra uma dicotomia entre o âmbito do finito e a esfera da 

infinitude. Mas seriamos nós incapazes de pensar o infinito? Se sim, como pode tal 

termo ter sentido para nós? Por outro lado, Hegel, na Ciência da Lógica, na parte que 

discute o infinito e suas diversas formas (oposta ao finito, o infinito abstrato, a má 

infinitude e a verdadeira infinitude) mostra ser possível pensar o infinito e diversas 

qualidades suas, bem como aquelas que permitem desenvolver ainda mais sua 

significação a ponto de determinar, no final da exposição enciclopédica da Filosofia, 

Deus como Espírito Absoluto infinito. Mais ainda, sua exposição do infinito, contendo 

nela também o finito e sua relação com o infinito, e sua concomitante exposição da 

possibilidade de os pensar nos revela outras características do pensar humano, além 

da finitude abstrata atribuída a nós por aquelas visões. Neste sentido, almejamos 

com o presente trabalho apresentar e discutir, a partir do texto hegeliano, a visão 

especulativa do infinito e de suas diversas formas, bem como a relação entre o finito 

e o infinito, nelas presente, no sentido de mostrar a existência de um modo alternativo 
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de se pensar a relação do finito com o infinito e o próprio infinito enquanto tal de 

forma a superar aquela dicotomia e possibilitar que tenhamos um caminho aberto 

para não só compreendermos em que consiste o argumento que se coloca em 

negação da inteligibilidade de Deus como também evidenciar as razões gerais que 

nos permitiria ir para além dessa dicotomia, bem como ressignificar o ser humano e 

sua capacidade de pensar a partir dessa nova forma de concepção. 

19/03/21 – Do finito ao infinito, e além: um estudo da contradição entre 

finitude e má infinitude na Ciência da Lógica de Hegel, por Gabriel Rodrigues da Silva 

(UNESP/FFC). Resumo: Ao longo desta comunicação, apresentaremos, analisaremos 

e discutiremos o conceito de finito e o conceito de infinito conforme desenvolvidos 

por Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) em sua obra Ciência da Lógica, mais 

precisamente na seção “C. A infinitude”, pertencente ao segundo capítulo, nomeado 

“O ser aí”, da Doutrina do Ser. Primeiramente, exporemos o conceito de finito. Logo 

em seguida, exporemos o conceito de infinito e sua respectiva diferenciação em má 

infinitude, o infinito do entendimento, e a verdadeira infinitude, o infinito da razão. Ao 

final, focaremos na contradição entre a finitude e a má infinitude e sua subsequente 

resolução com o desdobramento da verdadeira infinitude. Reconstruiremos a 

argumentação do filósofo e, auxiliando-nos em uma bibliografia secundária, tanto 

clássica quanto contemporânea, contextualizaremos o debate filosófico em torno do 

conteúdo proposto, principalmente, no que concerne às referências aludidas pelo 

próprio Hegel. 

19/03/21 – A religião como produto do finito e do infinito, por Fabrício 

Rodrigues Pizelli (UNESP/FFC) e Marcelo Marconato Magalhães (UENP). Resumo: 

Objetiva-se, nesse trabalho, apresentar a religião como uma suprassunsão do finito 

e infinito em Hegel. Para isso, utiliza-se a segunda observação, acerca do idealismo, 

na seção dedicada à infinitude afirmativa, no segundo capítulo, da Doutrina do Ser. 

Neste aspecto, a religião, tal como a filosofia dispõem de um mesmo estatuto 

idealista, o qual reconhece a finitude como algo verdadeiro e como algo absoluto, 

não criado e eterno. Com efeito, a religião não estabelece o ser aí finito como 

absoluto, pois reduziria o intuito final do pensar ao contingente, solapando a 

universalidade do Pensar. Desse modo, a filosofia e a religião se assentam em um 

idealismo sistemático, no qual não se detém apenas no conteúdo da representação, 
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mas está conservada na medida em que distingue da finitude do ser-aí. Portanto, a 

religião configura-se em um idealismo suprassumido no conceito, uma vez que, por 

um lado, o ideal é concreto, mas, por outro lado, é algo contido no Conceito, de modo 

que todos os momentos são inseparáveis. 

 

Conclusão 

 

Como resultados das atividades desenvolvidas, de forma análoga àquelas da 

participação do GHIE-LN no IV LLH, tem-se, pois, o seguinte. 

(1) Os próprios seminários apresentados no GHIE-LH, que foram gravados, 

bem como a apresentação do GHIE-LH no V LLH. Cabe notar que, quanto aos 

seminários apresentados no GHIE-LH, o que os membros do GHIE-LH julgaram que 

poderia ser melhorado foi relatado na forma de comentários ao final da 

apresentação. Quanto a apresentação oral do GHIE-LH no V LLH, ela foi realizada, na 

segunda seção do segundo dia, pelo Prof. Ricardo Tassinari acompanhado por cada 

um dos autores das apresentações, que expuseram seus objetivos e resultados, a 

partir dos trabalhos de estudos e pesquisas já descritos. 

(2) Os textos que estão publicados neste livro do qual faz parte este artigo, 

cujos resultados poderão ser conferidos em pormenor com suas leituras. 

(3) A própria formação (Bildung) dos participantes, em especial, devido ao 

novo formato já adotado desde o IV LLH. 

(4) A consolidação desse novo formato de proceder com os estudos e as 

pesquisas. 

Discorre-se a seguir um pouco mais sobre estes dois últimos itens. Cabe 

lembrar que, dentre os expositores, havia desde alunos do Curso de Gradução em 

Filosofia, estudando e expondo suas idéias sobre os temas presentes no 2º Capítulo 

– C. A Infinitude da Ciência da Lógica, até alunos de Cursos de Pós-Graduação em 

Filosofia (Mestrandos e Doutorandos), expondo de forma mais experiente seus 

trabalhos. Toda essa diversidade acabou sendo boa, pois, nessa diferença, pôde-se 

apontar o que e o porquê se podia melhorar os trabalhos apresentados. 

A experiência do novo formato de estudos no GHIE-LH para a participação no 

IV LLH foi ótima e enriquecedora e motivou uma forma análoga de participação no V 
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LLH. Houve, pois, continuidade na forma de estudo e pesquisa com as seguintes 

características. 

(1) Os autores estudaram bastante a Ciência da Lógica, tanto devido a 

produção em si dos textos e apresentações quanto ao novo formato, que exigia certo 

confronto de suas ideias com a dos demais participantes do GHIE-LH. 

(2) Devido ao processo como um todo, os autores adquiriram mais autonomia 

e maturidade de estudo e de pesquisa, em especial, porque eles tinham que: fazer 

suas atividades sozinhos; apresentar depois suas próprias idéias; escutar os 

comentários e críticas dos demais membros do GHIE-LH; defender suas idéias e 

inclusive mudá-las, se fosse o caso, em função do comentado; e buscar constituir 

certa unidade, a partir do que foi apontado. 

(3) Todos os participantes aprenderam muito seja com os autores seja com o 

processo como um todo. Aprendeu-se nas apresentações e discussões, porque 

sempre se traz uma nova forma de ver aquele conteúdo, o que agrega à compreensão 

que se tinha anteriormente; e também aprendeu-se com a nova dinâmica, descrita a 

seguir. 

(4) Exercitou-se trabalhar com diversas interpretações e buscar certa unidade. 

Tal exercício envolveu, primeiramente, organizar as idéias (principalmente as 

novidades que se queria trazer) para a exposição, articulando-as com o próprio 

conteúdo do texto hegeliano. Depois, na discussões com os demais membros do 

GHIE-LH, teve-se que não apenas contrapor as ideias, mas verificar em que medida 

elas se mostravam como lados de uma unidade interpretativa maior. Nesse sentido, 

além do exercício de compreensão mútua das ideias, também houve o exercício de 

reconhecimento mútuo das diversas formas de ver a filosofia hegeliana e a Filosofia 

como um todo. Logo, tal exercício foi também um exercício e experiência ético-

filosófica, o que agregou mais conhecimento e formação aos participantes.  

(5) Consolidou-se, para o GHIE-LH, uma nova forma de atividade de estudo e 

pesquisa que foi incorporada e passou a influenciar as seguintes, em espceial, para 

a participação no V LLH, e, com isso, foi estabelecida uma nova dinâmica, por todos 

os resultados positivos elencados. 

Cabe notar, por fim, que todo o material produzido (seminários gravados e 

textos) segundo tal método pode também servir a futuros leitores da Ciência da 
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Lógica, dos mais diferentes níveis, mas principalmente aos iniciantes, para, a partir 

dessas experiências de leituras, aprender com elas, tanto em termos de conteúdo 

dos estudos e das pesquisas quanto em termos da forma com que foram realizados. 

Portanto, por todos os resultados, produtos e formações alcançados, em 2020 

e em 2021, analogamente ao ano anterior, julgamos que está sendo uma excelente 

experiência acadêmica e pessoal e, em especial, no espírito da própria filosofia de 

Hegel, particularmente, no sentido de uma compreensão maior do sentido da 

Filosofia, justamente como apreensão e compreensão de nós próprios, do que nos 

cerca, e, mais ainda, do próprio Todo!



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PARTE II 

 DIALÉTICA DA FINITUDE E DA INFINITUDE 

 

 



 



 

7. A “FINITUDE” NA CIÊNCIA DA LÓGICA DE HEGEL 
 

 

https://doi.org/10.36592/9786581110208-07  

José Pinheiro Pertille1 

Víctor Eugenio Duplancic2 

Luiz Filipe Oliveira 3 

Jaderson Silva dos Santos4 

Ângelo Alexandre Delazeri5 

 

Uma primeira questão que se coloca quando o propósito é compreender o 

conceito de “finitude” na Ciência da Lógica de Hegel é quanto ao significado de sua 

presença em dois diferentes níveis do discurso especulativo hegeliano. 

 

As duas dimensões da finitude 

 

Essa questão surgiu naturalmente em uma das primeiras reuniões do grupo 

de estudos de Porto Alegre sobre a parte da Ciência da Lógica dedicada à “finitude”, 

quando um colega perguntou quais eram as páginas da edição brasileira que 

deveriam ser lidas e analisadas para se tratar do conceito lógico de finitude. Outro 

colega então respondeu à indagação indicando que seriam as páginas 134 a 142. 

Rapidamente houve uma segunda resposta diferente da primeira, que afirmava a 

parte sobre a finitude começando na página 121 e terminando na página 142. Na 

origem dessa dupla resposta estava o fato de que o texto hegeliano realmente trata 

da finitude a partir de dois títulos iguais, em páginas diferentes, um na página 121 e 

outro na página 134, abrangendo, cada uma dessas  porções,  dimensões  diferentes 
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de conteúdo. O que isso significa? 

A questão é percebida por McTaggart em seu comentário sobre a Ciência da 

Lógica, como um dos casos de posição múltipla de conceitos lógicos como “ser” ou 

“qualidade”, os quais nomeiam de modo idêntico categorias de diferentes ordens: 

“(...) and Finitude, again, is the name of a Division of the fourth order, and also of a 

division of the fifth order” (MCTAGGART, 1964, p. 14). Considere-se aqui como 

divisão de primeira ordem aquela mais geral da Lógica entre as instâncias do ser, da 

essência e do conceito; divisão de segunda ordem aquela do ser em qualidade, 

quantidade e medida, ou, aquela da essência entre a essência como reflexão dentro 

dela mesma, o aparecimento e a efetividade; ou ainda, a divisão da lógica subjetiva, 

a doutrina do conceito, entre subjetividade, objetividade e ideia. A divisão de terceira 

ordem seria a da qualidade em ser, ser determinado e ser para si; divisão de quarta 

ordem aquela do ser entre ser, nada e devir, ou aquela outra do ser aí entre ser aí 

como tal, finitude e infinitude; e divisão de quinta ordem aquela da finitude entre algo 

e outro, determinação, constituição e limite, e finitude. Vemos assim o conceito de 

finitude em uma dupla posição, ocupando na árvore genealógica das determinações 

lógicas a posição de categoria de quarta ordem (a que começa na página 121) e de 

quinta ordem (a que começa na página 134). Mas, se McTaggart oferece essa 

constatação, ele não fornece uma explicação sobre as razões que fizeram Hegel 

produzir uma tal estrutura de discurso. Segundo McTaggart, tratar-se-ia de um caso 

de “ambiguidade” deste conceito. No entanto, outra explicação possível seria 

considerar que se trata de uma demarcação de dois níveis diferentes de um mesmo 

conceito. Assim como acontece com outros conceitos lógicos, a “finitude” 

apresenta-se na Ciência da Lógica em um sentido mais estrito e em um sentido mais 

extenso. Nas palavras de McTaggart, em uma ordem mais geral em numeração maior 

(primeira ordem, sentido mais extenso) ou em um sentido mais estrito (terceira 

ordem em relação à segunda, segunda ordem em relação à primeira, etc.). 

Nesse caso, em sentido extenso, a “finitude” aparece no mesmo nível que o 

“ser aí como tal” (que lhe antecede) e que a “infinitude” (que lhe sucede), enquanto 

momentos do segundo capítulo, o “ser aí”, da primeira seção, “determinidade 

(qualidade)” do primeiro livro, “a doutrina do ser”, da Ciência da Lógica. Essa é a 

perspectiva das macroestruturas da Ciência da Lógica. 
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Em sentido estrito, a “finitude” aparece na suprassunção de sua conexão com 

o “algo” e o “outro”, e com a “determinação”, “constituição” e “limite”. Essa “finitude” 

constitui-se de “imediatidade”, “barreira” e “dever ser”, elementos que conduzem à 

sua passagem para o “infinito”. Essa é a dimensão das microestruturas da Lógica 

hegeliana. 

Uma tal variedade polissêmica das estruturas lógicas, por sua vez, responde 

a uma exigência do discurso especulativo hegeliano. Para esse, ao invés da fixação 

pelo entendimento dos conteúdos aos significados dos conceitos, ao modo como 

procedem Wolff e Kant, é importante um discurso dialético (racionalmente negativo) 

em conjunção com um movimento especulativo (racionalmente positivo) que 

suprassuma o discurso congelante do entendimento. 6  Trata-se do que na 

Fenomenologia (1807) constitui a proposição especulativa, e na Lógica a dupla ou 

mesmo tripla posição de uma categoria na topografia conceitual: 

 

“(...) a natureza do juízo e da proposição em geral – que em si inclui a diferença 

entre sujeito e predicado – é destruída pela proposição especulativa; e a 

proposição da identidade, em que a primeira se transforma, contém o 

contrachoque (Gegenstoss) na relação sujeito-predicado” (HEGEL, 2014, §61, p. 

60). 

 

Considerações sobre a “imediatidade da finitude” 

 

Como observado anteriormente, a imediatidade faz parte da dimensão estrita 

da finitude. Além das diferenças que ressaltamos, podemos dizer também que a 

dimensão extensa começando na segunda sessão com o “ser aí” (Dasein) tem um 

caráter positivo visto que a qualidade e o algo aparecem como determinação positiva 

do ser frente à indeterminação e imediatez da primeira sessão, onde se dá a relação 

do puro ser com o puro nada. Na imediatidade o cerne da finitude é a sua 

autonegação através do perecimento, da morte. Além disso, outros dois aspectos 

centrais nessa passagem é a relação entre o imediato e o mediado na lógica 

                                                     
6 Cf. HEGEL, 2012, §§ 79-83, pp. 157-170. 
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hegeliana e também o começo de uma nova forma do método da negação da 

negação.  

No desenvolvimento das determinações da finitude, a negação toma um papel 

central. Hegel vai dizer que as coisas finitas “são, mas a verdade desse ser é o fim 

delas” (HEGEL, 2016, p. 134). O que é finito tem o “germe do perecer” (Ibidem) em si 

desde o seu nascimento, assim, a finitude é a raiz mais profunda da negação. Hegel 

vê a contradição encarnada no mundo, no ser determinado, ao invés de afirmar que 

ela é um erro ou limite da razão. Se a contradição existe no pensamento das coisas 

é porque ela é constitutiva da própria realidade. As coisas finitas são contraditórias 

em si mesmas, a verdade da sua natureza é a sua própria anulação, sua 

autonegação. Porém, Hegel não é um filósofo da finitude, se ele se detém em uma 

reflexão filosófica da unidade finita do ser aí é para mostrar que desde essa categoria 

já se encontra a contradição entre o finito e o infinito, assim como a base para a 

superação positiva dessa contradição através da negação da própria finitude. Trata-

se do transpassar, através do processo lógico, do momento da finitude para um 

momento mais elevado, da infinitude.  

A imediatidade da finitude e a sua verdade como a sua autonegação é um 

momento importante para a lógica ontológica hegeliana, mas tão importante quanto 

a percepção da contradição como inerente ao mundo é a superação dessa 

contradição. Hegel pretende superar a finitude enquanto categoria do entendimento 

que, para ele, leva agarrada consigo a tristeza de saber que a sua verdade é seu fim, 

ou seja, sua realização é a sua morte. O entendimento, enquanto categoria que fixa 

as determinações, vê na finitude a pura negatividade que se contrapõe à infinitude, 

isto é, ao positivo. Contudo, a questão não é tomar o entendimento como algo 

pejorativo e sim mostrar tanto a sua necessidade no papel de compreender as 

determinações da finitude em sua imediatidade e, ao mesmo tempo, apontar o 

caminho de sua superação através da razão dialética.  

É interessante a presença de um conceito psicológico na doutrina da lógica. A 

tristeza da finitude nos remete à consciência infeliz da Fenomenologia do Espírito. 

Ambas compreendem o essencial ou o verdadeiro como algo fora de si mesmo, num 

“além inatingível” (HEGEL, 2014, p. 163) que, para a consciência infeliz, é o Imutável, 

o universal, ao passo que, para a finitude, é o próprio infinito ou o imperecível. O 
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entendimento, para Hegel, volta à “oposição abstrata do nada e do perecer ao ser” 

(HEGEL, 2016, p. 134), pois o seu resultado, a morte, é um nada vazio onde não há 

espaço para uma positividade, mas simplesmente a tristeza de se enxergar como o 

inessencial. Dessa maneira, o entendimento concebe o não-ser como um absoluto 

intransponível que não permite mediações com qualquer positividade, mas regressa 

em um nada abstrato e vazio de conteúdo.  

Por um lado, a profunda compreensão hegeliana das determinações das 

coisas finitas antecipa a filosofia da finitude do século XX, como, por exemplo, a 

concepção do ser-para-a-morte de Martin Heidegger e, por outro, continua firme na 

metafísica do idealismo alemão com a tentativa de unificar o finito com o infinito em 

um sistema lógico onde a verdade de ambos é sua relação e determinação recíproca.  

Na Ciência da Lógica, Hegel não pára nessa negação simples da finitude. Para 

ele, a imediatidade cumpre o papel de porta de acesso para a mediação com o 

positivo. É com a categoria do entendimento que é possível adquirir o material vivo 

– e suas relações – que será refletido, pensado e superado. O imediato contém em 

si a dialética do “algo” e do “outro”, a “determinação”, a “constituição” e o “limite” e 

também os conceitos mais elevados da esfera da qualidade: nascer e morrer. Essa 

reflexão exterior sobre o mundo que compreende a finitude das coisas no limite da 

vida e da morte é o que permite a reflexão filosófica se desenvolver em sua imanência 

e, a partir da base conceitual contraditória que existe no coração das coisas finitas, 

diluir a oposição rígida em uma unidade mais elevada.  

A Ciência da Lógica hegeliana é um processo de mediações, onde as 

categorias e determinações se desenvolvem, se dissolvem e se transformam em 

outras. Aqui não é diferente, Hegel trata a imediatez da finitude também como um 

momento do processo que deve ser superado no desenvolvimento de suas 

determinações, desenvolvimento esse que vai desembocar na mediação entre a 

finitude e infinitude não como dois opostos inconciliáveis, mas como uma unidade. 

Como aponta Fernández, a questão para Hegel é “pensar a finitude e ver como a 

infinitude é constitutiva dela” (FERNÁNDEZ, 2003, tradução nossa, p. 170). A própria 

“imediatidade da finitude” já é ela mesma resultado de um processo de 

determinações da dimensão extensa da finitude. Ou seja, ela mesma é mediada e já 

percorreu um processo lógico.  
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A relação entre o imediato e mediado é crucial para compreender não só a 

finitude na lógica hegeliana, mas a obra como um todo. A dialética entre ambos dita 

o ritmo do movimento das categorias no seu processo. O imediato que pode ser visto 

como a reflexão exterior começa por apresentar as definições fixas nas quais as 

categorias são apreendidas pelo entendimento. Ele é essa base conceitual que 

permite enxergar as contradições de uma categoria nela mesma e também frente à 

outra. A mediação começa com essa reflexão exterior, com esse imediato, reflete as 

determinações fixas, para então superá-las no movimento dialético-especulativo 

que marca o ritmo da Ciência da Lógica. Podemos chamá-la de reflexão imanente, 

pois, através da oposição imediata entre os contrários (como finito e infinito), mostra 

como eles podem ser e são idênticos, e em que condições esses contrários são um 

e o mesmo. A reflexão imanente parte das categorias mortas, estáticas e que 

imediatamente são opostas, para então flexibilizá-las num movimento vivo, onde 

esses contrários se movem até revelarem ser idênticos entre si.  

Hegel termina a “imediatidade da finitude” dizendo:  

 

“(...) o desenvolvimento do finito mostra que ele, enquanto essa contradição, 

colapsa dentro de si nele, mas efetivamente a dissolve, no sentido de que ele não 

é apenas perecível e perece, mas que o perecer, o nada, não é o último, mas 

perece.” (HEGEL, 2016, p. 136). 

 

O perecer do perecer é uma nova forma da negação da negação na Ciência da 

Lógica. É assim que Hegel pretende ultrapassar a reflexão exterior do entendimento 

através da razão dialético-especulativa, que dissolve a fixidez das categorias num 

movimento onde a morte não é o simples nada, o fim último, mas ela mesma perece. 

O processo no qual o finito e o infinito serão conciliados começa com essa 

dissolução da categoria fixa de finitude, transformando-a em um momento 

especulativo que abre espaço à mediação entre essas categorias. A reflexão 

imanente começa, então, a dissolver a oposição rígida entre o finito e o infinito para 

revelá-los como parte, como graus de um mesmo mundo, de uma mesma unidade.  

A negação da negação é o primeiro passo para a mediação com o infinito. 

Hegel parece demonstrar que o que é finito morre na tentativa de se realizar 
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plenamente, no sentido de que “(...) as coisas finitas desaparecem precisamente 

porque são tentativas de corporificar o infinito, que a morte é, por conseguinte, a sua 

realização plena” (TAYLOR, 2014, p. 268). Contudo, essa morte não resulta em um 

nada vazio de determinação, mas ela mesma faz parte de um processo que se mostra 

infinito e positivo, onde a própria infinitude afirmativa aparece como a verdadeira 

negação da negação.  

 

A barreira 

 

Daqui em diante, Hegel trata de apresentar as mediações mais autênticas da 

finitude, não simplesmente enquanto um contraponto à infinitude – esta é a posição 

mais geral do finito na Doutrina do Ser –, mas sim, segundo as suas 

autodiferenciações internas. Quer dizer, a diferenciação não é apenas uma qualidade 

externa da finitude, a partir da qual ela é distinta daquela da infinitude, porém, para 

as duas determinações, essa qualidade corresponde a uma reflexão tanto exterior 

quanto interior. Nesse sentido, a primeira subseção (“a. Algo e um outro”) de “B. A 

finitude” afirma que a natureza do algo (Etwas) está em um outro (Anderes), ao passo 

que a segunda (“b. Determinação, constituição e limite”) toma essa natureza do algo 

como estando em si mesma. Na terceira subseção (“c. A finitude”), temos a 

reconciliação de ambos os lados, de modo que, no que diz respeito à natureza do 

algo, ela é tanto um exterior interiorizado quanto um interior exteriorizado. O que isso 

significa? Hegel está articulando uma nova concepção acerca das propriedades 

essenciais das coisas existentes de cunho relacional, rompendo com as anteriores 

concepções imanentistas.  

Com esse horizonte de discussão, a noção de barreira (Schranke) 

desempenha aqui um importante papel na transição da imediatidade do sentido 

estrito de finitude à sua mediação, na medida em que ela expressa um momento mais 

amplo e interno ao finito, capaz de preservar e organizar especulativamente os 

momentos anteriores. A barreira é, portanto, a primeira mediação do principal sentido 

de finitude tratado em nosso presente texto. O procedimento de suas linhas 

fundamentais tem início à luz daquela tríade que, para Hegel, explicita a estrutura 

autêntica dos objetos e que repetidamente aparece em suas análises filosóficas, a 
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saber, a tríade composta pelos momentos da indiferença, da diferenciação e da 

unidade dos diferentes.  

O encadeamento desses três momentos ocorre a partir de uma retomada da 

relação (Beziehung)7 entre um algo e um outro. Hegel declara que o começo da 

reflexão acerca do finito parte de uma dimensão de exterioridade que, embora não 

apreenda a dinâmica própria dessa determinação, ainda assim abre o caminho para 

um momento posterior de imanência que não despreza as relações da finitude, mas 

encontra nelas a sua natureza desenvolvida e atualizada. Dessa forma, o finito 

primeiramente se apresenta conforme o momento da indiferença, em que um algo 

aparentemente isolado está tanto, por assim dizer, em casa consigo mesmo quanto 

contendo um elemento alheio que nega essa sua determinação. Essa é a primeira 

negação que, ao mesmo tempo em que determina o escopo do algo, separa-o dos 

outros,8 preservando-o na pura indiferença. Em seguida, passamos ao momento da 

diferenciação. Com isso, embora o finito sob análise se reivindique um “algo” frente 

a outros, ele só é tal porque é, simultaneamente, um “outro” de um segundo algo. 

Nessa relação ainda indeterminada, o limite (Grenze) – a linha divisória ou o negativo 

para ambos – acaba por ser aquilo que é tanto essencial (aparecendo 

imediatamente) quanto estranho. Assim, a diferenciação consiste no 

reconhecimento de que o algo também é um ser-para-outro e diferente deste. 

No terceiro momento, temos o ponto de virada à mediação da finitude em seu 

sentido estrito com a exposição da unidade desses seres diferentes. Quer dizer, por 

conta da estranheza ou da alteridade contida na própria natureza do algo, o limite 

mostra-se não apenas enquanto uma linha delimitadora, mas também se revela uma 

                                                     
7 Parece-nos digno de nota destacar a importância que Hegel concede ao papel das relações que o 
algo trava com um outro e, então, consigo mesmo. Por que isso é assim? Ora, a manifestação da 
natureza mesma do algo não depende unicamente de propriedades essenciais contidas em seu 
interior, como é de se esperar em uma teoria imanentista acerca da noção de substância. Contudo, a 
posição hegeliana é mais dinâmica e menos estática e, portanto, concebe que toda e qualquer 
propriedade essencial precisa se atualizar nas relações que o algo realiza com o seu ambiente, para 
assim ser posta à prova enquanto tal; ou seja, a determinidade somente se apresenta plenamente ou 
se efetiva após um processo de externalização (Entäusserung), semelhantemente à dinâmica 
aristotélica entre potência (dynamis) e ato (energeia). Por certo, a noção de substância ainda não foi 
apresentada e será exposta apenas na Doutrina da Essência, mas essa breve explicação procura 
justificar por que o próprio Hegel enfatiza em itálico a repetida utilização de “relação” (Beziehung) 
nesse trecho da Ciência da Lógica (Cf. HEGEL, 2016, p. 138). Ou, como afirmado algumas páginas 
atrás: da análise do algo e do outro, “(...) a verdade deles é a sua relação” (HEGEL, 2016, p. 124). 
8 “(...) ’omnis determinatio est negatio’, como diz Espinoza” (HEGEL, 2012, §91 Z, p. 187). 
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barreira. Em que consiste essa nova determinação? A barreira é uma espécie de um 

ir-além-de-si-mesmo ou um visar-a-transcendência-do-que-se-é-inicialmente 

contido e expresso pelo finito. Ou seja, ir além de quê? Do limite que se apresenta 

desde o começo da finitude. Hegel aponta que a barreira suprassume o limite à 

medida que o próprio desenvolvimento do algo consiste no fim ou no perecimento de 

seu ser; em seu próprio deixar-de-ser o que é inicialmente. Nessa medida, a 

suprassunção da barreira caracteriza-se por negar a unilateralidade do limite, 

conservar a sua linha divisória enquanto uma demarcação dos diferentes e elevar 

essa divisão à perspectiva de uma diferenciação entre momentos distintos de uma 

mesma totalidade. Dessa forma, a barreira não se esgota em si mesma, mas tem 

uma abertura a algo que ela não é. O que o próprio algo é inicialmente apenas nos 

leva ao limite e se mantém confortável nessa apresentação. Nesse sentido, o limite 

deve ser situado como um momento da barreira. 

De forma geral, o intento de Hegel com essa qualificação é o de ir além da 

demarcação imposta pelo limite e mostrar a dinâmica própria da relação do algo e 

do outro a partir de uma perspectiva que não é hierárquica ou unilateral, mas antes, 

vinculada a um contexto em que ambos manifestam a sua relação recíproca. Em 

outros termos, a própria existência do conceito de barreira depende de uma 

perspectiva relacional, conforme apresenta a interdependência entre momentos e 

lados distintos. 

A propósito dos exemplos, podemos pensá-los em dois sentidos: o primeiro 

articulando a ideia de fronteira e o seguinte a transição para uma dimensão 

intersubjetiva. No primeiro caso, o limite (fim) de algo finito, na verdade, vem a ser 

compreendido como uma barreira, no sentido do início de uma nova etapa, como no 

exemplo apresentado por Rosen (2014) da fronteira entre a França e a Suíça, 9 

segundo a qual tem a função tanto de separar os dois países quanto de situá-los em 

uma relação. Ou seja, a finitude de um mobiliza, por via negativa, a finitude do outro, 

não sendo a divisão de ambos um limite insuperável, porém, ela deve ser 

ultrapassada para a autêntica compreensão do que é cada país.10 Dessa mesma 

                                                     
9 Cf. ROSEN, 2014, p. 137. 
10 Em outros termos, a França não é apenas o que os/as franceses e seus/suas habitantes pensam 
dela. 
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forma, diferentes períodos históricos manifestam a sua verdadeira finitude na 

medida em que não se encerram apenas em si mesmos, mas permitem uma abertura 

para a compreensão à luz da história mundial.  

Por outro lado, a noção de barreira também pode ser interpretada como aquela 

da transição de uma perspectiva subjetiva do limite à perspectiva intersubjetiva da 

barreira, sendo graus distintos de um mesmo objeto. Nesse contexto, o limite 

expressaria o ensimesmamento do sujeito, enquanto que a barreira marcaria o 

rompimento com tal subjetivismo e o início de um contexto intersubjetivo articulado 

pela relação de alteridade.11 Apesar dessa altura da Ciência da Lógica, assim como 

da obra em geral, não tematizar a consciência-de-si, ressaltamos que esse sentido 

deve somente servir aos nossos propósitos de exemplificação.  

Nesse sentido, o conceito de barreira remete aquele de dever ser (Sollen), pois 

ele apresenta a ideia de um porvir ou um vir a ser algo distinto do que se é 

inicialmente, isto é, de uma abertura à alteridade. Embora o dever ser seja objeto da 

próxima seção, temos de destacar a sua relação de mútua implicação com a barreira. 

Esses dois conceitos são os autênticos conceitos ou momentos da finitude. Hegel 

afirma que apenas a barreira é desenvolvida na finitude, já o dever ser está apenas 

potencialmente presente. Quer dizer, se este se efetivasse, cumpriria sua 

determinação, mas deixaria de existir. 

 Não mais como uma mera reflexão exterior e, portanto, enquanto reflexão 

imanente, a finitude converte o seu limite e a sua determinação, respectivamente, em 

sua barreira e o seu dever ser. No tocante a esse novo registro e à relação do dever 

ser com o limite, Hegel nos diz:  

 

“(...) o dever ser é embarreirado (beschränkt) apenas em si (an sich),12 com isso, 

para nós. Através de sua relação com o limite (Grenze) já nele imanente, ele é 

                                                     
11 Como no filme The Truman Show (Peter Weir, 1998),o horizonte sempre contemplado por Truman 
expressava aquilo que era o seu limite. No entanto, quando ele modifica o seu comportamento diante 
desse seu mundo-limitado, então percebe a alteridade no interior do seu mundo egodirecionado e, 
dessa forma, recebe informações alheias a este, a ponto de, então, estabelecer contato com o que 
estava fora do seu limite (ex.: o produtor  Christof). Sob essa nova descoberta, Truman alcança a 
parede que simulava uma paisagem diariamente. Nela, ele não vê mais um limite, mas sim, uma 
barreira. 
12 Nos textos hegelianos, “an sich” tende a aparecer em contextos de comparação, como na relação 
aqui tratada entre o algo e o outro. O seu sentido é de algo ainda em potência, remetendo, mais uma 
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embarreirado (beschränkt), mas esse seu embarreiramento (Beschränkung) está 

envolvido no ser em si (Ansichsein), pois, conforme seu ser aí (Dasein), isto é, 

conforme sua determinidade contra a barreira (Schranke), ele está situado 

(gesetzt) como o ser em si (Ansichsein).” (HEGEL, 2016, p. 137).13 

 

Em outras palavras, a atualidade do dever ser é ser potencialidade. Como um 

ser em si diferente da barreira, o dever ser tem a sua realização garantida apenas de 

modo formal e não efetivamente. Na medida em que a barreira é aquilo que 

reconhece seu limite e tem de ir para além dele, ela está em íntima relação com o 

dever ser. Como Hegel escreve no final dessa subseção, “ambos são inseparáveis” 

(HEGEL, 2016, p. 138). Contudo, distinguem-se no que diz respeito à forma da sua 

atualidade. 

Assim sendo, a barreira expressa a imanência do finito, tendo em vista que ela 

é o que melhor define a sua determinação: ter como potencialidade o ir-além-de-si-

mesma; nunca ser uma determinação encerrada em si mesma, mas sempre se 

projetar a uma finalidade transcendente. Por um lado, essa é a sua identidade com o 

dever-ser, uma vez que este último anuncia a superação das condições atuais de 

algo, porém, ao mesmo tempo, depende para isso da determinação da noção de 

barreira enquanto um ir-além-de-si. Eis, portanto, o círculo das mediações da 

finitude. No entanto, tal circularidade está presente unicamente no plano das 

potencialidades. Quando no plano das atualidades, a barreira e o deve-ser 

demonstram a sua unidade especulativa, isto é, relacionam-se enquanto diferentes. 

 

Determinação contextual e ontológica do dever ser 

 

Como  Hegel  geralmente  faz em suas observações,  na  bservação a  respeito 

do dever ser ele reserva o direito de comentar de modo mais livre e contextualizador 

o que aparece na sessão argumentativa de modo velado mediante a feição de sua 

spekulative Kunstprosa. Aqui, além de aprofundar os argumentos, tendo em vista que 

                                                     
vez, à distinção aristotélica entre potência e ato, a qual Hegel traduz nesse contexto como “em si” (an 
sich) e “nele” (an ihm). 
13 As modificações na tradução para o português são de nossa responsabilidade. 
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o dever ser já aparece na exposição a respeito da barreira, ele também oferece um 

vislumbre da aplicação do tema tratado em meio a realidade prática e doutrinal da 

filosofia. Mais especificamente, ele se ocupa de apresentar os instrumentais para 

compreendermos de que modo o tema específico, o dever ser, havia sido 

deliberadamente utilizado por seus coetâneos.  

  Hegel inicia a observação lembrando que a doutrina do dever ser havia sido 

frequentemente utilizada em seu tempo. Como sabemos, essa característica peculiar 

do modo de representar as relações fora fortemente difundida no interior da escola 

kantiana, principalmente devido aos preceitos da CRP (1781) unidos aos efeitos da 

CRPr (1788). Essa filosofia afirmava que cada sujeito possui sua determinação e 

limite no espaço circunscrito de seu si mesmo, isto é, em sua determinação positiva 

e sua identidade, estando ontologicamente numa espécie de negação não 

especulativa com aquilo que não era si mesmo. A possibilidade do dever ser residia 

nesse limite ontológico.  

  Com as máximas principais, “tu podes, porque tu deves” e “(...) tu não podes, 

justamente porque tu deves” (HEGEL, 2016, p. 138), Hegel acena para o fato 

paradoxal contido nessa determinação do dever ser, a saber, de se colocar tanto para 

além da barreira, de suspender o limite, tanto de estar restrito à sua determinação 

própria, pois apenas assim poderia prevalecer o sentido imperativo que o conceito 

de dever representa. O que deveria ser, é e não é ao mesmo tempo, deve e não deve 

simultaneamente, pois se fosse não deveria ser, e, ao passo que deve, não é. Ele 

contém ao mesmo tempo o seu ir-além quanto seu permanecer, afirma e anula seu 

si mesmo. O dever contém, portanto, uma dupla determinação, a saber, como 

determinação contra sua negação, a afirmação de si mesmo, mas também como um 

não-ser, como limitação, ou seja, a própria negação de si como uma determinação. 

Desta forma, Hegel situa o finito enquanto relação de sua determinação com seu 

limite, de modo que a determinação é um dever, e o limite, na verdade, uma barreira. 

De modo que nega a si mesmo, o dever ser expressa já o ir-além da própria finitude, 

a saber, à infinitude.  

  A finitude pressupõe tanto a si mesmo quanto a negação de si, tanto a 

igualdade com um outro quanto o espaço qualitativo de seu outro, mas, segundo 

Hegel, faz isso apenas de modo formal, ou seja, resguarda apenas a possibilidade 
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formal do devir especulativo, sinônimo aqui de uma impossibilidade efetiva. Por 

consistir apenas numa possibilidade formal, ou seja, uma impossibilidade efetiva, o 

dever ser sempre descamba numa espécie de progresso infinito onde a possibilidade 

nunca sai do horizonte sempre distante de efetivação. Nesse sentido podemos 

demarcar aqui a doutrina de Fichte que, de acordo com a análise que Hegel já havia 

feito deste na Differenzschrift, cai numa espécie de progresso ao infinito, isto é, 

jamais consegue efetivar a totalidade de suas determinações deduzidas a partir do 

princípio do Eu absoluto.14 O que resta é sempre um imperativo a se tornar o que se 

é originalmente, uma exigência eterna ao Eu de estar de acordo consigo mesmo. Na 

verdade, Hegel está demonstrando as deficiências lógicas de um modelo usualmente 

estimado em sua época para ser aplicado em filosofia prática.   

  Deste modo, o conceito do dever ser, quer dizer, seu lado especulativo e 

verdadeiro já supõe um ir-além, pois “o outro de uma barreira é precisamente o além 

da mesma” (HEGEL, 2016, p. 139). O que faz com que ele permaneça fixo e 

meramente formal, ou seja, que ele não alcance a efetivação de seu conceito é que 

ele é perpassado pelo modo típico do entendimento de lidar com cada coisa. Hegel 

fala mais especificamente de um verständiges Denken que não quer se aplicar para 

ver o que está no conceito, ou seja, que não pode ir efetivamente além da barreira, 

ainda que se possa conceber formalmente. Com o temor de assumir o próprio erro e 

sua verdade ruir, o entendimento fixa-se em si mesmo e abandona a efetividade e a 

verdade especulativa contida em seu conceito que ele pode conceber, mas não 

realizar a partir de si mesmo. Daí o progresso infinito. Para lembrarmos novamente 

um exemplo da época de Jena, onde ele lida mais diretamente com as consequências 

da filosofia crítica, esse padrão que ele atribui ao dever ser pode ser visto em 

consonância com as filosofias da subjetividade, que no perigo de dessacralizar-se, 

ao se lançar à objetividade, refugiava-se em si mesma.15  

  Interessante notar que Hegel nos oferece a objetividade mais basal como 

contrapartida desta atividade fugidia da finitude subjetivada moldada pelo dever ser; 

utiliza o exemplo da pedra que não sente e não pensa, ou seja, não utiliza do modo 

do entendimento de lidar com cada coisa e que, por isso, sua delimitação, aquilo que 

                                                     
14 Cf. HEGEL, 2003, pp. 74-76.  
15 Cf. HEGEL, 2009, p. 23.  
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pelo qual ela é propriamente pedra, não é barreira alguma, mas sim si mesmo em 

unidade com seu ser outro, quando observado a partir do ponto de vista 

mineralógico. Nesta mesma seara oferece outras amostras objetivas destoantes do 

formalismo ao qual o pensar pode decair, como, por exemplo, a relação 

interdependente entre o germe, a planta, a flor e o fruto, e o carecimento que suscita 

a fome e a sede a partir da determinação de ser um com seu outro. A partir deste 

ponto aclara-se os princípios fundamentais que marcará a infinitude e sua 

progressão.  

  No último parágrafo da “Observação”, Hegel assevera que o ir além da barreira 

é um ir além finito.16 O contraponto em relação àquela determinação fundamental do 

dever ser será que a Razão, o universal, não pode ser movida por nenhum poder ir 

além, ou seja, nenhuma capacidade, mas ela é o próprio ir-além efetivo, desgarrado 

de todo limite, por isso não pode, mas é. Nesse sentido que vale a pena dizer que, 

para Hegel, nada pode ser aquilo que já não é. Por isso que o mero apontar formal e 

abstrato do dever ser para além da barreira, que Hegel diz ser finito, já significa um 

ser além efetivo no fundamento.  

  Nesse sentido, por ser um ir além finito que o dever moral (Pflicht), como 

sinônimo do dever ser (Sollen), ataca apenas o desejo egoísta, ainda que se 

mantenha plenamente acomodado dentro do raio de determinações da finitude. Ele 

reconhece apenas um espaço além, sem poder efetivar neste campo. Nesse sentido, 

ele não é solipsista, mas tampouco, calcado em si mesmo, transita com sucesso para 

aquele estágio mais elevado. Por isso, novamente polemizando com pensadores de 

seu tempo, Hegel diz que aqueles que através do dever ser imaginaram estar pondo 

uma realidade além da finitude para salvar a possibilidade da moralidade não 

perceberam que este conceito acomoda perfeitamente a finitude enquanto tal. A 

polêmica aqui é dedicada à doutrina dos postulados da razão prática (liberdade, 

imortalidade da alma e Deus), lançada por Kant e desenvolvida pelos kantianos em 

prol da ortodoxia. Grosso modo, a doutrina dizia que se há o dever, ou seja, se ele é 

absolutamente imperativo e objetivamente correto, então também deveria haver as 

condições de possibilidade do dever. Hegel chama atenção ao fato desta doutrina 

                                                     
16 Cf. HEGEL, 2016, p. 140. 
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dar legitimidade à imperfeição da finitude, que impede sua passagem ao infinito, pois 

ensina-a a satisfazer-se a partir de si mesma ou apenas com o sentimento da 

existência desse outro além. Nessa configuração, a finitude se contentaria 

perfeitamente com um fundamento não alcançável e, por isso, não realizável, a partir 

do qual poder-se-ia apenas participar. Nesse mesmo espírito, Hegel já havia alertado 

em Fé e saber (1802) que “é exatamente por meio de sua fuga diante do finito e da 

fixidez da subjetividade que o belo se torna para a subjetividade coisas em geral” 

(HEGEL, 2009, p. 22). Mais especificamente, Hegel está dizendo que o mesmo padrão 

ontológico que molda a finitude é projetado para aqueles princípios considerados 

superiores, como a ideia de Deus. Coloca-se Deus como um além, e nisso ele não se 

distancia dos demais finitos concebidos mediante aquele padrão. Não alcança a 

efetividade desta relação, o que seria necessariamente um ir-além da finitude 

mesma, isto é, uma identidade consigo a partir de seu outro, a negação da negação, 

a saber, o infinito.  

 

Da passagem do finito para o infinito 

 

"O dever ser contém, por si, a barreira e a barreira, o dever ser. Sua relação um 

para com o outro é o próprio finito que contém ambos no seu ser dentro de si. 

Estes momentos de sua determinação estão contrapostos qualitativamente; a 

barreira está determinada como o negativo do dever ser e o dever ser, igualmente, 

como o negativo da barreira. O finito é, assim, a contradição de si dentro de si; 

ele se suprassume, perece." (HEGEL, 2016, p. 141). 

 

O destino do ser finito é perecer, mas não desaparecer. Perecer é apresentado 

como a contradição que o ser finito tem em si mesmo, uma contradição qualitativa 

que é a que resulta da dialética entre "dever ser" e "barreira". O "lugar" desta 

contradição qualitativa é o ser finito qua “o comum” [das Gemeinschaftliches] 

(HEGEL, 2016, p. 138), o lugar dinâmico da transferência mútua entre barreira e deve 

ser. Estes são, por sua vez, os "momentos" (Momente) do ser finito.17 Quando o 

desdobramento de ambos os momentos foi discursivamente realizado (no próprio 

                                                     
17 Cf. HEGEL, 2016, p. 137. 
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texto de Hegel), eles se mostram contidos mutuamente e sua relação – que é o ser 

finito mesmo – é apresentada como seu "Insichsein" (ser dentro de si), sua retirada 

em si mesmo. É nesta retirada em si que o ser finito encontra sua negatividade, não 

como algo externo, mas como pertencente a ele como seu “próprio”. 

 

"(...) Mas esse seu resultado, o negativo em geral, é 1) sua própria determinação; 

pois ele é o negativo do negativo. Assim, no perecer o finito não pereceu; ele se 

tornou, inicialmente, apenas um outro finito, que, contudo, é igualmente o perecer 

como passar para um outro finito e assim por diante, por assim dizer, para o 

infinito." (HEGEL, 2016, p. 141). 

 

Ao entrar em seu “em si” depois de ter se desdobrado em seus momentos, o 

ser finito assume sua determinação destinada (Bestimmung) na medida em que se 

reconhece como sendo o negativo do negativo. É o negativo do negativo porque é a 

negação mútua entre “dever ser” e “barreira” e porque é a negação dessa negação 

mútua. Sua positividade consiste em saber ser a negação de sua finitude, mas negar 

sua finitude é, de alguma forma, superá-la, ou seja, continuar sendo em outro modo 

de finitude, e isto, de uma forma infinita. Mas quem é esse "outro finito"? Seria 

plausível pensar aqui que um ser finito transcende seu próprio ser em uma espécie 

de "reencarnação infinita" em outro/outros modo/s de ser finito? Seria assim a 

verdadeira determinação, o verdadeiro destino (Bestimmung) do ser finito ser 

múltiplos modos de ser, e, portanto, ser infinito sendo finito? Talvez se possa pensar 

aqui que na palavra determinação, Bestimmung, está enclausurada algo como uma 

energeia monádica que transcende o finito e o leva a uma continuidade na espécie. 

De tal forma, um ser finito "particular" pereceria, mas permaneceria como um ser 

finito "em geral" (que faz parte de sua determinação essencial),  "vivo" na 

continuidade de sua espécie.18 

 

“Mas 2) Considerado mais detalhadamente esse resultado, o finito, no seu 

perecer, nessa negação de si mesmo, alcançou seu ser em si, juntou-se consigo 

mesmo nisso. Cada um dos seus momentos contém justamente esse resultado; 

                                                     
18 Cf. STEKELER-WEITHOFER, 2020, p. 482. 
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o dever ser vai além da barreira, isto é, além de si mesmo; além de si, contudo, ou 

além de seu outro, é apenas a própria barreira. Mas a barreira aponta além de si 

mesma imediatamente para seu outro que é o dever ser; este, contudo, é a 

mesma cisão do ser em si e do ser aí como a barreira, é o mesmo; além de si, ela 

se junta, portanto, igualmente apenas consigo." (HEGEL, 2016, pp. 141-142). 

 

Hegel então recapitula o movimento que constitui o ser próprio do ser finito: o 

movimento alternativo, semelhante a um movimento de pêndulo, entre a “barreira e 

o “dever ser”. A barreira é o ponto de vista a partir do qual o "até onde" é visto, o dever 

ser é o "até onde" a partir daquele primeiro "até onde" e, com ele, o retorno implícito 

em direção à barreira que ele pressupõe, e necessita para ser negada. Se este 

feedback mútuo entre o dever ser e a barreira não fosse dado, permaneceria nas 

filosofias kantiana e fichteana que Hegel está criticando. Pois neles a “barreira” 

indicava a limitação da razão, e o "dever ser", o suposto ponto de resolução das 

contradições da própria razão; mas Hegel deixou claro que tal forma de considerar a 

"barreira" e o "dever ser" são, antes, a perseverança na finitude e, portanto, na 

contradição.19 Em contraste com este "persistir" (Beharren), Hegel nos apresenta a 

mobilidade própria da contradição que "empurra" o finito, o ser finito para suas 

últimas consequências e, nesse mesmo ato próprio de sua energeia interior e de sua 

determinação destinada (Bestimmung), ele se encontra em seu próprio ser, em seu 

si mesmo. 

 

"(...) este, contudo, é a mesma cisão do ser em si e do ser aí como a barreira, é o 

mesmo; além de si, ela se junta, portanto, igualmente apenas consigo. Essa 

identidade consigo, a negação da negação, é ser afirmativo, assim, o outro do 

finito, o qual a primeira negação deve ter por sua determinidade; – aquele outro 

é o infinito." (HEGEL, 2016, p. 142). 

 

Nesta  última  frase,  Hege l nos mostra como o ser finito, sendo ele mesmo, é, 

da mesma forma, outro. E que este outro é o infinito. Para que esta última afirmação 

não permaneça abstrata, Hegel desenvolverá uma longa exposição sobre o infinito 

                                                     
19 Cf. HEGEL, 2016, p. 141. 
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qualitativo. Mas do que já foi exposto, pode-se dizer também que o ser finito, ao 

assumir precisamente sua finitude e no próprio ato de terminar, concluir, perecer, é, 

do ponto de vista epistemológico, a continuação de ser na categoria do infinito. Seu 

contínuo ser finito, o contínuo morrer de todos os finitos, é o que constitui, no mesmo 

ato, o infinito. Isto não é naturalmente "visto" da perspectiva do finito determinado, 

mas da perspectiva do "absoluto" (HEGEL, 2016, p. 142). O finito em si constrói sua 

passagem ao infinito, mas como nessa passagem não pode ser definitivamente 

suprassumido, o finito aparecerá mais tarde, na Doutrina da Essência, onde 

tematicamente coloca e pressupõe as determinações de reflexão.20  
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8. APONTAMENTOS SOBRE O CONCEITO DE INFINITUDE NA DOUTRINA-DO-SER DE 

HEGEL1 
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1 Introdução 

 

Este trabalho tem como objeto investigar as inquietações relacionadas ao 

conceito de infinitude no começo da Ciência da Lógica de Hegel, pois entendemos 

que a discussão perpassa diversos campos de conhecimento, e possibilita diferentes 

formas de discutir e tartar o conceito de infinito e finito. Hegel demonstra que existe 

uma dialética entre infinitude e finitude, superando a dicotomia e parcialidade que 

esses dois conceitos seriam excludentes entre si. 

No caminho percorrido pelo ser na Grande Lógica, o conceito de infinitude tem 

contido no seu autodesenvolvimento a própria finitude, entendido como seu limite, e 

lhe conferindo verdade e racionalidade na medida que o finito participa e faz parte do 

processo, Hegel concebe como má infinitude quando a finitude não participa deste 

processo. 

Neste sentido iremos analisar e debater o conceito de infinito contido no 

famoso paradoxo da “Corrida de Aquiles com a Tartaruga” de Zenão de Eléia (430 

ac). Uma vez que Hegel identifica que Zenão aponta a contradição mas não a 

compreende, assim temos na filosofia especulativa uma possível superação do 

paradoxo. 

 

                                                     
1 O presente texto é resultado de colaboração equânime entre os autores responsáveis. 
2  Thiago de Souza Salvio, Mestrando pelo Programa de pós-graduação em Filosofia da 
FFCUnesp/Marília. Orcid:https://orcid.org/0000-0001-9238-5742. O presente trabalho foi realizado 
com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - 
Código de Financiamento 001. E-mail: thiagosouzasalvio@gmail.com 
3 Carlos Eduardo Nogueira Facirolli, Mestrando pelo Programa de pós-graduação em Filosofia da FFC- 
Unesp/Marília. Orcid. https://orcid.org/0000-0003-0831-4453. E-mail: facirolli.edu@gmail.com 

https://doi.org/10.36592/9786581110208-08
https://orcid.org/0000-0003-0831-4453


 
 
 
 
158 | Ser & Ser aí – Finitude & Infinitude: Realidade e Idealidade  

2 Hegel 

 

Hegel faz algo totalmente diverso de toda tradição filosófica, pois ousa falar 

do ser da forma mais indeterminada e abstrata, abandonando o ponto de partida 

clássico de dissertar sobre algo já determinado. O ser neste ponto inicial 

indeterminado, é vazio, não tendo nenhum outro conteúdo, apenas o nada. Deste 

modo, ser e nada são o mesmo, onde cada modo de ser só têm sentido no outro, 

sendo dois opostos indissociáveis, no qual o nada é falta do ser, e o ser é algo 

que se destaca do nada. 

O contraste entre ser e nada é algo que na aparência se mostra estático, 

mas Hegel revela que o ser aparece sobre um nada que o limita, e que a partir do 

ser, o nada se define. 

O contrário se mostra no ser, pois o nada também é ser, e seu contrário ao 

mesmo tempo, o nada, e mais nenhum conteúdo é como começa Hegel começa a 

Lógica, sem pressupostos, algo que se mostra desconcertante e ao mesmo 

inovador quando se fala do ser. Nos ilustra o professor Kervégan sobre o ser em 

Hegel (2008, p.82): 

 

O tipo de processualidade específica do ser é o passar. O ser passa a outra coisa 

e em outra coisa torna-se, e cada uma de suas determinações (qualitativa, 

quantitativa, métrica) recusa sob uma figura específica essa estrutura 

processual. 

 

Em seguida temos o devir apresentado como próxima determinação, uma vez 

que o ser e nada não são antinômicos, não se auto-aniquilam na Lógica 

Hegeliana, mas são condições para o devir, ciclo necessário para o 

desenvolvimento do ser, e de forma dinâmica o devir carrega o nada e o ser, 

Ora um, ora outro, sendo a unidade que integra ambos. Segundo Hegel (2016, 

p.109): 

O devir, nascer e perecer, é a inseparabilidade do ser e do nada, não a unidade 

que abstrai do ser e do nada, mas, como unidade do ser e do nada, ele é esta 

unidade determinada ou a unidade na qual tanto o ser quanto o nada é. 
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Dessa forma o devir é o movimento do ser, a passagem do nada ao ser, e do 

ser ao nada, e nesta passagem do ser ao não ser, temos uma determinação, o ser ai. 

Não sendo mais o ser em geral, mas alguma coisa, que não é o todo, mas algo 

em relação com outra coisa que o distingue, o define. 

Temos no devir não a destruição dos opostos, mas a superação deste 

imediato primeiro, uma mediação e ligação entre os seres-aí ou existentes. 

Superando na integração e conservação da negação em uma forma superior. 

O ser-aí, este ser determinado, é qualidade, ou seja, limite do que não é, e 

do que é, estabelecendo relações entre ele e o que não é ele. Se auto-afirmando 

na oposição ao que o nega e o que é ele mesmo. 

Segundo Hegel (2016, p.115): 

 

A determinidade isolada assim isolada por si, como determinidade que é, é a 

qualidade, - um inteiramente simples, imediato. A determinidade em geral é o 

mais universal, que pode igualmente ser tanto o quantitativo quanto o 

determinado ulteriormente. Em virtude dessa simplicidade, não é preciso ser dito 

nada mais da qualidade como tal. 

 

Assim, na qualidade fica evidenciado que a contradição e diferença são 

componentes do ser, e o ser é algo apenas quando passa outro, tornado-se o 

outro do outro, ou seja, nesta relação da passagem do algo para o outro e assim 

sucessivamente, fica claro que não há categorias rígidas quando Hegel fala de 

qualidades do ser, mas uma relação de suprassunção na contradição com o outro 

que impulsiona o ser a superar seus limites, a condição de finitude e parcialidade 

do ser. 

Hegel assim propõe o conceito de infinitude, cujo em seu interior está a 

finitude. O finito no ser é definido pelo seu limite na relação com os outros seres, que 

estão além de seu limite, e que por isso tem um fim, diz Hegel sobre o finito (2016, 

p.134): 

As coisas finitas são, mas sua relação consigo mesmas é que elas se relacionam 

negativamente consigo mesmas, precisamente nessa relação consigo 

mesmas,elas se propelem além de si, além do seu ser. Elas são, mas a verdade 



 
 
 
 
160 | Ser & Ser aí – Finitude & Infinitude: Realidade e Idealidade  

desse ser é o fim delas. O finito não se altera apenas como algo geral, mas ele 

perece e não é meramente possível que ele pereça, de modo que ele também 

poderia ser sem perecer. Mas o ser das coisas finitas como tal é ter o germe do 

perecer como seu ser dentro de si; a hora do nascimento delas é a hora da sua 

morte. 

 

O finito é por conseguinte perecível, um ciclo de criação, desenvolvimento,  

morte e recriação. Mas o finito não é um ciclo de eterno retorno, pois ele se supera, 

nega a sua própria negação e torna-se infinito. Sua contradição interna é seu motor, 

e seu movimento dialético implica uma unidade com o infinito, a infinitude.  

Assim a infinitude é a superação da finitude como seu outro, sendo o infinito 

no infinito, ou seja, é imanente ao finito, não sendo o infinito algo exterior, mas a sua 

verdade, seu desenvolvimento. 

Hegel nos alerta para o que chama de má infinitude, onde um finito passa a 

outro e assim por diante, não há desenvolvimento, onde o entendimento opera 

separando o finito do infinito, destruindo sua unidade imanente, e tornando o infinito 

um outro que se opõe ao finito. 

 E a verdadeira infinitude nesta unidade do finito e do infinito, uma síntese 

entre esses dois elementos, pois o infinito se afirma em sua própria negação e por 

ela, tendo o finito como um de seus momentos, e superando. 

Assim, a infinitude é a negação do finito, e seu infinito ciclo de repetições, e 

produzindo uma dialética do infinito e finito. 

 

3 Zenão de Eléia 

 

Zenão de Eléia, nasceu em 489 aC, sendo discípulo de Parmênides, e tendo 

contribuído na política e no debate filosófico de seu tempo. Sendo autor de muitas 

obras sobre filosofia, ciência, pensamento dialético e defensor do pensamento de 

seu mestre Parmênides. Princípios da identidade e não contradição, organizam, 

segundo seu mestre, conceitos universais do pensamento. 

A arte da discussão, que na Grécia antiga era conhecida por dialética, era de 

vital importância na atividade política, pois as disputas argumentativas tinham o 
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objetivo de anular o argumento do adversário, visando o sucesso nas disputas. Tais 

disputas dialéticas no campo da política, levaram Zenão a filosofar de modo dialético, 

introduzindo a contradição, a confrontação de teses contrárias, evidenciando a 

verdade ou as contradições das teses e conclusões. Segundo Colli (1996, p.68): 

 

O dialético se encarna no interrogante: ele coloca as perguntas, dirige a 

discussão dissimulando armadilhas fatais para o adversário, através de longos 

rodeios argumentativos, solicitações de anuências sobre questões óbvias e 

aparentemente inofensivas, que acabarão se revelando essenciais para o 

desenvolvimento da refutação. 

 

Zenão criou um método em que todo objeto, seja ele concreto ou conceitual, 

pode ser submetido a esse sistema de pensamento, pois se opõem teses em embate, 

evidenciando suas contradições, tudo feito por rigorosa argüição. Essa técnica que 

estava presente na política, passa a ser objeto da filosofia, que aplica sua crítica 

desde a religião e ciência de seu tempo. 

Através desse jogo de perguntas e respostas, os juízos que não são 

consistentes ou verdadeiros, neste embate de teses, revelam sua característica 

falaciosa, ou não verdadeiramente lógica. 

Com o uso da dialética por Zenão, os dados provindos dos sentidos, são por 

Zenão interpretados como ilusórios e inconsistentes, e que a razão e não os sentidos 

é que pode interpretar corretamente as coisas do mundo, como o movimento. Pois 

os juízos provindos dos sentidos resultam em aporias, e levam a resultados 

equivocados, onde o ser e não ser, são possíveis e não possíveis, gerando paradoxos.  

Segundo Marcial (2003, p.78): 

 

Um paradoxo é uma declaração aparentemente verdadeira que leva a uma 

contradição lógica, ou a uma situação que contradiz a intuição comum. Em 

termos simples, um paradoxo é "o oposto do que alguém pensa ser a verdade". 

A identificação de um paradoxo baseado em conceitos aparentemente simples e 

racionais tem, por vezes, auxiliado significativamente o progresso da ciência, 

filosofia e matemática. O objetivo do paradoxo é tornar o pensamento incapaz de 

encontrar uma resposta. É a exposição de argumentos sem solução. 
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 Os paradoxos propostos por Zenão visavam defender Parmênides, seu 

mestre, na discussão sobre o movimento, pois as escolas heraclitiana e pitagórica 

eram críticas as idéias de Parmênides. Platão (2013, 128 c-d) no diálogo Parmênides, 

comenta sobre o propósito de Zenão: 

 

Esses escritos prestam uma assistência ao argumento de Parmênides contra os 

que tentam caricaturá-lo, [dizendo que], se o um é, resulta para o argumento ser 

afetado por coisas múltiplas e ridículas, e mesmo contrapõe ele próprio. Assim 

sendo, esse escrito contesta os que dizem [haver] o múltiplo, e lhes devolve na 

mesma moeda, com juros, ao querer demonstrar que a hipótese deles, de há 

múltiplas coisas, seria afetada por coisas ainda mais ridículas do que [a hipótese] 

de que um é, se elas fossem desenvolvidas suficientemente. 

 

Os heraclitianos afirmavam que o ser é constituinte do movimento, existindo 

apenas a mudança e nunca o repouso. 

Diz Burnet (1994, p.125): 

 

Heráclito sustentava, de fato, que qualquer coisa, não obstante estável na 

aparência, era meramente uma seção da torrente, e que o material que a 

compunha nunca era o mesmo em quaisquer dói momentos consecutivos. Não 

vendo no mundo nada permanente, mais bem lhe parece que a mudança 

contínua de todas as coisas é o verdadeiramente essencial e característico, pois 

tudo flui e nada permanece.  

 

Já em relação aos pitagóricos, o número era a essências de tudo, as mônadas, 

eram os componentes unitários das dimensões de medida, podendo ser dividido por 

incontáveis mônadas, um parte que fosse finita.  

Assim, o espaço seria uma multiplicidade de pontos, e o tempo, instantes 

infinitos em sua divisão. Segundo Aristóteles (M6 1080 b16): “Os pitagóricos 

afirmam que só existe o número (arithmós). Eles constituem todo o universo com os 

números: e estes não são puras unidades, mas unidades dotadas de grandeza”.  

Zenão de Eléia, defendendo seu mestre, cria os famosos paradoxos, 

argumentando a infinita divisão do tempo e espaço, que o movimento, é na verdade 
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a ilusão, e que existem contradições sobre o que achamos que é a verdade sobre o 

movimento. 

Ao pensarmos, segundo Zenão, a mudança como algo ilusório, assim como a 

multiplicidade, e o movimento. Temos diante de nós o ser como imóvel, ou seja, o 

pensar que conduz ao verdadeiro, e o que é ilusão, mudando, como o movimento, 

como opinião.  

O filósofo de Eléia quer nos mostrar que seu mestre, Parmênides, estava 

correto sobre a imobilidade do ser, não, negando os dados provenientes da 

percepção, ou a percepção do movimento, mas demonstrar que se analisarmos 

racionalmente, com o uso da técnica filosófica da dialética, o movimento se mostrara 

absurdo e sem lógica racional. 

A partir dessas concepções, Zenão concebe quatro paradoxos sobre o 

movimento, e que por toda história da filosofia, geraram grande debate e  espanto, 

na busca por resolvê-los. 

 

3.1 A dicotomia 

 

Esse paradoxo se caracteriza por o objeto em movimento ter que atingir 

primeiro a metade, antes de, antes de terminar a metade. Na hipótese, um objeto que 

se move do ponto alfa para o ponto beta, e no caminho de alfa para beta, ele chega 

em alfa, antes de atingir beta, que é metade de alfa/beta, e antes de chegar à alfa, ele 

chegara à alfa, que seria metade de alfa, e assim, ininterruptamente, nunca se 

movendo até o ponto beta. Reductio ad absurdim, é como é conhecido esse 

argumento. 

 

 Concluindo assim que o espaço entre alfa e beta é um conjunto de 

infinitos pontos. 

 O objeto nunca chega ao ponto beta, pois o tempo é finito, e entre alfa 

e beta, existem infinitos pontos. 

 O espaço que é infinitamente divisível, assim como o tempo, mas no 

percurso de do objeto de alfa para beta, é impossível percorrer numa 

situação de tempo finita. 
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Assim, a infinitude da divisão do espaço, limitada pela distancia a ser vencida 

num tempo finito, cria um absurdo lógico, uma vez que os objetos e nós mesmos nos 

movimentamos. 

 

3.2 Aquiles e a Tartaruga 

 

Este é o mais famoso dos paradoxos propostos por Zenão, onde o famoso 

herói da guerra de Tróia, Aquiles, disputara uma corrida contra uma tartaruga, que é 

um dos animais mais lentos da natureza. 

 A ideia central é de que, se a tartaruga tiver uma vantagem no inicio, nem o 

mais rápido dos heróis, no caso, Aquiles, poderá vencê-la. A tartaruga começa a 

corrida numa distância a frente de Aquiles, que tem chegar primeiramente no ponto 

de onde a tartaruga começou a corrida. 

 Nunca alcançando a tartaruga, pois a mesma sempre está num ponto a frente 

de Aquiles, e sempre haverá um ponto a ser percorrido por Aquiles, pois o espaço é 

infinitamente divisível, a tartaruga nunca é alcançada, ainda que a distância entre os 

dois seja ínfima.  

Assim, Aquiles estava uma corrida absurda, onde teria que vencer o infinito, 

pois existe uma sucessão de infinitos tempos, e espaços. E sendo neste paradoxo, o 

movimento relativo de dois corpos, existe a relação referencial do corpo da tartaruga, 

adiciona sempre tempos e espaços infinitos entre os dois. Gerando um infinito 

contínuo de tempo e espaço, que pode ser fracionado até o infinito, e essa é a 

vantagem da tartaruga sobre Aquiles, pequena, mas infinita. 

 

3.3 A flecha disparada 

 

O paradoxo é apresentado da seguinte forma: Um arqueiro nunca consegue 

acertar o alvo com uma flecha, pois no ar, a flecha está parada, em repouso, 

ocupando um lugar igual a ela. Zenão, demonstra que os movimentos são sucessões 

de repousos, pois a flecha ocupa espaços idênticos ao seu formato, numa série 

infinita. Sendo o tempo uma sucessão de agoras, mantendo a flecha em sucessivo 

repouso. 
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A ideia neste paradoxo, é que a flecha lançada fica parada a cada momento, já 

que ela sempre ocupa o mesmo espaço, pois ela não pode ocupar posições diversas 

num mesmo estante, o que é absurdo. 

 

3.4 Corpos no Estádio 

 

Esse é o último paradoxo de Zenão, legado pela tradição. Num estádio estão 

três séries de corpos em oposição, com mesmo número e forma, nos extremos do 

estádio, até um ponto médio, e todos se movem em direção contrárias, na mesma 

velocidade. 

 O argumento pretende mostrar que metade do tempo é igual ao dobro do 

mesmo tempo. Um  primeiro grupo de corpos avança para o segundo grupo está em 

repouso, e ao mesmo tempo, um terceiro grupo avança em direção ao segundo grupo 

que está em repouso.  

Acontecendo do primeiro grupo avançar até a metade da distância do segundo 

grupo em repouso, e avançar até a totalidade do terceiro grupo. Chegando a 

conclusão que a metade é igual ao seu dobro. Segundo Maciel Jr. (2003, p.101): 

 

Com tais paradoxos, Zenão quis provar que Parmênides tinha razão. Mas quis, 

igualmente, provar algo mais: o movimento e o múltiplo são impensáveis. Ele não 

negou a percepção do movimento; não negou que os nossos sentidos percebem 

o movimento, o múltiplo, a variação; não negou a nossa experiência de vida. O 

que ele quis for subornar os dados dos sentidos às exigências lógicas do 

pensamento, para mostrar que a experiência do movimento e da multiplicidade 

são irracionais. A razão, segundo ele, sempre chega à contradição quando quer 

pensar o movimento segundo as suas leis lógicas e matemáticas. 

 

Considerações finais 

 

Como o ser-para-si é sempre também um ser para outro, o limite entre é 

indiferente e flutuante. Pode estar aqui como pode estar ali. A determinação não é 

fixa e, embora completamente determinada, é flutuante. Ela limita, sim, mas não 
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se sabe exatamente onde, pois ela é algo externo às categorias até então 

elaboradas por Hegel. Essa indiferença, exterioridade do limite que delimita a 

Qualidade, chamamos Quantidade. 

A tese hegeliana sobre a quantidade pura diz, Tudo aquilo que foi pressuposto 

e tem que ser reposto é quantidade pura. Essa tese é falaciosa porque a quantidade 

pensada como pura ainda não explicita os dois elementos que a constituem, a 

continuidade e a descontinuidade. Como só a continuidade é expressa, a tese é 

falsa e surgem as antinomias de Zenão e de Kant que não conseguem conciliar na 

Quantidade continuidade e descontinuidade. 

A Quantidade pensada como pura Quantidade é uma tese falaciosa porque é 

indeterminada, porque nela não estão explicitados os dois elementos que a 

compõem, a continuidade e a descontinuidade. O movimento de unificação de 

todos os Um com o Um primeiro e o movimento de dispersão em cada Um se 

diferencia de todos os outros. 

O Um ao mesmo tempo se repelem e se atrai. Enquanto ele se atrai e se refere 

a todos os outros Um, a si mesmo, essa atração é uma forma de continuidade do 

Um que se reitera e se replica. Essa continuidade é a unidade imediata dos muitos 

Um, cada um está fora do outro Um, mas todos se referem ao Um original, todos o 

contém e dele se originam. Quando cada um está fora-um-do-Outro, já estamos 

apontando para a característica da Quantidade pura, partes extra partes. A ênfase 

está na indeterminação da unidade indiferenciada que veste aqui uma roupagem 

ambígua. 

Porem, para melhor compreendermos a questão, antecipemos a antítese 

que vem logo abaixo, o Um, que se atrai, também se repele. Essa repulsão, em 

que cada Um repele os outros Um e se põe como diferente deles, é uma segunda 

característica essencial da Quantidade, ela, além de ser contínua (primeira parte 

da antítese). Embora todos os um se refiram e se originem do Um principal e 

primeiro, cada um deles eh Um separado e discreto. Temos assim, a Quantidade 

contínua e a quantidade discreta, uma constituindo a outra. 

É por isso que a flecha está ao mesmo tempo parada e em movimento. Se 

considerarmos somente o momento da continuidade, a flecha entra num espaço 

infinitamente contínuo e nunca vai parar. Se considerarmos ambos os aspectos, a 



 

 
 
 

Thiago de Souza Sálvio;  Carlos Eduardo Nogueira Facirolli | 167 

 

flecha atravessa o espaço, que é contínuo, mas chega ao alvo, que é o momento 

da descontinuidade. Por isso, Aquiles na verdade é quem vence a disputa da 

corrida e não a tartaruga. 

Mais uma vez, podemos constatar uma certa falácia na tese hegeliana, 

porque não expressou o duplo movimento em que o Um atrai e fica contínuo, e 

também repele, engendrando assim os outros Um. 

O um, que se atrai, novamente se repele. Essa repulsão, em que cada Um 

repele os outros Um e se põe como diferente deles, é também uma característica 

essencial da quantidade, ela, além de ser contínua, (primeira parte da antítese). 

Embora todos os Um se refiram e se originem do Um principal (continuidade), 

cada um deles é um separado e discreto (descontinuidade). Assim temos, a 

Grandeza contínua e a grandeza discreta, uma constituindo a outra. 

A antítese hegeliana correta diz, Tudo aquilo que foi pressuposto e tem que 

ser reposto é uma limitação da Quantidade. A síntese é verdadeira porque 

expressa a unidade entre a indeterminação da tese, a Quantidade pura e a 

Grandeza continua e descontinua da antítese. 

Ao tratarmos da tese e da antítese hegelianas, que também a quantidade 

se cinde em continuidade e descontinuidade. O que unifica esses opostos 

mutuamente excludentes, têm por incrível que pareça, uma resposta simples, e 

por isso mesmo duramente dialética. O limite que os separa e se opõe é o mesmo 

que os une. Tem que haver um Limite que permita a oposição mas igualmente a 

unificação entre o contínuo e o descontínuo. Essa limitação da Quantidade é a 

síntese procurada. A limitação entre ambos os opostos é também aquilo que os 

unifica e reconcilia, continuidade e descontinuidade se constituem e se definem 

mutuamente e somente ambas juntas podem ser pensadas sem contradição. 

Se alguém deparando-se com essa leitura, julga tal argumentação 

mencionada acima muito abstrata, pense na fronteira entre dois países. O limite 

em si mesmo, a rigor, não existe. Ele apenas existe como limite enquanto separa e 

une os dois países. Quando o limite soh separa, temos quase amiúde, inimizades 

e guerras, quando os limites além de separar, também unem, temos 

boa-vizinhança, comércio, turismo, etc. O limite não é nada, porque ele é tudo, ele 

é a unificação entre o contínuo e o descontínuo. Zenão de Elea e Kant não teriam 
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caído em antinomias insolúveis, se tivessem compreendido isso. Mas, como 

compreenderam o descontínuo como a mera negação do contínuo, como não se 

atentaram para a relevância do Limite, perderam-se nos labirintos que 

conhecemos. Eles não pensaram dialeticamente (CIRNE-LIMA, 2006). 
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1 A relação entre em finito e infinito  

 

No primeiro volume da Ciência da Lógica, Hegel estabelece, em linhas gerais, 

um primeiro momento em que o infinito pode ser considerado como uma nova 

definição do absoluto em relação consigo mesmo, isto é, o infinito está posto como 

ser e devir. (HEGEL, 2016, p. 142). Desse modo, o infinito se caracteriza como 

negação do finito, de modo que, no âmbito do infinito nega-se qualquer delimitação 

do ser e do devir. Contudo, a infinitude, por ser negação da finitude, ainda não se 

desvincula, de maneira efetiva, da delimitação e da finitude próprias das formas do 

ser-aí. Por essas razões, é imprescindível distinguir o conceito da má-infinitude do 

infinito verdadeiro; o primeiro é caracterizado por um infinito finitizado, ou seja, um 

infinito com relação de determinação recíproca, resultando um infinito abstrato 

unilateral, ao passo que o segundo se assenta no suprassumir do infinito e do finito 

enquanto processo (HEGEL, 2016, p. 142).  De acordo com André Doz, “[...] a infinitude 

‘é a realidade em um sentido superior’ ao da realidade inicialmente considerada. ‘Não 

é o finito que é o real, mas o infinito. Deste modo, a realidade é determinada pela 

sequência como essência, conceito, ideia etc.3” (DOZ, 1987 p. 24).  
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Entretanto, na constituição da verdadeira infinitude, por ser resultado de um 

suprassumir da determinação simples e de um infinito abstrato, unilateral, o finito 

ainda nos apresenta como um aspecto importante no processo que culmina na 

determinação recíproca do finito e do infinito. A verdadeira infinitude conserva em si 

uma forma de negação, de modo que “[...] a Lógica assume as aproximações, 

igualmente contrastadas, do infinito que apresentaram a filosofia grega e sua 

retomada teológica. 4 ” (DOZ, 1987, p. 295).   A respeito disso, Hegel atesta: 

“Inicialmente, para o conceito do infinito surgiu que o ser aí no seu ser em si se 

determina como finito e vai além da barreira. É a natureza do próprio finito ir além de 

si, negar sua negação e tornar-se infinito.” (HEGEL, 2016, p. 143). Desse modo, a 

finitude não é inferior à infinitude, mas faz parte de sua natureza relacionar-se com 

si mesma, desencadeando um limite, a ser superado. Com efeito, “A infinitude é sua 

determinação afirmativa, aquilo que ele [o suprassumir da finitude] é 

verdadeiramente em si.” (HEGEL, 2016, p. 143). Visto isso, o finito se dissolve no 

infinito. Por conseguinte, Doz afirma que “A lógica mostra de resto que a finitude e a 

infinitude se especificam segundo os diversos níveis de realização do conceito.5” 

(DOZ, 1987, p. 29). Em outras palavras, a infinitude toma inicialmente a forma de uma 

incessante recondução do finito, de modo que ela não é a medida de seu próprio 

conceito. O imediato, associado à negação, é a determinidade simples, isto é a 

qualidade. Visto isso, é importante ressaltar que o infinito é incialmente “qualitativo” 

(DOZ, 1987, p. 69). De certo modo, em linhas gerais, pode-se afirmar que a má e 

verdadeira infinitude poder-se-ia colocar no paralelo do entendimento e razão, pois 

no primeiro a contradição não é comportada, ao passo que na razão suprassume os 

termos contrários de modo especulativo. Compreender, portanto, a infinitude como 

falta do finito e vice-versa é isolar a contradição e valer-se do entendimento para a 

compreensão da Lógica.  

Já apontamos que o finito não é o real, mas o infinito. Desse modo, Hegel 

salienta que a categoria da realidade tem seu motivo mais determinado estabelecido 

na negação da negação, de modo que “[...] ela mesma está contraposta àquela 
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realidade que o é ser aí finito. – Assim, a negação está determinada como idealidade; 

o ideal.” (HEGEL, 2016, p. 155). Desse modo, Hegel denomina a idealidade como 

qualidade da infinitude, pois ela possui essencialmente o processo do devir. Visto 

isso, é a idealidade enquanto qualidade da infinitude que nos permite designar as 

formas da infinitude e finitude como uma ponte para a compreensão, em um 

idealismo sistemático, da religião, interpretada a partir da Grande Lógica. Uma vez 

que o suprassumir da finitude, a infinitude configura-se como um retorno para si, 

relação consigo mesma, ou seja, o ser. (HEGEL, 2016, p. 156). Com efeito, a separação 

realizada pelo entendimento sobre a finitude como algo que se derivou do infinito 

configura-se como vazia e incompreensível, pois a verdadeira infinitude já é tanto 

finito quanto infinito (HEGEL, 2016, p. 159). Além disso, Hegel, nas Lições sobre 

Filosofia da Religião, defende que o finito, que se exalta ao infinito, é mera identidade 

abstrata, inerentemente vazia, a forma suprema da mentira, da falsidade e do mal. 

Portanto, abordar a religião como um processo de relação entre termos distintos, 

sem almejar a superação das contradições na verdadeira infinitude, é dissolver o 

verdadeiro e cair no erro.  

Ademais, Hegel observa que há uma unidade e uma diferenciação na relação 

entre o finito e infinito; unidade porque um constitui o outro e diferenciação, pois são 

estruturas distintas. Porém, pelo fato da diferenciação dessas formas, Hegel nega a 

possibilidade dessas estruturas pairarem uma autossubsistência separada, mas os 

coloca como ideais na unidade. “Essa unidade do infinito e do finito e a diferenciação 

dele são o mesmo inseparável que a finitude e a infinitude.” (HEGEL, 2016, p. 160). 

Desse modo, uma vez que a idealidade é qualidade do infinito, haja vista que o finito 

e infinito não são autossubsistências distintas, Hegel atesta, na observação sobre o 

idealismo, de que o finito é ideal e que ele constitui o idealismo.  

 

2 Idealismo e religião  

 

Na segunda observação, concluindo o Segundo Capítulo da Ciência da Lógica, 

Hegel tece críticas centradas em dois eixos fundamentais: 1) a respeito de um 

idealismo dogmático presente em outras filosofias, as quais na observação em 

questão o autor não refere nominalmente; 2) a uma filosofia idealista em seu sentido 



 
 
 
 
172 | Ser & Ser aí – Finitude & Infinitude: Realidade e Idealidade  

fraco, algo que se encerra o absoluto no ser-aí finito. De acordo com Hegel: “O 

idealismo da filosofia consiste em nada mais do que reconhecer que o finito não é 

um ente verdadeiro.” (HEGEL, 2016, p. 160). Com efeito, o autor afirma que toda a 

filosofia6 é essencialmente um idealismo, de modo que a pergunta principal que se 

estabelece é em que momento medida esse idealismo é efetivamente realizado 

(HEGEL, 2016, p. 160). Desse modo, é no conteúdo ideal presente tanto nas 

descrições do infinito, quanto do finito, que o pensamento filosofia se dá, seja de qual 

estatuto ele for. Visto isso, apresenta-se o momento em que tanto a filosofia, em seu 

sentido geral, quanto a religião se resultam de uma relação da finitude com a 

infinitude, pois: “A filosofia é [um idealismo] assim como a religião; pois a religião 

reconhece a finitude tampouco como um ser verdadeira, quanto como um último, 

absoluto, ou seja, como um não posto, não criado, eterno.” (HEGEL, 2016, p. 160). Em 

outras palavras, a filosofia, tal como a religião, enxerga uma verdade no finito e um 

absoluto, o qual detém por definição a característica de infinito. Ademais, afirma-se 

que é através do Pensar que a finitude se dissolve, possibilitando, em última análise, 

a compreensão da religião como um produto do finito e infinito. Haja vista que a 

religião procede do pensamento, apesar de possuir a forma da finitude da 

representação, a qual considera os termos como independentes, “A forma do 

pensamento dissolve a finitude da representação e se mostra como a forma de 

conhecer da filosofia.” (FERNANDES, 2018, p. 99). Desse modo, no intuito de 

concordar com Fernandes, religião e filosofia podem ser compreendidas como 

formas do conhecimento de Deus, uma vez que aceitemos a premissa de que a ideia 

de absoluto pode ser igualada a Deus.  

De acordo com Hegel, no terceiro volume da Enciclopédia, “[...] a filosofia pode 

decerto conhecer suas próprias formas nas categorias de modo religioso de 

representação, assim como seu conteúdo próprio no conteúdo religioso.” (HEGEL, 

2011, p. 353). Contudo, o inverso não pode ocorrer, pois o modo religioso de 

representação não se aplica a crítica do pensamento e não se conceitua, ou seja, a 

religião é exclusiva em sua imediaticidade. (HEGEL, 2011, p. 353-354). Desse modo, 

pode-se afirmar que a filosofia enquanto pensamento dissolve a forma simples, em 

                                                     
6 Acredita-se que o termo “filosofia” aqui utilizado diz respeito à filosofia em seu sentido fraco, não 
como uma Filosofia Sistemática. 
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que o conteúdo se apresenta na representação, na religião é possível possuir a 

certeza imediata de Deus (FERNANDES, 2018, p. 101).  O caráter teológico da 

Grande Lógica já é ressaltado em sua introdução, em que Hegel afirma que a Lógica 

precisa ser apreendida como o sistema da razão pura, como reino do pensamento 

(HEGEL, 2016, p. 52). A respeito disso, Hegel afirma: “Esse reino é a verdade como 

ela é sem invólucro em e para si mesma. [...] se pode expressar que esse conteúdo é 

a apresentação de Deus, tal como Ele é em sua essência eterna antes da criação da 

natureza e de um espírito finito. (HEGEL, 2016, p.52). Entretanto, de acordo com Doz, 

a Lógica é em um sentido teológica, mesmo se ela não for, aos olhos de Hegel, toda 

a teologia (DOZ, 1987, p. 22), haja vista que ainda se discute se a Lógica pode ser 

considerada uma ontologia.   

Ademais, haja vista que a religião e a filosofia possuem certa idealidade, tanto 

no finito, quanto do infinito, de acordo com Hegel, “A oposição da filosofia idealista e 

da realista é, portanto, sem significado.” (HEGEL, 2016, p. 160). Por conseguinte, o 

autor faz questão de delimitar a filosofia, em seu sentido fraco, talvez relacionado 

com as filosofias anteriores, pois “Uma filosofia que atribuísse ao ser aí finito como 

tal ser absoluto, último, verdadeiro, não mereceria o nome de filosofia.” (HEGEL, 2016, 

p. 160). Uma vez que uma filosofia atribui ao ser aí finito o mesmo estatuto do 

absoluto, ela desconsidera que o princípio de uma verdadeira filosofia é o 

pensamento, o qual opera por ideias e universais e não coisas (HEGEL, 2016, p. 160). 

A respeito disso, Hegel explica:  

 

Na medida em que o princípio há pouco foi denominado o universal, o ideal, como 

ainda mais o conceito, a ideia, o espírito precisam [sic] ser denominadas ideais e 

então, por sua vez, as coisas singulares, sensíveis enquanto ideias são como 

suprassumidas no princípio, no conceito. (HEGEL, 2016, p. 161, grifo do autor).  

 

Adiante, Hegel compreende como ideal a forma da representação, a qual se 

estabelece tanto no conceito, quanto na ideia, imaginação etc. (HEGEL, 2016, p. 161). 

Visto isso, há um aspecto duplo no infinito, pois por um lado o ideal é concreto, o que 

não está equivocado; por outro lado, os momentos compõem o ideal em um 

suprassumir. (HEGEL, 2016, p. 161).  
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 Desse modo, Hegel começa a conduzir a sua argumentação em direção ao 

idealismo subjetivo, pois o espírito, de acordo com o autor, é o próprio idealista em 

geral (HEGEL, 2016, p. 161). O espírito sente e representa na medida em que ele pensa 

e compreende, “[...] na simplicidade do Eu, tal ser externo está apenas suprassumido, 

ele é para mim, ele é idealmente dentro de mim.” (HEGEL, 2016, p. 161, grifo do autor). 

Visto isso, assenta-se um idealismo subjetivo que diz respeito apenas a forma da 

representação, de modo que o conteúdo é particular. (HEGEL, 2016, p. 161). Contudo, 

Hegel faz um contraponto com aquilo que ele denomina de idealismo sistemático da 

subjetividade, o qual consiste na forma afirmada como única e verdadeira, algo que 

o distingue da forma da objetividade ou realidade (HEGEL, 2016, p. 161). Com efeito, 

diferente do idealismo subjetivo, o sistemático não observa o conteúdo do 

representar ou do pensar, pois nesses dois âmbitos o conteúdo se conserva em sua 

finitude. Visto, nada está perdido, haja vista que a realidade do conteúdo finito, o ser-

aí na finitude se preserva na medida em que se abstrai da finitude.  

 Neste contexto da Lógica, a religião encontra seu lugar na medida em que ela 

possui o conteúdo verdadeiro, mesmo na forma de representação. “A religião é o 

modo pelo qual a humanidade é consciente da verdade e ela é para todo mundo, ao 

passo que a filosofia não é acessível para a todas as pessoas” (FERNANDES, 2018, 

p. 102). Desse modo, o conteúdo da religião se torna objetivo para a consciência 

sensível, ressaltando o aspecto finito, porém, por intermédio da reflexão, 

compreende-se a religião na forma do Pensar, cortejando a infinitude e o absoluto. 

Portanto, a religião configura-se em um idealismo suprassumido no conceito, uma 

vez que, por um lado, o ideal é concreto, mas, por outro lado, é algo contido no 

Conceito, de modo que todos os momentos são inseparáveis. 

 

3 A religião como produto do finito e infinito 

 

Por mais que o esforço do presente capítulo seja pensar a religião, em Hegel, 

pautada na Ciência da Lógica, pode-se ressaltar a sistematicidade da relação finito 

e infinito nas Lições sobre Filosofia da Religião. Desse modo, é importante ressaltar 

que a religião é a segunda configuração do Absoluto no sistema, haja vista que “[...] 

a religião significa a elevação do espírito finito ao infinito” (NICOLAU, 2020, p. 141). 
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Por conseguinte, ao compreender a religião como um idealismo em seu sentido 

especulativo, de modo que as oposições clássicas não encontram mais razão de ser, 

uma vez que são suprassumidas, abre-se as possibilidades de relação entre a 

religião o Saber Absoluto compreendido como Deus. Sobre isso, Tassinari afirma:  

 

[...] o termo Deus em Filosofia, para além dos sentidos que lhe possam atribuir 

uma religião qualquer ou mesmo uma visão antirreligiosa qualquer, tem o sentido 

de princípio único e supremo da existência e de suas atividades universais. 

(TASSINARI, 2019, p. 152). 

 

Em outras palavras, o termo Deus não se restringe à sua acepção religiosa, 

mas especulativa. Visto isso, torna-se plausível o cuidado de distinguir o idealismo 

sistemático ou especulativo de um idealismo restrito meramente à subjetividade ou 

objetividade. Desse modo, Hegel ao afirmar que a religião é um idealismo, no que 

tange a exposição da Ciência da Lógica, trata-se de um idealismo em que nada se 

pede, pois “[...]a realidade de tal conteúdo finito, o ser aí preenchido com finitude, está 

conservada, quanto, na medida em que se abstrai disso, nada deve em si ser 

colocado em tal conteúdo [...]” (HEGEL, 2016, p. 161). Com efeito, nada se ganha 

porque simplesmente nada foi perdido. 

 A religião, por ser um idealismo, não está desassociada da ideia de absoluto, 

pois, de acordo com Nicolau: “A religião é agora processo de formação e libertação 

humana, libertação do finito por usa imersão no infinito ou de seu autoconhecimento 

enquanto absoluto.” (NICOLAU, 2020 p. 143). Contudo, destaca-se que homem 

enquanto elemento finito da relação e Deus como infinito é uma explicação 

conceitual própria das Lições sobre Filosofia da Religião, a qual encontra seu 

fundamento na Ciência da Lógica. Em outras palavras, quando afirmamos que a 

religião pode ser compreendida como resultado do suprassumir do finito e infinito, 

não se busca ressaltar a religião no mesmo patamar do Absoluto, mas ressaltar a 

religião como elemento de relação com o Saber Especulativo.  

Hegel, após expor o movimento da consciência até o Saber Absoluto, na 

Fenomenologia, pode-se afirmar que o empreendimento científico de Hegel que é 

pautado na Ciência da Lógica tem como determinidade e destinação o 
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desenvolvimento do pensar em seu elemento próprio puro, liberto de quaisquer 

acréscimos exteriores (HEGEL, 2016, p. 63). 

 

A pura ciência pressupõe, com isso, a libertação da oposição da consciência. Ela 

contém o pensamento, na medida em que ele é igualmente a Coisa em si mesma, 

ou seja, a Coisa em si mesma, na medida em que ela é igualmente o pensamento 

puro. Como ciência, a verdade é a pura autoconsciência que se desenvolve e tem 

a figura do Si (Selbst), a saber, que o ente em e para si é conceito sabido, mas o 

conceito enquanto tal é o ente em e para si. (HEGEL, 2016, p. 52). 

 

No entanto, tal afirmação não deve implicar a compreensão de que a lógica é 

uma completa abstração de todo o conteúdo e que lida apenas com formas e regras 

do pensamento – como vimos, tal posição não se sustenta no e para o projeto 

científico que a obra hegeliana intenta desenvolver.  

Podemos apontar tal posicionar-se frente às determinidades lógicas como 

inadequado por duas principais razões: (1) o próprio pensar e as próprias regras e 

leis do pensar são tanto seu objeto como seu conteúdo – portanto pensamentos 

objetivos – e (2) o lógico ultrapassa seu elemento próprio puro, concebe-se como 

Espírito e alça-se à compreensão total de Si mesmo.  

 

Esse pensar objetivo é, pois, o conteúdo da ciência pura. Portanto, ela é tão pouco 

formal, dispensa tão pouco da matéria para um conhecimento (Erkenntnis) 

efetivo e verdadeiro que o conteúdo dela é, antes, o absolutamente verdadeiro [...] 

(HEGEL, 2016, p. 52). 

 

Considerando (1), podemos afirmar, portanto, que ocorre na Ciência da Lógica 

a maior premência por um início científico que não parta de pressuposição alguma, 

já que tal macularia o pensar puro impondo-lhe alguma determinação exterior que 

não por ele mesmo concebida (HEGEL, 2016, p. 63). A Ciência da Lógica não pode 

pressupor as determinidades que fazem parte de seu conteúdo, como as formas da 

reflexão e as assim denominadas “leis do pensar”, já que devem ser fundamentadas 

em seu próprio interior (HEGEL, 2016, p. 63). A antecipação de quaisquer dessas 

determinidades, assim, constituiria exterioridade ao proceder científico que caminha 
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no puro pensar e, portanto, não devem tomar parte no puro conceber até que sua 

dignidade efetiva lhes seja atribuída pelo próprio pensar (HEGEL, 2016, p. 63). O 

conceito da ciência, ao final, deduzirá toda a Ideia Absoluta a partir de si mesmo. 

 

Em nenhuma ciência se sente mais fortemente a necessidade [Bedürfnis] de 

iniciar, sem reflexões preliminares, da própria Coisa do que na ciência lógica. Em 

todas as outras, o objeto de que elas tratam e o método científico são diferentes 

um do outro; bem como o conteúdo também não constitui um início absoluto, 

mas depende de outros conceitos e está conectado com outras matérias 

circundantes. (...) A lógica, ao contrário, não pode pressupor nenhuma dessas 

formas da reflexão ou regras e leis do pensar, pois elas constituem uma parte de 

seu próprio conteúdo e têm de ser apenas fundamentadas no interior dela. Não 

somente a indicação do método científico, mas também o próprio conceito da 

ciência em geral, pertencem ao seu conteúdo, e, na verdade, ele constitui seu 

resultado último; o que a lógica é, ela não pode, portanto, dizer antecipadamente, 

mas somente todo o seu tratamento engendra esse saber dela mesma como seu 

último resultado e como sua realização plena. Do mesmo modo, seu objeto, o 

pensar, ou seja, de modo mais determinado, o pensar conceituante é 

essencialmente tratado no interior dela [da lógica]; o conceito disso gera-se em 

seu decurso e não pode ser presumido (HEGEL, 2016, p. 45). 

 

Assim podemos afirmar que o Pensar, em verdade, não parte de qualquer 

material exterior, nem para seu efetuar nem mesmo para seu conceber, mas, dessa 

forma, constitui tanto seu ponto de partida quanto seu objeto e, assim, seu conteúdo 

próprio já lhe é ínsito. A exterioridade, bem como a diversidade da matéria e da forma, 

que no caminho percorrido na Fenomenologia também resultaram no Saber 

Absoluto, não devem, contudo, ser tomadas como absolutamente cindidas ou 

absolutamente separadas, mas é mérito do pensar científico compreendê-los de 

modo determinado, enquanto esferas em si mesmas, e também relacionadas uma à 

outra. 

[...] se ainda preferirmos nos servir da palavra matéria, [o conteúdo dela] é a 

matéria verdadeira – mas uma matéria para a qual a forma não é um exterior, 

porque essa matéria é, antes, o pensamento puro, com isso, é a própria forma 
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absoluta. A lógica, desse modo, precisa ser apreendida como o sistema da razão 

pura, como o reino do pensamento puro (HEGEL, 2016, p. 52). 

 

Partindo de (2), afirmamos que o Pensar, ao ultrapassar a si mesmo em seu 

elemento puro, reconcilia-se apenas com suas próprias determinações ou, dito de 

outro modo, não ultrapassa a si mesmo no receber de uma matéria exterior, mas as 

origina, as recebe, as concebe e, nessas atividades, acomoda-se a si mesmo como 

compreensão de seu próprio relacionar-se a si. Nesse sentido, a matéria exterior, tida 

por necessária para o formal atuar, lhe é, de fato, constituinte, agora exposta 

cientificamente a partir do pensar que desenvolveu todo o seu conceito puro. O 

pensar vem a ser seu outro, determina-se e a seu outro de modo autoconsciente e 

sai de si, rumo ao objeto, compreendendo-lhe como manifestação e 

desenvolvimento próprios seus. 

Ao final da Ciência da Lógica, o Saber Pensante concebe a si mesmo como 

Ideia Absoluta, a qual é absolutamente em Si e para Si, a qual não tem nenhum 

passar, nenhum pressupor e, assim, concebida conceitualmente por Si mesma, é o 

Saber Pensante que resulta na ciência do Lógico. 

 

A ideia absoluta, como ela resultou, [...] unicamente a ideia absoluta é ser, vida 

imperecível, verdade que se sabe, e é toda a verdade. Ela é o único objeto e 

conteúdo da filosofia. Na medida em que contém dentro de si toda a 

determinidade e sua essência consiste em retornar a si através de sua 

autodeterminação ou particularização, ela tem diversas configurações, e a 

ocupação da filosofia consiste em conhecê-la nessas configurações (HEGEL, 

2018, p. 403). 

 

 Assim, todo o percurso realizado pela consciência na Fenomenologia, 

resultante no Saber Absoluto, conceito da ciência, deduz na conceituação do 

Conceito por si mesmo na Ciência da Lógica a Ideia Absoluta, sabedora de toda a 

Verdade, que é ela mesma. Em sua liberdade, a Ideia Absoluta “deixa sair livremente 

de si mesma” a Natureza, a Ideia na forma de um ser-outro, e o Espírito, a Ideia 

retornada a si mesma a partir de seu ser-outro, onde é para-si, vindo a ser para-si. 
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[...] somente o todo da ciência é a exposição da idéia, assim também sua divisão 

só pode ser concebida a partir dessa exposição; a divisão é como a idéia, da qual 

tem de tirar uma antecipação. A idéia porém se comprova como o pensar pura e 

simplesmente idêntico a si mesmo, e esse como atividade de se opor a si mesmo 

para ser para si; e ser nesse Outro, somente junto a si mesmo. Assim a ciência 

se divide em três partes: I — A lógica, a ciência da idéia em si e para si; II — A 

Filosofia da Natureza, como a ciência da idéia em seu ser-outro; III — A Filosofia 

do Espírito, enquanto idéia que em seu ser-outro retorna a si mesma (HEGEL, 

1995a, § 18, p. 58). 

  

A cientificidade do Saber Pensante, portanto, e todo o percurso de sua auto 

explicitação para si encontra termo conceitual e mais preciso em sua exposição 

completa e sistemática na Enciclopédia das Ciências Filosóficas. Nesta obra, depois 

de realizado o trajeto fenomenológico preliminarmente em sua introdução e de auto 

exposto o conceito do Saber Absoluto para si até a compreensão da Ideia Absoluta, 

temos a explicitação de suas determinações Natureza e Espírito. O círculo virtuoso 

da consciência até o Saber Absoluto e da conceituação da ciência até sua completa 

auto exposição enciclopédica caminha para seu completar-se na explicitação 

científica do Espírito, compreendendo o ponto de vista imediato da consciência – e 

do início do projeto filosófico e sistemático hegeliano – que se propõe a conhecer a 

sua verdade e o seu próprio caminho percorrido. 

 

Conclusão 

 

Portanto, buscamos apresentar o estatuto idealista da religião na seção 

dedica à infinitude, na Ciência da Lógica, de Hegel. Iniciando a exposição pela 

infinitude afirmativa, no segundo capítulo, o qual ocorre a distinção entre má-

infinitude e verdadeira infinitude. O infinito, por conseguinte, é caracterizado como 

negação do finito, haja vista que no âmbito do infinito nega-se qualquer limitação do 

ser e do devir. Entretanto, a infinitude ainda não se distingue, efetivamente, de sua 

limitação devido às formas do ser-aí. Desse modo, a infinitude se estabelece em um 
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sentido superior ao da realidade previamente considerada, pois o finito não é o real, 

mas o infinito.  

Visto isso, a verdadeira infinitude configura-se como uma superação do finito 

e infinito, agora operando pela razão e compreende as contradições no seio do 

movimento especulativo. Com efeito, o elemento da religião se circunscreve no 

debate da verdadeira infinitude, em Hegel, pois a religião se relaciona com a finitude, 

enquanto um ser verdadeiro, da mesma forma que se relaciona com o absoluto, na 

medida em que esse é eterno e não criado. Neste aspecto, compreendemos a religião 

como um idealismo, haja vista sua relação com o especulativo, uma vez que 

contradições não encontram mais razão de ser já que estão resolvidas no Absoluto, 

permitindo que as possibilidades de relação entre religião e Saber Absoluto, 

obviamente não reduzindo um ao outro.  

A Ideia da Filosofia 7 , última determinidade e destinação do conceber 

científico, compreende em si, por si e para si todos os seus graus de exposição 

anteriores, sejam eles fenomenológicos, sejam eles científicos, no sentido de que as 

suprassunções realizadas não podem ser vistas apenas como mera superação do 

suprassumido, mas elevações que conservam as configurações e o autoexplicitar do 

conceito em si e para si e, ainda assim, arvora-se suprema na revelação do conceito 

das profundezas para Si mesma 8. 

A Ciência plena, assim, é atingida pelo Saber Pensante 9 e, desse modo, Hegel 

conclui seu projeto de elevação do saber filosófico e da filosofia ao estatuto científico 

                                                     
7  Cf. TASSINARI, R. P. Tudo é Filosofia! A Ideia da Filosofia e sua Exposição em Hegel. In: A 
autobiografia do pensamento: a Ciência da Lógica de Hegel. 
8 Esse movimento é a via da libertação da substância espiritual, o ato pelo qual o fim último absoluto 
do mundo nele se cumpre, [pelo qual] o espírito que primeiro só é essente em si, se eleva à consciência 
e à consciência-de-si, e assim à revelação e à efetividade de sua essência essente em si e para si, e 
se torna para si mesmo, o espírito universal, o espírito-do-mundo. Enquanto esse desenvolvimento é 
no tempo e no ser-aí, e por isso, enquanto história, seus momentos e graus singulares são os 
espíritos-dos-povos; cada um, como espírito singular e natural em uma determinidade qualitativa, é 
determinado para ocupar somente um grau, e para cumprir uma tarefa do ato total (HEGEL, 
1830/1995b, § 549, p. 321). 
9 “A Ideia da Filosofia, para seu conceber de si mesma, obteve em seu desenvolvimento a compreensão 
do que é em-si e para-si: “É na figura peculiar de uma história exterior que o nascimento e o 
desenvolvimento da filosofia são representados como história dessa ciência. Essa figura dá, aos 
graus de desenvolvimento da ideia, a forma de sucessão contingente e, digamos, de uma simples 
diversidade dos princípios e de seus desenvolvimentos nas respectivas filosofias. Mas o artesão 
desse trabalho de milênios é o espírito vivo e uno, cuja natureza pensante é trazer à sua consciência 
o que ele é, e, quando isso se tornou assim seu objeto, [sua natureza pensante é] ser, ao mesmo tempo, 
elevado acima dele, e ser em um grau superior. [...] O mesmo desenvolvimento do pensar, que é 
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como a Ciência por excelência fundamental e totalizante às demais. Em outras 

palavras, “a vida de Deus e o conhecimento divino bem que podem exprimir-se como 

um jogo de amor consigo mesmo”, contudo, sem nos olvidarmos no sério, da dor, da 

paciência e do trabalho do negativo 10. 
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 10. DO FINITO AO (MAU) INFINITO, E ALÉM: UM ESTUDO DA CONTRADIÇÃO 
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Gabriel Rodrigues da Silva2 

1 Introdução3 

 

O presente capítulo divide-se em quatro seções: 1. Introdução, 2. O conceito 

de finito, 3. O conceito de infinito, que subdivide-se em 3.1. A má infinitude e 3.2. A 

verdadeira infinitude, e 4. Considerações finais. 

Nesta primeira seção, apresentamos o conteúdo que será abordado, a 

metodologia que será empregada e o material que será utilizado. Na segunda seção, 

apresentamos e analisamos o conceito de finito (endlich). Na terceira seção, 

decomposta em duas subseções, apresentamos e analisamos o conceito de infinito 

(unendlich), e sua respectiva diferenciação em má infinitude (schlechte 

Unendlichkeit), o infinito do entendimento (das Unendliche des Verstandes), e a 

verdadeira infinitude (wahrhafte Unendlichkeit), o infinito da razão (das Unendliche 

der Vernunft) 4 . Na quarta e última seção, retomamos os principais pontos 

                                                     
1 Agradeço aos colegas do Grupo Hegel e o Idealismo Especulativo – Laboratório Hegel (GHIE–LH), 
ao Prof. Dr. Pedro Geraldo Aparecido Novelli, ao Prof. Dr. Ricardo Pereira Tassinari, ao Prof. Dr. Tomás 
Farcic Menk e à Profa. Dra. Michela Bordignon pelos comentários e pelas sugestões. 
2 Mestrando na linha de pesquisa Conhecimento, Ética e Política do Programa de Pós-Graduação em 
Filosofia (PPGFIL) da Faculdade de Filosofia e Ciências (FFC) da Universidade Estadual Paulista “Júlio 
de Mesquita Filho” (UNESP), câmpus de Marília, São Paulo, sob a orientação do Prof. Dr. Pedro Geraldo 
Aparecido Novelli. Bacharel (2018) e Licenciado (2019) em Filosofia pela mesma instituição. Membro 
do Grupo Hegel e o Idealismo Especulativo – Laboratório Hegel (GHIE–LH). Membro da Sociedade 
Hegel Brasileira (SHB). E-mail: gabriel.r.silva@unesp.br. 
3 Todas as citações da Grande Lógica seguem a seguinte ordem: (a) edição brasileira, (b) edição 
britânica (c) edição alemã. As citações da Pequena Lógica seguem os parágrafos numerados pelo 
próprio Hegel, não havendo distinção entre as edições (d) brasileira, (e) britânica e (f) alemã. 
4  A edição (a) brasileira traduziu as expressões “Unendliche der Vernunft” e “Unendlichen des 
Verstandes" por, respectivamente, “infinitude da razão” e “infinitude do entendimento”. A edição (b) 
britânica traduziu as expressões por, respectivamente, "infinite of reason” e “infinite of 
understanding”. Nesta passagem, acreditamos que a edição (a) brasileira cometeu um equívoco ao 
traduzir as palavras “Unendliche/n” por “finitude” ao invés de “finito”. A edição (b) britânica traduziu 
“Unendliche/n” por “finite”, o que nos parece correto, dado que esta é a correspondente inglesa da 
palavra portuguesa “finito”. Cf. HEGEL, 2016, p. 142; HEGEL, 2010, p. 109; HEGEL, 1986, p. 149. 
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apresentados e analisados ao longo do capítulo e discutimos a função 

desempenhada pela contradição. Como se verá, entendemos a contradição, nesse 

caso, como a estrutura que possibilita o desenvolvimentos dos conceitos estudados. 

Como material primário, utilizamos três edições da Grande Lógica (die Große 

Logik)5, as quais são: 

 

(a) HEGEL, G. W. F. Ciência da Lógica: 1. A Doutrina do Ser. Tradução de 

Christian G. Iber, Marloren L. Miranda e Federico Orsini. Petrópolis: Vozes, 2016. 

(b) HEGEL, G. W. F. The Science of Logic. Tradução de George Di Giovanni. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 

(c) HEGEL, G. W. F. Wissenschaft der Logik: I. Die Objektive Logik. Frankfurt 

am Main: Suhrkamp, 1986. 

(d)  

Também utilizamos, como apoio ao material primário, três edições da 

Pequena Lógica (die Kleine Logik), as quais são: 

 

(e) HEGEL, G. W. F. Enciclopédia das Ciências Filosóficas em Compêndio 

(1830) – Vol. 1: A Ciência da Lógica. Tradução de Paulo Meneses e José Nogueira 

Machado. São Paulo: Loyola, 1995. 

(f) HEGEL, G. W. F. Encyclopedia of the Philosophical Sciences in Basic 

Outline – Part I: Science of Logic. Tradução de Klaus Brinkmann e Daniel O. 

Dahlstrom. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 

(g) HEGEL, G. W. F. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im 

Grundrisse (1830) – Erster Teil: Die Wissenschaft der Logik. Frankfurt am Main: 

Suhrkamp, 1986. 

(h)  

Como material secundário, utilizamos algumas obras elaboradas por 

estudiosos e pesquisadores da filosofia hegeliana, que apresentam, analisam e 

discutem, em graus maiores e menores, o conteúdo abordado. Tais obras, que estão 

                                                     
5 Hegel não se utiliza da nomenclatura “A Grande Lógica” e “A Pequena Lógica” para se referir às suas 
obras. Tais expressões surgiram após sua morte. Cf. MCTAGGART, 1910, p. 2. 
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listadas nas “Referências”, ao final do capítulo, serão mencionadas e citadas ao 

longo do mesmo. 

A abordagem hegeliana do finito e do infinito é considerada uma dentre as 

partes mais famosas de sua lógica, principalmente por conta de sua diferenciação 

entre a má infinitude e a verdadeira infinitude6. Os conceitos de finito, infinito, má 

infinitude e, principalmente, verdadeira infinitude possuem grande relevância para o 

sistema filosófico de Hegel7. A dinâmica entre estes conceitos, isto é, o modo como 

eles relacionam-se, auxilia na explicação de várias características do sistema 

hegeliano8 , especialmente no âmbito de sua filosofia da religião 9 , visto que tais 

conceitos estão diretamente associados com as noções de absoluto e Deus10. 

Na Ciência da Lógica (Wissenschaft der Logik), as exposições destes 

conteúdos ocorrem, principalmente, em duas seções da A Doutrina do Ser (Die Lehre 

vom Sein): “B. A finitude” (“B. Die Endlichkeit”) e  “C. A infinitude” (“C. Die 

Unendlichkeit”). Ambas pertencentes ao segundo capítulo da obra, nomeado “O ser 

aí” (“Das Dasein”), ainda inserido na “Determinidade (Qualidade)” (“Bestimmtheit 

(Qualität)”).  

Na Enciclopédia das Ciências Filosóficas em Compêndio (Enzyklopädie der 

philosophischen Wissenschaften im Grundrisse), estes conteúdos são explicitados, 

principalmente, nos parágrafos noventa e dois (§92), noventa e três (§93), noventa e 

quatro (§94), noventa e cinco (§95), todos pertencentes à seção “b. Ser-aí” (“b. 

Dasein”), inclusa na “A. Qualidade” (“A. Qualität”). 

Na Grande Lógica, Hegel fornece uma exposição mais detalhada, minuciosa e 

rigorosa sobre a sua lógica e, consequentemente, sobre os conceitos que trataremos. 

Na Pequena Lógica, a abordagem ocorre de modo mais sucinto e assertivo, o que é 

próprio do caráter enciclopédico almejado por Hegel, que  pretendia  utilizá-la  como 

                                                     
6 Cf. MAGEE, 2010, p. 118. 
7 Cf. MAGEE, 2010, p. 119. 
8 Cf. INWOOD, 1992, p. 141. 
9 Cf. BOWMAN, 2006, p. 152. 
10 Por exemplo, a primeira afirmação de Hegel na seção dedicada à infinitude é: “No seu conceito 
simples, o infinito pode ser considerado, inicialmente, como uma nova definição do absoluto; como 
relação consigo sem determinação, ele está posto como ser e devir.” (HEGEL, 2016, p. 142, grifo do 
autor). Cf. HEGEL, 2010, p. 108; HEGEL, 1986, p. 149. Lembramos que neste capítulo não trataremos 
das relações entre os conceitos de finito, infinito, má infinitude, verdadeira infinitude com os conceitos 
de absoluto e Deus. 
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uma espécie de manual de ensino para suas aulas. 

Ao longo destas seções, Hegel faz uso dos adjetivos “finito” (“endlich”) e 

“infinito” (“unendlich”), e dos substantivos “finitude (“Endlichkeit) e “infinitude” 

(“Unendlichkeit”) de modo pouco claro. De acordo com nossa compreensão, o sufixo 

“ude” que, nesse caso, é o correspondente em língua portuguesa do sufixo alemão 

“keit”, o qual exerce a função de substantivar adjetivos, designa a característica 

daquilo que nomeia. Assim, finitude significa a característica de ser finito e infinitude 

significa a característica de ser infinito11. 

 

2 O conceito de finito 

 

No início da seção “B. A finitude”, Hegel indica quais serão seus tópicos: “a. 

Algo e um outro” (“a. Etwas und ein Anderes”), “b. Determinação, constituição e 

limite” (“b. Bestimmung, Beschaffenheit und Grenze”) e “c. A finitude” (“c. Die 

Endlichkeit”), que se desdobra em “α. A imediatidade da finitude” (“α. Die 

Unmittelbarkeit der Endlichkeit”), “β. A barreira e o dever ser” (“β. Die Schranke und 

das Sollen”), que contém “Observação” (“Anmerkung”), e “γ. Passagem do finito para 

o infinito” (“Übergang des Endlichen in das Unendliche”). 

No tópico “c. A finitude”, Hegel escreve: 

 

O ser aí é determinado; algo tem uma qualidade e nela não é apenas determinado, 

mas limitado; sua qualidade é seu limite, e, sendo afetado por ele, o algo 

permanece, inicialmente, ser aí afirmativo, quieto. Mas essa negação, 

desenvolvida de modo que a própria oposição do seu ser aí e da negação como 

limite imanente dele seja o ser dentro de si do algo e este, então, apenas devir 

nele mesmo, constitui sua finitude. (HEGEL, 2016, p. 134)12. 

 

O primeiro aspecto que evidenciamos na  citação  acima  é  a  centralidade   da 

                                                     
11 Por exemplo, o adjetivo “absolut” (“absoluto”) é substantivado quando se adiciona o sufixo “heit”, 
que, nesse caso, é o correspondente alemão do sufixo “dade”, ficando, desse modo, “Absolutheit” 
(“absolutidade”), que significa a característica ou o caráter de ser absoluto. 
12 Cf. HEGEL, 2010, p. 101; HEGEL, 1986, p. 139. 
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noção de determinidade, especialmente para compreensão do conceito de finito, pois 

este encontra-se na esfera da determinidade. Para Hegel, algo determinado possui 

uma qualidade, seu ser possui um modo específico de ser, e é isto que o define. 

Mencionando a proposição “omnis determinatio est negatio”13 , do filósofo 

Baruch de Spinoza (1632–1677) 14 , Hegel ressalta que toda determinação é 

negação 15  e, de modo equivalente, entendemos que a negação, nesse caso, é 

determinação. O ser determinado, portanto, deve ser compreendido como a união da 

afirmação com a negação. Algo é tanto aquilo que é quanto aquilo que não é, 

determinando-se a partir da relação positiva e negativa, que estabelece com outro16. 

Por exemplo: o quadrado é tanto aquilo que possui quatro lados iguais quanto aquilo 

que não possui três lados. Ele é o que é justamente por não ser triangular, circular17. 

A qualidade que o define é concomitantemente positiva e negativa. 

Em decorrência disso, o segundo aspecto que evidenciamos daquela mesma 

citação é a importância da negação, pois esta é determinada. A negação é tão 

constitutiva, definidora e afirmativa quanto à própria afirmação. Esclarece Hegel: “A 

determinidade é a negação posta como afirmativamente.” (HEGEL, 2016, p. 117)18. 

O caráter de algo ser tanto afirmação quanto negação constituirá um limite a 

si. Pois, na medida em que algo é definido a partir da referência a outro, o qual não é 

ele mesmo e, na verdade, está contrastado consigo, este outro é a sua negação que 

lhe impõe um limite19. Conforme Hegel: 

 

Se nós dizemos a respeito das coisas que elas são finitas entende-se com isso 

que elas não têm apenas uma determinidade, a qualidade não apenas como 

realidade e determinação que é em si, que elas não são meramente limitadas –, 

                                                     
13 As edições (b) britânica e (c) alemã não traduziram esta citação, que está originalmente em latim. 
A edição (a) brasileira, em sua décima sexta (16) nota de rodapé, traduziu por: “Toda determinação é 
negação.”. Cf. HEGEL, 2016, p. 117. 
14 As edições (a) brasileira e (c) alemã não mencionam a origem desta proposição. Mas, de acordo 
com a nota de rodapé quarenta e seis (46) da edição (b) britânica, ela encontra-se na correspondência 
de Spinoza, mais precisamente, em uma carta destinada ao filósofo Jarig Jelles (1620–1683). Cf. 
HEGEL, 2010, p. 87. 
15 Cf. HEGEL, 2016, p. 117; HEGEL, 2010, p. 87; HEGEL, 1986, p. 121. 
16 Cf. BORDIGNON, 2015, p. 120. 
17 Cf. TAYLOR, 1975, p. 234. 
18 Cf. HEGEL, 2010, p. 87; HEGEL, 1986, p. 121. 
19 Cf. TAYLOR, 1975, p. 236. 
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elas ainda têm, assim, ser aí fora do seu limite –, mas que, antes, o não ser 

constitui a natureza delas, o ser delas. (HEGEL, 2016, p. 134, grifo do autor)20. 

 

O finito, desenvolvido a partir da noção de limite21, define-se por sua condição 

de ser limitado, constituído por meio de sua relação externa com outro, a partir das 

determinações da afirmação e da negação22. Nesta relação, algo e outro estão frente 

a frente, determinando-se e negando-se mutuamente. Ambos são o que são 

precisamente por não serem o outro23. O limite une mas, ao mesmo tempo, separa 

algo e outro24. O limite é o elo que conecta e distingue. 

Assim, quando consideramos algo finito, imediatamente, concebemos outro 

que o limita25. De modo espontâneo, pensamos em um finito que contrapõe-se ao 

primeiro e, logo, pensaremos em outro finito que contrapor-se-á ao segundo, assim 

por diante, ad infinitum. 

Ser limitado por algo exterior, possuir um limite que pode ser ultrapassado por 

outro é, para Hegel, a característica principal do finito. O finito possui ser fora do seu 

limite, ele possui negação em si, pois nega o ser que não o constitui, ele é algo que 

opõe-se ao outro26. Ser finito é ser determinado, ser determinado é ser limitado, pois 

ser de determinado modo significa não ser de outro modo. Nas palavras de Hegel: 

 

As coisas finitas são, mas sua relação consigo mesmas é que elas se relacionam 

negativamente consigo mesmas, precisamente nessa relação consigo mesmas, 

elas se propelem além de si, além do seu ser. Elas são, mas a verdade desse ser 

é o fim delas. O finito não se altera apenas como algo em geral, mas ele perece e 

não é meramente possível que ele pereça, de modo que ele também poderia ser 

sem perecer. Mas o ser das coisas finitas como tal é ter o germe do perecer como 

seu ser dentro de si; a hora do nascimento delas é a hora da sua morte. (HEGEL, 

2016, p. 134, grifo do autor)27. 

                                                     
20 Cf. HEGEL, 2010, p. 101; HEGEL, 1986, p. 139. 
21 Cf. BORDIGNON, 2015, p. 120. 
22 Cf. BOWMAN, 2006, p. 151. 
23 Cf. BORDIGNON, 2015, 121. 
24 Cf. BORDIGNON, 2015, p. 122. 
25 Cf. MAGEE, 2010, p. 118. 
26 Cf. HEGEL, 2016, p. 134. 
27 Cf. HEGEL, 2010, p. 101; HEGEL, 1986, p. 139. 
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3 O conceito de infinito 

 

Em  relação  ao  infinito,  na  seção  “C. A  infinitude”, Hegel afirma que a tarefa 

principal é diferenciar o conceito verdadeiro da infinitude da má infinitude, diferenciar 

o infinito da razão do infinito do entendimento28. Este último, de acordo com Hegel, é 

o “infinito finitizado” (“verendlichte Unendliche”), pois, na medida em que o finito é 

mantido afastado do infinito, ele é finitizado29. 

Em seguida, Hegel divide esta seção, “C. A infinitude”, em tópicos: “a. O infinito 

em geral” (“a. Das Unendliche überhaupt”), “b. Determinação recíproca do finito e do 

infinito” (“b. Wechselbestimmung des Endlichen und Unendlichen”) e “c. A infinitude 

afirmativa” (“c. Die affirmative Unendlichkeit”), que se desdobra em “A passagem” 

(“Der Ubergang”) e em duas observações, “Observação 1” (“Anmerkung 1”) e 

“Observação 2” (“Anmerkung 2”). 

No primeiro dos tópicos, Hegel afirma: “O infinito é a negação da negação; o 

afirmativo, o ser que se restabeleceu da delimitação.” (HEGEL, 2016, p. 143, grifo do 

autor)30. Esta sentença salienta que, em um primeiro momento, o infinito é entendido 

como a negação da negação justamente por ser a negação do finito que, como vimos, 

é uma negação primeira. 

O finito, relembramo-nos, caracteriza-se, principalmente, por ser limitado, por 

negar o outro que está fora de si, pois sua determinação lhe conferiu tanto afirmação 

quanto negação, e ambas o determinam. Assim, o finito é negativo. O infinito, por sua 

vez, indica, ao menos em sua compreensão inicial, a ausência de um fim ou de um 

limite31, pois, como negação da negação, ele é afirmativo, positivo, ilimitado32. A partir 

da negação do negativo se produz o afirmativo33. 

 

 

 

                                                     
28 Em breve, abordaremos esta diferenciação nas próximas duas seções deste capítulo, a saber, 3.1. 
A má infinitude e 3.2. A verdadeira infinitude. 
29 Cf. HEGEL, 2016, p. 142; HEGEL, 2010, p. 109; HEGEL, 1986, p. 149. 
30 Cf. HEGEL, 2010, p. 109; HEGEL, 1986, p. 150. 
31 Cf. INWOOD, 1992, p. 139. 
32 Cf. BOWMAN, 2006, p. 151. 
33 Cf. INWOOD, 1992, p. 141. 
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3.1 A má infinitude 

 

Na seção “b. Determinação recíproca do finito e do infinito”, Hegel expõe 

detalhadamente a má infinitude. Ele argumenta que, na medida em que o infinito é a 

negação da negação, a negação do finito, ele [o infinito] é a negação de um outro. 

Assim, o infinito recai na categoria do algo determinado, pois ele determina-se em 

não ser um outro, em não ser o finito. O infinito, desse modo, é gerado simplesmente 

por uma negação, ele é o não finito34. Nas palavras de Hegel: 

 

O infinito é; nessa imediatidade, ele é, ao mesmo tempo, a negação de um outro, 

do finito. Assim como [o infinito] que é e, ao mesmo tempo, como não ser de um 

outro,  ele  recaiu  na  categoria  do  algo  como  de um determinado em geral [...]. 

(HEGEL, 2016, p. 143, grifo do autor)35. 

 

Porém, prossegue Hegel, se o infinito é concebido apenas como o não finito, 

meramente como sua negação, ele é limitado por este36, eles contrapõem-se um ao 

outro e permanecem separados. Pois, ao negar algo determinado, como o finito, o 

infinito determina-se 37 . Contudo, se o infinito determina-se, ele limita-se e, 

consequentemente, não é verdadeiramente infinito, mas mero infinito errôneo38. 

 

Assim, é preciso denominar o infinito posto contra o finito na relação qualitativa 

de outros um para o outro de mau infinito, de infinito do entendimento [...]. 

(HEGEL, 2016, p. 144, grifo do autor)39. 

 

Tal infinitude que está deslocada da finitude é a má infinitude, fruto de uma 

simples e ingénua negação. Esta negação faz com que o infinito ainda fique preso à 

estrutura da determinidade, que é tipicamente limitadora e finita.  Assim, o  infinito  é 

                                                     
34 Cf. MAGEE, 2010, p. 118-119. 
35 Cf. HEGEL, 2010, p. 110; HEGEL, 1986, p. 151. 
36 Cf. INWOOD, 1992, p. 140. 
37 Cf. MCTAGGART, 1910, p. 31. 
38 Cf. HEGEL, 2016, p. 144; HEGEL, 2010, p. 110; HEGEL, 1986, p. 151. 
39 Cf. HEGEL, 2010, p. 111; HEGEL, 1986, p. 152. 
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finitizado40. Nas palavras de Hegel: 

 

Essa contradição está presente desde já no fato de que o finito permanece 

contraposto ao infinito como ser aí; há, com isso, duas determinidades; há dois 

mundos, um infinito e um finito e, na relação deles, o infinito é apenas limite do 

finito e é, com isso, somente um infinito determinado, até mesmo  finito.  (HEGEL, 

2016, p. 145, grifo do autor)41. 

 

Todavia, compreendemos que a contradição da má infinitude, mencionada por 

Hegel, não é apenas uma contradição, mas uma autocontradição42, uma vez que o 

próprio conceito de infinito está em desacordo com sua oposição ao finito. Na má 

infinitude, o conceito de infinito, que significa totalidade ilimitada sem determinação 

externa, está contraposto ao finito, assim, ele limita-se e determina-se 

externamente.  

Portanto, a própria significação do infinito não subsiste na má infinitude, o que 

leva-o a se desenvolver em direção à verdadeira infinitude. A estrutura lógica da má 

infinitude exibe uma autocontradição na medida em que ela pretende ser infinita mas, 

ao mesmo tempo, contrapõe-se à finitude. Logo, a verdadeira infinitude é fruto de 

uma articulação processual e necessária43. 

A autocontradição da má infinitude estimula sua própria resolução, pois cria 

uma autoincompatibilidade entre o significado de infinito e a má infinitude. A solução 

desta discordância se dará a partir da incorporação do finito ao infinito, resultando 

na verdadeira infinitude44. 

 

3.2 A verdadeira infinitude 

 

Na seção “c. A infinitude afirmativa”, Hegel explicita a verdadeira infinitude. 

Nos parágrafos acima, vimos que, caso seja concebido simplesmente como o não 

                                                     
40 Cf. BOWMAN, 2006, p. 151. 
41 Cf. HEGEL, 2010, p. 111; HEGEL, 1986, p. 152. 
42 Cf. DE BOER, 2010, p. 364. 
43 Cf. TAYLOR 1975, p. 242. 
44 Cf. TAYLOR, 1975, p. 243. 
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finito, isto é, como a negação do finito, o infinito será necessariamente falso. Pois, se 

assim for compreendido, ele estará em oposição ao finito e, estando em oposição, 

ambos estarão limitando-se. 

Hegel entende a verdadeira infinitude como a totalidade que não é 

condicionada por outra, pois todas suas determinações são internas. A infinitude é 

estruturada de modo que não há algo fora dela45. 

Logo, se o infinito é verdadeiramente infinito, ele não relaciona-se com outro 

que não seja ele próprio, pois isso o limitaria. Assim, para que o infinito não seja 

finitizado, é preciso que ele contenha o finito em si como um momento46. Hegel 

conclui que a verdadeira infinitude não pode permanecer em oposição à finitude, mas 

deve contê-la. A separação entre o finito e o infinito deve ser removida47. Conforme 

Hegel: 

Isso dá, pois, a unidade – desacreditada – do finito e do infinito, a unidade 

mesma que é o infinito, o qual, dentro de si, compreende a si mesmo e a finitude, 

– logo, o infinito em outro sentido do que aquele segundo o qual o finito está 

separado dele e está posto do outro lado. (HEGEL, 2016, p. 149)48. 

 

De acordo com Hegel, ilustrativamente, pode-se representar a má infinitude 

como uma linha reta, estendida indefinidamente, na qual não se sabe nem seu início 

nem seu começo, nela, o infinito, como o final, pode ser qualquer uma das 

extremidades, pois representam o seu limite. A verdadeira infinitude, por outro lado, 

pode-se representar como um círculo, o qual se vê integralmente, sem a necessidade 

de reconhecer propriamente seu início e fim. Nele tudo está contido, há completude, 

e o limite dissipou-se49. 

 

Considerações finais 

 

Ao longo do capítulo, apresentamos, analisamos e  discutimos  o  conceito  de 

                                                     
45 Cf. TAYLOR, 1975, p. 240. 
46 Cf. INWOOD, 1992, p. 140. 
47 Cf. MAGEE, 2010, p. 119. 
48 Cf. HEGEL, 2010, p. 101; HEGEL, 1986, p. 139. 
49 Cf. HEGEL, 2016, p. 154; HEGEL, 2010, p. 119; HEGEL, 1986, 164. 
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finito e o conceito de infinito conforme desenvolvidos por Hegel na Ciência da Lógica. 

Para isso, focamos em duas seções da A Doutrina do Ser, as quais são: “B. A finitude” 

e  “C. A infinitude”. Ambas pertencem ao segundo capítulo da obra, nomeado “O ser 

aí”, ainda inserido na “Determinidade (Qualidade)”. 

Vimos que o conceito de finito desenvolve-se a partir da noção de limite. 

Assim, ele caracteriza-se por sua limitação, pois relaciona-se com outro, que lhe 

opõe. Para Hegel, ser finito é ser determinado, e ser determinado é ser  limitado,  pois 

cada determinação confere um modo específico de ser que opõe-se aos outros. Em 

relação ao conceito de infinito, vimos que Hegel distingue entre as duas “espécies” 

de infinitudes, as quais são: a má infinitude e a verdadeira infinitude. A má infinitude 

é o infinito do entendimento, isto é, do pensamento que está preso à estrutura da 

oposição e comparação. A verdadeira infinitude é o infinito da razão, isto é, que do 

pensamento que supera a dicotomia entre as determinações e lhes confere unidade. 

Para Hegel, a má infinitude é o modo errôneo de ser compreender o infinito. 

Tal modo baseia-se em entender o infinito apenas como negação do finito. O finito é 

a primeira negação, pois nega o outro que lhe opõe. O infinito, de acordo com a má 

infinitude, é a negação da negação, isto é, a negação do finito. Assim, na má 

infinitude, pensa-se que o infinito é o extremo oposto do finito. Ou seja, se o finito é 

limitado, o infinito, por sua vez, é ilimitado, se o finito é determinado, o infinito é o não 

determinado, e assim por diante. Todavia, esse modo de conceber o infinito, o qual 

Hegel nomeia de má infinitude, comete um equívoco e recai em uma 

autocontradição.  

Na medida em que entende-se o infinito como negação da negação, isto é, 

como negação do finito, ele [o infinito] é a negação de um outro. Esta negação faz 

com que o infinito ainda fique preso à estrutura da determinidade, que é limitada e 

finita. Assim, na má infinitude, comete-se o equívoco de finitizar o infinito. 

Além disso, na má infinitude, opõe-se o conceito de infinito, que significa 

totalidade ilimitada sem determinação externa, ao conceito de finito. Assim, o infinito 

está contraposto, contrastado a algo que lhe é exterior e determina-se 

negativamente. A autocontradição da má infinitude é fruto da incompatibilidade 

entre o significado verdadeiro do infinito, totalidade ilimitada sem determinação 
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externa, e sua pretensa oposição ao finito. Tal oposição é falsa ou, como nomeia 

Hegel, má. 

Por outro lado, a verdadeira infinitude é concebida de modo que não há algo 

fora dela, ela não condicionada por algo externo, pois suas determinações são 

internas. Assim, não há oposição entre o finito e o infinito, como ocorre na má 

infinitude. Hegel conclui que a verdadeira infinitude não pode permanecer em 

oposição à finitude, mas deve contê-la. A separação entre o finito e o infinito deve 

ser removida.  

Assim, quando compreende-se o conceito de infinito de modo adequado, a 

partir da razão e não do entendimento, chega-se à verdadeira infinitude, na qual a 

autocontradição, presente na estrutura da má infinitude, se dissolve, resolvendo-se.  
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“O saber conhece não só a si, mas também o negativo de si mesmo. Saber seu 

limite significa saber sacrificar-se” (Hegel, 2011, p. 543). 

Introdução 

 

O presente texto tem como objetivo analisar a estrutura da “infinitude” [ 

Unendlichkeit] que Hegel apresenta na Ciência da lógica em sua primeira seção, 

segundo capítulo, subseção C. intitulada A infinitude, destrinchando essa estrutura e 

seus argumentos em busca de compreender o seu funcionamento. Na dinâmica do 

desenvolvimento das determinações do Dasein assistimos à progressiva 

interiorização da negação do ser determinado: cada determinação põe-se como 

determinada na medida em que nega a alteridade, sendo que essa negatividade se 

torna constitutiva da determinação. Na finitude [ Endlichkeit] a autorreferencialidade 

da negação chega à sua explicitação e o finito se mostra como em si 

autocontraditório, revelando, como sua natureza, o infinito 2 . A suprassunção 

[Aufhebung] do finito no infinito é uma passagem cujo motor não é algo exterior ao 

finito, mas é a sua própria determinação, a autocontradição que afeta a sua estrutura. 

                                                     
1 O presente texto é resultado do trabalho de pesquisa realizado pelo Grupo Hegel do Departamento 
de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenado pela Profa. Dra. Giorgia Cecchinato, 
que também orientou e participou da escrita deste trabalho. Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG). E-mail: giorgia.cecchinato@gmail.com.  
2  BORDIGNON, Michela. La contraddizione dell’essere determinato. In: Revista Opinião Filosófica, 
Porto Alegre, vol. 04; nº .02, 2013, pp. 118-170. 
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mailto:giorgia.cecchinato@gmail.com
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A maneira especulativa de pensar o infinito acolhe a contradição como verdade do 

finito, e a solução desta contradição não leva à eliminação do finito, mas à sua 

compreensão como momento do infinito. 

No decorrer deste trabalho, tornou-se clara a possibilidade de entender a 

estrutura da infinitude como um instrumento hermenêutico, que define a filosofia e 

serve como fio condutor para a explicação e a crítica de outros sistemas filosóficos. 

O trabalho pretende mostrar que a dialética interna da infinitude como instrumento 

interpretativo já estava presente em Fé e saber de forma embrionária. Nesse artigo 

de 1802, Hegel utiliza a articulação da oposição finito-infinito para analisar as 

filosofias de Kant, Jacobi e Fichte. A tese de Hegel é que tais filósofos apontaram 

para infinitude, mas não conseguiram resolver a oposição com a finitude. Além disso, 

apesar de Hegel ter usado de maneira eficaz as determinações de finito e infinito na 

leitura das filosofias da reflexão à época de Jena, encontramos na Ciência da lógica 

um aprofundamento do valor positivo, afirmativo, da contradição, ausente no artigo 

de 1802. 

A Ciência da lógica mostra a estrutura do sistema filosófico de Hegel, seu 

esqueleto e engrenagens que, ao se moverem umas às outras, sustentam a razão e 

sua realização na efetividade. Os momentos do ser e suas passagens se mostram 

na Lógica em sua maneira mais simples, objetiva, desnuda, e são nessas passagens 

que a relação do infinito e do finito se mostra em toda a sua complexidade. No interior 

dessa estrutura é que aparecem o infinito e o finito, como estágios da passagem do 

ser-aí [Dasein] ao ser-para-si, e a partir da ideia do limite se origina a finitude. Assim, 

o finito, desenvolvendo a própria natureza, alcança a infinitude. 

Esse movimento abarca dois resultados distintos que nada mais são do que 

maneiras de considerar a infinitude. O primeiro resultado é a má infinitude, que se 

contrapõe ao finito e o nega, sem suprimir seu limite. Essa pura e simples negação 

gera uma infinita série de finitos, uma vez que o limite permanece, está sempre a 

impulsionar o finito para sua superação que, porém, nunca se concretiza. O infinito 

nega e limita o finito e vice-versa, um colocando o outro numa progressão infinita. O 

segundo resultado é a infinitude afirmativa que, ao contrário da má infinitude, não 

apenas nega a finitude, mas a acolhe. A infinitude afirmativa compreende a finitude 

em si, negando o limite da finitude. Assim, o infinito se mostra capaz de acolher sem 



 

 
 
 

Victor Alves et al. | 199 

 

dissolver, criando uma ‘unidade’ entre o finito e o infinito. Desse modo, ele atinge 

uma forma de completude, ou seja, um retorno da infinitude que passa no seu outro 

(o finito) e volta para si, concretizando assim a infinitude afirmativa. Assim, o infinito 

torna-se para-si, e o ser-aí se torna ser-para-si. Essa conclusão mostra toda a 

potência do infinito qualitativo, que pode ser interpretado como uma categoria que 

ultrapassa os limites simples das determinações da Lógica, ou seja, do infinito que 

se mostra como momento estruturante do ser, das coisas [Sachen] finitas e da sua 

realidade [Realität]. 

Além disso, as noções hegelianas de infinito e finito se tornam peças-chave 

para estruturar o idealismo hegeliano e apontar para as falhas de outros sistemas 

filosóficos. Isso aconteceu na Ciência da lógica, na breve “Observação 2”, no final da 

subseção C., que estamos considerando, mas é em seu artigo de 1802, Fé e saber, 

que podemos notar com maior extensão suas análises e críticas. Hegel acusa alguns 

filósofos modernos (Kant, Fichte e Jacobi) de não compreenderem verdadeiramente 

os conceitos de finito e infinito, assim como sua relação. Isso porque suas filosofias 

conceberam um infinito que se põe apenas como negação do finito e, como 

mencionado anteriormente, isso seria justamente uma má infinitude, ou apenas o 

ponto de partida para um progresso ao infinito. Mesmo que tal colocação da 

infinitude, como simples negação da finitude, tenha lugar na tradição filosófica, a 

filosofia, como idealismo, tem um caráter especulativo: ela nega a finitude e a 

compreende no horizonte mais amplo da infinitude afirmativa, verdadeira.  

 

Infinitude na Doutrina do Ser 

 

Na “Doutrina do ser”, Hegel dedica uma seção inteira ao conceito de infinitude. 

O caminho que ele percorre é dividido em três momentos, e atravessando tanto o 

ponto de vista do universal como do particular. No caso da infinitude, é importante 

reconhecer que sua determinação particular é a finitude. Portanto, ao longo de sua 

investigação, Hegel não estará apenas pensando sobre a infinitude, mas também 

sobre sua relação com a finitude. 

Na primeira parte da reflexão, Hegel descreve o “infinito em geral”, que seria a 

infinitude considerada apenas em-si, ou seja, como indeterminada. Nesse caso, o 
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particular é suprimido da reflexão e, portanto, a finitude desaparece na infinitude. Já 

no segundo momento, Hegel apresenta a infinitude vista apenas pelo seu caráter 

particular: a “má infinitude”. O caráter universal da infinitude é suprimido na má 

infinitude, ou seja, o infinito será apenas uma eterna sucessão de finitos. Então, uma 

vez com esses dois momentos apresentados, Hegel pode realizar a operação 

dialética, negando o segundo momento negativo, ou seja, a má infinitude, e 

devolvendo à infinitude seu caráter universal. Contudo, dessa vez, a infinitude não 

retorna ao seu momento inicial da reflexão, pois carrega consigo também a finitude 

em si. Esse novo infinito é a “infinitude afirmativa”. 

Reconstruindo o percurso hegeliano temos, primeiramente, o infinito em geral. 

Hegel descreve o infinito em geral como uma consequência natural do 

desenvolvimento interno ao próprio finito: “é a natureza do próprio finito ir além de 

si, negar sua negação e tornar-se infinito” (Hegel, 2017, p. 143). Por isso, esse infinito 

não está acima do finito, mas é a sua progressão natural. Contudo, se seguirmos 

esse movimento até as suas últimas consequências, o resultado será o completo 

desaparecimento do finito no infinito em geral. Portanto, nesse momento, apenas o 

infinito parece ter uma existência factual (subsistência), enquanto o finito está 

condenado a desaparecer no infinito. Nesse momento, a existência do finito se 

mostra como transitória e efêmera. 
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Porém, logo em seguida, Hegel também mostra como, na verdade, o infinito é 

igualmente dependente do finito. Isso porque o infinito é o negativo do finito, como 

vimos até aqui. Mas, na tentativa de explicitar o seu caráter positivo e se mostrar 

como um ser de fato, e não somente um não-ser, ele necessita do finito que havia 

desaparecido. Ou seja, o infinito não desapareceu verdadeiramente, e Hegel mostra 

a relação de determinação recíproca entre finito e infinito:  

 

De acordo com essa determinidade, o finito está contraposto ao infinito como ser 

aí real; assim eles estão na relação qualitativa como tais que permanecem um 

fora do outro, o ser imediato do infinito faz renascer o ser da sua negação, do 

finito que, inicialmente, pareceu desaparecido no infinito (Hegel, 2017, p. 144). 

 

A partir dessa contraposição entre finito e infinito, que se relacionam 

externamente um ao outro, emerge a figura do mau infinito ou da “má infinitude”. A 

má infinitude é a consequência desse retorno do ser-aí do infinito, ou seja, o finito, 

para a reflexão. Em outras palavras, é o retorno do caráter particular da finitude 

contra a sua figura universal: o infinito em geral. Nesse sentido, a má infinitude será 

o infinito formado por uma sucessão eterna de finitos, isto é, uma contradição 

explícita. Trata-se de uma situação em que nos deparamos com dois mundos 

conflitantes: “um infinito e um finito e, na relação deles, o infinito é apenas limite do 

finito e é, com isso, somente um infinito determinado, até mesmo finito”. 

A pergunta que então se coloca é a seguinte: como pensar uma infinitude de 

fato, ou seja, verdadeiramente infinita? Já vimos que a supressão da finitude na 

infinitude é um movimento incompleto, como mostrado no infinito em geral. 

Interromper a reflexão nele seria tomar uma posição dogmática. Também, vemos 

que diante da inevitável oposição entre finito e infinito, a finitude se torna uma 

progressão de finitos e, portanto, finita. Ou seja, permanecer na contradição é, 

também, uma formulação incompleta. Então, Hegel afirma que para assumir uma 

posição não dogmática, e levar a determinação recíproca entre finito e infinito em 

consideração, é necessário afirmar que o infinito deve compreender o finito em sua 

constituição:  
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Em cada um está a determinidade do outro, ao passo que, de acordo com a 

opinião do progresso infinito, um deve ser excluído do outro e ambos devem 

apenas se seguir alternadamente; nenhum pode ser posto e apreendido sem o 

outro, o infinito, sem o finito, esse, sem o infinito (Hegel, 2017, p. 148). 

 

A partir disso, podemos formular que o finito aponta para o infinito. Ele tem 

dentro de si mesmo o ímpeto de ir além. O verdadeiro infinito surge nesse “ir além” 

do finito. Isso porque, na finitude, se encontra o limite. Esse limite está, 

necessariamente, em relação constante com o que há para além desse limite, da 

mesma forma que a finitude está em relação com a infinitude. Através disso que se 

constitui o “ir além” do finito, ou seja, essa sua tendência constante ao infinito é fruto 

de sua própria limitação. Esse é o ponto de partida do processo que leva ao infinito 

afirmativo, que é a negação desse limite. Logo, diferentemente da má infinitude, a 

infinitude afirmativa traz o finito para dentro de si e, para conseguir negar o limite, 

ela assume um caráter dual: de “devir” e de “ser”. O caráter de “ser” se justifica 

através da completude deste infinito, enquanto o de “devir” recupera o “ir além” do 

finito como constitutivo do infinito. 

Nesse sentido, na infinitude afirmativa, finito e infinito não se colocam como 

opostos um ao outro, nem mesmo como uma sequência na qual um dá lugar ao 

outro. Ao contrário, o infinito verdadeiro é aquilo que subsiste no desenvolvimento 

da série finita “infinitizada”, que alterna entre a unidade e a separação de ambos. 

Assim, pode-se dizer que o infinito é aquilo que abarca ou integra em si o finito, sem 

dissolvê-los da consideração3. A verdade do infinito já está presente na unidade e na 

alternância de finito e infinito; Hegel afirma que é preciso apenas “acolher o que está 

presente”, superar a maneira fixa de pensar própria do entendimento e reconhecer o 

potencial dinâmico e positivo da contradição.   

 

 

 

                                                     
3 Noutros termos, diz Houlgate: “verdadeiramente, ser infinito não é nada além da finitude, mas é 
simplesmente o processo por meio do qual coisas finitas constituem o ser que se une consigo 
mesmo”. Conferir em: HOULGATE, Stephen. The opening of Hegel’s logic: from being to infinity. 
Indiana: Purdue University Press, 2005, p. 428. 
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Idealidade e Idealismo 

 

A partir da consideração do infinito como verdade do finito, Hegel passa a 

explicitar a qualidade ideal do finito. A idealidade pode se ligar, seja à inspiração 

platônica, seja à interpretação kantiana, de modo a significar uma forma [eidos] 

apartada das coisas, ou uma mera representação. Nada mais distante do sentido 

almejado por Hegel. É preciso lembrar ainda – fazendo referência à “seção A”, 

segundo capítulo (‘Ser-aí’) da “Doutrina do Ser” (Hegel, 2017, p. 116) – que o termo 

também não se opõe à categoria da realidade do ser: esta se contrapõe, no “algo”, à 

própria negação4. Também não se trata, pelo exposto, de considerar o finito como o 

real e o infinito (apenas) como o ideal, como se fez em grande parte da tradição 

quando se opôs o conceito ao objeto. 

Hegel mobiliza a noção de idealidade ao trazer à tona o papel sempre 

condicionado, que precisa ser conferido ao finito: “o ideal é o finito, como ele é no 

infinito verdadeiro, – como uma determinação, um conteúdo que é diferente, porém 

não tal que é autossubsistente, mas como momento” (Hegel, 2017, p. 150). Os finitos 

passam a ser “momentos de um processo” e não apenas elementos 

“fundamentalmente separados” (Houlgate, 2005, p. 428). Na passagem ao “ser-para-

si”, Hegel opera uma inversão na história das ideias acerca da relação entre finito e 

infinito. Se Kant, contrariando a metafísica tradicional, institui um ponto de ruptura 

ao afirmar a desnecessidade do divino e do absoluto (e, portanto, da noção de 

infinito) para fundamentar o nosso conhecimento (Tolle, 2007, p. 12), Hegel afirma 

que o infinito é o todo que não prescinde das suas manifestações finitas, ainda que 

elas estejam subsumidas em sua necessidade própria5. Ainda que se conceba que o 

                                                     
4 Nessa seção, Hegel procura destacar que a realidade é necessariamente determinada, ou seja, que 
o real carrega também a negação e que sem o momento do negativo o que sobra é apenas a abstração, 
o vazio, o não-efetivo. O que se quer dizer é, assim, que não há empiria ou imediatidade que seja 
puramente “positiva”, dada ou meramente afirmativa. O destaque recai sobre o fato de que a categoria 
da realidade não esteja oposta às meras ideias, àquilo que não possui realidade por não se conformar 
em um ser-aí. Além do mais, este movimento puramente categorial e lógico decerto não chegou, por 
necessidade, ao “material” e sensível. Embora a realidade seja intrínseca a qualquer ente possível, que 
a efetividade seja o caso, será mostrado apenas mais à frente na lógica. 
5 De acordo com Beiser, “seu absoluto não é um tipo de coisa, mas simplesmente o todo de que todas 
as coisas são unicamente partes”. Conferir em: BEISER, Frederick C. Introdução: Hegel e o problema 
da metafísica. In: BEISER, Frederick C. (org.) Hegel. Trad. Guilherme Rodrigues Neto. São Paulo: Ideias 
& Letras, 2014, p. 14. 
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absoluto (ou a “divindade”, para parte dos comentadores) exerce os seus efeitos, é 

necessário, na via hegeliana, dizer que ele opera por meio das coisas finitas em seu 

autodesenvolvimento. Por isso, “o infinito, consequentemente, não está acima do 

finito como algo pronto por si, de modo que teria e manteria o finito fora ou abaixo 

daquele seu permanecer” (Hegel, 2017, p.139)6. É possível identificar, nesse ponto, a 

influência de diversas filosofias como a de Espinosa e Schelling. No entanto, esses 

teóricos não puderam evitar, no entender de Hegel, nem uma concepção mecanicista 

e que exclui a contingência, nem uma inferiorização do papel exercido pelos “modos 

finitos” em que o infinito se manifesta (Beiser, 2014)7. 

Ainda assim, se o finito não pode subsistir por si, mas de fato continua sempre 

aparecendo, é em virtude de sua ligação estreita com a infinitude; com efeito, “não 

só o perecimento, mas também o devir de coisas finitas acontece por necessidade” 

(Taylor, 2014, p. 272). Como Hegel mostra, a idealidade precisa significar uma 

passagem em que tanto a finitude como a má infinitude se suprassumem numa 

interiorização que estabelece uma “relação consigo mesma” (Hegel, 2017, p. 151). 

Como resultado, portanto, o finito se mostra como ideal porque precisa remeter a um 

todo que o supera para garantir que a sua reaparição seja perenizada não como um 

infinito além, mas como realização efetiva8. Mais do que um todo apartado do finito 

e que lhe é externo, esse todo é o próprio processo do vir-a-ser e do perecer da 

própria finitude. Trata-se de dizer que o ser finito não pode ser “um ente verdadeiro” 

(Hegel, 2017, p. 155), na medida em que sozinho, sem estabelecer relações de 

qualquer ordem, ele simplesmente não é. Se a articulação de finitos constitui um todo 

infinito, o seu próprio ser passa a fazer sentido apenas na medida em que essa 

articulação desempenha um papel nessa totalidade que constitui. Aqui, como mostra 

                                                     
6 E também em outra passagem: “não há um infinito que é por enquanto infinito e que apenas depois 
se torna finito, que necessita sair para a finitude, mas que ele já é, por si mesmo, tanto finito quanto 
infinito” (Hegel, 2017, p. 154). 
7 Segundo Pinkard, o infinito, portanto, não pode ser “algum tipo de grande ‘coisa’ que ‘engole’ o finito 
e oblitera sua distintividade ou que mostra que o pluralismo das coisas finitas é algum tipo de ilusão”. 
Conferir em: PINKARD, Terry. German philosophy 1760-1860: The legacy of idealism. New York: 
Cambridge University Press, 2002, p. 253. 
8 Endossando esse ponto, Inwood compreende que “o idealismo é a doutrina na qual as entidades 
finitas são “ideais” [ideell]: não dependem de si mesmas para a sua existência, mas de alguma 
entidade maior e independente que as sustenta ou as engloba”. Conferir em: INWOOD, Michael. 
Dicionário Hegel. Trad. Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Zahar, 2013, p. 205. Ainda que concordando com 
Inwood nessa passagem, é preciso cuidado para não “coisificar” o infinito, tornando-o estanque e 
apartado do processo global. 
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Taylor (2014, p. 273), o que antes poderia ser interpretado como uma “coisa 

particular”, agora se mostra contida num “processo que transcorre por meio de 

transformações, do devir e do perecer de muitas coisas”. Com efeito, com esse 

desenvolvimento lógico, avançamos mais um passo “na direção da interioridade”, de 

considerar os existentes não como meros seres que estão contingentemente se 

relacionando de maneira exterior, mas que se encontram articulados sob uma 

unidade comum de sentido e finalidade. 

Embora possa soar contraintuitiva, essa demonstração coaduna com o 

princípio de uma filosofia que mereça levar esse nome: o conhecimento filosófico é 

aquele que busca um além para o ser-aí, que não se contenta apenas com ele. Nesse 

sentido, é preciso enfatizar que a própria atividade filosófica se revela, ainda que 

implicitamente, um tipo de idealismo; este entendido como a necessidade de um 

arcabouço conceitual que supere a imediatidade do dado. Hegel remonta, inclusive, 

às filosofias antigas e mesmo modernas, as quais têm, por princípios, ideias e 

pensamentos, não coisas como elas se encontram na singularidade sensível. Ao 

referir-se à “água” em Tales de Mileto, por exemplo, Hegel lembra que ela não é 

apenas a água empírica, senão também, e precipuamente, a essência de todas as 

coisas. A água de Tales de Mileto é, antes, uma ideia, a partir da qual são postas 

todas as outras coisas, de modo que todas elas não são autossubsistentes, e, nesse 

sentido, também são ideais, enquanto suprassumidas na ideia, a partir da qual foram 

elas próprias postas. O idealismo de Hegel, então, compreende o ideal sob essa 

duplicidade: 

 

Por um lado, o ideal é o concreto, o que é verdadeiramente, mas, por outro lado, 

igualmente seus momentos são o ideal, suprassumidos nele, mas, de fato, é 

apenas o único todo concreto de que os momentos são inseparáveis (Hegel, 

2017, p. 156). 

 

Assim, conclui-se que o idealismo de Hegel não nega a existência dos seres 

finitos, ou conceber, tal como no idealismo subjetivo pré-hegeliano, que os seres 

finitos ou a sua objetividade são produtos de uma consciência inteligente. Ao 

contrário, trata-se de dizer que a sua idealidade decorre da insuficiência da finitude 
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para explicar tudo aquilo que é. Como resultado dessa interpretação, fica patente que 

a resolução hegeliana de uma questão filosófica central do idealismo alemão – a 

saber, o problema epistemológico da cisão de sujeito e objeto – passa pela 

identificação do infinito e, mais tarde em Ciência da lógica, do absoluto com a 

totalidade. Ou seja, passa por tornar todo o objeto do conhecimento como algo que 

participa da mesma trama de constituição: se não há um “fora” para ser explicado, 

tudo aquilo que é está integrado no todo, sendo possível superar a distinção entre 

sujeito e objeto9. 

 

Fé e saber: protestantismo, eudemonismo e iluminismo 

 

O encerramento do capítulo dedicado ao finito e ao infinito na Ciência da lógica 

com a observação sobre o idealismo parece afirmar o papel fundamental e 

estruturante que Hegel reconhece à articulação finito-infinito na filosofia, 

identificada, nessa observação, com o próprio idealismo. Mais do que isso, a relação 

entre finito e infinito parece operar, na filosofia hegeliana, como uma categoria 

histórico-filosófica aferidora da “verdadeira filosofia”. 

Se, na observação sobre o idealismo, na Ciência da lógica, Hegel faz um 

sobrevoo pelos princípios das filosofias antigas e modernas, identificando-os como 

ideais, que têm “o mesmo lado duplo” (Hegel, 2017, p. 161) do infinito, na introdução 

de Fé e saber, a antessala de seu sistema filosófico, Hegel reconstrói um percurso 

histórico de declínio da razão e da filosofia, destacando a perda da inseparabilidade 

de finito e infinito como causa desse descenso na modernidade10. 

                                                     
9 Para uma análise da “Observação 2”, conferir também: BAVARESCO, Agemir. Idealismo realista ou 
realismo idealista: Hegel e Marx. In: Revista Veritas, nº 63, vol. 1, Porto Alegre, 2018, pp. 355-375.  
10 Em Jena, Hegel estava elaborando a sua própria filosofia em diálogo com os maiores protagonistas 
do debate pós-kantiano.  No Escrito sobre a Diferença, encontramos uma crítica ferrenha contra 
Reinhold e Fichte e um primeiro distanciamento da concepção do absoluto como identidade de 
Schelling (“a noite em que todos os gatos são pardos” da Fenomenologia do espírito), pois Hegel 
define o absoluto como “identidade da identidade e da não identidade”. No artigo de 1802, Relação do 
ceticismo com a filosofia, Hegel escreve: “uma filosofia verdadeira tem necessariamente ela mesma 
ao mesmo tempo um lado negativo, voltado contra tudo que é limitado [...], contra todo este chão da 
finitude no qual este novo ceticismo tem a sua essência e a sua verdade”. Conferir em: BECKENKAMP, 
J. Ceticismo e idealismo alemão. Com tradução do texto de Hegel “Relação do ceticismo com a 
filosofia” (1802). São Paulo: Loyola, 2019, p.  147.  A escolha do escrito Fé e saber justifica-se em 
virtude da maior extensão e do maior aprofundamento que encontramos relativamente à relação 
finito-infinito como chave de leitura da filosofia de subjetividade nessa obra.  
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O iluminismo e sua ingenuidade em crer que não mais haveria meras 

postulações no domínio da razão, o “princípio do norte” (Hegel, 2011, p. 21) como 

marco protestante do pensamento moderno presente nas filosofias da reflexão da 

subjetividade (Kant, Jacobi e Fichte) e o eudaimonismo [εὐδαιμονισμός], como busca 

da satisfação da subjetividade empírica moderna, são apontados por Hegel, em Fé e 

saber, como os responsáveis pela decadência da filosofia ocidental. 

O “princípio do norte” a que Hegel se refere consiste na forma espiritual, 

herdada da filosofia grega, que é retrabalhada pela filosofia do norte da Europa, sob 

o influxo do luteranismo, que introjetou no sujeito a sua relação com Deus, como 

única possibilidade de alcançá-lo, apenas por meio de sentimentos e convicções, e, 

com isso, conduziu a uma cultura da subjetividade. A propósito desse “princípio do 

norte”, Restrepo comenta que: 

 

Em Fé e Saber, Hegel descreve o que ele denomina a ‘bela subjetividade 

protestante’, fruto da Reforma. Deus, o absoluto, a plena reconciliação da 

subjetividade e da objetividade é, para a reforma, inacessível ao conhecimento 

humano. Enquanto a religião dominante na Idade Média baseava sua própria 

legitimidade na possibilidade do conhecimento racional de Deus, Lutero corta de 

uma só vez o cordão umbilical da razão com o absoluto. Não podemos conhecer 

a Deus pela razão. Contudo, a reforma não reflete, não faz voltar sobre si mesma 

esta limitação da razão. Não fixa de maneira reflexiva seu limite. Não confina a 

subjetividade humana, de modo radical, ao mundo finito, como farão mais tarde 

a ilustração e a subjetividade com o absoluto. Mas, agora somente mediante o 

culto litúrgico, mediante os cantos e soluços da piedade protestante se eleva o 

coração ao sentimento da união com Deus. Esta ingênua abertura ao absoluto, 

este desejo espontâneo confere à subjetividade protestante sua peculiar beleza, 

segundo Hegel.  A beleza nasce da espontaneidade da ausência de reflexão sobre 

seu próprio limite [tradução nossa]11. 

 

Na obra de 1802, em que ensaia as coordenadas teóricas fundamentais de seu 

sistema, Hegel afirma a sua filosofia do absoluto contra as filosofias de Kant, Jacobi 

                                                     
11 RESTREPO, L. A. Comentários a Creer y saber de Hegel: una aproximación al "núcleo racional" de la 
dialéctica hegeliana. Universitas Philosophica, vol. 1, n. 2, 2016, p. 17. 
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e Fichte a partir da análise do tratamento dado ao finito e ao infinito por essas 

filosofias da subjetividade, representantes, cada uma a seu modo, dos males 

modernos que levaram à derrocada da filosofia, como na passagem seguinte: 

 

Em Kant, o conceito infinito é posto em si e por si e apenas isso é reconhecido 

pela filosofia; em Jacobi, o infinito aparece afetado pela subjetividade, como 

instinto, impulso, individualidade; em Fichte, o infinito afetado pela subjetividade 

é tornado novamente objetivo como dever [Sollen] e anelo (Hegel, 2011, p. 28). 

 

Na Ciência da lógica, Hegel segue se servindo da mesma chave de análise da 

relação finito-infinito, presente em Fé e saber, acerca da verdadeira filosofia, e a 

apresenta logo na frase de abertura da observação sobre o idealismo, ao afirmar que 

“a proposição que o finito é ideal constitui o idealismo”, e, em seguida, de outro modo, 

mas afirmando o mesmo, que “o idealismo da filosofia consiste em nada mais do que 

reconhecer que o finito não é um ente verdadeiro” (Hegel, 2017, p. 160), a não ser 

como momento do ideal, suprassumido nele (Hegel, 2017, p. 161).  

Ao longo da história da filosofia, Hegel identifica que a articulação finito-

infinito sempre esteve presente na filosofia e o modo com que foi entendida essa 

relação é indicadora de seu caráter especulativo, aproximando-se, assim, do que 

seria uma categoria histórico-filosófica fundamental na obra de Hegel.12 

 

Fé e Saber - Kant, Jacobi e Fichte 

 

Os três alvos críticos do artigo Fé e saber são Kant, Jacobi e Fichte, “os 

filósofos da subjetividade” que levaram à realização a Bildung do iluminismo. Hegel 

usa de maneira hermenêutica a dupla lógica de finito e infinito, na diferenciação 

qualitativa que encontramos na “Doutrina do ser” da Ciência da lógica, para entender 

                                                     
12  Conferir, por exemplo, a interpretação da filosofia de Espinosa em: Enciclopédia das ciências 
filosóficas em compêndio (1830) Vol. 1. Trad. Paulo Meneses e Pe. José Machado. São Paulo: Loyola, 
1995, § 50, pp. 123-127; conferir também em:  HEGEL, Georg W. F. Vorlesungen über der Geschichte 
der Philosophie. dritter Band. Hegel Werke. Bd. 20. Herausgegeben von Eva Moldenhauer und Karl 
Markus Michel. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1986, pp. 161-163. Aqui a relação é colocada 
nos termos de Deus e das coisas finitas. Conferir ainda em: HEGEL, Georg W. F. Vorlesungen über die 
Philosophie der Religion. erster Band. Hegel Werke. Bd. 16. Herausgegeben von Eva Moldenhauer und 
Karl Markus Michel. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1986, pp.156-192. 
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tanto as indiscutíveis conquistas da filosofia da reflexão desses autores, quanto os 

seus limites especulativos. Apesar das diferenças entre suas propostas filosóficas, 

eles se relacionaram apenas negativamente com o infinito e o conceberam apenas 

como negação do finito. Tal negatividade, embora esteja na base da dialética da 

infinitude, é insuficiente para uma filosofia que se pretende especulativa. Nas 

palavras de Hegel: 

  

A conexão imediata destas formações filosóficas com a filosofia […] e o seu lugar 

positivo, verdadeiro, mas subordinado na mesma, se torna claro a partir daquilo 

que em seu momento vimos por ocasião dessas filosofias sobre a infinitude, que 

é princípio feito absoluto e, desse modo, princípio preso à contraposição com a 

finitude (Hegel, 2007, p. 172). 

  

A filosofia de Kant, Jacobi e Fichte ocupam um lugar no desenvolvimento 

histórico da filosofia em geral, porém trata-se de um lugar subordinado, e o modo 

com que isso se torna evidente segundo Hegel, é justamente a contraposição de 

infinito e finito. Essa contraposição pode ser encontrada na filosofia de Kant, na 

Crítica da razão pura, como contraposição entre a unidade especulativa infinita de 

sujeito e objeto realizada no “eu-penso”, o qual, porém, contrapõe-se ao finito, às 

coisas [Die Dinge], ao que é dado e é assim reconhecido na sua vacuidade e 

formalidade. Mais em geral a filosofia crítica de Kant é baseada na oposição entre 

fenômeno e coisa em si [Die Sache selbst] entre os dois mundos inconciliáveis, um 

finito e o outro infinito. Como ensina a “Dialética da razão pura”, o mundo numênico, 

infinito, configura-se como um além sempre inalcançável, mas, ao mesmo tempo, 

necessário para pensar a liberdade. Na Crítica da razão prática encontramos, 

segundo a leitura de Hegel, a oposição inconciliável entre princípio da liberdade e 

mundo sensível, lá onde o imperativo categórico transforma a liberdade em dever ser, 

infinita tarefa que nunca se realiza. 

A marca da filosofia de Jacobi é a mesma de Kant: absolutização da oposição 

entre finito e infinito com conseguinte esvaziamento de significado do infinito:  
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A esfera em comum de ambas as filosofias é o ser absoluto da oposição da 

finitude, do natural, do saber, mas justamente de uma oposição formal – e do 

sobrenatural, da suprasensibilidade e da infinitude; para ambas, portanto, o 

absoluto verdadeiro é um para-além na fé ou na sensação e nada para a razão 

cognoscente (Hegel, 2007, p. 126).  

 

Particularmente interessante é a defesa da concepção de infinito in actu de 

Espinosa contra a interpretação jacobiana. Hegel considera a distinção entre 

infinitum imaginationis e infinitum actu como um dos aspectos mais relevantes da 

filosofia de Espinosa. O infinito pode ser entendido pela imaginação como uma série 

infinita de finitos ou pela razão como infinito em si e para si. Com isso Espinoza exclui 

a possibilidade de pensar a substância por meio da má infinitude13. Segundo Hegel, 

Jacobi confunde as duas concepções, pois não consegue se elevar ao pensamento 

do infinito filosófico, verdadeiramente especulativo14.  

Em Fichte, a relação finito-infinito não se põe de maneira diferente, segundo a 

leitura de Hegel. O princípio do “eu” traz internamente essa oposição na sua 

fundamentação: por um lado é absoluto e infinito, liberdade pura, autoposição, por 

outro lado é puramente finito, sempre limitado, dado na consciência por meio de uma 

intuição. O “eu” traz consigo a oposição entre finito e infinito na estrutura teórica da 

Doutrina da ciência: o “eu” e o “não-eu” estão em contradição na dedução da 

estrutura do saber. Na concepção da filosofia prática de Fichte, a afirmação da 

liberdade infinita do “eu” realiza-se num progresso infinito de aniquilação do finito, 

do “não-eu”, que porém reaparece como finitude, infinitamente. 

Não é difícil reconhecer no texto de 1802 os mesmos movimentos e 

determinações que encontramos na obra de 1812: negação, oposição, limitação, 

implicação recíproca, progresso ao infinito. Apenas podemos apontar para uma 

                                                     
13 Nas Vorlesungen über der Geschichte der Philosophie Hegel aponta o caráter afirmativo do infinito 
in actu de Espinosa, mas faz a seguinte ressalva: “A infinitude filosófica, aquilo que é actu infinito 
[aquilo que é realmente infinito], é a afirmação de si mesmo; o infinito do intelecto é o que Espinoza 
nomeia de afirmação absoluta. Está correto! Mas poderia ter sido melhor apresentada: ‘É a negação 
da negação’”. Conferir em: HEGEL, Georg W. F. Vorlesungen über der Geschichte der Philosophie. 
dritter Band. Hegel Werke. Bd. 20. Herausgegeben von Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1986, p. 171. 
14 Para uma explicação mais detalhada, conferir: TUFANO, G. Infinito empírico e infinitum actu en el 
Spinozismusstreit: Hegel y Jacobi. In: Ontology studies. Vol. 10, 2010, pp. 173-182. 
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acentuação do momento negativo da infinitude, como negação do finito em Fé e 

saber. Na conclusão deste escrito Hegel reconhece ao pensamento e à razão 

especulativa a faculdade de aniquilar toda e qualquer finitude e consequentemente 

de afirmar a infinitude. Ele, porém, descreve esse processo por meio das imagens 

metafóricas do “abismo do nada”, da “dor suprema”: 

 

O conceito puro ou a infinitude como abismo do nada, em que imerge todo o ser, 

deve descrever em sua pureza, como momento da ideia suprema, e apenas como 

momento, a dor suprema que esteve antes historicamente apenas na cultura e 

como sensação em que se funda a religião da época moderna – a sensação de 

que Deus ele mesmo está morto [...]. e fornecer assim uma existência histórica 

àquilo que era de algum modo ou preceito moral de um sacrifício do ser empírico 

ou o conceito de abstração formal e, portanto, restabelecer para a filosofia a ideia 

da absoluta liberdade e, desse modo, o sofrimento absoluto ou a sexta-feira 

santa especulativa, que foi além disso histórica e a partir de cuja rigidez apenas 

pode e deve ressuscitar a suprema totalidade em toda a sua seriedade e desde a 

sua base mais profunda, ao mesmo tempo abarcando tudo e na sua forma da 

liberdade mais serena (Hegel, 2017, p. 174-57). 

 

Para entender o recurso de Hegel a essa linguagem temos que lembrar, em 

primeiro lugar, que o artigo é uma crítica filosófica que se insere num debate vivaz e 

que, então, algumas ênfases retóricas contribuem para reforçar os argumentos 

racionais; em segundo lugar, o contexto do escrito é uma reflexão acerca da relação 

entre filosofia e fé na modernidade. Além disso, é preciso levar em conta que Jacobi 

acusou a filosofia idealista de Fichte, de Espinoza, além das demais filosofias 

“racionalistas”, de serem niilistas, isto é, de negarem por meio do pensamento 

puramente racional toda efetividade do mundo. Contra essa filosofia que se afunda 

no nada absoluto, Jacobi afirma a força e a segurança da fé. Hegel se posiciona no 

final do texto contra essa posição: a verdadeira filosofia não deve ter medo do 

abismo do nada, do vazio, mas deve enfrentá-lo15. Por um lado, as filosofias da 

reflexão colocaram o infinito na subjetividade e contrapuseram a subjetividade 

                                                     
15  KOBE, Zdravko. Die Auferstehung des Begriffs aus dem Geiste des Nihilismus oder Hegels 
Speculativer Karfreitag. In: Filozofski vestnik. Vol. 26, nº 2, 2005, pp. 113–128.  



 
 
 
 
212 | Ser & Ser aí – Finitude & Infinitude: Realidade e Idealidade  

infinita ao finito do mundo, finitizando o infinito; por outro lado visaram a verdadeira 

infinitude num além inalcançável para o sujeito, pensamos no mundo numênico ou 

no sumo bem de Kant, no Sollen de Fichte e no Deus transcendente de Jacobi. Com 

isso eles levaram à conclusão uma tendência da modernidade, porém para 

reconstruir o mundo da cultura o saber deve perder o positivo. A dor suprema a que 

Hegel se refere é a dor da morte do sujeito que, nas palavras da Fenomenologia, ainda 

não é substância, é a dor da cisão entre finito e infinito, que dominou uma inteira 

época. Mas apenas quando a negatividade libera todo seu poder destruidor a 

verdadeira infinitude pode ser encontrada, quando o saber tem coragem de enfrentar 

o abismo da perda do mundo e da morte de Deus, no sentido do seu afastamento do 

sujeito e do mundo, que a sexta-feira santa especulativa adquire o sentido de uma 

luz que emerge da escuridão, de verdade restaurada. Sabemos que nos escritos de 

juventude a religião representava para Hegel a expressão daquela necessidade de 

conciliação da cisão entre finito e infinito, homem e Deus, de que a cultura moderna 

se alimenta. Nos escritos posteriores, já em Jena, ele submete a uma profunda 

revisão crítica e racional todos os conceitos teológicos tradicionais; aqui a sexta-

feira santa especulativa representa, além de um acontecimento histórico, a coragem 

do saber de enfrentar a negatividade e tudo o desnorteamento, “o sofrimento 

absoluto” que isso abarca, apenas assim, será possível reafirmar o finito no infinito.  

Na Ciência da lógica que trata do saber na sua pureza, essas metáforas não 

são mais usadas, mas a crítica à filosofia da subjetividade como incapaz de 

ultrapassar a simples oposição de finito e infinito e a afirmação do caráter idealista 

da filosofia como negação do finito são apresentados sem a ênfase retórica de Fé e 

saber, mas com a mesma força especulativa. 

O que muda, a nosso ver, é o reconhecimento, que Hegel ao longo de uma 

década cumpre, do valor positivo, afirmativo da negação da negação, que é colocado 

de maneira clara na seção dedicada à infinitude da Ciência da lógica e que ainda não 

é desenvolvido em Fé e saber. O amadurecimento especulativo da Fenomenologia, 

que representa ação negativa da consciência no próprio caminho de afirmação de si 

como substância, e a elaboração do conceito de “espírito” [Geist] como movimento 

de reconhecimento de si no outro, podem ser indicadas como etapas fundamentais 
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para chegar à completa elaboração do valor positivo da negação e de sua 

importância na definição da infinitude afirmativa.  

O movimento de negação-inclusão de finito e infinito permanece em Hegel 

uma espécie de categoria de valor histórico-filosófico também em obras sucessivas 

à Ciência da lógica, assim como nas Preleções de história da filosofia e nas Preleções 

de filosofia da religião.  

 

Conclusão 

 

Nossa contribuição à leitura do segundo capítulo da “Doutrina do Ser” quis 

oferecer, em primeiro lugar, uma ajuda para o leitor iniciante de Hegel; por isso a 

apresentação do movimento que leva do infinito em geral ao infinito afirmativo é 

esquemática e acompanha “passo a passo” a exposição de Hegel. Nesse sentido 

tentamos também visualizar graficamente as passagens lógicas descritas por Hegel. 

Na segunda parte do trabalho procuramos aprofundar a interpretação da 

“Observação 2”, indo além do que Hegel explicitamente escreve, tentando esclarecer 

a noção hegeliana de filosofia e especificamente de idealismo enquanto filosofia. Na 

terceira parte o nosso horizonte abre-se à obra jenense de Hegel, em particular ao 

escrito Fé e saber, onde conseguimos explicitar como a dupla lógica de finito e 

infinito e a unidade especulativa deles torna-se chave de leitura para avaliar o 

alcance e os limites das filosofias da reflexão.  

Com isso pretendemos dar ao leitor um exemplo de três tipos possíveis de 

leitura de Hegel: compreensão do texto, esclarecimento de alguns pontos na base da 

colocação num contexto maior e aprofundamento histórico filosófico. Contudo, não 

queremos certamente esgotar as possibilidades dos leitores se relacionarem com os 

textos de Hegel, mas apenas sugerir a multiplicidade de abordagens possíveis e a 

importância da conexão entre elas.  
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12. O LIMITE COMO METACATEGORIA FILOSÓFICA. UM CAMINHO ENTRE KANT, 
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Sei que um depende do outro 

Só pra ser diferente 

Pra se completar 

Sei que um se afasta do outro 

No sufoco somente pra se aproximar 

 

Cê tem um jeito verde de ser 

E eu sou meio vermelho 

Mas os dois juntos se vão 

No sumidouro do espelho 

(Catavendo e Girassol, Guinga/Aldir Blanc). 

 

Introdução 

 

O objetivo do nosso texto é mostrar a produtividade da categoria hegeliana do 

limite [Grenze] não só e não tanto como uma categoria adequada para a 

compreensão de certos fenômenos específicos do pensamento ou da nossa 

experiência, mas também e, talvez, acima de tudo, como uma metacategoria 

filosófica por excelência. Em vista disso, testamos a categoria hegeliana de limite 

enquanto ferramenta conceitual que pode ser usada criticamente para entender a 

relação entre outras categorias fundamentais em debates que também podem 

parecer distantes de interesses especificamente hegelianos. Focaremos a nossa 

atenção a dois exemplos: 1) a relação problemática entre mente e mundo dentro da 

https://doi.org/10.36592/9786581110208-12
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epistemologia contemporânea e 2) a função crítica e revolucionária que a categoria 

de limite, e a contradição que ela incorpora, pode assumir em relação ao status quo 

social, político, cultural etc. 

O artigo será dividida em três partes. Na primeira, identificamos o legado 

kantiano a partir do qual Hegel constrói o conceito de limite; na segunda, 

apresentamos brevemente esse conceito em Hegel; na terceira, analisamos a 

funcionalidade desse conceito na análise da relação entre razão e conteúdo sensível 

na abordagem de John McDowell e, por fim, avaliamos a recuperação de Marcuse da 

categoria de limite em Razão e Revolução e como ela pode entrar em diálogo com 

algumas sugestões vindas das cosmologias de religiões brasileiras de matriz 

africana, como Umbanda e Candomblé, considerando, em particular, a figura de Exu. 

 A análise da categoria de limite se situa na Ciência da lógica. Estamos na 

primeira parte da doutrina do ser, dedicada ao ser aí, onde Hegel está apresentando 

o desenvolvimento dialético que configura as estruturas lógicas mais básicas de 

tudo o que é determinado. Uma dessas estruturas é o próprio limite e, assim, 

poderíamos dizer que, tudo o que tem uma determinidade possui, de alguma forma, 

um limite. Mas o que significa dizer que uma coisa é limitada? O que significa dizer 

que uma coisa é afetada por um limite e o que ocorre neste ponto a partir do qual 

cada coisa se define mas, ao mesmo tempo, encontra o mundo externo, o seu não-

ser?  

O limite, no processo de constituição da determinidade, é o que podemos 

propriamente chamar de ponto crítico, se pensamos que a palavra ‘crise’ tem a sua 

origem no verbo grego krino, que significa separar, distinguir e, num sentido mais 

amplo, discernir, julgar, avaliar. E, de fato, o limite é o ponto onde o que uma coisa é 

se separa daquilo que ela não é, e se decide onde começa a determinidade de uma 

coisa e onde essa mesma determinidade termina. Mas como pensar o encontro e 

desencontro entre o ser e o não ser de uma coisa determinada? 

Para dar conta dessa estrutura crítica do pensamento e do ser, Hegel pede a 

ajuda daquele pensador com o qual dialoga ao longo de sua trajetória filosófica 

inteira, ou seja, Kant. Na tentativa de pensar o limite, de fato, Hegel não pode não se 

referir ao filósofo que era a sua mais importante referência filosófica e, ao mesmo 

tempo, o pensador que, par excellance, pensou o problema dos limites da razão e 
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que, assim, não se limitou a uma reflexão filosófica sobre a categoria de limite, mas 

estruturou a sua própria reflexão filosófica na base de um uso metateórico dessa 

mesma noção. 

 

Primeira parte: o limite entre Hegel e Kant 

 

1.1 Kant: o significado da noção de limite e seu uso metateórico 

 

Para compreender como a noção de limite possui um caráter intrinsecamente 

metateórico e, em última instância, consiste em um conceito fundamental no 

desenvolvimento da filosofia kantiana, poderíamos remontar às muitas discussões 

envolvendo o conceito de limite na Crítica da razão pura (e.g. KrV: A VII-III; B XIX-XXI; 

B XXIV-VII; B 670-688; B 788-95) ou nos Prolegômenos (Prol: IV, 350-371).1 

Nesse caso, poderíamos concluir corretamente que a filosofia crítica passa, 

“portanto, a ser um conhecimento, mesmo que apenas de nossos limites racionais 

do conhecer” (NADAI; FARHAT, 2019, p. 61) ou, em uma formulação mais ousada, 

que com Kant “o limite passa a [constituir a razão] precisamente como modo de ser 

do homem” (ILLETTERATI, 1996, p. 35). Poderíamos também, nesse sentido, explorar 

a forma como a noção de limite em Kant participa tanto das questões de filosofia 

teórica quanto prática, surgindo como fundamental na leitura do conceito de coisa 

em si como “um mero conceito-limite [Grenzbegriff]” (KrV: B 310-11; HULSHOF, 2011, 

pp. 24 ss.). 

No entanto, ainda concordando com estes percursos e, a bem da verdade, 

assumindo interpretações próximas a estas, buscaremos esboçar uma 

compreensão do desenvolvimento que levou Kant a lidar com a noção de limite desde 

o período pré-crítico, ressaltando assim seu sentido intrinsecamente metodológico 

                                                     
1  As obras de Kant serão citadas sempre segundo o modelo (sigla da obra: número do volume, 
páginas), baseado na edição da Academia (ver referência completa ao final), excetuando-se, como de 
costume, a Crítica da razão pura, que segue o padrão de citação das páginas das edições A e B. As 
citações, se traduções dos textos estavam disponíveis, foram retiradas das edições especificadas ao 
final e, no caso de não haver tradução publicada disponível, estão sob nossa responsabilidade. A lista 
completa com as siglas das obras pode ser consultada em <http://www.sociedadekant.org/>, acesso 
em 24/05/2021. Aproveitamos para indicar que parte desta seção dedicada à Kant somente foi 
possível pelo financiamento da FAPESP (processo nº 2019/16855-1). 
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e metateórico neste momento, que culminará na formulação do problema na filosofia 

crítica, à qual alguns trabalhos específicos já se voltaram (e.g., ILLETTERATI, 1996). 

Já em sua primeira obra publicada, Pensamentos sobre a verdadeira 

estimação das forças vivas (1747), Kant apresentava preocupações com a 

compreensão dos limites no conhecimento científico e na metafísica, sem assumir 

ainda um posicionamento sistemático sobre como e se esta poderia ser 

transformada em uma ciência. Ele não trata aqui explicitamente da noção de limite 

como fará depois, mas já aponta sua importância ao diagnosticar o estado da 

metafísica: 

 

Nossa metafísica ainda está, como muitas outras ciências, de fato, no limiar 

[Schwelle] de um conhecimento bem fundado; [só] Deus sabe quando a veremos 

ultrapassá-lo. Não é difícil ver sua fraqueza naquilo que realiza. Encontra-se com 

muita frequência o preconceito como a grande força de suas provas. Nada tem 

mais culpa aqui do que a dominante inclinação daqueles que buscam expandir o 

conhecimento humano. Eles desejam possuir uma grande filosofia, enquanto 

seria desejável que fosse apenas fundamentada. (GSK: I, 30-1, nossa tradução) 

 

Neste trecho, Kant começa a esboçar uma preocupação: a metafísica 

encontra-se apenas no limite de ser um conhecimento bem fundado e, na verdade, 

não parece dar sinais de que poderia ultrapassar esse limiar e chegar no mesmo 

estado que a ciência natural e a matemática. Segundo Kant, os metafísicos parecem 

querer imitar as demais ciências e expandir os domínios de sua filosofia primeira, 

não alcançando no entanto o mesmo sucesso. Eles fornecem, segundo sua posição, 

apenas subsídios baseados em conceitos vacilantes e não numa fundamentação 

sólida. Surge, com esse tratamento um tanto figurado do limite, também o primeiro 

motivo teórico, mas distante ainda de sua formulação posterior, da crítica que se 

tornará célebre nas páginas das obras de Kant, em que ele condena o uso imitativo 

do método matemático pela escola wolffiana (e.g., UD: II, 275 ss.; MSI: II, 410-12; KrV: 

B 736 ss.). 

A transformação e especificação do sentido da noção de limite na filosofia de 

Kant depende, de certo modo, da assimilação desta noção na metafísica e, da mesma 
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forma, na própria compreensão da constituição da razão humana. Essa 

transformação não ocorreu de uma vez, mas progressivamente, contando como 

pano de fundo muitas outras mudanças fundamentais na filosofia de Kant, seja em 

seu método, seja na compreensão das próprias noções que a tradição filosófica 

fornecia. Podemos, no entanto, tentar acompanhar como o limite foi sendo 

assimilado e utilizado no desenvolvimento da posição metateórica de Kant sobre os 

saberes humanos, em especial a metafísica, privilegiando a elaboração deste 

problema em específico. 

Em 1755, na História Natural Universal, Kant já apresenta, como um dos 

elementos constitutivos da razão humana a limitação de seu conhecimento, que 

poderia, diante de olhos alheios, pôr em risco seu projeto de uma metafísica da 

natureza: 

Escolhi uma questão que, tanto do ponto de vista de sua dificuldade interna, 

quanto do ponto de vista religioso, é capaz de tomar uma grande parte do leitor, 

desde o início, com um preconceito adverso. Descobrir a sistemática que liga os 

grandes elos da criação em toda a extensão do infinito, para derivar a formação 

dos próprios corpos celestes e a origem de seus movimentos desde o primeiro 

estado da natureza através de leis mecânicas: tais perspectivas parecem 

exceder em muito os poderes da razão humana [solche Einsichten scheinen sehr 

weit die Kräfte der menschlichen Vernunft zu überschreiten]. (NTH: I, 221, nossa 

tradução) 

 

Nesta passagem, ocorre ao filósofo indicar que a pretensão de estabelecer um 

conhecimento sobre a estrutura física da realidade poderia parecer ir muito além da 

capacidade humana, como algumas tradições filosóficas já haviam reconhecido. No 

entanto, a novidade que Kant quer mostrar é que, se não assumimos esta mesma 

limitação de nossa razão, a ciência não poderia nem mesmo por princípio ser 

desenvolvida. Somente incorporando no âmago de seu pensamento esta falta de 

capacidade de nossa razão ao conhecer a estrutura física da realidade, Kant pode, 

nesta mesma obra, propor uma forma de conhecimento analógico para a filosofia 

natural que alcança distantes galáxias e nebulosas, permitindo conjecturas sobre a 

própria origem física do universo. Estas nebulosas estariam, em analogia com nosso 
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próprio sistema solar, organizadas da mesma maneira, incluindo seu centro 

gravitacional e demais corpos celestes ao redor, o que possibilita entendermos sua 

constituição sem a tecnologia para visualizá-las:  

 

Assim, todos os sóis do firmamento possuem movimento orbital ou em torno de 

um centro universal ou de vários. Nós podemos usar, aqui, a analogia do que já 

foi observado nas órbitas de nosso mundo solar [Sonnenwelt]: nomeadamente, 

que a mesma causa que transmitiu a força centrífuga aos planetas de modo que 

eles descrevessem suas órbitas, possibilitou também que eles se organizassem 

de tal modo que todos se relacionam a um plano [Fläche], que é também a causa, 

qualquer que seja, que deu aos sóis do mundo superior [Oberwelt] o poder de 

girar, e assim muitas estrelas moventes [Wandelsternen], em ordens 

cosmológicas superiores, têm suas órbitas trazidas a um plano tanto quanto 

possível e lutam para limitar os desvios deste. (NTH: I, 250, nossa tradução) 

 

Kant tenta, assim, estabelecer uma analogia entre dois elementos, de forma a 

expandir, como ele indica, o conhecimento “do que já foi observado” ao ainda 

desconhecido. Essa forma de conhecimento da filosofia ainda é expansiva, o que é 

compreensível dado Kant ter gestado sua rota das discussões filosóficas 

propriamente metafísicas tratando de questões cosmológicas e que estão atreladas 

à ciência natural. Se a filosofia, no entanto, e em especial a metafísica, não pode 

encontrar no modelo metodológico da matemática as bases para seu 

desenvolvimento, não parece ser possível que ela tome o modelo da ciência natural 

e, utilizando analogias, possa fazer da metafísica uma ciência? Poderia ser essa 

nossa leitura se tomamos como unívoco o juízo presente nas primeiras páginas do 

escrito Investigação sobre a evidência dos princípios da teologia natural e da moral 

(1764), em que Kant declara: 

 

Se for estabelecido o método pelo qual se pode alcançar a máxima certeza 

possível nessa espécie de conhecimento [a filosofia primeira] e a natureza dessa 

convicção for bem compreendida, então em vez da eterna inconstância das 

opiniões e de seitas escolásticas, uma prescrição imutável do modo de proceder 

deve unir as cabeças pensantes em esforços idênticos; assim como o método de 
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Newton, na ciência da natureza, transformou a falta de nexo das hipóteses físicas 

em um procedimento seguro, segundo a experiência e a geometria (UD: II, 275). 

 

Efetivamente, temos de assumir que Kant adotou em parte a estratégia da 

filosofia natural newtoniana. Contudo, isso não pode ser qualificado completamente 

sem compreender que está presente, no mesmo escrito, a inspiração pela abordagem 

metodológica da filosofia do “Senhor Crusius”, de cujo método Kant declara não estar 

muito afastado, “como talvez se pense” no “modo de pensar da filosofia neste 

escrito” (UD: II, 294). A presença de Crusius neste escrito, mais precisamente, para 

Kant, quer dizer que não podemos negligenciar “princípios materiais” fundamentais 

em nome de uma filosofia que trate de princípios meramente formais, como o 

princípio de contradição (UD: II, 295). Kant é bem enfático sobre esse ponto: 

 

[...] nada pode ser demonstrado efetivamente partindo apenas desses princípios 

formais, porque são exigidas proposições que contenham o termo médio, pelo 

qual deve poder ser reconhecida a relação lógica dos outros conceitos em um 

silogismo, e dentre essas proposições algumas têm de ser as primeiras. Todavia, 

jamais se pode conceder a algumas proposições o valor de princípios materiais 

supremos, se não forem evidentes para todo entendimento humano. Sustento, 

porém, que diversas proposições, entre as aduzidas por Crusius, ainda admitem 

dúvidas consideráveis. (UD: II, 295) 

 

Sem entrar nos detalhes da relação entre os autores e sua importância na 

compreensão da metodologia adotada por Kant, 2  no entanto, é fundamental 

constatar que o próprio Crusius foi importante para que pudesse haver uma 

assimilação da limitação do conhecimento humano que acaba por requerer esta 

distinção entre os princípios formais e materiais. Ainda em 1755, na Nova Elucidação, 

Kant explicitamente cita a crítica de Crusius ao princípio de contradição (PND: I, 398 

ss.). Este somente pode ser utilizado se levamos em conta que, quando precisamos 

interpretar conceitos complexos, “toda a capacidade do espírito se acha então 

imobilizada, por assim dizer, por um escolho [scopulo], que a paralisa por 

                                                     
2 Sobre isso, ver em especial o livro de Tonelli (1959). 
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dificuldades das quais não consegue livrar-se” (PND: I, 390, nossa tradução). A 

utilização, não apenas de princípios formais, mas de princípios materiais, é 

requisitada, portanto, segundo Kant, para que não estejamos reféns de princípios que 

ignoram a diferença de nosso intelecto finito em comparação ao intelecto divino, que 

é infinito.3 

A compreensão, portanto, de que o caminho similar aos das demais ciências 

levaria sempre ao mesmo resultado, capaz de tornar-se fraudulento a longo prazo, 

independentemente do esforço adotado, é fundamental para que Kant assuma uma 

interpretação específica do limite como intrínseco ao papel que a metafísica pode 

assumir efetivamente.  

A metafísica não tinha encontrado na pena de Kant até então uma análise 

completa de seus desvios. Apenas através deste tipo de investigação é possível ao 

autor desenvolver mais adequadamente seu posicionamento em relação à 

metafísica. Desta maneira explica-se parcialmente como, em 1766, na controversa 

obra Sonhos de um visionário explicados por sonhos da metafísica, poderia dizer 

que: 

A outra vantagem é mais adequada à natureza do entendimento humano e 

consiste em ver se a tarefa oriunda daquilo que se quer saber é de fato 

determinada e que relação a questão tem com os conceitos de experiência, nos 

quais sempre têm de se basear todos os nossos juízos. Nesta medida, a 

metafísica é uma ciência dos limites [Grenzen] da razão humana, e, como um país 

pequeno sempre tem muitos limites, interessando-lhe em geral mais conhecer e 

defender bem suas posses do que partir às cegas para conquistas, essa utilidade 

da mencionada metafísica é ao mesmo tempo a mais desconhecida e a mais 

importante, sendo por isso também alcançada só bastante tardiamente e após 

longa experiência. (TG: II, 367-8) 

 

 Aqui surge, talvez como uma primeira tentativa mais próxima do que se 

efetivará no período crítico, uma compreensão da metafísica como a ciência capaz 

                                                     
3 A seguinte passagem da Nova Elucidação revela este ponto: “[...] deveremos concluir, portanto, que 
Deus não tem necessidade do raciocínio, pois todas as coisas se revelam sob seu olhar da maneira 
mais clara num único ato de representação intelectual, com o qual ele se apercebe do que convém ou 
não às coisas, sem necessidade da análise que é exigida pelas trevas que obscurecem nossa 
inteligência.” (PND: I, 391, nossa tradução). 



 

 
 
 

Iuri Slavov et al. | 225 

 

de lidar com os limites, isto é, com as fronteiras intransponíveis do nosso 

conhecimento. A interiorização da noção de limite na metafísica e a compreensão da 

limitação do conhecimento humano são fundamentais, com isso, para apreendermos 

o sentido metateórico que a filosofia kantiana estabelece, incluindo nela um 

procedimento como o presente na Crítica da razão pura, em que permanecemos no 

limite entre a metafísica e o tribunal da razão que julga até onde ela pode ir com suas 

pretensões. 

Portanto, como pudemos ver e outras passagens apontam,4 já no período pré-

crítico Kant desenvolve uma clara compreensão acerca da noção de limite como uma 

noção metateórica, isto é, uma noção que permite entender o próprio conhecimento 

relacionando-o à forma como este lida com os limites. A metafísica já é o tipo de 

saber que preocupa Kant, de forma que não surpreende encontrarmos a distinção 

entre limite [Grenze] e barreira [Schranke] que consta ao fim dos Prolegômenos 

(1783) e que o permite estabelecer uma caracterização precisa das diferentes formas 

de conhecimento. 

 

Limites [Grenzen] (em coisas extensas) sempre pressupõem um espaço que se 

encontra fora de uma locação fixa e que a encerra; barreiras [Schranken] não 

requerem nada desse tipo, mas são meras negações que afetam uma grandeza 

na medida em que ela não possui absoluta completude. (Prol: IV, 352, tradução 

modificada) 

 

Os limites são sempre intransponíveis para nosso conhecimento, dado 

apresentarem uma separação entre o que podemos conhecer (os fenômenos) e o 

que permanece inacessível para nós (que Kant designa pela noção de coisas em si). 

Por outro lado, como se a noção de uma barreira já apontasse sua superação 

                                                     
4 Esposito (2004) avança uma análise muito interessante sobre o assunto, partindo de uma passagem 
das Anotações sobre as Observações sobre o sentimento do belo e do sublime de Kant (BGSE: XX, 
181), que não indicamos aqui, mas parecem evidenciar a tentativa de Kant elaborar sua distinção entre 
Schranken e Grenzen. Essa distinção possivelmente inspirou-se em algumas posições elaboradas por 
Baumgarten em sua Metaphysica (1757) acerca do conceito de mundo, em que se mostra, grosso 
modo, que o mundo é composto de substâncias finitas, isto é, substâncias que possuem um terminus, 
um termo, um limite intransponível em sua existência (cf. 1757, §§248, 354). Sobre isso, ver 
especialmente as reflexões de número 3598 e 3602-7 (Refl: XVII, 80-90), anotadas por Kant na quarta 
edição da Metaphysica (1757), em que constam paralelos entre as distinções terminus/limes e 
Grenze/Schranke, além de Esposito (2004). 



 
 
 
 
226 | Ser & Ser aí – Finitude & Infinitude: Realidade e Idealidade  

enquanto obstáculo, esta não consiste na separação entre o conhecível e o não 

conhecível, mas entre o que se conhece e o que ainda vamos ou podemos conhecer. 

Seguimos aqui de perto a leitura que nos apresenta Illetterati sobre esta distinção: 

 

Como se vê, então, pelo conceito de Schranke, enquanto seja pura negação, 

refere-se necessariamente a uma limitação no sentido de uma falta 

[manchevolezza], de um ainda não, de um ainda por vir que impede uma coisa de 

ser tudo que é, o conceito de Grenze, enquanto negação que afirma, sendo aquele 

em que a coisa limitada, ao mesmo tempo, deixa de ser ela mesma e se encontra 

a si mesma, permitindo assim a determinação de seu próprio ser, aparece em vez 

disso pensado precisamente em relação à completude e inteireza daquilo a que 

se refere. (ILLETTERATI, 1996, p. 28) 

 

Nesse sentido, é apenas possível compreender a utilização da noção de limite 

na medida em que está implicada nela a própria forma dialética como Kant concebe 

as dificuldades que a metafísica tradicional encontrou ao tentar avançar dos 

fenômenos aos númenos. Sem isso, a própria ideia da filosofia transcendental 

kantiana, em que buscamos encontrar uma reflexão sobre nossas condições de 

possibilidade do conhecimento, torna-se deficitária e a compreensão que daí surge 

sobre os saberes humanos também corre o risco de desmoronar. Vejamos 

brevemente, no entanto, como Kant apresenta esse ponto no que toca ao limite: 

 

Enquanto o conhecimento for homogêneo, não se pode pensar em nenhum limite 

determinado por ele. Na matemática e na ciência natural, a razão humana sem 

dúvida reconhece barreiras, mas não limites, isto é, reconhece que, fora dela, há 

algo que jamais poderá alcançar, mas não que ela própria, em sua evolução 

interior, vá em algum ponto completar-se. A expansão dos conhecimentos na 

matemática e a possibilidade de sempre novas invenções seguem até o infinito, 

e o mesmo vale para a descoberta de novas propriedades na natureza, novas 

forças e leis, por meio de uma experiência contínua e sua unificação pela razão. 

(Prol: IV: 352, tradução modificada) 

 

 Para Kant, a matemática e a  ciência  natural,  como  formas  de  seu  proceder,  
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tornam os acontecimentos homogêneos, permitindo avançar nossos conceitos 

sobre eles, agarrando a realidade conforme suas particularidades permitem. O 

cálculo e a matematização de ocorrências físicas permite apreender os 

acontecimentos e, assim, sua expansão é indeterminada, mas direcionada, de forma 

que o cientista não possui perspectiva de um fim e uma completude em sua tarefa, e 

sim que ela não termine, ainda que forneça resultados importantes. 

 Diferente é caso da filosofia transcendental, que tratando da própria 

possibilidade da metafísica, não apenas entrevê os limites do conhecimento, mas 

pode “determinar os limites da razão pura”, tal que “em todo limite há também algo 

positivo [...], ao passo que barreiras, pelo contrário, contêm meras negações” (Prol: 

IV, 354). Assim, a filosofia transcendental possui a capacidade metateórica que o 

conhecimento das ciências particulares não consegue abarcar, a “visão do todo” 

almejada e que leva a um direcionamento dos conhecimento humanos dentro do que 

eles mesmos já nos apresentam como resultado, ainda que muito restritos. A 

vocação metateórica da noção de limite em Kant poderia e certamente demandaria 

maiores elaborações e esclarecimentos, mas acreditamos assim ter fornecido uma 

perspectiva básica, suficientemente capaz de nos auxiliar em nosso percurso aqui. 

 

1.2 Hegel: limite como determinação lógica e como metacategoria  

 

Hegel analisa a determinação do limite [Grenze] na doutrina do ser e, em 

particular, na seção dedicada ao ser determinado. Aqui o que nos interessa é 

entender como se estrutura a determinação do limite e, então, compreender o que 

significa que algo é limitado, que é afetado por um limite, e qual é o valor do limite 

por qualquer coisa que seja, de alguma forma, determinada.  

Hegel desenvolve a dialética do limite em três momentos. Esses três 

momentos apresentam, em conjunto, as condições necessárias e suficientes para 

definir o limite e o valor que ele assume com respeito à forma na qual qualquer coisa 

se relaciona com a alteridade. 5  De acordo com Hegel, exatamente através do 

                                                     
5 Sobre a noção de limite na lógica hegeliana cf. (TRISOKKAS, 2014; NUZZO, 2007, pp. 131-154; 
HOULGATE, 2006, pp. 356-393).  
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encontro e no atrito com a alteridade, que ocorre precisamente no limite, qualquer 

coisa determinada estrutura, articula e define a sua própria determinidade: 

 

Algo se comporta assim a partir de si mesmo para com o outro porque o ser outro 

está posto nele como seu próprio momento; seu ser dentro de si comporta a 

negação dentro de si, mediante a qual ele tem agora em geral seu ser aí 

afirmativo. Mas, deste, o outro também é qualitativamente diferente, aqui, o outro 

está posto fora do algo. A negação do seu outro é apenas a qualidade do algo, 

pois ele é algo como este suprassumir do seu outro. Apenas com isso, a rigor, o 

outro se confronta mesmo com um ser aí [...]. É uma determinidade dos mesmos 

que tanto é idêntica ao ser dentro de si dos algos, como negação da negação, 

quanto, na medida em que essas negações são, uma frente a outra como outros 

algos, conecta-os a partir deles mesmos e igualmente os separa, sendo que cada 

um nega o outro, – o limite. (HEGEL, 2016, p. 130-131). 

 

Com respeito à alteridade, qualquer coisa determinada entra numa relação 

paradoxal: a alteridade é um componente fundamental do processo de determinação 

do algo e, ao mesmo tempo, é necessariamente rejeitada, excluída, negada pelo algo. 

Dito de forma simples, para rejeitar, excluir e negar a alteridade, o algo tem que incluí-

la em si mesmo. Os três momentos da dialética do limite representam uma tentativa 

de destrinchar essa estrutura paradoxal do limite. 

No primeiro momento da dialética do limite encontramos, de fato, a primeira 

forma mais imediata de definir o limite, como lugar onde o algo começa a ser o que 

é e o outro termina e, assim, o limite é a negação do outro. Este momento incorpora 

o primeiro lado da estrutura paradoxal que acabamos de apontar, segundo a qual no 

limite o algo tem a sua própria determinidade, que passa através da negação do 

outro: “O limite é o não ser do outro, não do próprio algo” (HEGEL, 2016, p. 131). 

Assim, no limite de algo é o ser do algo e o não ser do outro. A fim de mostrar a 

insuficiência desta primeira consideração do limite, Hegel concentra-se na relação 

simétrica entre uma coisa e seu outro. O outro é um algo bem como o primeiro algo. 

É por isso que Hegel afirma que 
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O outro é, ele mesmo, um algo em geral; o limite, portanto, que o algo tem frente 

ao outro é também limite do outro como algo, limite do mesmo (HEGEL 2016, p. 

131). 

 

Não temos nenhuma razão para quebrar a simetria entre uma coisa e seu 

outro no limite entre os dois. Assim, o limite não é apenas o lugar onde algo começa 

a ser o que é e, assim, o limite não é apenas a negação do seu outro. Sendo que o 

outro também é um algo e compartilha o mesmo limite do primeiro algo, no limite 

também esse outro começa a ser o que é e é a negação do primeiro algo. Isto 

significa que, no limite, tanto algo quanto seu outro começam a ser o que são, porque 

ambos são algo. No entanto, ao mesmo tempo, no limite ambos são negados pelo 

algo que eles delimitam, uma vez que eles são o outro desse algo. Portanto, no limite, 

eles também deixam de ser o que são: “Assim o limite não é apenas ser do outro, 

mas tanto de um algo quanto do outro algo, com isso, do algo em geral” (HEGEL, 

2016, p. 131). 

O que Hegel mostra neste primeiro momento da dialética do limite é que a 

primeira consideração do limite é uma condição necessária, mas não suficiente para 

definir o que o limite de algo realmente é. De fato, Hegel demonstra que o ser de algo 

no limite implica o não-ser do mesmo algo no próprio limite, e isso por causa da 

relação simétrica entre uma coisa e seu outro: “O limite é a mediação através da qual 

algo e outro tanto são quanto não são” (HEGEL 2016, p. 131). Portanto, o resultado 

do primeiro momento da dialética do limite é que a consideração supostamente 

consistente do limite – do limite como ser do algo e não ser do outro – é, na verdade, 

intrinsecamente contraditória. Em seguida, do primeiro tipo de consideração do 

limite, resulta que no limite o algo tanto está quanto não está no limite. 

 No segundo momento, o limite é definido como o lugar onde algo deixa de ser 

o que é. Este momento incorpora o segundo lado da estrutura paradoxal do limite, 

segundo a qual no limite o algo rejeita o encontro com a alteridade que ocorre no 

próprio limite: 
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Algo tem seu ser aí fora […] do seu limite; igualmente o outro é também, porque é 

algo, fora dele mesmo [do limite]. Ele é o meio termo entre ambos, no qual eles 

cessam (HEGEL 2016, p. 132). 

 

Se uma coisa e seu outro tem um ser aí somente fora do limite, nenhum deles 

tem o seu ser, ou seja, nenhum deles existe no limite. Neste segundo momento da 

dialética do limite, o limite é externo tanto para o algo quanto para seu outro, e o 

limite acaba por ser um espaço vazio entre uma coisa determinada e o seu outro. 

 Hegel mostra que também esse segundo momento da dialética do limite, que 

a princípio parece ser perfeitamente consistente, acaba por ser intrinsecamente 

contraditório: “O limite como o não ser de cada um é o outro de ambos” (HEGEL 2016, 

p. 132). O fato do limite ser o não-ser tanto do algo quanto do outro não implica que 

o limite seja uma espécie de “espaço vazio” entre os dois. De fato, não existe uma 

lacuna entre o algo e seu outro. O não-ser de uma determinidade é equivalente ao 

ser da sua negação. Por um lado, se algo não está no limite, o seu outro está no limite. 

Por outro lado, se o outro não está no limite, o primeiro algo está no limite. Portanto, 

se nem o algo nem o outro estão no limite, na verdade, segundo Hegel, isso implica 

que os dois estão no limite, porque cada um é o outro do seu outro.  

 A conclusão deste segundo momento da dialética do limite é semelhante à 

conclusão do primeiro. Esta segunda caracterização do limite é uma condição 

necessária, mas não suficiente para descrever o que o limite de uma coisa 

determinada propriamente é. De fato, Hegel demonstra que o não-ser de algo no 

limite implica o ser de algo no próprio limite, pois há uma relação simétrica entre uma 

coisa e seu outro. Mais uma vez, a estrutura contraditória do limite é explicitada. 

Hegel afirma: 

 

[Algo] tem, então, com seu outro a mesma determinação, cada um é apenas algo 

em geral, ou seja, cada um é outro; ambos são, assim, o mesmo (HEGEL 2016, p. 

132). 

 

 O terceiro momento da dialética do limite nada mais é do que o resultado dos 

primeiros dois momentos, ou seja, o desdobramento da estrutura contraditória do 
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limite. Com efeito, no limite o algo começa a ser e nega o seu outro. Assim, o algo 

contém a sua determinidade na medida em que ele encontra e rejeita de si mesmo o 

seu não ser justamente naquele ponto de encontro e desencontro que é o limite. Com 

isso, o algo, repelindo e excluindo de si esse não ser, repele e exclui aquela sua 

determinidade que se constitui a partir do limite. Assim, Hegel afirma que  

 

Mas esse ser aí inicialmente imediato deles agora está posto com a 

determinidade como limite, no qual ambos são o que eles são, diferentes um do 

outro. Mas o limite é, do mesmo modo, sua diferencialidade em comum, a 

unidade e diferencialidade dos mesmos, como o ser aí. Essa dupla identidade de 

ambos, o ser aí e o limite, contém o fato de que o algo tem seu ser aí apenas no 

limite e o fato de que, na medida em que o limite e o ser aí imediato são ambos, 

ao mesmo tempo, o negativo um do outro, o algo, que é apenas no seu limite, 

igualmente se separa de si mesmo e aponta, para além de si, para seu não ser e 

enuncia isto como seu ser e, assim, passa para o mesmo (HEGEL 2016, p. 132). 

 

Portanto, no limite o algo exclui de si mesmo o não ser que ele encontra no 

seu limite e através do qual constitui a sua própria determinidade. Assim, o algo 

acaba por se separar de si mesmo e da sua própria determinidade. O resultado dessa 

dialética é que o algo acaba por ter a sua própria determinidade somente além de si 

mesmo e da sua identidade fixa consigo. Exatamente por isso, o algo é impulsionado 

a ir além de si mesmo por encontrar o seu ser propriamente dito no seu não ser:  

 

A outra determinação é a inquietude do algo no seu limite, no qual ele é imanente, 

[a inquietude] de ser a contradição, a qual o propele para além de si mesmo 

(HEGEL 2016, p. 133). 

 

Neste sentido, o algo enquanto limitado libera aquela inquietude inerente ao 

limite que revela a sua constitutiva finitude e a sua necessidade de encontrar a si 

mesmo na alteridade radical. 

 Hegel analisa também uma outra estrutura limitante que determina qualquer 

coisa enquanto finita. Cada coisa não é determinada somente através do limite que 

a separa e a conecta com respeito ao outro que está fora dela. Cada coisa é 
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determinada e, mais especificamente, é determinada enquanto finita, em razão do 

limite que separa e conecta cada coisa com o seu próprio ser que ela ainda não é, 

mas deve ser. Isso é o que Hegel chama de barreira [Schranke].  

A barreira não é constitutivamente diferente do limite, mas é uma ulterior 

especificação da estrutura limitante que determina e constitui qualquer coisa 

determinada.  

 

O próprio limite do algo, assim posto por ele como um negativo que, ao mesmo 

tempo, é essencial, não é somente limite como tal, mas barreira [Schranke] 

(HEGEL 2916, pp. 136-137). 

 

A estrutura da barreira é, novamente, profundamente paradoxal. De fato, o algo 

enquanto afetado por uma barreira já contém em si o dever ser [Sollen] do qual a 

barreira o separa. Isso porque a barreira que me impede, por exemplo, de efetivar 

completamente o dever ser um animal racional, já está relacionada com este dever 

ser. Essa barreira é uma delimitação especificamente orientada a este dever ser, 

incorporando assim tanto a separação desse dever ser quanto o impulso a superar 

o meu estado finito para efetivar concretamente este dever ser. Neste sentido, o meu 

ser e aquele não-ser que eu deveria ser estão sempre separados, mas, ao mesmo 

tempo, o meu ser finito está sempre também impulsionado a passar neste dever ser 

que ainda não se realizou: 

 

Para que o limite que é em algo em geral seja barreira, é preciso, ao mesmo 

tempo, ir além dele [do limite] em si mesmo, relacionar-se nele mesmo com ele 

como com um tal que não é. O ser aí do algo está quieto, indiferente, por assim 

dizer, ao lado do seu limite. Mas algo apenas vai além do seu limite na medida 

em que ele é o ser suprassumido do limite, o ser em si negativo contra ele. E na 

medida em que ele é como barreira na própria determinação, algo vai, com isso, 

além de si mesmo (HEGEL 2016, p. 137). 

 

A barreira assim é uma determinação que incorpora uma concepção dinâmica 

do limite na qual o próprio limite não é somente o que separa e une qualquer coisa 
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determinada com a alteridade, mas também o que separa e une qualquer coisa com 

uma alteridade que ela já tem em si mesma, e que faz com que cada coisa 

determinada e finita passe neste seu não ser, neste dever em que ela 

necessariamente vai efetivar ao que ela concretamente é. 

Uma coisa particularmente interessante no uso que Hegel faz dos conceitos 

de limite e barreira, no significado técnico que é desdobrado no ponto da lógica que 

acabamos de analisar, é o valor metacategorial e metateórico que ele atribui a essa 

determinação de pensamento.  

Um exemplo paradigmático é a observação do § 60 da Enciclopédia, na qual 

Hegel usa a categoria de limite num sentido metateórico e metodológico, seguindo 

assim a orientação kantiana. Contudo, Hegel redetermina o significado que a 

categoria de limite assume enquanto relacionada às possibilidades do nosso 

conhecimento de acordo com o trabalho que ele desenvolve na lógica, chegando a 

criticar o uso meta-teórico e metodológico que o próprio Kant faz: 

 

Limite [Schranke], deficiência do conhecer, também só se determina como limite, 

deficiência, mediante a comparação com a ideia presente do universal, de algo 

total e perfeito. Por conseguinte, é apenas falta-de-consciência não 

compreender que justamente a designação de uma coisa como algo finito ou 

limitado contém a prova da efetiva presença do infinito, do ilimitado; que o saber 

do limite só pode ser na medida em que o ilimitado está do lado de cá, na 

consciência (HEGEL 1995, p. 135). 

 

Nestas linhas Hegel está criticando a forma em que a categoria de limite é 

mobilizada por Kant na tentativa de separar o âmbito do possível de ser conhecido 

daquele do que não é possível de ser conhecido. Não podemos nos adentrar na 

crítica hegeliana à filosofia kantiana. Podemos, porém, notar que Hegel transforma o 

que Kant determinava como um Grenze, ou seja, um limite intransponível, no que, 

para Hegel, é essencialmente uma barreira [Schranke] que pode e tem que ser 

ultrapassada. Dito de forma simples: duas formas bem diferentes de entender os 

limites do conhecimento incorporam duas formas diferentes de conceber o próprio 

conhecimento e sua relação com o mundo objetivo. 
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Um outro exemplo de uso metateórico da categoria de limite encontra-se na 

Filosofia da natureza e, mais especificamente, na seção dedicada ao organismo 

animal. Nesse lugar do sistema Hegel usa a categoria dinâmica de limite como 

barreira [Schranke] para explicar como o organismo animal se determina como ser 

vivo capaz de se mover, alimentar, beber, etc. exatamente na base na relação com 

mundo exterior, relação que, então, passa a fazer parte da estrutura interna ao próprio 

animal: 

Somente um [ser] vivo sente falta; pois na natureza é somente o conceito que é 

a unidade de si mesmo e de seu determinado contraposto. Onde há uma barreira 

ela é uma negação somente para algo terceiro, para uma comparação externa. 

Mas a barreira é falta, quando num só juntamente está o superexeder, a 

contradição como tal é imanente e está posta nele. Um tal, que é capaz de ter em 

si e carregar a contradição de si mesmo, é o sujeito; isto constitui sua infinitude 

(HEGEL, 1997, p. 488). 

 

A determinação da barreira é utilizada por Hegel neste ponto fundamental da 

filosofia da natureza, porque trata-se de um momento no qual encontramos, pela 

primeira vez, o que podemos chamar de sujeito. O que Hegel chama de subjetividade 

nada mais é do que ser capaz de autodeterminação. E a autodeterminação é a 

capacidade de sentir, perceber, os nossos limites, que, então, não são somente 

limites, mas barreiras a serem ultrapassadas e, com elas, é superada e dissolvida a 

contradição que elas incorporam. 

 É assim, através da categoria do limite como barreira, que Hegel introduz, na 

sua Realphilosophie, a forma na qual se caracteriza um dos princípios fundamentais 

da sua proposta filosófica, ou seja, a subjetividade. 

 Na segunda parte do texto, verificaremos a possibilidade de utilizar a categoria 

de limite num sentido metacategorial, mas vamos tentar fazer isso além de Hegel, ou 

seja, saindo das malhas do sistema lógico que ele nos apresenta, para avaliar a 

eficácia desta categoria filosófica num debate filosófico que não seja 

especificamente hegeliano.  
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Segunda parte: McDowell e Marcuse 

 

A nossa intenção, nesta segunda parte, é testar a ideia hegeliana, de derivação 

explicitamente kantiana, de assumir a determinação de limite que encontramos na 

lógica hegeliana como metacategoria que podemos utilizar como ferramenta 

conceitual para abordar problemas que podem também sair de um debate filosófico 

especificamente hegeliano. 

Aqui vamos apresentar dois exemplos que vão neste sentido. Os dois não se 

situam num debate que é completamente externo ao horizonte dos estudos 

hegelianos. No primeiro caso, de fato, vamos pensar a relação entre mente e mundo 

na abordagem filosófica de John McDowell. No segundo caso, vamos repensar a 

categoria de limite e da sua estrutura contraditória na proposta filosófica de Marcuse 

em Razão e Revolução. Não iremos propor uma análise de como os dois autores 

recuperam e atualizam a categoria de limite, mas como esta categoria age, de 

maneira mais ou menos implícita, como metacategoria produtiva nas teorias tanto 

de John McDowell quanto de Marcuse. 

 

2.1 Aplicação da metacategoria de limite ao problema de Mente e Mundo, de John 

McDowell 

 

Começamos com o primeiro exemplo. Em primeiro lugar, temos que lembrar 

como, no caso de John McDowell, não podemos propriamente falar de uma teoria 

filosófica, mas de uma proposta de uma nova imagem da relação entre mente e 

mundo.6 O que acontece no livro Mente e Mundo (1994), de McDowell, é uma espécie 

de tentativa de elucidar e, consequentemente, escapar de um “fogo cruzado 

                                                     
6 Logo nos primeiros parágrafos de Mente e Mundo, McDowell, ao expor em linhas gerais sua proposta 
e ponto de partida, nos diz o seguinte: “Meu objetivo [em Mente e Mundo] é propor uma abordagem, 
em um espírito diagnóstico, de algumas das angústias características da filosofia moderna [...]. 
Continuando com a metáfora médica, poderíamos dizer que um diagnóstico satisfatório deve apontar 
para uma cura. Pretendo explicar como acontece de nos vermos confrontados com obrigações 
filosóficas de um tipo familiar, e procuro a explicação que nos permita desmascarar tal aparência 
enquanto [sendo] uma ilusão” (MCDOWELL, 1996, p. xi, grifo nosso). Além desta passagem, fica 
evidente, nos começos e finais das conferências de Mente e Mundo, o tom de recomendativo 
empregado, que contrastaria com propostas filosóficas construtivas (Cf. MCDOWELL, 2016, pp. 60-
61, 82-83, 103, 125, 145). 
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conceitual”. Esta expressão foi cunhada por Charles Taylor, que quer nos dizer que o 

projeto filosófico apresentado por McDowell propõe-se a resolver o problema do 

lugar da conceitualidade entre “impressões causais, dentro da natureza 

desencantada, e razões, dentro de um ponto de vista racional das coisas” (TAYLOR, 

2002, p. 106). Isso pode ser compreendido, ao nosso ver, como um problema de limite 

entre dois espaços: por um lado, temos o chamado “espaço lógico da natureza”, que 

é regido por suas próprias leis, e, por outro, temos o “espaço das razões”, onde o 

regimento é dado pelas próprias razões que interagem umas com as outras.7 Como 

poderíamos, desta forma, pensar o mundo exterior? Em que medida pode o 

pensamento, segundo suas próprias regras de fornecer e receber razões, informar 

sobre o mundo exterior, natural, que, de partida, é admitido como também possuindo 

apenas suas próprias regras? À primeira vista, precisaríamos, pode-se dizer, de um 

ponto de conexão entre as duas partes, isto é, de uma região fronteiriça onde se fala 

as duas línguas.  

McDowell acredita que isso é, de fato, um problema filosófico fundamental a 

ser resolvido – quiçá, o problema filosófico par excellence. Contudo, isso não 

significa que devamos elaborar uma determinada configuração de um ponto que 

possa dar conta dos dois lados em suas linguagens próprias. Pelo contrário, uma 

das pretensões do filósofo é justamente mostrar a impossibilidade disso, 

dissolvendo terapeuticamente posições que tentam estabelecer, cada uma à sua 

forma, tal ponto – e.g., o coerentismo davidsoniano8 e um tipo empirismo que apela 

                                                     
7 Taylor, como vimos na citação acima, parece reduzir o espaço da natureza a nexos causais. Contudo, 
ainda que isso não prejudique a nossa interpretação do projeto mcdowelliano feita aqui, é importante 
salientar que McDowell prefere compreender o espaço da natureza como a “ideia de processos 
governados por leis. Então, o contraste correto para o espaço das razões não é o do espaço das 
causas, mas, como no meu texto, o reino da lei” (MCDOWELL, 1996, p. 71). Esse apontamento de 
McDowell poderá ser relembrado mais à frente quando esboçarmos a solução mcdowelliana ao 
problema. 
8 Talvez, no caso do coerentismo de Davidson, esse ponto de conexão não seja tão explícito, na 
medida em que, grosso modo, há uma recusa quanto ao espaço das razões estar, de alguma forma, 
ligado racionalmente ao espaço das leis. A solução de Davidson, no entanto, ao menos segundo a 
leitura de McDowell, passa por dizer que as crenças acerca do mundo exterior, que fazem parte do 
espaço das razões, são constituídas por impactos causais sobre a nossa sensibilidade. Deste modo, 
ainda existe um problema de limite, porque as crenças, se de fato forem crenças sobre o mundo 
exterior, não se dão simplesmente no jogo estritamente normativo entre as próprias crenças, mas tem 
relação com o mundo exterior. Assim, partindo da imagem davidsoniana, ou cairíamos no Mito do 
Dado, ou recusaríamos qualquer pretensão de que nossas crenças sobre o mundo exterior de fato 
sejam sobre este, e não vazias. (Cf. MCDOWELL, 1996, pp. 50-55). 
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a um dado imediato, que não serão tratados aqui, apesar de serem fundamentais na 

argumentação geral de McDowell. De modo geral, McDowell nos mostra que tais 

posições apresentam (direta ou indiretamente) e não dão conta desse ponto-limite, 

na medida em que este acaba por ser sempre caracterizado como uma zona 

nebulosa, um “fogo cruzado conceitual”, como diz Taylor.  

A solução visada por McDowell, de início, é, então, a de que um dos lados 

possa englobar o outro, ou seja, que o “natural” seja pensável, ou que o pensamento 

seja reduzido ao “natural”. 9  McDowell decide pela primeira opção: apesar de o 

pensamento ter um caráter sui generis, o próprio mundo pode ser pensado como tal 

de acordo com este mesmo caráter sui generis. Em outras palavras, tanto o mundo 

quanto o pensamento individual são pensáveis, circunscritos em um único espaço, 

o da conceitualidade, isto é, chegamos à indelimitação do conceitual 

[unboundedness of conceptual], onde, pela primeira vez, podemos observar uma 

forte vinculação entre McDowell e Hegel:  

 

É central ao Idealismo Absoluto rejeitar a ideia que o domínio conceitual tem uma 

barreira externa, e nós chegamos em um ponto a partir do qual podemos começar 

a domesticar a retórica daquela filosofia. Considere, por exemplo, esta afirmação 

de Hegel: ‘No pensar, Eu sou livre; porque não estou em um Outro.’ Isto expressa 

exatamente a imagem que eu venho usando, na qual o conceitual é indelimitado; 

não há nada fora dele. (MCDOWELL, 1996, p. 44) 

 

Se parássemos por aqui ou, melhor, se saltássemos diretamente para o 

estágio da indelimitação, da ausência de barreiras, poderíamos concluir que 

McDowell simplesmente aboliu qualquer tipo de independência do mundo, o qual 

estaria, consequentemente, sob jugo total do pensamento. Ou seja, o limite entre 

mente e mundo teria simplesmente desaparecido, dado que, daqui em diante, tudo é 

                                                     
9 Esta posição é aquilo que McDowell, por vezes, chama de naturalismo nu e cru [bald naturalism]: “O 
naturalismo nu e cru sustenta que talvez aquele sentido inicial da divisão do conceitual estava 
simplesmente errada; [este sentido inicial] seria revelado como errôneo através de uma reconstrução 
da estrutura do espaço lógico das razões em termos que pertencem ao espaço lógico do 
entendimento científico-natural" (MCDOWELL, 1996, pp. xxii). Este “sentido inicial” nada mais é do que 
a pressuposição da separação entre espaço da razão e espaço das leis da natureza, levando em conta 
um limite que não passa de “fogo cruzado conceitual”. 
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pensável, conceitual. Seria como se, sendo tudo pensável, tudo estaria, portanto, no 

pensamento do indivíduo que experiencia o mundo.10  

Porém, há um tipo de limite que permanece na proposta sugerida por 

McDowell, qual seja, a imagem do “empirismo mínimo” e de seu “tribunal da 

experiência” – ainda que o próprio filósofo não chame isso de “limite”. De fato, por 

um lado, McDowell fala com todas as letras sobre uma “indelimitação do conceitual” 

– o que, obviamente, é a ausência de limites no âmbito do pensável, os quais estavam 

pressupostos no panorama inicial. Por outro lado, McDowell parece necessitar de um 

limite que permita guardar a independência do mundo, isto é, garantir ao pensamento 

a possibilidade de adquirir conteúdos a partir do atrito e dos constrangimentos do 

mundo que está fora dele, pois, assim, articula-se uma defesa contra as acusações 

de (mau) idealismo. Em outras palavras, não temos limites entre mente e mundo 

dentro da perspectiva do pensável; em vez disso, parece haver um limite entre a 

perspectiva do pensamento individual propriamente dito e a realidade concreta do 

mundo. Então, há uma substancial homogeneidade no âmbito do pensável – que 

incorpora mente e mundo – mas não no âmbito da atividade do pensar individual, da 

qual o mundo se mantém independente. Entre pensamento e mundo há o que Hegel, 

na Ciência da lógica, chamaria de Grenze. 

Mas, assim, surgem duas perguntas: 1) como temos que pensar esse limite 

entre pensamento e mundo, e 2) este limite não coloca em questão justamente a 

pretensão de McDowell de que o conceitual seja sem delimitações?  

Para responder à primeira pergunta, poderíamos pensar o limite segundo o 

significado que Hegel, na Ciência da Lógica, atribui à categoria de Grenze. De fato, o 

limite entre pensamento e mundo em McDowell garante um constrangimento 

racional, advindo do mundo externo através da experiência sensível. Assim, na 

concepção de experiência que McDowell nos recomenda utilizando termos 

                                                     
10 “Ora, pode parecer que esta recusa de localizar a realidade perceptível fora da esfera conceitual 
deva ser um tipo de idealismo, no sentido em que chamar uma posição de ‘idealismo’ é protestar que 
ela não reconhece genuinamente como a realidade é independente do nosso pensamento. Se isto 
estivesse certo, minha afirmação da independência da realidade seria insincera, meramente dita da 
boca para fora” (MCDOWELL, 1996, p. 26). Vejamos, então, que McDowell está de fato pensando em 
algum tipo de idealismo, embora não um idealismo aos moldes solipsistas, onde o mundo exterior, de 
exterior, nada possui. A expansão e, por conseguinte, indelimitação do conceitual preservam, como 
veremos em seguida, a independência do mundo exterior.  
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kantianos, o caráter receptivo da nossa sensibilidade deve sempre operar 

conceitualmente quando afetada pelo mundo exterior. Isso possibilita uma conexão 

entre mente e mundo que seja estritamente conceitual, isto é, racional, ao mesmo 

tempo que o pensamento do mundo passa a ser determinado (bestimmt):  

 

Eu sugeri que, em vista de escaparmos da oscilação, precisamos reconhecer que 

as experiências elas mesmas são estados ou ocorrências que combinam 

inextricavelmente receptividade e espontaneidade. Nós não devemos supor que 

a espontaneidade figura primeiro somente em juízos nos quais imputamos uma 

construção às experiências, sendo estas concebidas como entregas da 

receptividade nas quais a espontaneidade não contribui. Experiências são, de 

fato, receptividade em operação; assim, elas podem satisfazer a necessidade de 

um controle externo na nossa liberdade no pensamento empírico. Contudo, as 

capacidades conceituais, capacidades que provêm da espontaneidade, estão já 

em operação nas experiências elas mesmas, não somente em juízos baseados 

nelas. Assim, experiências podem se manter em relações racionais com nossos 

exercícios de liberdade que estão implícitos na ideia de espontaneidade. 

(MCDOWELL, 1996, p. 26) 

 

McDowell está deixando de lado um limite e inserindo outro. Por um lado, as 

nossas capacidades conceituais são expandidas para aquilo que tenderíamos a 

compreender como apenas natural; assim, haveria um apagamento da fronteira entre 

dois espaços distintos. Por outro lado, exatamente a partir desta ideia se segue 

também a necessidade de que cada um dos espaços mantenham algum tipo de 

independência, para que não caiamos em uma concepção de idealismo indevida. 

Pelo lado do sujeito, a independência é a capacidade de livre articulação 

conceitual, que corresponde à espontaneidade kantiana, ou seja, grosso modo, “a 

ideia de um empreendimento ativo no qual o sujeito exerce controle racional do 

modelo de seu pensamento” (MCDOWELL, 1996, p. 60)11. Essa independência não 

                                                     
11 O conceito kantiano de espontaneidade do entendimento é central em Mente e Mundo, assim como 
em várias outras obras de McDowell, se estendendo até mesmo à sua interpretação de Hegel em 
Having the World in View (cf. MCDOWELL, 2009). Para os fins do presente trabalho, temos em vista, 
principalmente, a terceira e a quarta conferências de Mente e Mundo, onde McDowell específica sua 
concepção de espontaneidade ao identificar como ela figura e quais as suas consequências nas obras 
de Donald Davidson e Gareth Evans (cf. MCDOWELL, 1996, pp. 83-123). 



 
 
 
 
240 | Ser & Ser aí – Finitude & Infinitude: Realidade e Idealidade  

significa que a espontaneidade seja desligada do mundo exterior. Pelo contrário, o 

sujeito tem acesso ao mundo e, sobretudo, tem que responder ao tribunal da 

experiência. Pelo lado do mundo exterior, a independência significa que o próprio 

mundo tem uma subsistência autônoma com respeito ao pensamento: o mundo não 

é pensamento. Assim, ele é um outro em relação ao pensamento, que pode afetar a 

sensibilidade dos sujeitos pensantes, oferecer conteúdo sensível, fazer com que os 

pensamentos se determinem frente ao tribunal da experiência. Ao mesmo tempo, 

esta independência do mundo não significa que, novamente, o mundo seja desligado 

dos sujeitos que pensam, porque ele pertence ao horizonte do que é pensável. Os 

constrangimentos que o mundo exerce no pensamento são, assim, já racionais.  

Nesse sentido, respondendo à segunda pergunta, se pensarmos os lados 

como momentos reciprocamente determinados de um todo, a imagem da 

indelimitação não é posta em xeque. 

Portanto, seguindo esse raciocínio explicitado, McDowell, ao elaborar a ideia 

de tribunal da experiência, dá conta, após uma indelimitação do conceitual, de re-

determinar o limite entre mente e mundo sem abrir mão da indelimitação: o espaço 

das razões e o mundo exterior se articulam, em certa medida, independentes um do 

outro. Contudo, ambos são englobados por um espaço conceitual. Desta forma, o 

“limite” pode ser compreendido no sentido hegeliano do termo, porque, no limite, 

mente e mundo são o mesmo – isso correspondendo, portanto, ao espaço 

conceitual, ao pensável –, e, concomitantemente, são distintos um do outro, 

adquirindo, ambos, a determinidade necessária para serem, um, mente e, o outro, 

mundo. Notemos, retomando esquematicamente, que, então, essa determinidade só 

se torna possível nesse movimento de indelimitação-limitação, porque o 

pensamento sobre o mundo só pode assim ser na medida em que o mundo está nos 

mesmos termos do pensamento mas é independente dele.  

O movimento, resumidamente, é, portanto, o seguinte:  

(1) pressupomos a separação entre mente e mundo, trazendo algum tipo de conforto 

quanto à possibilidade de nosso pensamento ser igual ao mundo, na medida em que 

o contato entre as partes existe, ainda que este contato não seja clarificado e 

justificado (“fogo cruzado conceitual”);  
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(2) nos damos conta que essa falta de clarificação e justificação da separação nos 

obriga a apagar o limite, direcionando-nos ao que McDowell chama de indelimitação 

do conceitual – ou ao naturalismo nu e cru, como explicamos acima –;  

(3) Para que essa indelimitação do conceitual mantenha algum atrito com o mundo, 

que poderia ter sido comprometido com a falta de limite, a compreendemos como 

englobando conceitualmente mente e mundo, mas os mantendo independentes, para 

garantir ao pensamento a possibilidade de adquirir conteúdos e se determinar a 

partir do contato com o mundo que está fora dele, através da receptividade. É 

justamente a receptividade que está encarregada de assimilar os impactos 

conceitualmente e fazer com que a atividade do pensamento não seja um mero jogo 

de conceitos onde temos somente “um giro sem atrito no vazio” (MCDOWELL, 1996, 

p. 66): 

O fato de que a experiência é passiva, uma questão de receptividade em 

operação, deveria nos assegurar de todo o constrangimento externo que 

podemos razoavelmente querer. O constrangimento vem de fora do pensar, mas 

não de fora daquilo que é pensável. Quando rastreamos as justificativas a 

contrapelo, a última coisa a que chegamos continua sendo um conteúdo 

pensável; não algo anterior a isso, um mero apontar para uma porção do Dado. 

No entanto, estes conteúdos pensáveis finais são colocados nos seus lugares 

por operações da receptividade, e isso significa que quando apelamos para eles, 

nós efetivamos aquela coerção que deve se exercer sobre o ato de pensar a partir 

de uma realidade exterior. Os conteúdos pensáveis que são os últimos na ordem 

de justificação são conteúdos de experiência, e, ao experienciarmos, estamos 

abertos a fatos manifestos, fatos que, haja o que houver, ocorrem, e que se 

imprimem em nossa sensibilidade. (MCDOWELL, 1996, pp. 28-9, grifo nosso) 

 

Vejamos, em suma, que o hegelianismo de McDowell pode ser compreendido 

não somente a partir da ideia de indelimitação do conceitual, que nos permite, de 

antemão, deixarmos aberta a possibilidade de se pensar o mundo. Na verdade, como 

mostramos através do emprego da metacategoria de limite [Grenze] à proposta 

mcdowelliana, o hegelianismo de McDowell também diz respeito a superar este 

passo inicial da indelimitação – que poderia ser visto como um idealismo solipsista 

–, no sentido de manter tanto alguma independência do pensamento e do mundo 
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quanto de possibilitar com que estes sejam determinados, isto é, se determinem 

mutuamente enquanto momentos de uma única esfera, o pensável.12 

 

2.2 Limite e inquietação: uma encruzilhada entre Hegel, Exu e Marcuse 

 

Nesta última sessão testamos a categoria hegeliana de limite num contexto 

de filosofia política trazido pelas leituras e propostas de Herbert Marcuse, teórico 

crítico que dedicou muito de seus esforços à tarefa de mostrar a dimensão concreta 

do pensamento hegeliano, colocando-o em constante relação com a sociedade e a 

cultura. Nesse sentido, destacamos aspectos relevantes da categoria de limite, 

ressaltados pela leitura marcuseana, para que, em seguida, possamos compreender 

como essa leitura se relaciona com diagnósticos e reivindicações posteriores do 

mesmo autor. Não obstante, tratamos da imagem de Exu como um intercessor capaz 

de potencializar a dinamicidade e a inquietude que na presente reflexão a respeito do 

limite encontram importância destacada. 

É comum na lógica hegeliana o uso de conceitos tipicamente referentes à vida 

subjetiva humana para a compreensão da existência objetiva das coisas. Marcuse 

destaca isso em seu comentário sobre a Ciência da lógica em Razão e revolução. 

Segundo ele: 

 

Hegel aplica ao mundo objetivo categorias que são verificáveis unicamente na 

vida do sujeito. Conceitos tais como determinação, mediação, auto-

relacionamento, dever, etc., antecipam categorias da existência subjetiva. Hegel, 

entretanto, utiliza-os para caracterizar o mundo das coisas objetivas, analisando 

a existência das coisas nos termos da existência do sujeito. O resultado final é 

                                                     
12 Esta ideia de que o hegelianismo mcdowelliano supera o conceito de indelimitação do conceitual 
parece estar contida no seguinte apontamento feito por Richard Bernstein – não através do artifício 
do “limite” que lançamos mão –: “McDowell se dá conta do quão enganosa e distorciva é a acusação 
padrão dirigida contra o (mau) idealismo hegeliano. Aliás, é Hegel mesmo quem nos dá a mais 
devastadora crítica deste (mau) idealismo – um que pressupõe que se pode inteligivelmente falar 
sobre o que está dentro ou fora da mente, ou sobre o que está dentro ou fora da esfera conceitual. 
Pelo contrário, é Hegel quem fortemente argumentou pela tese da “indelimitação do conceitual” em 
um sentido que McDowell mesmo defende essa reivindicação. É por que o Conceitual está ‘sempre já’ 
[always already] em operação na receptividade, e por que a 'realidade perceptiva' não está 'fora da 
esfera conceitual' que podemos falar de nossa abertura [openness] ao mundo – um mundo que é 
independente, mas não ‘fora’ de nossas capacidades conceituais; nossa espontaneidade nos abre 
para um mundo que é independente do nosso pensamento” (BERNSTEIN, 2002, p. 16). 
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que a realidade objetiva é interpretada como o campo no qual o sujeito se deve 

realizar. (MARCUSE, 1978, p. 132) 

 

Nesse sentido, é um ponto interessante no tratamento que Hegel dá à 

categoria de limite, na Ciência da lógica, aquele no qual ele destaca “a inquietude do 

algo no seu limite”. A inquietude, esse estado de ânimo tipicamente humano, é aqui 

reconhecido como o estado de cada coisa dentro do seu limite: “A outra 

determinação é a inquietude do algo no seu limite, no qual ele é imanente, [a 

inquietude] de ser a contradição, a qual o propele para além de si mesmo” (HEGEL, 

2016, p. 133). 

Sendo o limite “a mediação através da qual algo e outro tanto são quanto não 

são” (HEGEL, 2016, p. 131), é no limite que algo tem, ao mesmo tempo, seu ser e seu 

não-ser, e é nele que se encontra a mediação entre algo e outro na qual eles ali 

começam e ali se findam. Essa contradição real marca a categoria de limite, e é a 

partir dela que é possível que algo seja determinado dentro de seu limite. Enquanto 

algo permanece sendo, no limite haverá a contradição. Ela só se esvai quando o limite 

finda, dando lugar a um novo estado, no qual algo se põe “em relação universal com 

outras coisas” (MARCUSE, 1978, p. 124). Sob a tensão desse estado contraditório, 

dentro de seu limite o algo se encontra em inquietude, inquietude de ser contradição 

de si mesma que a impulsiona para além de si, o impelindo a passar para além de si 

mesmo. 

Hegel mostra, com exemplos da geometria, como a inquietação do ponto em 

seu estreito limite o faz passar para linha, a linha para o plano e o plano para o corpo. 

No mesmo sentido, podemos pensar também na semente, que, inquieta em seu 

estreito limite, cresce e se transforma em planta. Marcuse, por sua vez, transpõe a 

mesma linha para a história humana, e, em consonância com a Filosofia da história, 

de Hegel, afirma que “através da negação de cada forma histórica de existência que 

se tornou um obstáculo às potencialidades do homem, este acabará atingindo, por 

si, a autoconsciência e a liberdade” (MARCUSE, 1978, p. 125). A contradição entre 

cada forma limitada de existência e suas subjacentes possibilidades reais, nos torna 

inquietos, de modo que somos impelidos a lutar “para superar” o nosso “estado 

exterior dado” (MARCUSE, 1978, p. 133). Essa contradição, própria à categoria de 
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limite, tem, portanto, “a força de um ‘dever’ [Sollen]” que nos impele à realização 

daquilo o que é possível, mas ainda não existe (MARCUSE, 1978, p.133). Em outras 

palavras: a humanidade vive cada vez em limites colocados pelas condições 

existenciais que historicamente lhe são postas, e dentro desses limites, está em 

permanente inquietação. 

Na forma contemporânea da sociedade humana, especificamente, a 

humanidade se encontra numa profunda contradição: se, por um lado, está 

submetida ao imperativo da produtividade e do desempenho, de modo que 

conquistamos condições materiais, técnicas e científicas capazes de erradicar a 

fome e a miséria no mundo, por outro, segue submetida ao imperativo de 

produtividade cujo fundamento é a escassez. Deste modo, “as condições exteriores 

em que vive o homem não correspondem ao que o homem propriamente é” 

(MARCUSE, 1978, p. 133), pois, na forma contemporânea da cultura, vive-se em 

condições existenciais que privam a liberdade e curvam a cultura ao princípio da 

escassez, que sustenta a concepção da vida como labuta a ser administrada com a 

finalidade de suprir um imperativo de produtividade insaciável. Promover o acordo 

entre o estado de existência e a razão é o caminho da atualização das 

potencialidades que a humanidade carrega em sua determinação. Enquanto o ser-

humano vive em contradição com sua determinação, ele é inquieto, “luta para superar 

seu estado exterior dado”, e a contradição “o impele a realizar o que ainda não existe” 

(MARCUSE, 1978, p.133). Em suma: vivemos sob um princípio de realidade obsoleto 

e incompatível com a razão, irrazoável e, portanto, inadequado à plena realização 

humana. O que Marcuse faz em seu jogo teórico é despertar a inquietude de viver em 

tamanha contradição, uma inquietude real, e cujo fim não deve ser outro se não a 

transformação do estado limitante das coisas na realidade. 

A necessária superação das limitantes condições de existência nas quais o 

ser-humano se encontra constitui uma inquietação que ocupa lugar central em Eros 

e civilização, obra posterior na qual Marcuse traça possibilidades e reivindicações 

diante das contradições que aparecem em um diagnóstico da cultura por ele 

realizado. Nesta obra, o filósofo traça uma crítica profunda da forma como a 

economia e a cultura da sociedade capitalista estavam dadas, percebendo que a 

humanidade já dispunha das condições materiais necessárias para superar a 
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escassez, reduzir o trabalho penoso e liberar o tempo para a livre realização de suas 

potencialidades. Nesse contexto, segundo Marcuse, fica evidente que a civilização já 

se tornou uma forma obsoleta de cultura na qual, “o indivíduo paga com o sacrifício 

do seu tempo, de sua consciência, de seus sonhos”, enquanto a civilização “paga 

com o sacrifício de suas próprias promessas de liberdade, justiça e paz a todos” 

(MARCUSE, 2021, p. 99). 

Quanto à possibilidade da superação desse estado limitante de coisas, 

Marcuse nota que ela é evidente, e até mesmo tardia. Isto porque tal estado está 

baseado num pressuposto já obsoleto: a repressão que coloca o ser-humano em 

trabalho penoso tem como base o pressuposto questionável da carência – a 

escassez de recursos – segundo o qual o indivíduo precisa reprimir seus desejos 

para ser submetido a um regime de trabalho que garanta seu sustento. Contra esse 

pressuposto, Marcuse nota que, se o alto “nível de produtividade”, oriundo das 

conquistas científicas e tecnológicas trazidas “pelo próprio progresso da civilização, 

sob o princípio de desempenho”, fosse de fato empregado na superação da escassez, 

então a escassez já deveria ter sido superada, gerando um cenário no qual “as 

exigências sociais à energia instintiva a ser consumida em trabalho alienado 

poderiam ser consideravelmente reduzidas”. As “precondições necessárias para um 

novo princípio de realidade qualitativamente diferente e não-repressivo” estão, 

portanto, disponíveis para que essa possibilidade real seja efetivada. Contudo, a 

civilização fracassa em realizar suas próprias potencialidades, e a “contínua 

organização repressiva dos instintos” é mantida, cada vez menos por necessidades 

legitimamente ligadas à “luta pela existência” e cada vez mais ligadas ao “interesse 

em prolongar essa luta, isto é, pelo interesse em dominar” (MARCUSE, 2021, p. 123). 

Acreditando na necessidade da inquietação e da superação do estado 

obsoleto de coisas, trazemos a figura de Exu, divindade comum a diversos cultos 

religiosos brasileiros de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé. No 

entanto, não pretendemos tratar dessa figura em seu sentido ritualístico ou religioso. 

Antes, buscaremos trazê-lo como mito dotado de uma função cosmológica. Para 

tanto, trazemos como referencial teórico uma tese de doutorado na área de 

antropologia social pela universidade de Edimburgo, na qual Hannah Lesshafft 

estudou de perto a comunidade de um terreiro de Candomblé na Bahia, com enfoque 
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especial em suas práticas de cura. Nesse estudo, a figura do orixá Exu se mostrou 

tão central que a ele é dedicado o primeiro capítulo da dissertação. Ali, Lesshafft 

descreve Exu como um ser “quente, rude, esperto, corajoso e radical” (LESSHAFFT, 

2016, p. 55, nossa tradução). Controverso, ele “agita as coisas” (LESSHAFFT, 2016, 

p. 55, nossa tradução), contraria a lógica, inverte as regras, constituindo “uma 

incansável, impiedosa força de contradição” (LESSHAFFT, 2016, p. 57, nossa 

tradução) 

 Curiosamente, esta divindade ligada à contradição é também aquela em 

relação a qual se associa às ideias de limites e fronteiras no candomblé. Logo ao 

entrar no terreiro pela primeira vez, Hannah de pronto ouviu sobre o orixá Exu, que na 

porta de entrada do local estava assentado. Isto a levou a compreender que “Exu era 

o guardião, e, portanto, era o portão”, e com o tempo ela compreendeu que “Exu não 

estava somente sentado na entrada, mas também era parte dela – e por constituir a 

entrada, ele parecia ter uma influência no que entrava” (LESSHAFFT, 2016, p. 62, 

nossa tradução). Nesse sentido, a associação de Exu com os limites do terreiro, dado 

na entrada do local, prossegue até o ponto de referir-se a ideia de limite em geral, 

sendo que, em sua característica quente, impetuosa e radical ele “não somente 

atravessa e subverte limites, mas também enfatiza e até mesmo os constitui” 

(LESSHAFFT, 2016, p. 81, nossa tradução). Dessa forma, Exu personifica o paradoxo, 

e “a força dialética que cria espaços liminares e faz o impossível possível” 

(LESSHAFFT, 2016, p. 58, nossa tradução). Essa força imprevisível e contraditória 

corresponde, no Candomblé, à força da vitalidade. Com efeito, fica claro para a 

antropóloga que há uma relação direta entre Exu e a dialética hegeliana: 

 

Contradição, confusão e conflito instigam mudança e desenvolvimento, o que 

traz Exu para bem perto da dialética hegeliana. [...] A força da contradição e da 

vitalidade no Candomblé que Exu corporifica não é diferente do princípio que 

Hegel estabelece como a força motriz do mundo. Na Ciência da lógica, Hegel 

explica que quando as contradições são levadas a um extremo no modelo 

dialético, os conceitos envolvidos tornam-se vivos uns para os outros 

(LESSHAFFT, 2016, p. 76, nossa tradução) 
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Tendo um interesse particular nas práticas de cura daquela comunidade 

candomblecista, e percebendo o papel fundamental de Exu na cosmologia daquela 

religião, Hannah fica intrigada com o papel que esse orixá imprevisível e contraditório 

tinha dentro desses processos. Afinal, se, como ela constatou, no Candomblé a cura 

estava associada à harmonia e ao equilíbrio de forças, que papel a dissonante figura 

de Exu poderia ter nisso? 

No caminho da resposta dessa questão, ela traz uma conversa com membros 

do terreiro, na qual houve a sugestão de que Exu move as coisas e cria desequilíbrios 

no sentido de fazer com que a pessoa pense no que é possível mudar de sua 

realidade. Com suas artimanhas, Exu desestabiliza a segurança do mundo que 

criamos, escancara os sofrimentos com os quais se está acostumado, e assim cria 

condições para mudanças que rompem com formas dadas de existência que podem 

dar lugar às formas novas realmente possíveis. Trazendo esse “caos criativo”, Exu “é 

um gatilho necessário para a autotransformação, e, portanto, para a cura no 

Candomblé” (LESSHAFFT, 2016, p. 80, nossa tradução).  

É nesse jogo de dinamismo que Exu, ao mesmo tempo derruba limites para 

recolocá-los em novas configurações, “ele questiona a validade das categorias e 

destaca formas de imaginar o possível; mas ao fazer isso, ele também estabelece 

efetivamente algo novo, com suas próprias limitações necessárias” (LESSHAFFT, 

2016, p. 76-7, nossa tradução). É precisamente nessa encruzilhada que se cruzam 

Hegel, Exu e Marcuse: se, como vimos com Marcuse, a doença da civilização é 

causada por estarmos limitados por um estado de coisas repressivo e obsoleto, e se 

a superação desse limite exige uma transformação radical dos limites 

historicamente dados, então Exu aparece como uma imagem interessante, capaz de 

reacender a inquietação adormecida pelo capitalismo tardio, capaz de transformar o 

estado dado de coisas a partir de desordens fortuitas. Nesse sentido, é necessário 

que Exu nos coloque para além de nossa zona de sofrimento confortável, para que 

despertemos em uma inquietação produtiva que busque libertar a humanidade e a 

natureza. Tendo trazido a figura de Exu e sua relação forte com a dialética, e 

particularmente com a categoria de limite, podemos retomar com outro olhar a crítica 

que Marcuse faz, em termos hegelianos, à civilização. Se, na visão de Marcuse, a 

civilização carrega consigo a doença de estar presa a uma dialética destrutiva 
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instituída por um determinado estado de coisas que já se encontra obsoleto, uma 

zona de conforto na qual as pessoas estão acomodadas no próprio sofrimento e na 

própria dor, então se faz necessária a busca pela transformação radical do estado 

dado das coisas. Nesse sentido, é necessário que Exu acenda a fagulha da 

inquietude, que sua força confusa e contraditória incite a humanidade a transformar 

a ordem das coisas, transgredindo os limites instituídos para constituir novos limites, 

novas formas de existência, menos repressivas, sem sofrimentos desnecessários e 

que estejam mais de acordo com o que é razoável perante as condições materiais 

que já adquirimos historicamente. 

 

Conclusões 

 

O caminho apresentado neste texto, que parte de Kant, para destacar a 

relevância do conceito hegeliano de limite, passa pela abordagem filosófica de 

McDowell, chegando a Marcuse e à figura de Exu, com certeza não é inteiramente 

convencional. Esse é um caminho que, em parte, intencionalmente se coloca como 

heterodoxo no que diz respeito à literatura sobre a categoria do limite na Ciência da 

Lógica. Mas é justamente por meio desse caráter heterodoxo que procuramos 

destacar a produtividade de uma categoria específica da lógica hegeliana. Tal 

categoria pode funcionar também como metacategoria, voltada para o 

enfrentamento de problemas filosóficos que se situam em vários horizontes de 

pensamento. Essa categoria sempre nos chama a pensar não apenas na relação 

necessária com a alteridade inerente a tudo o que é, mas também no caráter 

problemático, complexo e paradoxal dessa relação. Só aceitando o desafio de pensar 

a problematicidade, complexidade e paradoxalidade de um pensamento e de uma 

realidade que se alimentam constantemente de uma alteridade que nunca se reduz 

a uma determinação definida, podemos dar voz a uma reflexão que se situa nos 

limites dinâmicos que questionam categorias abstratas de pensamento, dados 

imediatos, junto à ideia de uma realidade feita de estados de coisas que nunca 

podem nos devolver o que nosso pensamento é chamado a pensar e viver. O limite 

se manifesta, assim, como ponto e caminho crítico a ser seguido, que nos impulsiona 
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no esforço de um questionamento e redeterminação constantes dos embates e 

encontros entre pensamento e realidade. 
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   13. ONTOLOGIA COMO DIALÉTICA DA INFINITUDE  
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Alexandre S Barbosa1 

 

“O infinito como potencialidade não é aquilo fora do qual não há nada, mas aquilo 

fora do qual sempre há algo.”                                                                        Aristóteles.  

 

Introdução  

 

Hegel estabelece o Etwas como diferenciação do Dasein (HEGEL, 2017 [1812], 

p.119) e ser-aí que se afirma como negação da negação. Traduzido usualmente 

como “algo”, o Etwas é um dos momentos do ser diferenciado em sua progressão 

lógica, na dupla circularidade de sua diferenciação e produção de fundamento 

(HEGEL, 2017 [1812], p. 74-78). Como negação da negação, o Etwas constitui o 

primeiro momento da relação do ser consigo e de uma identidade topológica. No 

presente trabalho, a opção por manter o termo usado por Hegel se deve à sua 

especificidade, ao seu alcance e ao desdobramento de significações do texto 

original, evidentes apenas no decorrer da obra.  

O objetivo do presente trabalho é investigar a ontologia do Etwas a partir da 

análise da infinitude proposta por Hegel na Doutrina do Ser, com ênfase na sua 

dinâmica reflexiva. A partir de uma releitura das categorias materiais da infinitude, é 

feita uma investigação das formas de produção da infinitude na ontologia do Etwas, 

a no percurso das formulações de Hegel apresentados na Enciclopédia, com ênfase 

nas determinações estruturais de infinitude nos momentos distintos da 

materialidade. A noção que justifica esse trabalho é a autodeterminação como 

produção infinita de si a partir da alteridade tomada para si. Tal apropriação, por 
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efeito da autodeterminação do Etwas, permite que a alteridade exterior e contingente 

seja transformada numa alteridade estrutural e necessária. Nessa dialética da 

apropriação da alteridade, são propostos momentos distintos da produção da 

identidade.  

A infinitude é tomada no interior do Etwas, na sua própria ontologia, como 

apropriação e produção da própria alteridade a partir da dialética do limite, e não em 

direção à alteridade exterior. O objetivo é estabelecer os destinos da alteridade do 

Etwas, em referência ao que foi estabelecido posteriormente, com ênfase nos 

momentos de produção da infinitude em sua ontologia. Para tal investigação, os 

conceitos fundamentais da infinitude em Aristóteles foram revisitados, assim como 

as formas distintas da materialidade na Filosofia da Natureza. Esta fornece o 

substrato para a elaboração das possibilidades de produção de infinitude na 

progressão do Etwas e seu sistema de relações, a partir de estruturas materiais 

distintas.  

 

A herança de Aristóteles e a circularidade  

 

Para Aristóteles, a noção de infinito é necessária à investigação sobre o real. 

Entretanto, Aristóteles nega o infinito atual consumado no instante, em favor do 

infinito que se estabelece no tempo, como emergência infinita do finito, a cada 

momento distinto de si. A proposta de infinitude conforme estabelecida na Ciência 

da Lógica tem como uma de suas maiores inspirações a Física de Aristóteles. Como 

disciplina que investiga a natureza como princípio de movimento e mudança, a Física 

constitui, para Aristóteles, o campo primário de investigação sobre o ser 

(ARISTÓTELES, 1984a, p. 351). A infinitude é tratada com ênfase no Livro III dessa 

obra e retomada sobretudo na Metafísica (ARISTÓTELES, 1984b, p. 1684-1686). Para 

Aristóteles, “o ser se afirma em muitos sentidos”, e seus “modos de movimento e 

mudança são tantos quantos os modos do ser” (ARISTÓTELES, 1984a, p. 351). Para 

Aristóteles, a finitude constitui a produção infinita de formas finitas no movimento 

de atualização da potencialidade, como ontologia a partir da dialética desses dois 

momentos e seus limites (ARISTÓTELES, 1984a, p. 352, 353). O movimento é a 

atualização nunca consumada da potencialidade, como ato incompleto, que se 
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mantém na atualização da potencialidade a cada momento (ARISTÓTELES, 1984a, p. 

352).  

A infinitude do movimento circular é tomada por Aristóteles como modelo 

dessa dialética, na qual a atualidade é ontologicamente anterior à potencialidade 

(ARISTÓTELES, 1984b, 1686-1688). Aristóteles apresenta o movimento circular 

como única possibilidade do movimento infinito, no qual qualquer ponto da 

circunferência constitui tanto o ponto inicial quanto final da trajetória (ARISTÓTELES, 

1984a, p.443). O movimento produziria, portanto, as condições de sua própria 

infinitização. Em Aristóteles, o infinito existe potencialmente, como construção e 

desconstrução, afirmação e negação de si, produção do igual e distitno de si 

(ARISTÓTELES, 1984a, p. 352). Nessa perspectiva, o real sobre o infinito é sua 

potência, atualizada na infinitização de suas formas finitas. O infinito potencial 

progride na incorporação da alteridade, ao tomar para si algo fora de si. Portanto, “o 

infinito como potencialidade não é aquilo fora do qual não há nada, mas aquilo fora 

do qual sempre há algo” (ARISTÓTELES, 1984a, p. 352). Tal modelo, distinto da 

concepção do infinito como totalidade consumada, apresenta a infinitude como devir 

infinito do Etwas, nunca absoluto. O infinito, concebido no movimento de atualização 

de sua potencialidade e incorporação da alteridade, nunca é consumado, e sua 

atualização nunca é completa.  

Entretanto, o movimento circular, perfeitamente simétrico e equidistante de 

seu centro, não se mantém indefinidamente, por não preservar a potencialidade do 

seu movimento, pressuposto da própria definição da infinitude em Aristóteles. 

Apenas Kepler, com seu modelo gravitacional, justificou a infinitude do movimento 

elíptico como potencialidade infinitamente atualizada e nunca consumada. No 

modelo de Kepler, o alongamento da trajetória circular para uma trajetória elíptica e 

a duplicação de centros gravitacionais introduz a circularidade verdadeiramente 

infinita, ao produzir o movimento que se infinitiza com a transferência de energia 

cinética para energia potencial e seu retorno. Ao ser transformada em movimento, a 

potencialidade é suprimida para ser novamente restabelecida em ciclos infinitos.  

A Filosofia da Natureza de Hegel, de inspiração no texto de Aristóteles, faz 

referência ao movimento livre do ponto material (HEGEL, 1997 [1830], 91; FERRARIN, 

2001, p. 216, 219). Entretanto, Hegel reconheceu as demonstrações de Kepler sobre 



 
 
 
 
254 | Ser & Ser aí – Finitude & Infinitude: Realidade e Idealidade  

a trajetória elíptica necessária aos movimentos regulares infinitizados do ponto 

material, assim como as leis que determinam sua dinâmica (HEGEL, 1997 [1830], p. 

92, 97). A necessidade conceitual do centro imaginário, conforme proposto por 

Kepler, rompe a simetria do círculo perfeito e introduz a pulsatilidade no sistema, e 

estabelece ciclos bem definidos da alternância de velocidades (FEYNMAN, 2008, p. 

7.1, 7.2). Embora não tenha sido enfatizado por Hegel, o alongamento da trajetória 

circular para a trajetória elíptica com a introdução do centro imaginário é a condição 

de possibilidade da infinitização desse movimento, ao produzir momentos de 

progressão distintos em função do deslocamento relativo ao centro real (HEGEL, 

1997 [1830], p.95). No movimento elíptico, o ponto material ultrapassa seus centros 

de gravidade, que não mais coincidem com o centro geométrico do movimento 

circular (FEYNMAN, 2008, p. 7.1-7.7). A trajetória elíptica fundamenta a atualização 

infinita da potencialidade, que ocorre na alternância de arcos que se estabelecem a 

partir dos dois centros, numa passagem infinita entre potencialidade e efetividade 

que estabelece ciclos infinitos do movimento oscilatório harmônico (FEYNMAN, 

2008, p. 21.1-21.4). A verdadeira circularidade infinitizada se produz na quebra da 

simetria do círculo geométrico, o que possibilita a circularidade infinita perfeita, 

como pulsatilidade do movimento fundamentada na circularidade assimétrica.  

 

A infinitude produção reflexiva: a estrutura cristalina  

 

O modelo mecânico é insuficiente para a concepção do infinito em Hegel, por 

não apreender a autodeterminação estrutural do Etwas (FERRARIN, 2001, p. 209). 

Apenas o movimento reflexivo na estrutura do cristal introduz a materialidade da 

topologia de superfície (HEGEL, 1997 [1830], p. 71).  

As investigações de Hegel no campo da óptica, sobretudo a partir de 

experimentos de reflexão e refração em cristais, acontecem quando tais fenômenos 

começam a ser interpretados em função da dupla natureza de luz, na sua contradição 

de comportar-se como partícula material e onda imaterial. O cristal apresenta 

configurações bem definidas de sua morfologia, que progride segundo quebras de 

simetria específicas. O estudo dos cristais teve um grande desenvolvimento no 

século XIX com a elaboração do conceito de lattice como a estrutura fundamental da 
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malha cristalina, a partir da qual foram descritos planos de simetria especular. A 

progressão de tal estrutura diferencia o cristal da transparência abstrata da 

materialidade indiferenciada, e constitui a condição de possibilidade de 

transformação da a luz incidente, como elemento de alteridade que incide sobre si 

(HEGEL, 1997 [1830], p. 239-241). 

A forma mais elementar de simetria é a infinitização de um mesmo elemento, 

como na repetição de uma mesma nota musical. Tal simetria é quebrada pela 

interposição de uma nota distinta. Numa composição musical, uma sequência de 

quebras de simetria produz modos distintos de simetria, com um desdobramento e 

superposição de padrões. A forma elementar de simetria é a repetição indefinida da 

identidade (GLAZER & BURNS, 2013, p. 1). Tal estrutura indiferenciada, sempre igual 

a si, atua de forma também indiferenciada sobre a alteridade que incide sobre si 

(HEGEL, 1997 [1812], p. 239, 240, 276, 277). Distinta da estrutura indiferenciada 

sempre igual a si, a estrutura do cristal se estabelece a partir de modos particulares 

de quebra de simetria, topologicamente orientadas, que constituem não apenas a 

base da diferenciação do cristal, como também seus planos de clivagem e fratura 

(HEGEL, 1997 [1830], p. 251). Como numa composição musical, a progressão do 

cristal segue padrões de simetria específicos, que se desdobram em diferentes 

arranjos e intervalos.  

Como estrutura fundamental do cristal, o lattice é concebido como o grupo 

infinito de pontos no espaço que compõem superfícies sobrepostas (CULLITY & 

STOCK, 2014, p.31; GLAZER & BURNS, 2013, p.32) e que estabelecem os planos 

fundamentais da progressão do cristal (BORCHARDT-ORT, 2011, p. 10). O lattice é 

um conceito topológico fundamental para a apreensão de materialidade do cristal, 

ao estabelecer a disposição dos elementos constituintes da malha cristalina. A 

progressão do cristal segue operações de simetria específicas (BORCHARDT-ORT, 

2011, p. 61), sobretudo as reflexões de lattices sobre lattices, produzindo padrões 

distintos de simetria estrutural por reflexão especular (BORCHARDT-ORT, 2011, p. 

63, 282, 297). Os lattices constituem planos especulares que se desdobram sobre si 

por reflexão, produzindo novos padrões de simetria que estabelecem circularidades 

distintas (CULLITY & STOCK, 2014, p. 41, 42). A estrutura do cristal se autodetermina 

na emergência dessa circularidade como realização de sua própria topologia, 
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definida pela orientação de seus lattices e suas quebras sucessivas de simetria, que 

se fixam na malha cristalina.  

Em sua progressão, o cristal se comporta como substrato material dos 

fenômenos ópticos explorados por Hegel a partir do Etwas (HEGEL, 1997 [1830], p. 

241). A emergência das superfícies reflexivas na estrutura do cristal se remete à 

topologia introduzida em determinação, constituição e limite (HEGEL, 2016 [1812], p. 

127-133). A progressão do cristal é acompanhada por um desdobramento dos 

eventos reflexivos a partir de suas interfaces, como produção infinita de figurações 

(HEGEL, 2016 [1812], p. 230). Eventos de quebra de simetria na progressão do cristal 

se estabelecem nessa estrutura, numa complexificação que se infinitiza na produção 

reflexiva dessas figurações (HEGEL, 1997 [1830], p. 234). O movimento reflexivo a 

partir do desdobramento dessas superfícies estabelece a circularidade e a 

sobreposição (sobredeterminação) de seus efeitos (CULLITY & STOCK, 2014, p. 48, 

53). A apreensão do cristal como sistema óptico se justifica pela materialidade que 

envolve sua topologia e produção de figuras reflexivas (HEGEL, 1997 [1830], p. 485), 

e constituiu um modelo privilegiado na investigação da dupla referência da natureza 

da luz.  

No cristal, momentos distintos da história se inscrevem nos estratos fixos da 

materialidade do Etwas. O cristal apresenta dentro de si material distinto de si, que 

ocupa lugares definidos em suas superfícies, estabelecidos a priori, o que confere 

padrões específicos de organização do lattice em cada cristal (CULLITY & STOCK, 

2014, p. 48, 53). Na sua progressão apenas determinada alteridade contingente é 

incorporada ao lattice, por complementaridade, em lugares definidos a priori. O 

cristal não atua sobre a alteridade, que deixa então marcas definitivas em sua 

estrutura. Devido à relação imediata entre tais superfícies e a alteridade, os estratos 

do cristal constituem o testemunho das condições de sua progressão. O 

cristal conserva, em sua estrutura, a história de seu próprio desenvolvimento na sua 

relação imediata com a alteridade. O mosaico formado no decorrer da história do 

Etwas se aprofunda na própria sobreposição de suas superfícies, como uma 

memória consumada a cada momento. A progressão do cristal constitui um modelo 

para a apreensão da estrutura do Etwas e sua produção reflexiva. A identidade do 

cristal é definida a priori, por uma estrutura que reserva, dentro de si, os lugares 
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destinados à incorporação de uma alteridade não transformada e que, por sua vez, 

não transforma a estrutura do cristal.  

 

A infinitude como circularidade: a estrutura orgânica 

 

A circularidade dos sistemas orgânicos constitui o fundamento da 

autodeterminação de sua estrutura, a partir da qual se estabelecem relações 

autorreferenciadas (MATURANA, 2014, p. 103, 114, 117). Tal circularidade é 

sobredeterminada em domínios que se interceptam em circularidades distintas 

como numa engrenagem que estabelece para si, a cada momento, novos circuitos 

(MATURANA, 2014, p. 112, 121). Diferentemente do cristal, em que os pontos seguem 

as leis fixas de sua estrutura e repetem a cada vez a periodicidade infinita de seu 

lattice, na estrutura orgânica os pontos não apresentam lugares fixos e sim uma 

relação fixa na dinâmica da circularidade. Esses pontos atravessam diferentes 

domínios, produzindo transformações topológicas determinadas no interior da 

própria estrutura.  

A atualização da potencialidade do sistema orgânico se estabelece por meio 

de seu movimento interno e pelo tensionamento das relações internas à sua própria 

estrutura, como uma trama formada por fios que não apresentam entre si relações 

fixas, embora mantenham fixos seus pontos de ancoramento. A plasticidade da 

estrutura permite a pulsação do sistema orgânico, com estados distintos de 

tensionamento sobre a estrutura fundamental de sua identidade (VARELA, 1979, p. 

13). Núcleos de maior densidade de relações operam como centros de ancoramento 

dos fios da estrutura orgânica e constituem os determinantes fundamentais de sua 

topologia, embora tal configuração se modifique a cada momento a partir do 

tensionamento de seus fios. Diferentemente do cristal, que responde por meio de 

suas superfícies fixas de relação, a alteridade agora incide na totalidade da estrutura 

orgânica (VAZ et al, 2011, p. 172). A circularidade fundamental dessa estrutura 

atravessa seus domínios, que se organizam como estratos sobredeterminados 

(MATURANA, 2014. p. 112). Níveis distintos de circularidade estabilizam o sistema 

(ALBERT et al, 2000, p. 378-381) que se mantém sob a incidência das inscrições da 

alteridade.    
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A estrutura dos sistemas orgânicos constitui o modelo perfeito de um sistema 

autodeterminado, caracterizado por núcleos densamente conectados que sustentam 

a estrutura (BARABÁSI E OLTVAI, 2004, p.104-106). Esses núcleos mais arcaicos, 

com com maior densidade e convergência de relações, são os que mais contribuem 

para a topologia do sistema (BARABÁSI E OLTVAI, 2004, p. 107). Os núcleos de maior 

convergência reproduzem a produção reflexiva como superfícies convergentes 

(FEYNMAN, 2008, p. 27.2, 27.4) que constituem formações especulares 

condensadas. Tal topologia reflete a história de seu próprio desenvolvimento 

(STEWART & VARELA, 1991, p. 477].  

A estrutura orgânica se autodetermina e estabelece para si, a cada instante, 

sua própria identidade, num processo contínuo de construção e reconstrução de si, 

nunca consumado. Em sua progressão, a identidade se estabelece como 

diferenciação de sua própria topologia (STROGSTZ, 2001, p. 268, 269; BARABÁSI & 

OLTVAI, 2004, p. 108), sempre distinta de si (VARELA, 1979, p.123). Em sua 

diferenciação, essa estrutura estabelece a configuração das relações permitidas à 

própria estrutura, assim como as mudanças topológicas produzidas por essas 

relações (VAZ et al, 2011, p. 55, 56), e determina tanto a conservação do que é próprio 

quanto à preservação da alteridade dentro de si (VAZ et al, 2011, p. 96). Em relação 

recíproca com a totalidade da estrutura, o limite se estabelece como identidade 

inscrita na superfície (HEGEL, 2016 [1812], p.137), a cada momento distinto de si e 

que atualiza a topologia como construção histórica (VARELA, 1979, p. 24).  

Como locus de realização da topologia e da identidade do Etwas, o limite 

estabelece o fechamento da estrutura orgânica, tanto como espacialidade quanto 

circularidade (MATURANA, 2014, p. 91, 92). No limite, a alteridade é reconhecida, 

portanto, por ser conhecida a priori, como alteridade que emerge da semelhança com 

a própria estrutura e com a própria identidade do Etwas, a partir do qual ocorre o 

pareamento com as imagens internas (VAZ et al, 2011, p. 136). O reconhecimento da 

alteridade pressupõe um reencontro do Etwas com os traços de sua própria 

identidade a cada momento.  Na circularidade autorreferenciada dos sistemas 

orgânicos, os elementos da alteridade fazem pareamento com elementos internos 

ao Etwas, que passam a ser nomeados imagens internas em contraposição aos 

elementos externos da alteridade (VAZ et al, 2011, 150, 151). Segundo Varela, a 
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alteridade é a cada momento reconhecida a partir de sua correspondência com 

imagens internas preexistentes (VARELA, 1979, p. 79; VAZ & VARELA, 1978, p. 3-6).  

Como sistema autorreferenciado, a estrutura orgânica fabrica sua própria 

alteridade (HEGEL, 1997 [1930], p. 454, 479). O limite como superfície reflexiva do 

Etwas se estabelece tanto na sua interioridade quanto na exterioridade, tanto na 

diferenciação de sua estrutura quanto do domínio de suas relações (HEGEL, 2016 

[1812]. p.132, 137). A partir do limite, o sistema orgânico interfere no espaço em torno 

de si, que passa a constituir um domínio diferenciado de relação com a alteridade 

(VARELA, 1979, p. 13). A configuração dessas relações é congruente com sua 

estrutura, em relação recíproca com a diferenciação do espaço em torno de si 

(MATURANA, 2014, p. 108, 139). Dessa forma, a estrutura orgânica incide sobre a 

alteridade contingente antes do seu próprio reconhecimento como alteridade 

necessária.  

 

A autodeterminação do Etwas 

 

Os modelos das estruturas cristalina e orgânica correspondem a momentos 

distintos da progressão da materialidade do Etwas. Tais estruturas apresentam, 

respectivamente, a reflexão e a circularidade como elementos fundamentais de seu 

desenvolvimento. A circularidade da estrutura orgânica pode ser apreendida como 

refletividade dinâmica, distinta da refletividade estática do cristal e fundamentada no 

movimento contínuo de suas superfícies reflexivas. Entretanto, as transformações 

topológicas das estruturas orgânicas ultrapassam os eventos especulares. 

Enquanto os desdobramentos das superfícies reflexivas se fixam na estrutura 

cristalina, as transformações topológicas na estrutura orgânica seguem as leis 

impostas pela sua circularidade.  

Como modelo de transformação topológica, a reflexão assume um lugar 

privilegiado na progressão do Etwas, a partir da espacialidade da determinação, 

constituição e limite. Por meio da reflexão interna sobre o limite, o Etwas se diferencia 

em sua estrutura e fabrica sua própria infinitude, referida à circularidade de seu 

movimento reflexivo (HEGEL, 2017 [1812], p. 120, 121, 136). Em sua progressão, o 
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Etwas conquista e estabelece para si seu próprio limite, a partir do qual se constitui 

na sua relação consigo e com a alteridade (HEGEL, 2016 [1812], p. 120).  

O Etwas se realiza no limite, que constitui o locus de sua relação com a 

alteridade, reconhecida a partir da semelhança com suas imagens internas. O limite 

se estabelece como dupla estrutura, correlata tanto à determinação quanto à 

constituição, por meio do qual esses domínios se diferenciam. A determinação, como 

elemento da identidade do Etwas, se inscreve no limite, onde se estabelece como 

identidade realizada. O limite, como função, se instaura a partir da determinação 

inscrita e realizada na superfície, e assim estabelece o limite da inscrição possível da 

alteridade. Como superfície de relação, o limite reconhece a alteridade que emerge 

da identidade como mosaico das imagens internas do Etwas.  

Ao impor restrições à inscrição da alteridade no limite, a determinação 

estabelece a alteridade a ser reconhecida e incorporada na constituição, que passa 

a ser o locus primário da alteridade interiorizada e incorporada na estrutura. 

Enquanto no cristal uma relação de complementaridade imediata se estabelece a 

cada vez na superfície de relação, na estrutura orgânica a alteridade faz uma 

inscrição a ser submetida a trilhamentos mediados pelas suas imagens internas. 

Enquanto no cristal toda a relação com a alteridade se estabelece na superfície, na 

estrutura orgânica tal relação, iniciada na inscrição, penetra a estrutura por meio 

desses trilhamentos. A alteridade reconhecida no limite emerge a partir das 

formações de sua própria identidade como algo semelhante a si. A partir do limite, a 

dupla inscrição de identidade e de alteridade estabelece, a cada momento, seus 

trilhamentos na estrutura do Etwas. Para cada inscrição da alteridade, as figurações 

que um dia emergiram são mobilizadas, produzindo novas configurações e novas 

possibilidades de pareamento entre a alteridade apropriada e as configurações das 

imagens internas mobilizadas na estrutura do Etwas.  

A dupla inscrição no limite induz a diferenciação do Etwas em ser em si (SES) 

e ser para outro (SPO), como sistemas reflexivos distintos, que se estabelecem como 

domínios de determinação (SES) e constituição (SES e SPO). A inscrição da 

determinação no limite retorna à determinação, enquanto a inscrição da alteridade 

no limite retorna ao limite, por reflexão sobre as superfícies reflexivas do Etwas, num 

duplo movimento composto pelos arcos que partem do limite até a determinação e 
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desta até o limite. Nessa dupla passagem, a inscrição da alteridade retorna ao limite 

já modificado por efeito da própria alteridade incorporada e apropriada no percurso. 

A dupla passagem é complexificada pelo estabelecimento de um domínio de 

transposição da determinação e da constituição como termo médio que interioriza a 

relação do Etwas com a alteridade reconhecida e incorporada (HEGEL, 2016 [1812], 

p. 128), e estabelece um circuito interno, distinto da circularidade que se estabelece 

no percurso da alteridade a partir do limite e de volta ao limite. A determinação 

preserva a igualdade do Etwas consigo ao incidir sobre a alteridade a ser reconhecida 

no limite, ao passo que a alteridade produzida na emergência da identidade e 

incorporada na constituição incide sobre a determinação. Ao se preencher com a 

alteridade submetida ao reconhecimento e incorporada à sua estrutura, o Etwas se 

realiza como identidade igual e distinta de si (HEGEL, 1997 [1830], p. 355).  

A estrutura estratificada da determinação constitui o próprio núcleo da 

diferenciação do Etwas como identidade, que se estabelece a partir da reflexão do 

SES sobre o limite e sobre a superfície do SPO. No SES a reflexão sobre a reflexão no 

SPO estabelece círculos concêntricos de determinação, que se diferenciam na 

própria estrutura do Etwas, e estabelecem o núcleo denso do sistema (HEGEL, 2016 

[127], p. 127). A formação de círculos concêntricos de determinação sugere um 

aprofundamento desse domínio na estrutura do Etwas, e a existência de uma região 

nuclear da determinação que se afasta da relação com a alteridade que percorre a 

constituição (HEGEL, 2016 [1812], p. 127). Hegel parece sugerir que tal núcleo denso 

se estabeleça separado da constituição, em círculos consistentes com planos 

concêntricos de reflexão, sobredeterminados, como núcleo denso para onde 

convergem os fios das relações internas do Etwas e locus de ancoramento das 

formações de identidade. Os círculos concêntricos de determinação produzem uma 

condensação e uma estabilização da sua produção reflexiva a partir dessas 

superfícies. Como efeito do aprofundamento da determinação de instaura o Sollen e 

a barreira, como lugares antissimétricos da estrutura do Etwas, e sobre os quais o 

SES e sua negação invertem suas posições. O Sollen em sua relação consigo a partir 

da barreira reproduz e interioriza a contradição entre ser e não ser, entre identidade 

e não identidade do limite (HEGEL, 2016 [1812], p. 136-138). O Sollen estabelece o 

espaço do não ser na estrutura do Etwas.   
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Na malha cristalina, cada superfície reflexiva se fixa na estrutura e o resultado 

das formações reflexivas se estabelece em função de efeitos de síntese de estratos 

sobrepostos. Na estrutura orgânica, a emergência de novas configurações a cada 

momento estabelece novos trilhamentos na estrutura, como um encadeamento 

sempre distinto de figurações sobre figurações. A emergência de novas superfícies 

reflexivas na plasticidade da estrutura orgânica complexifica as possibilidades da 

produção de figurações em relação àquelas verificadas na estrutura fixa do cristal 

(HEGEL, 1997 [1930], p. 131, 132). Cada figuração que emerge no desenvolvimento 

do Etwas se apresenta como substrato na composição de novos trilhamentos, 

recompostos a cada momento. 

 

A dialética da infinitude  

 

A infinitude que se estabelece dentro da própria estrutura define a ontologia 

do Etwas. Aristóteles fez a distinção entre o infinito real, consumado como extensão, 

e o infinito potencial, que se realiza no decorrer do tempo. Ao favorecer o infinito 

potencial, Aristóteles estabeleceu a primazia da posição (topos) sobre a extensão 

(ARISTÓTELES, 1984a, p. 354). Como investigação da posição e da espacialidade, a 

topologia constitui uma importante referência na elaboração da infinitude potencial.  

A reflexão especular, dentre as transformações topológicas, apresenta 

características particulares, como a infinitização a partir de superfícies reflexivas 

paralelas. Tal disposição produz reflexão sobre reflexão, numa infinitização de 

imagens sobre imagens que progressivamente se afastam das superfícies reflexivas 

(HEGEL, 1997 [1830], p. 134). Tal reflexão, entretanto, produz imagens sempre iguais 

a si, sem a interposição da alteridade, como infinitude finitizada e repetição do 

mesmo e figuração sempre igual a si. A partir de Cantor o infinito passou a ser 

apreendido numa base conceitual passível de simbolização, a partir de proposições 

topológicas. Os trabalhos de Cantor contribuíram para o desenvolvimento de uma 

topologia da infinitude, a partir da noção do deslocamento do ponto no espaço que, 

segundo regras bem definidas, produz figuras topológicas que ultrapassam a 

correspondência das formas geométricas fixas.  
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Na progressão do Etwas, a infinitude como espacialidade se realiza a partir da 

essencialidade do limite (HEGEL, 2016 [1812], p. 137, 355), em função da emergência 

e do desdobramento de superfícies reflexivas. Com a complexificação da estrutura 

do Etwas, ocorre reflexão sobre reflexão nessas superfícies (HEGEL, 1997 [1830], p. 

351) com infinitização das figuras produzidas, Nesse desdobramento infinito, 

reflexão nunca é finitizada, pela incidência da inscrição da alteridade nessa estrutura 

a cada percurso a partir do limite até a determinação e desta até o limite. A reflexão 

a partir do limite sempre atualizado por uma nova inscrição produz uma infinitização 

sobredeterminada nessas múltiplas passagens. Tal infinitude é o próprio movimento 

de realização do Etwas dentro do limite estabelecido para si a cada momento, como 

devir sobredeterminado do movimento reflexivo que se estabelece na sua 

progressão. A estrutura das figurações se mantém como reflexão sobre a reflexão, a 

partir do qual realiza a identidade sempre distinta de si (HEGEL, 1997 [1830], p. 234).  

O Etwas, como conceito autorreferenciado, estabelece em sua estrutura uma 

circularidade fechada (HEGEL, 1995 [1830], p. 454, 458, 459) como produção de si, 

que se projeta para fora de si, retorna a si, e se converte em ser para si (HEGEL, 1997 

[1830], p. 468]. A estrutura e as figurações autorreferenciadas do Etwas se 

estabelecem na sua relação exclusiva consigo (HEGEL, 1995 [1830], p. 454, 456), 

como identidade consigo e retorno a si a partir da relação com a alteridade.  

A determinação estabelece no limite uma superfície de relação voltada para 

dentro, para a própria estrutura autorreferenciada do Etwas (HEGEL, 1997 [1830], p. 

454, 479). A produção de si ou a progressão para si é efeito da contraposição entre 

a produção infinita das figuras da identidade e a incidência infinita das figuras da 

alteridade reconhecidas a partir das primeiras, a cada momento, na estrutura do 

Etwas (HEGEL, 1997 [1930], p. 455).  

Como sistema fechado, o Etwas se relaciona consigo na sua relação com a 

alteridade, por esta ser reconhecida em função da emergência da própria identidade 

(HEGEL, 1997 [1830], p. 479). A relação contingente com a alteridade se converte 

numa relação necessária consigo, como dialética da produção de si a partir da 

supressão e apropriação da alteridade reconhecida no limite. 

A circularidade movimenta o sistema orgânico, que responde como totalidade, 

sempre e a cada vez voltada para si. Os elementos do sistema orgânico ultrapassam 
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sua materialidade imediata, ao introduzir o ancoramento da alteridade, mediada pelo 

seu pareamento com a configuração de imagens internas produzida a cada 

momento.  

O sistema orgânico constitui o conceito em sua plena autodeterminação, ao 

transpor as estruturas fixas da materialidade na produção de uma circularidade 

(HEGEL, 1997 [1830], p. 456) que pressupõe o movimento do ancoramento da 

alteridade para além dos lugares fixos nas superfícies da malha cristaliniana (VAZ et 

al, 2011, p. 172). Em sua relação exclusiva consigo, a incorporação da alteridade se 

insere no próprio movimento de produção de si (HEGEL, 1995 [1830], p. 499).  

A figuração é o processo infinito da produção de formações reflexivas do 

Etwas, como duplo movimento tanto de afastamento e reconhecimento de si quanto 

de reconhecimento e incorporação da alteridade na produção de si (HEGEL, 1995 

[1830], p. 480). A figuração permanece encerrada em si (HEGEL, 1995 [1830], p. 479), 

como movimento que se relaciona a um outro e que retorna a si (HEGEL, 1995 [1830], 

p. 479). A plasticidade da estrutura do sistema orgânico permite que as figurações 

se mobilizem como memória reconstruída a cada inscrição, que atua como o 

primeiro evento da cadeia dessas figurações, na produção de novos trilhamentos. 

Tais formações finitas da memória contém, em si mesmas, as marcas da infinitude 

como história reconstruída a cada momento, sempre restabelecida e nunca 

consumada.  

A infinitude do Etwas é primariamente topológica. Conforme a primazia do 

lugar defendida por Aristóteles, é pela via da topologia que podem ser elaborados os 

elementos conceituais para a produção da infinitude a partir de superfícies reflexivas, 

assim como da plasticidade das formações produzidas (ARISTÓTELES, 1984, p. 354). 

Um dos fundamentos da topologia é a conservação da identidade de figuras 

transformadas por transformações topológicas sucessivas, sobretudo a reflexão 

sobre reflexão. As possibilidades de transformação topológica são estabelecidas 

pela estrutura, sobretudo quanto às descontinuidades das figuras. 

A topologia subverte a relação entre interioridade e exterioridade, e 

possibilitam uma nova apreensão da espacialidade do Etwas, sobretudo na 

concepção de um espaço exterior no interior da estrutura. O toro, figura gerada pela 

rotação de um círculo em torno de um eixo, estabelece a diferenciação de dois 
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espaços externos à sua estrutura, em continuidade, embora diferenciados como 

espaços topologicamente interior e exterior. A continuidade entre tais espaços é 

representada pela faixa de Moebius e representa a infinitização da dupla passagem 

da alteridade e identidade através do limite.   

 

Conclusão  

 

A quebra da simetria do movimento circular, com o descentramento e a 

duplicação dos centros gravitacionais no movimento elíptico constituem as 

condições de possibilidade da infinitização do movimento, por atualizar, 

indefinidamente, a potencialidade nunca consumada, A atualização dessa 

potencialidade assumirá formas distintas nas estruturas cristalina e orgânica, em 

função das relações estabelecidas com a alteridade e da circularidade do sistema. A 

estrutura cristalina constitui uma situação privilegiada na investigação da infinitude 

que se estabelece no movimento reflexivo a partir das quebras de simetria das 

superfícies reflexivas que emergem na estrutura do cristal. Entretanto, é na estrutura 

orgânica que a circularidade estabelece a infinitude verdadeira como produto de sua 

autodeterminação. A partir da inscrição da alteridade, é produzido um novo 

tensionamento da estrutura orgânica, e um novo movimento de atualização de sua 

potencialidade. Enquanto a estrutura cristalina produz uma infinitude finitizada em 

seus extratos, na estrutura orgânica a autodeterminação estabelece para si uma 

infinitude verdadeira.  Na estrutura orgânica, o modelo perfeito da autodeterminação 

do conceito, a vida está incorporada no real da natureza (FERRARIN, 2001, p. 210).  

A infinitude da estrutura orgânica se estabelece a partir do limite, como 

autodeterminação e circularidade. As formações finitas da estrutura orgânica são 

sobredeterminadas a cada momento no processo de produção infinita de si a partir 

da incorporação da alteridade. No percurso entre a determinação e o limite, a 

alteridade que emerge na própria estrutura do Etwas é reconhecida a partir da 

identidade. A incorporação da alteridade modifica a estrutura do Etwas e as próprias 

inscrições da alteridade a serem reconhecidas nos momentos posteriores. As 

figurações infinitas produzidas na estrutura do Etwas são determinadas nessa 

dialética de reconhecimento da alteridade a partir da identidade, e produção de 
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identidade a partir da alteridade. A complexificação de sua estrutura reflexiva do 

Etwas interioriza a contradição da alteridade que estabelece a infinitude na estrutura 

orgânica. A circularidade reflexiva do Etwas produz a infinitude a partir da inscrição 

da alteridade sobre formações finitas de uma identidade sempre distinta de si. Na 

sua progressão, o Etwas estabelece para si seu limite e se autodetermina a partir do 

limite, na contraposição entre identidade distinta de si e alteridade reconhecida a 

partir de si.  

Hegel concebe a perda de si (HEGEL, 1995 [1830], p. 556) e a reconstituição de 

si como momentos da produção de si (HEGEL, 1995 [1830], p. 516), a cada vez que o 

Etwas, agora sujeito, vai de encontro a sua alteridade particular. O movimento para 

fora de si compreende o retorno para si como devir (HEGEL, 1995 [1830], p. 430). Ao 

relacionar-se com o outro, o Etwas relaciona-se consigo, porque o outro é o outro 

reconhecido por meio de si, a partir da própria estrutura, como alteridade 

determinada e necessária (HEGEL, 1995 [1830], p. 430). A exterioridade das 

figurações do Etwas no seu movimento para fora conserva e produz a sua unidade, 

como o si refletido em si. A produção das figurações na estrutura do Etwas, a cada 

momento, constitui a infinitude nesse seu duplo movimento em direção à alteridade 

e em direção a si (HEGEL, 1997 [1830], p. 392, 425).  

O Etwas relaciona-se consigo na sua própria exterioridade (HEGEL, 1997 

[1930], p. 455). O movimento em direção à alteridade é o próprio retorno a si (HEGEL, 

1997 [1930], p. 392). Nesse movimento que realiza para fora de si, o Etwas distingue-

se de si para manter-se igual a si (HEGEL, 1997 [1930], p. 455). Referido a si, o Etwas 

contém a alteridade em si (HEGEL, 1997 [1930], p. 455) e, como sujeito, carrega a 

contradição em si (HEGEL, 1997 [1930], p. 488). A contradição do Etwas constitui a 

falta de si como necessidade (Bedurfnis) e o movimento infinito do impulso (Trieb) 

para seu preenchimento (HEGEL, 1997 [1930], p. 491). A realização de si coincide com 

o retorno a si (HEGEL, 1997 [1930], p. 455), na perda e na conquista infinitas de si. 

(HEGEL, 1997 [1930], p. 556). Por meio do Sollen e da falta instaurada como barreira, 

o Etwas realiza seu destino como conceito (HEGEL, 1997 [1930], p. 553, o Etwas se 

relaciona exclusivamente consigo (FERRARIN, 2001, p. 216).   
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