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O Congresso Internacional da Sociedade Hegel Brasileira (SHB) é um 

congresso bianual itinerante com a finalidade de promover o intercâmbio 

científico-filosófico sobre estudos e pesquisas relativas à filosofia de G. W. 

F. Hegel desenvolvidos no Brasil e internacionalmente. O X Congresso 

Internacional da SHB teve como tema: Hegel e a Contemporaneidade. O 

Congresso ocorreu de 04 a 07 de novembro de 2019, na Faculdade de 

Filosofia e Ciências da UNESP, Campus Marília, São Paulo, com a 

colaboração do Grupo Hegel e o Idealismo Especulativo (GHIE) e do 

Programa de Pós-Graduação em Filosofia e Departamento de Filosofia. A 

programação desenvolveu-se em (1) Conferências e mesas-redondas e (2) 

Comunicações. A presente obra contempla as pesquisas apresentadas 

durante o evento, contemplando as reflexões propostas por cada uma, e 

por cada um dos participantes.  
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O Congresso Internacional da Sociedade Hegel Brasileira (SHB) é um congresso 

bianual itinerante com a finalidade de promover o intercâmbio científico-filosófico 

sobre estudos e pesquisas relativas à filosofia de G. W. F. Hegel desenvolvidos no Brasil 

e internacionalmente. O X Congresso Internacional da SHB teve como tema: Hegel e 

a Contemporaneidade. O Congresso ocorreu de 04 a 07 de novembro de 2019, na 

Faculdade de Filosofia e Ciências da UNESP, Campus Marília, São Paulo, com a 

colaboração do Grupo Hegel e o Idealismo Especulativo (GHIE) e do Programa de Pós-

Graduação em Filosofia e Departamento de Filosofia. A programação desenvolveu-se 

em (1) Conferências e mesas-redondas e (2) Comunicações. Apresentamos a seguir os 

capítulos relativos a essas modalidades de cada um dos participantes, segundo a ordem 

alfabética autoral.  

 

Parte I - Conferências e mesas-redondas  

 

Alfredo de Oliveira Moraes em “Hegel Contemporâneo? Para uma viragem 

metafísica no século 21”, questiona a contemporaneidade de Hegel a partir do dito 

hegeliano de que ninguém é superior ao seu tempo e elenca três possibilidades de 

perspectiva de abordagem do problema, a saber: (1) Hegel estava errado, pois há 

filósofos que transcendem o seu tempo; (2) A modernidade que vivemos ainda é a 

mesma de Hegel; (3) O espírito do tempo do momento hegeliano somente agora 

começa a suprassumir o espírito do mundo, daí a frivolidade, o tédio e o marasmo que 

desde há mais de um século se faz sentir na Filosofia e se revela na abundância de 

comentadores e na escassez de novos sistemas filosóficos na cena pós existência de 

Hegel. Após discorrer brevemente sobre os indicativos da coetaneidade do pensar 

hegeliano e em consequência dessa reflexão é introduzida a necessidade de 

reproposição da base Metafísica de apreensão/compreensão da realidade. 

Christian Iber e Agemir Bavaresco em “O diálogo de Hegel com as ciências 

modernas na lógica da essência a partir do aparecimento”, discutem na segunda seção 

da Lógica da essência Hegel a coisa e suas propriedades (1º capítulo); a lei do 

https://doi.org/10.36592/9786587424064-0


 

 

 

14 | Hegel e a Contemporaneidade 

 

aparecimento e o mundo inteligível das leis e das categorias da relação essencial (2º 

capítulo); a relação do todo e das partes, a força e sua externação e o interior e o 

exterior (3º capitulo). O método da pesquisa consiste em reconstruir partes do texto 

de Hegel e, ao mesmo tempo, manter a crítica de Hegel às categorias das ciências 

modernas. A exposição da “coisa e suas propriedades” é uma crítica ao empirismo 

enquanto medida da ciência. O conhecimento da lei do aparecimento é também uma 

apresentação das realizações e dos limites das ciências naturais. Eles mostram a crítica 

hegeliana às categorias da relação essencial através de exemplos das ciências humanas 

e sociais contemporâneas. Hegel propõe uma nova compreensão da cientificidade das 

ciências, transformando o conhecimento do “entendimento” num conhecimento da 

totalidade que implica interdisciplinaridade. Essa transformação começa na passagem 

do capítulo 2º para o capítulo 3º da segunda seção da Lógica da essência. Mas o 

conhecimento da totalidade através das categorias da relação essencial fornece apenas 

uma determinação relativa da totalidade. Deve-se distinguir, portanto, um holismo 

deficiente de uma holismo correto. A estrutura lógica do conceito hegeliano desenvolve 

os critérios de um holismo correto.  

Danilo Vaz-Curado R. M. Costa em “Sobre a relação entre lógica e realidade em 

Hegel e Russell: um excurso sobre o Tempo”, tem por objetivo mais amplo, e talvez 

externo ao discurso propriamente filosófico, o de realizar o encontro entre duas 

propostas filosóficas centrais na história da Filosofia, aquela moderna de Hegel à 

aquela contemporânea de Bertrand Russell. Tradicionalmente estas propostas são 

avaliadas em chave antinômica, tal como se houvesse uma repulsão recíproca, 

desconsiderando que as propostas filosóficas de Hegel e de Russell variaram e 

referidas propostas assumiram nuances distintas ao longo de sua maturação, assim 

como não levando em consideração diversos pontos de conexão entre referidas 

propostas filosóficas, como por exemplo, a pretensão de substituição da metafísica 

pela lógica, do rigor argumentativo, da intrínseca relação entre lógica e realidade entre 

outros temas. A proposta da pesquisa é realizar o encontro a partir da relação entre 

lógica e realidade, mostrando a relação entre Hegel e Russell acerca do conceito de 

tempo, e quiçá a influência do primeiro sob o segundo. Entretanto, não há a pretensão 

de tratar estes temas em sentido de encontro de grandes ontologias regionais, mas, a 

partir da explicitação de um tema específico, qual seja, aquele do Tempo. A pesquisa 

explicita através do conceito de Tempo na obra de Hegel, mais especificamente sua 

Filosofa da natureza e Lógica, e na obra de Russel, Conhecimento humano: seu escopo 



 
 
 

Ricardo Pereira Tassinari; Agemir Bavaresco; Marcelo Marconato Magalhães | 15 

 

e seus limites, a relação entre lógica e realidade desde o conceito de tempo e os pontos 

de encontro e de dissenso entre ditos projetos filosóficos. 

Diogo Ferrer em “Teoria do Conhecimento e Experiência Dialética na 

Introdução à Fenomenologia do Espírito de Hegel”, partindo do estudo de Mariano 

Álvarez Gómez, Experiencia y sistema: introductión al pensamiento de Hegel, e 

recorrendo às concepções sobre o tema de McDowell em Mind and World, estuda o 

conceito de experiência na Introdução à Fenomenologia do Espírito de Hegel. São 

expostos sete contra-sensos que Hegel atribui à gnosiologia tradicional, que conduzem 

à sua substituição por um outro paradigma do conhecimento, nomeadamente o das 

“figuras da consciência”. O conhecimento é estudado então da perspectiva 

fenomenológica, em que a consciência realiza a experiência do seu objeto e de si 

própria através da transformação do próprio padrão de medida que define, a cada 

momento, a verdade. Segundo esta redefinição dialética do conceito de experiência, é 

reafirmada como conclusão que a dialética é a experiência elevada ao nível do conceito, 

bem como a tese de Álvarez Gómez de que a experiência está a base de todo o 

conhecimento segundo Hegel. 

Erick Lima em “Entre Pragmática Normativa e Semântica Inferencial: notas 

sobre o ‘hegelianismo’ de Brandom em A Spirit of Trust”, afirma que a recente 

publicação de A Spirit of Trust: a Reading of Hegel’s Phenomenology (2019), pelo 

filósofo Robert Brandom, representa um importante estágio na consumação de sua já 

célebre interpretação semântico-pragmática do pensamento hegeliano. Tal ocasião 

proporciona a oportunidade de retomar, ainda que em traços gerais, os principais 

motivos diretivos nessa interpretação. Os limites da presente contribuição não 

permitem fazer justiça à ampla envergadura de uma densa obra de quase 900 páginas 

e que perpassa alguns dos principais tópicos da Fenomenologia. Por isso, ele adota 

uma postura panorâmica e sistematizante. Primeiramente, a partir da noção de 

descenso semântico, organiza noções-chave da recuperação do pensamento hegeliano 

proposta por Brandom: pragmatismo, inferencialismo, holismo e a concepção 

normativa do conteúdo judicativo e conceitual (1). Em segundo lugar, mostra como 

algumas dessas noções são operacionalizadas na radicalização holista do 

contextualismo em Hegel, detectada por Brandom no capítulo consciência, 

enfatizando aí sobretudo a relação dessa inflexão com o conceito de reconhecimento 

(2).    

Gilles Marmasse em “Ricoeur leitor de Hegel” pergunta: Como Ricoeur vê a 
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atualidade do hegelianismo? Ele não cessa de lhe ressaltar os paradoxos. O sucesso do 

autor da Fenomenologia do Espírito, declara ele, no artigo “Hegel hoje”, tem de 

surpreendente que o interesse por ele se dá a partir de seus sucessores que, como 

Kierkegaard ou Marx, cometeram em relação a ele um parricídio. Por outro lado, lê-se 

Hegel em contextos disciplinares ou epistemológicos supreendentemente diversos, 

por exemplo, tanto nos dos teólogos quanto nos dos estruturalistas. Enfim, ele dá lugar 

a juízos contraditórios, pois ele é, para uns, um pensador do divino e da ordem, e, para 

outros, um pensador do homem e da liberdade. Ricoeur previne que ele não buscará 

decidir entre essas interpretações. Ao mesmo tempo, ele não esconde nem seus afetos 

nem suas ambivalências: “Eu sou fascinado por Hegel, fascinado e repelido”.  

José Luiz Borges Horta, Thales Monteiro Freire e Vinicius de Siqueira em 

“Ideia, Razão e História Sobre a Dialética do Ideal”, constatam que é curioso notar 

como gerações e gerações de estudiosos, devotados ao estudo de Hegel, facilmente 

perdem-se em meio ao Sistema, apesar das muitas advertências do próprio filósofo em 

direção à compreensão efetiva, intensa e, por assim dizer, orgânica de seu pensamento. 

Nada em Hegel pode ou deve ser lido de modo escolástico, literal ou dogmático; tudo 

em Hegel exige a percepção de uma historicidade imanente ao Sistema que torna seu 

pensamento não somente vivo, fluído e radicalmente lógico como, para choque dos 

que nele buscam categorias formais, leve e muito próximo da experiência humana 

cotidiana. Hegel não somente aproximou ou, para alguns, mesmo igualou filosofia e 

história, história e filosofia, como reivindicou para a linguagem filosófica uma real 

aproximação do cotidiano da sua gente, viabilizando chaves de compreensão do 

mundo até então inéditas. Essas chaves não são perceptíveis aos olhares marcados 

pelos muitos formalismos científicos – e situa, portanto, no plano do Entendimento 

infra filosófico –, mas somente por uma filosofia da totalidade, presidida pela Razão e 

capaz de romper as falsas aparências formais. Que pode ser a compreensão lógica da 

ideia em Hegel? Não estaremos diante da tarefa de reconstituirmos a compreensão 

histórica da ideia? Para compreender historicamente a ideia, não havemos de propor, 

ou de reconhecer os momentos, ou movimentos dialéticos da ideia na história? Nesse 

sentido eles discutem, em um primeiro momento, dialeticamente universal abstrato, 

para contemplar a ideia em Platão; um segundo momento, dialeticamente particular 

abstrato, a ideia em Kant; e um terceiro momento, caminham para a resplandecente 

presença da ideia em Hegel. 
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Manuel Moreira da Silva em “A dupla face de Janus do lógico em Hegel: 

Introdução ao lugar e à função do pensar em imagens no Idealismo especulativo”, 

considera a dupla face de Janus do Lógico em Hegel. Trata-se de uma investigação em 

torno do pensar puro de um lado e, de outro, do que, por exemplo, em Aristóteles e na 

Psicanálise, se designa pensar em imagens; este porquanto se impõe nos §§ 452-454 

e nos §§ 461-464, aquele enquanto se mostra nos §§ 465-468 da Enciclopédia de 1830. 

Esses os parágrafos nos quais Hegel tematiza a rememoração, tomada como o 

adentrar-se da inteligência e o seu tornar-se vontade (E., 1830, § 468, Ad.) e, em vista 

disso, como o movimento que se inicia no primeiro momento da representação, 

anterior à imaginação (E., 1830, §§ 455-460), e se conclui depois desta, na consecução 

da rememoração em memória e, desse modo, em pensar puro. Para isso, o trabalho 

abstrai do segundo momento da representação, ao qual Hegel designa imaginação, 

em rigor, representação propriamente dita, dado ser nesta, como o momento da 

finitude das determinações, que o pensar se perde na exterioridade ou na deriva de si 

mesmo iniciada com a intuição abstrata (E., 1830, § 446-450). Assim concebidos, sem 

o intermédio da intuição abstrata e da representação propriamente dita, isto é, da 

imaginação, o pensar em imagens e o pensar puro – aqui, entendidos à luz do § 85 da 

terceira edição da Enciclopédia, a primeira determinação simples e a terceira 

determinação do pensar enquanto determinações infinitas ou em si e para si – não 

podem ser reconhecidos senão como as duas faces do Lógico em seu caráter, a um 

tempo, duplamente lógico e real. Por conseguinte, como os extremos do conceito 

enquanto conceito; extremos em Hegel mediatizados pela representação (já dada na 

intuição abstrata), da qual aqui se abre mão. 

Márcia Zebina Araújo da Silva em “Ontologia, metafísica e subjetividade em 

Hegel”, partindo das observações de Hegel ao final da introdução da Ciência da Lógica 

de que a lógica objetiva - que compreende a Doutrina do Ser e a Doutrina do Essência 

- toma o lugar da antiga metafísica e substitui diretamente a ontologia, e a lógica 

subjetiva - que compreende a Doutrina do Conceito - constitui-se em uma lógica 

propriamente dita. A partir desta divisão da obra, entre uma lógica objetiva (ontologia) 

e uma lógica subjetiva (lógica), ela aponta alguns elementos para a compreensão da 

lógica como ontologia e delineia alguns aspectos da relação entre ontologia e 

subjetividade no âmbito da própria lógica. 

Michela Bordignon em “A noção hegeliana do universal concreto e a metafísica 

dos processos”, explica como a dialética do universal concreto no início da doutrina do 



 

 

 

18 | Hegel e a Contemporaneidade 

 

conceito na Ciência da lógica apresenta uma série de categorias conceituais capazes 

de explicar a natureza dinâmica dos universais. Mais especificadamente, ela mostra 

que a teoria hegeliana do universal concreto pode oferecer ferramentas conceituais 

eficazes para abordar o clássico problema da relação entre universal e particular dentro 

da perspectiva e do debate contemporâneo da metafísica dos processos. A análise é 

dividida em três partes: (1) apresentar a abordagem da metafísica dos processos ao 

problema dos universais (em particular me referindo à proposta de Nicholar Rescher); 

(2) explicar as ambiguidades implícitas na determinação dos universais como lawful 

modus operandi, ou seja, como modo de operar que se conforma a um certo tipo de 

norma; (3) tentar resolver as ambiguidades mencionadas, referindo-me à noção 

hegeliana do universal concreto. 

Paulo Roberto Konzen em“Hegel e os Conceitos de Miséria (Not) e de Direito 

de Miséria (Notrecht)“, expõe e analisa os conceitos hegelianos de Not e Notrecht 

apresentados na sua Filosofia do Direito. Os conceitos de Not e Notrecht (aqui usados 

principalmente com a tradução de miséria e de direito de miséria [de necessidade 

constringente] ou direito de emergência [jus necessitatis]) têm relação direta com os 

conceitos de Notdurf = estado de miséria (penúria); Elend = miséria [desgraça]; 

Armut, arm = pobreza, pobre; Mangel = penúria [privação]; notwendig, 

Notwendigkeit = necessário, necessidade; bedürfen, Bedürfnis = carecer, 

carecimento; Pöbel = populaça (ou plebe); Masse = massa; reich, Reichtum = rico, 

riqueza; Luxus = luxo; Gewinn = ganho (lucro); Arbeit = trabalho; Arbeitsscheu = 

preguiça (avesso ao trabalho - Faulheit) e Subsistenz = subsistência, entre outros. 

Além disso, eles têm relação com a afirmação: “Not hat kein Gebot” (‘Necessidade’ não 

tem lei), registrada por Kant, e a afirmação: “Not kennt kein Gebot” (‘Necessidade’ não 

conhece lei). Assim, o termo ‘Not+Recht’, junção dos termos Not e Recht, pode 

significar direito de miséria, direito de ‘necessidade’, direito de emergência, direito de 

resistência ou até direito de desobediência civil, mostrando toda sua devida 

importância e atualidade. Trata-se de pesquisa, exposição e análise crítica-filológica, 

histórica e hermenêutica da obra de Hegel, nos fundamentando em textos clássicos e 

interpretativos hegelianos, buscando devidamente apreender os citados conceitos. 

Com isso, em resumo, se busca citar e compreender, de forma apropriada, o 

pensamento hegeliano, examinando a sua obra diante das circunstâncias em que foi 

exposta, evitando as muitas exposições e interpretações equivocadas, pois há uma 

disputa, a princípio, entre o que Hegel disse e o que dizem que ele disse e/ou do que 



 
 
 

Ricardo Pereira Tassinari; Agemir Bavaresco; Marcelo Marconato Magalhães | 19 

 

deveria ou poderia ter dito. Enfim, o objetivo do estudo é expor e analisar, de forma 

criteriosa, o que Hegel realmente afirmou e, por isso, o trabalho propositadamente 

possuirá muitas citações, notas e aspas. 

Pedro Geraldo Aparecido Novelli em “A solução da pobreza através da 

representação política na Filosofia do Direito de Hegel”, afirma que Hegel considera a 

pobreza como a questão mais importante para as sociedades modernas. Para Hegel a 

pobreza tem sua origem no estabelecimento das condições para a satisfação das 

necessidades mais básicas como comer, morar, vestir-se, etc. Propositalmente Hegel 

trata da pobreza na terceira parte de suas Linhas Fundamentais da Filosofia do Direito, 

ou seja, na eticidade e, aí, na seção dedicada à sociedade civil burguesa. Em primeiro 

lugar Hegel deixa claro que a pobreza não resulta inicialmente de uma degradação 

moral do ser humano. Esta somente ocorre como consequência da pobreza, pois o ser 

humano é jogado num estado de penúria e de insatisfação que o conduz à 

autodesvalorização. Por isso, a pobreza é situada no campo das relações ou da ética, 

em Hegel, na eticidade da família, da sociedade civil burguesa e do Estado. Em 

segundo lugar a pobreza é situada no momento da sociedade civil burguesa porque 

este é o campo do interesse, não do afeto nem do comum como regra. Dentre as várias 

soluções para a pobreza apresentadas por Hegel insinua-se a representatividade 

política pela qual os interesses dos pobres obteriam maior e melhor tratamento. 

Ricardo Pereira Tassinari em “Sobre as interpretações da Filosofia Hegeliana e 

suas superações na Ideia da Filosofia e no Espírito Absoluto: a Interpretação Espiritual 

Especulativa”, afirma que: a obra hegeliana é muito inspiradora! Trechos dela 

inspiraram e ainda inspiram gerações, que produzem novas e frutíferas propostas 

interpretativas. Seria vão querer que assim não o fosse... Nesse contexto, questiona: 

haveria um problema inerente às interpretações parciais da obra hegeliana ou da 

Filosofia? Em especial, haveria um problema inerente com interpretações dialéticas 

que exigem a eterna superação de qualquer interpretação? Por outro lado, questiona: 

seria possível uma visão geral da Filosofia que não fosse parcial, que superasse todas 

as demais e que não seria jamais superada? Tais questões são discutidas e algumas de 

suas respostas analisadas em vista de uma interpretação geral, denominada de 

Interpretação Espiritual Especulativa, em que a Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto, 

fim da última exposição da Filosofia por Hegel, na Enciclopédia das Ciências 

Filosóficas em Compêndio (1830), é em si, por si e para si, Substância e Sujeito, e tem 

em si todos os conhecimentos / saberes / ciências / filosofias particulares, em especial, 
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os de cada um de nós e os de Hegel. 

  

Parte II – Comunicações 

 

Arthur Nadú Rangel em “Contemporaneidade do poder em Hegel – da 

liberdade a efetividade do absoluto”, afirma que a filosofia de Hegel tem como 

características centrais a sua capacidade, sua universalidade e sua atemporalidade, 

observando que o movimento que se apresenta na dialética, que é real, também se 

apresenta na representação da realidade. Tal representação, que, em seu todo, é parte 

necessária do conhecimento, não se encontra mais na natureza, mas nas formas que 

diferenciam o homem da natureza e o possibilitam olhar para ela, e, utilizando de sua 

historicidade e experiência, criar a cultura, esta já suprassumindo a própria natureza. 

A cultura do Estado nasce da realidade efetiva, criada pelo homem e apresentada como 

momento de realização deste todo no caminhar da história. Salgado, em sua obra A 

Ideia de Justiça em Hegel, nos traz o valor máximo do Estado que se apresenta como 

Espírito Absoluto, como pura efetividade, onde as relações humanas passam a ter 

significado através não apenas do reconhecimento do outro, mas também pelo efetivo 

convívio com o outro em conjunto com os vários absolutos que se condensam em um 

só. Nesta representação sólida do Estado, o poder surge não apenas como força 

decorrente de um absoluto representado na história, mas como efetividade pura do 

movimento de reconhecimento do outro em uma cadeia que possibilita a existência 

comum da sociedade. Hegel em sua Filosofia do Direito, no parágrafo 288, deixa claro 

que esta relação do indivíduo, que abandona a sua efetividade em favor do Ético 

representado pelo Estado, também abandona o seu poder, que é exercido como 

ferramenta de garantia própria em favor do poder do Estado, que irá garantir não 

apenas um indivíduo, mas toda a sociedade. Assim, na construção das sociedades 

contemporâneas, o poder se faz tão presente e necessário quanto a própria filosofia 

hegeliana demonstrando a realidade em seu caminhar absoluto. 

Carlos Eduardo N. Facirolli, Thiago S. Sálvio e Gabriel Von Prata Lazaro em 

“Destino Manifesto e Filosofia da História Hegeliana”, tem por objetivo discutir a 

Doutrina do Destino Manifesto na história dos Estados Unidos segundo a concepção 

de Filosofia da História Hegeliana. Publicado por John L. O’Sullivan, em 1845, o artigo 

Anexação, na qual se encontra toda base conceitual da Doutrina do Destino Manifesto 

que impulsionaria a expansão estadunidense para o Oeste e depois para o restante do 
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globo terrestre, defende que os princípios de progresso, liberdade individual e da 

emancipação universal são realizações e manifestações do Destino da nação 

americana, cujo dever divino é ampliar esses princípios para o restante do Mundo.  

 Cristiane Moreira de Lima em “Hegel e sua apreciação atinente a educação e 

seus reflexos na contemporaneidade”,  afirma que de maneira explicita Hegel não 

escreveu sobre a questão da educação, no entanto tinha como uma de suas principais 

preocupações o homem, estando desta forma vinculado a questão da educação dos 

indivíduos, pois o homem é analisado em sua totalidade dialética, possuindo sua 

pedagogia como característica um humanismo integral, tendo a educação um papel 

fundamental em sua filosofia; ressaltando que Hegel dedicou anos de sua vida ao 

ensino nos distintos níveis de organização do sistema educacional de sua época. 

Determinados conceitos hegelianos são considerados subsídios que demarcam a 

admissível pedagogia hegeliana, entre as quais podemos mencionar: a ideia do 

aperfeiçoamento e aprimoramento do indivíduo pertinente ao desenvolvimento do 

espírito; a concepção de formação/cultura (Bildung), a percepção da necessidade da 

disciplina (Zucht) na relação educador-educando e, por fim, o conceito de 

universalidade presente na figura do Estado. Hegel no prefácio da Fenomenologia do 

Espírito, profere que “o saber só é efetivo e só pode ser exposto, como ciência ou como 

sistema”. A filosofia de Hegel revela o processo de elevação da consciência, sendo a 

Bildung fruto do processo de desenvolvimento do espirito no decorrer do processo 

histórico, tornando-se autoconsciente, ou seja, livre. Em consonância com Hegel o 

processo educativo é uma espécie de segundo nascimento, o qual possibilita aos 

homens se tornarem adultos autônomos e passíveis de viver em sociedade. O indivíduo 

vai construindo-se através da história e das relações que estabelece com seus 

semelhantes e a educação para Hegel seria a expressão da razão, sem a qual não 

haveria sociedade que conseguiria se sustentar, pois a educação almeja implantar a 

liberdade e inserir o indivíduo a universalidade, ao espírito do povo, mas em 

contrapartida essa formação como cidadão só se consolida e efetiva na coletividade.  

Não há sociedade sem educação e nem educação sem sociedade, havendo entre ambas 

uma conexão. A educação (Bildung) permite ao indivíduo compreender a humanidade, 

e tornar-se um cidadão atuante na sociedade, viabilizando o progresso por meio da 

capacitação do indivíduo, motivando a superação e melhoria das condições humanas. 

A educação (Bildung) por despertar a racionalidade, a conscientização e a liberdade 

possibilita ao indivíduo conhecedor de seu papel na sociedade efetuar suas escolhas de 
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maneira coerente e consciente, refletindo nas consequências que suas atitudes podem 

vir a ocasionar. Hegel verifica a educação de forma ampla, em todos seus âmbitos, 

averiguando os caminhos plausíveis para a formação do indivíduo e os percursos e 

trajetos para consolidação e efetivação da formação do indivíduo como cidadão. Para 

Hegel o indivíduo educado, bem formado é aquele que experimenta a universalidade 

e pratica o conteúdo do espírito do povo.   

Fabrício Rodrigues Pizelli e Marcelo Marconato Magalhães em “Hegel e Sartre: 

a questão do solipsismo em debate”, apresentam uma breve contextualização da 

recepção da filosofia hegeliana por Sartre, especificamente acerca de sua interpretação 

sobre o problema do solipsismo. A princípio, portanto, discorrerem a respeito de duas 

críticas que o filósofo francês realiza contra o pensamento de Hegel – e a interpretação 

sartriana de que a proposta do filósofo de Berlim sobre as categorias de “Algo” e 

“Outro” são insuficientes para superar o problema do solipsismo –, a saber: 1) 

otimismo epistemológico, uma vez que a verdade da consciência-de-si pode aparecer, 

isto é, certo momento em que o reconhecimento do sujeito se dá pelo outro e vice-

versa; 2) otimismo ontológico, pois Hegel postula que “a verdade é verdade do Todo”, 

porém, para Sartre, o Todo só pode ser vislumbrado e nunca atingido, ou seja, no Todo 

não é possível contemplar si mesmo e contemplar o Outro. Em um segundo momento, 

ao retomarem Hegel, portanto, na perspectiva da intersubjetividade e do movimento 

até o Saber Absoluto, salientaremos que a vida do Espírito é seu próprio tornar-se, em 

que cisões são superadas e cuja história é o próprio auto pôr-se do Espírito. Por fim, 

eles atentem-se à filosofia hegeliana, concluindo que as críticas de Sartre a respeito do 

solipsismo, em última instância, não desqualificam o pensamento de Hegel, mas o 

confirmam no desenvolvimento da relação intersubjetiva. Para fundamentar a 

discussão indicada, eles valem-se da argumentação de Hegel exposta 

na Fenomenologia do Espírito e na Enciclopédia das Ciências Filosóficas em 

compêndio (1830). No que concerne a Sartre, eles utilizam de sua ontologia madura, 

já com influência da filosofia hegeliana, em O Ser e o Nada.  

Gabriel Rodrigues da Silva e Pedro Geraldo Aparecido Novelli em “A 

contradição na lógica de Hegel”, discutem o significado e a função da contradição na 

lógica elaborada por Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Para isso, utilizaremos tanto da 

bibliografia primária, isto é, a própria Ciência da Lógica de Hegel, considerada como 

umas das principais obras do filósofo alemão, quanto da bibliografia secundária, isto 

é, obras de estudiosos e comentadores da filosofia hegeliana. O presente capítulo será 
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dividido em três seções, as quais são: introdução, desenvolvimento e considerações 

finais. Na primeira delas, apresentam as questões iniciais que envolvem a concepção 

hegeliana de contradição. Já na seção seguinte, a partir da obra de Bordignon (2015), 

apresentam algumas interpretações sobre a função e o significado da contradição na 

lógica de Hegel. Na terceira e última seção, abordam a exposição da contradição de 

acordo com a Ciência da Lógica, visualizando-a lado a lado com as interpretações 

referidas anteriormente. 

Guilherme Gregório Arraes Fernandes e Marcelo Marconato Magalhães em 

“Verdadeira Infinitude e a Consciência-de-si Divina: Produto ou Fundamento da 

Consciência-de-si Humana?”, afirmam que na Enciclopédia das Ciências Filosóficas 

em Compêndio (1830), Hegel assevera que o objeto da Filosofia coincide com o da 

religião, a saber, Deus e sua relação com a natureza e o espírito humano. Além disso, 

o filósofo de Berlim define a Verdadeira Infinitude como o infinito afirmativo que não 

está ao lado do finito, mas que abarca o finito em unidade com este. Essa infinitude é 

o conceito fundamental da Filosofia, segundo o autor. Em vista disso, alguns 

intérpretes de Hegel, como Robert R. Williams e Stephen Houlgate, para citar alguns, 

defendem a Verdadeira Infinitude como sendo Deus. Em sua aclamada 

Fenomenologia do Espírito (1807), o filósofo em questão, antes mesmo da 

Enciclopédia, já tratara do infinito. Na transição da consciência para a consciência-de-

si, o infinito surge como a verdade do sujeito e do objeto e marca, assim, a passagem 

da primeira para a sua verdade, isto é, a segunda. O objetivo do trabalho é, a partir das 

obras mencionadas e das interpretações dos comentadores mencionados, associar a 

verdadeira infinitude com a consciência-de-si, afirmando Deus como autoconsciente 

em si e para si. 

Hugo Rezende Henriques e João Pedro Braga de Carvalho em “Conhece-te a ti 

mesmo: Hegel e o Destino do Estado de Direito”, afirmam que quando Hegel 

conclama, no comentário ao §549 da Enciclopédia, que os povos se imponham no 

mundo como Estado, pelo reconhecimento de sua totalidade lógica enquanto Nação, 

abre-se na teoria hegeliana espaço para se pensar o Estado na sua clássica configuração 

soberana, isto é, reconhece-se simultaneamente a precariedade dos povos que não se 

reconhecem como Nação e que não se impõem no mundo (povos cuja existência se 

perde na História), mas também se coloca um desafio de imposição destes Estados 

num concerto mundial de cujo direito “carece de efetividade” (Enz, §547). Os avanços 

da Teoria do Estado recolocam o desafio hegeliano em termos de uma necessidade de 
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Soberania efetiva dos Estados não apenas pelo mero reconhecimento do status 

jurídico de Estado no plano internacional pelos demais Estados, mas pela capacidade 

efetiva de imposição de sua vontade e de manutenção de suas decisões no plano 

internacional (isto é, na sua soberania efetiva). Paulo Bonavides, ao pensar o conceito 

de soberania, percebe a existência de duas dimensões distintas desta: uma dimensão 

de soberania interna e uma dimensão de soberania externa. Nesse sentido, é possível 

reconhecer que uma Constituição, maximum ético de uma nação, não apenas organiza 

um Estado e reconhece seus Direitos Fundamentais, consoante sua História particular, 

mas também se reveste de um caráter estratégico, isto é, inscreve-se também no texto 

constitucional uma visão de mundo de determinada Nação sobre sua inserção na 

História Mundial. Assim, o capítulo visa demonstrar que somente por meio da 

dimensão do constitucionalismo estratégico (a consciência estratégica nacional em seu 

nível mais elevado) os Estados podem se tornar conscientes de sua resposta particular 

ao desafio hegeliano de que o Estado se coloque no mundo em estado de bravura (Enz, 

§545). 

João Batista Miguel e Leandro de Oliveira Batista em “A Morte do Outro”, 

afirmam que vivemos, ao longo da História, assombrados pela existência dos muros 

visíveis e invisíveis que, ao longo das eras, promoveram e reforçaram os apartheids 

epistemológicos, culturais, sociais, políticos, religiosos, etnológicos e de gêneros. De 

fato, a existência destas fronteiras sempre existiu e foi ganhando novos contornos ao 

longo do tempo, de modo que suas divisas parecem ampliadas, promovendo agora o 

isolamento do indivíduo em si mesmo. Talvez a maior de todas as angústias de nosso 

tempo possa ser expressa a partir da construção destes pequenos muros particulares 

que nos jogam numa espécie de cavernas de isolamento, se quisermos lembrar de 

Platão, ou mesmo nos sinuosos labirintos dos quais nos falam o professor Gonçal 

Mayos. Neste processo de isolamento, cada indivíduo, proíbe o aceso de um outro, isto 

é: nos empreendimentos destas novas fronteiras, aqueles que estão à margem são 

propositalmente eliminados. Eliminar o acesso do outro, do diferente e do estranho 

parece ser a grande profissão de fé deste novo modelo de sociedade, denunciada por 

Byung Chul Han, em diversos de seus ensaios. Com isso chegamos ao triste anúncio da 

morte do outro. Ora, se se mata o outro, mata-se por consequência o fazer político, a 

dimensão religiosa e mesmo a produção de conhecimento. Política, religião, filosofia, 

por exemplo, são instâncias teleológicas que dão unidade à diversidade de um povo.  
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Júlia Érika Moreira Bastos em “Teoria materialista do reflexo nos Cadernos 

sobre a dialética de Hegel: a Doutrina do Ser”, afirma que o escrito de Vladimir Lenin 

publicado no Brasil com o título Cadernos sobre a dialética de Hegel toma como base 

as notas registradas pelo russo ao fazer leitura da Ciência da lógica, de Georg Hegel. 

Lenin faz anotações críticas cujo resultado apresenta o essencial da lógica hegeliana e, 

ao mesmo tempo, a sua própria Aufhebung. A especificidade da problemática 

desenvolvida nesta pesquisa envolve, no entanto, os estudos a respeito da teoria do 

reflexo leniniana, a qual entende-se essencialmente fundamentada na teoria de Karl 

Marx e Friedrich Engels, e significativamente influenciada pela teoria hegeliana, em 

especial, pela exposição em sua Ciência da lógica. A hipótese de partida é que os 

referidos cadernos de Lenin –  entre eles, o primeiro, a respeito da doutrina do ser, que 

é especial objeto deste trabalho – trazem significativas contribuições para a 

compreensão de sua teoria materialista dialética do reflexo. Nesse sentido, o objetivo 

da pesquisa é – a partir do método do materialismo dialético marxiano – investigar o 

caderno primeiro de Lenin sobre a ciência da Lógica, de forma a extrair dali noções 

fundamentais do entendimento do russo sobre a relação objeto-sujeito na 

compreensão do real. A partir dos resultados da pesquisa, destaca-se ser não só 

possível, mas necessário o método dialético para apreensão do real, contudo, como 

processo de reflexão que só pode ter garantido o compromisso com a compreensão 

verdadeira da realidade, se sua dinâmica infinitamente rica for tomada no seu em si, 

ou seja, enquanto essencialmente fundamentada na materialidade do ser, e não na 

unidade entre ele e a consciência humana como propõe Hegel. Ela onclui se tratar do 

método marxiano, representado na teoria do reflexo de Lenin, o caminho dialético 

adequado para o conhecimento da verdade da realidade objetiva, não obstante, só 

possibilitado pela afirmação, negação e superação da teoria hegeliana. 

Karla Rebeca de Queiroz Rangel e Arthur Nadú Rangel em “As astúcias da razão 

na efetivação da filosofia da história”, tem a intenção de demonstrar que o caminhar 

da História do Estado se determina não através de uma teoria linear e de casualidades 

relativas, mas pelos movimentos dialéticos da razão que se apresentam no Absoluto na 

História, tendo como base o conceito de astúcia da razão. O constante movimento 

dialético da razão demonstra que, na construção histórica, é possível perceber que a 

representação hegeliana da História é um fenômeno sempre presente e relevante. As 

astúcias da razão revelam um elemento positivo da Filosofia da História de Hegel, de 

tal modo que o caminhar do Estado na história é um caminhar sempre em direção ao 
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melhor, profetizando, como em Horta, a cada balançar do pêndulo; este caminhar é 

proporcionado pela dialética, que na Filosofia da História hegeliana se comporta como 

um movimento vivo, brilhante e positivo, que demonstra que a efetivação plena 

filosófica de Hegel não se faz presente no indivíduo, mas no indivíduo integrado em 

uma coletividade, em sua relação com o negativo e com o todo, como uma dialética de 

reconhecimento. As astúcias da razão não conhecem o “ruim” como ponto final; como 

razão viva e dialética, o negativo é instrumento necessário para a efetivação do 

positivo, que, independentemente do caminho, se fará presente como resultado 

necessário da razão. Assim como a dialética, a razão no Estado e na história são 

fenômenos dialéticos do negativo e do positivo, que, juntos, sem nada a ser perdido, 

descobrem em sua relação um momento superior: a suprassunção. 

Leandro de Oliveira Batista e João Batista Miguel em “O estado hegeliano: entre 

a república de Weimar e o consenso de Washington”, tem como objetivo central a 

reflexão de dois momentos históricos que marcaram o século XX e toda a discussão 

filosófica, política e econômica que ainda permanece na centralidade dos desafios 

contemporâneos. O período compreendido entre a República de Weimar e o Consenso 

de Washington, especialmente em relação às lutas políticas que possibilitaram o 

surgimento destes dois momentos, bem como daquelas que foram responsáveis pelos 

seus encerramentos, permanece alimentando um debate em que Filósofos, Estadistas 

e Economistas se debruçam para oferecer novos horizontes e caminhos para a antiga 

disputa entre política e as falaciosas forcas invisíveis do mercado. O resgate destes dois 

marcos políticos do século XX se faz urgente e necessário para que estudiosos possam 

refletir sobre as situações contemporâneas que, embora se apresentem sob novas 

roupagens, carregam um conflito que o Breve Século XX não conseguiu desarmar. As 

concepções hegelianas do Estado permanecerão como norte para as reflexões do 

capítulo, considerando que as forças (a)políticas do mercado continuam retornando à 

sua institucionalidade quando deixam de fornecer a ordem social que precisam para 

que a Mão Invisível do mercado funcione.  

Lucas Batista Axt em “A palavra da reconciliação”: reconhecimento e linguagem 

na dialética da consciência moral na Fenomenologia do espírito”, afirma que o 

conceito hegeliano de reconhecimento, tal como formulado na Fenomenologia do 

espírito, é geralmente associado à figura da luta entre duas consciências, da qual 

resulta uma relação de reconhecimento unilateral entre senhor e escravo. A despeito 

de sua centralidade para a obra, tal experiência não esgota o sentido desse conceito, o 
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que se atesta pela indicação do próprio Hegel de que, nesta relação entre consciências, 

para nós, já está presente o conceito de espírito, o qual não é uma relação entre duas 

consciências singulares, mas uma relação de reconhecimento entre “Eu” e “Nós”. O 

objetivo é abordar o reconhecimento nesse segundo nível, em que o que estará em jogo 

é a relação entre consciência singular e consciência universal, ou, a conciliação entre a 

ação individual e o universal sedimentado em instituições, costumes, leis, etc., cujo 

desenvolvimento será exposto na série de figuras históricas do capítulo VI, “o espírito”. 

No presente trabalho, ele se concentrar na figura em que Hegel retoma mais 

explicitamente o tema do reconhecimento: “A consciência-moral – a bela alma, o mal 

e seu perdão” 

Luiz Antonio Imopoco e Paulo Roberto Konzen em “O empobrecimento 

cultural: uma análise atual através do pensamento hegeliano”, examinam alguns 

aspectos dos conceitos hegelianos de pobreza (Armut) e de cultura (Bildung), 

vinculados aos conceitos de liberdade de imprensa (Pressefreiheit), publicidade 

(Öffentlichkeit), cultura (Bildung) e esclarecimento (Aufklärung), fazendo uma 

seleção e análise crítica de partes da Filosofia do Direito de Hegel; em especial, 

analisar o problema da pobreza cultural ou do empobrecimento cultural na atualidade, 

pois é uma questão importante e relacionada com as mídias. Em suma, o avanço 

constante de novos meios de comunicação faz com que várias pessoas se conectem e 

interajam constantemente, mas o grau cultural de muitas pessoas não avança. Diante 

disso, convém o questionamento: Por que em plena era digital a pobreza cultural 

cresce cada vez mais e como isso se dá? Buscando respostas para a pergunta, o objetivo 

é resgatar e demonstrar certa atualidade dos conceitos hegelianos de imprensa, 

pobreza e cultura, registrando, por exemplo, a pertinência da exigência de Hegel de 

sempre informar o povo ou o cidadão. Porém, cabe salientar que a pesquisa é mais 

abrangente, envolvendo também a análise dos conceitos hegelianos de Estado (Staat), 

povo (Volks), populaça ou plebe (Pöbels), massa (Masse) e opinião pública (öffentliche 

Meinung), entre outros. Além disso, trata-se de uma pesquisa interdisciplinar 

(envolvendo Filosofia, Direito, Política, Ciência Política, Jornalismo, etc.) sobre as 

novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e dos tradicionais Meios de 

Comunicação Social (MCS), que subentendemos aqui sob o termo mídias. No contexto 

atual, mesmo sendo um tempo de era digital, muitas pessoas que usam as mídias, em 

especial as redes sociais da internet, vivenciam a falta constante de informação 

confiável e, assim, a desinformação ou a deformação é um problema constante. Isso 
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ocorre sobretudo nas chamadas redes sociais (Facebook, WhatsApp, Instagram, 

Twitter, etc.), porque muitas pessoas carecem de devida cultura, formação ou 

educação, seja crítica ou acadêmica, a fim de despertar-lhes o respectivo interesse pela 

busca da verdade, pelo senso crítico e, assim, aprimorar as suas opiniões, conforme já 

alertava Hegel. Assim, atualmente, muitas pessoas vivem um nível elevado de pobreza 

cultural, mostrando a pertinência ou a necessidade da presente pesquisa. 

Marcelo Marconato Magalhães e João Gabriel Haiek Elid Nascimento em “A 

“filosofia recente” e a Ideia da Filosofia”, afirmam que a mais bem elaborada 

formulação do sistema hegeliano encontra-se em sua Enciclopédia das Ciências 

Filosóficas em Compêndio (1830), obra que sintetiza, reúne e expõe o objeto 

da Filosofia, a Verdade (§ 1). Tendo seu objeto em comum com a religião, Hegel 

considera que Deus é a Verdade e somente ele é a Verdade, além de seu relacionar-se 

com a Natureza e a finitude espiritual. Em sua autoexposição, a Verdade, que é Saber 

Absoluto, indica ser Espírito Absoluto (§ 553), compreensão de si própria de modo 

mais adequado na Ideia da Filosofia (§ 577). A Ideia da Filosofia é desenvolvida 

explicitamente por Hegel em suas Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, 

Lições sobre a História da Filosofia, as quais apresentam, como seu resultado último, 

a própria filosofia hegeliana, antecedida, em sua exposição final, pelas filosofias de 

Kant, Fichte, Jacobi e Schelling. O presente trabalho, portanto, tem como objetivo 

geral apontar a inovação qualitativa que a “filosofia recente” produziu, entendida 

assim como a obra dos autores supracitados, e a sua relação com a Ideia 

da Filosofia em seu resultado último. 

Marlon Henrique Aramor em “Pobreza e democracia em Hegel: impasses da 

contemporaneidade”, afirma que na Filosofia do Direito (1821) o Estado é “a 

efetividade da ideia ética”, a unidade da consciência subjetiva e da ordem objetiva. 

Quando Hegel fala do Estado é “o claro dia festivo da vida ética”, segundo palavras de 

Rosenzweig (Hegel und der Staat), mas também deixa evidente que o caminho para e 

efetivação da ideia ética e universal na figura do Estado apresenta muitas 

adversidades. Hegel pensa o Estado em seu conceito, mas “o Estado existe no mundo; 

com isso, existe na esfera do arbítrio, do acaso e do erro; ações perversas podem 

desfigurá-lo de muitos lados” (§ 258, acréscimo). Uma dessas ações perversas que 

podem desfigurar o Estado é a pobreza. Hegel observa a geração de uma massa de 

miseráveis, de uma plebe submetida ao trabalho cada vez mais mecanizado. A pobreza 

tem solução? A miséria é um elemento necessário para o movimento dialético no 
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Estado? Acolher a pobreza ou o ponto de vista do outro, quando esse é elemento 

negativo ou desagregador do Estado, é o desafio contemporâneo da democracia. Com 

isso ele quer dizer que a questão democrática está colocada para nós, em nossos dias, 

muito mais drasticamente do que estava para Hegel e seus contemporâneos. O objetivo 

da comunicação é pensar a lógica do Estado e da democracia na “reconciliação” do 

pensamento com a realidade. Mais detidamente, o que o move aqui é encontrar que 

tipo de relação há entre pobreza, democracia e Estado.  

Paulo Roberto Cardoso e Hugo Rezende Henriques em “Hegel contra a 

contemporaneidade: as narrativas contra a mera informação”, afirmam que o 

racionalismo cientificista, que se expressa mais completamente no furor positivista 

com o que se julga ser a busca metódica por uma verdade, é a marca indelével da 

contemporaneidade nas mais diversas searas – sejam elas acadêmicas ou civis. Em 

termos de uma Filosofia da História, ou mais genericamente, do campo das Ciências 

do Espírito (ou Ciências Humanas), tal racionalismo cientificista se traduz no império 

dos dados e dos fatos (a informação) contra as narrativas e suas disputas de 

mundivisão [Weltanshauung]. Também a Filosofia da História de Hegel se insurgirá, 

desde logo, contra o que se poderia chamar de um primeiro esclarecimento, marcado 

pelo pensamento racionalista kantiano como seu ponto de cumeada. O segundo 

esclarecimento é contemporâneo e implica no aprofundamento positivista da já 

estreita percepção racionalista de uma verdade única e lógica a ser buscada (ou 

alcançada). Tais perspectivas implicam no maniqueísmo do verdadeiro e do falso ao 

qual cada fato pode ser reduzido sem se questionar de sua multiplicidade 

interpretativa e das percepções de totalidade inscritas em cada interpretação possível. 

O embate em torno dos fatos, ademais, nubla a narrativa, que se torna ora 

fragmentária (pequenas narrativas possíveis), ora descontínua, entrecortada de 

críticas locais fundadas em interpretações de dados e fatos que não propõem uma 

narrativa alternativa, mas apenas se dispõem a esfacelar toda e qualquer História 

enquanto um esforço filosófico de totalidade lógica. No campo da História do Estado 

(brasileiro, particular), que aqui interessa em sua singularidade, este segundo 

esclarecimento parece impedir a compreensão da totalidade (dialética e democrática) 

de uma Nação em que os sujeitos (o povo enquanto tal) possa se reconhecer e se 

espelhar. Eles propõem, contra essa situação, a volta à Filosofia da História de Hegel 

como antídoto contra o império da mera informação e o domínio do pensamento 

único. 
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Ricardo Henrique Carvalho Salgado, Rodrigo Marzano Antunes Miranda e 

Raphael Silva Rodrigues em “Método da filosofia: a dialética, estrutura do real em 

Hegel ou estudo dos §§ 47-50 do Prefácio da Fenomenologia do Espírito de Hegel”, 

afirmam que a verdadeira realidade é descrita como o estabelecer de uma junção 

sistêmica entre Ser e Pensar, em superação a cisão, descrevendo racionalmente a 

gênese e o justificar, especulando provas irrefutáveis não somente a si, mas a toda e 

qualquer ciência particular. O proposito hegeliano, é o translado de Filosofia e Método 

e tem como caminho seguro o estabelecer de pressupostos básicos a todo e qualquer 

saber que se queira verificar. Sua ferramenta (caminho) é o método dialético, 

conclusão da própria natureza de começo que traz inseparável a si – o elemento da 

contradição, da negação determinada, capaz de proporcionar autodesenvolvimento há 

um saber dito absoluto. A dialética hegeliana não se distingue de forma alguma de seu 

conteúdo – trata-se do conteúdo em si mesmo, estrutura e desenvolvimento histórico-

racional do próprio Ser. Espírito descrito dialeticamente, realidade descrita 

racionalmente. A bibliografia consultada é especifica e referencia-se prioritariamente 

nas reflexões da Escola Jusfilosófica mineira e particularmente nas formulações do 

professor Joaquim Carlos Salgado em sala de aula e em sua obra sistêmica “A Ideia de 

Justiça”.     

Thales Monteiro Freire e Gabriel De Souza Oliveira e Silva em “Hegel e o avesso 

do avesso: Entre um Estado Europeu em construção e o brasileiro em demolição”, 

afirmam que um olhar mais descuidado diante da situação europeia apontaria para 

sua fatal desarticulação, tendo como exemplo a prenunciada debandada britânica do 

bloco, pelo chamado BREXIT; contudo, em se pensando dialeticamente é possível 

apontar o caminho avesso. A inegável supressão de fronteiras, a união monetária 

através do Euro, um parlamento comum cada vez mais atuante e a proposição, mesmo 

que ainda germinante, de formação de um exército próprio são elementos que podem 

sustentar uma ideia contrária, e mais adiante, o próprio BREXIT pode fortalecer ainda 

mais a união continental, dando margem para que cada Estado se realize nos seus 

próprios caminhos. Importantes decisões agora podem acarretar no que se configura 

como um Estado Europeu confederado. No Brasil, acordos polêmicos como o referente 

à base de Alcântara são interpretados por alguns como uma cooperação que 

fortaleceria os laços internacionais e consequentemente nosso papel geoestratégico. 

Aqui, novamente encontra-se desvirtuada a real situação do tão atacado Estado 

brasileiro, que sofre com sucessivas tentativas de invasão no campo cultural (nossa 
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música, nosso cinema e até mesmo nossas concepções filosóficas e religiosas estão 

inundadas do “American way of life”), sendo esta uma forma não inédita de 

aculturação e nada despretensiosa, pois tendo como principal objetivo o 

enfraquecimento do Estado, ataca a sua soberania. Enfraquecer a soberania brasileira 

pode não apenas significar a desestruturação política e cultural do país, mas também 

significar um golpe em um Estado de suma importância no novo cenário global que se 

desenha. Partindo destes possíveis desdobramentos, depara-se com alguns 

questionamentos. Sendo o cidadão parte do processo de formação do Estado, ele não 

se vê passível de realização fora do mesmo. Como acima denunciado, é urgente a 

reabilitação da soberania e do Estado, através de um giro hegeliano. Só recuperando 

tal soberania pode-se atingir nossa potencialidade maior, nossa liberdade real e 

material, para assim, podermos aspirar a novos rumos no quadro que se apresenta. 

Recuperar nossa soberania significa recuperar nossa identidade, nossa cultura e assim 

resgatar nossos valores ocidentais para, quem sabe, contribuirmos com a nova forma 

de Estado que se desenha na Europa. 

Thiago de Souza Salvio, Carlos Eduardo N. Facirolli e Grabriel Von Prata em 

“Teleologia, homo faber e homo strategicus: apontamentos para uma filosofia da 

guerra a partir de Hegel e Clausewitz”, tem por objetivo discutir e problematizar o 

conceito de teleologia na filosofia hegeliana e suas implicações sobre a ideia de guerra. 

Para Hegel, o homem é um fim vivo, sujeito ativo e protagonista de sua história, que 

pela racionalidade dirige suas ações, seus propósitos e fins. Assim, a razão origina toda 

finalidade, seja na estratégia ou nas táticas utilizadas na condução da guerra. Nesta 

direção, utiliza-se aqui, a figura do estrategista (Clausewitz), ou seja, aquele que pensa 

os fins para vencer a guerra. Pois uma vez que Hegel procura deduzir a atividade 

finalística humana, por meio de silogismos onde a finalidade se liga sempre a ação, o 

sujeito assimila o meio ao fim necessariamente. Dessa forma, a teleologia não é apenas 

ôntica, mas também histórica: a atividade subjetiva se objetiva na realidade efetiva 

[Wirklichkeit], e o homem através da práxis, ou seja, da unidade entre ação e teoria, 

trabalho e natureza, do ser em-si  e para-si se desenvolve na lógica da contradição.  

Assim, busca-se desdobrar, a partir da teleologia, a concepção que o homo faber, é 

superado pelo homo strategicus. 

Valentin Wey em “Contemporaneidade e presentismo na Ciência da Lógica”, 

questiona o valor e a função da contemporaneidade na Ciência da Lógica de Hegel. 

Hegel parece, de fato, manter uma relação ambígua com o que poderia ser descrito 
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como contemporaneidade. Assim, poder-se-ia opor a relação a uma história aberta em 

um futuro ainda não chegado, peculiar ao Prefácio da Fenomenologia do Espírito, à 

ideia, expressa no Prefácio dos Princípios da Filosofia do Direito, segundo a qual a 

filosofia sempre vem tarde demais. A escolha de analisar a contemporaneidade na 

lógica se baseia em uma convicção fundamental: é apenas na “ciência do pensamento 

puro” que o valor lógico e atemporal da Gegenwärtigkeit pode se abrir para nós, 

independentemente de qualquer perspectiva teleológica e historicista. De fato, a auto-

referencialidade essencial da Gegenwärtigkeit, sujeito e objeto de seu próprio 

interrogatório, ainda ressoa não apenas na conotação temporal da co-existência 

(praesens), mas também em sua extensão espacial (praesentia). O que é gegenwärtig 

é, portanto, não apenas o que coexiste, mas o que se mantém frente ao que se aproxima 

dele. Sendo a contemporaneidade essa precedência ou anterioridade que o 

pensamento tem sobre si mesmo, ela procede não de maneira linear e progressiva, mas 

circular e autotélica. A concepção comum da contemporaneidade como 

essencialmente centrífuga, preparando e exigindo sua própria superação em uma 

totalização prospectiva ou retrospectiva do conceito, deve dar lugar a uma abordagem 

do contemporâneo como essencialmente centrípeto e autoexplicativo. Ao inserir-se no 

debate (contemporâneo) em torno do presentismo hegeliano (E. Renault), propõe-se 

entender o devir conceitual não como teleologia ou teodiceia, mas com base em um 

“contemporanismo” lógico fundamental que incorpora o retorno autotélico do espírito 

absoluto em si.  

Yaçanã Eduarda da Cunha em “O Estado Liberal e sua transformação em 

racional e ético através do valor trabalho”, afirma que o impasse do século XIX e do 

início do século XX, era tornar concreto o Estado de Direito construído no entorno da 

ideia de liberdade, de forma que garantisse real liberdade aos homens, pois o Estado 

ainda era instrumentalizado em favor da sociedade e realizava, por meio de sua ordem 

política e jurídica, privilégios, que somados ao terror na fase final da Revolução 

Francesa demonstrou um aparente fracasso da razão (enquanto razão analítica). Tal 

realidade impeliu Hegel à criação de sua Filosofia política, repudiando a ideia liberal 

do privilégio da sociedade civil e a ideia do caráter negativo do Estado na sua 

compreensão de mero instrumento dos interesses privados ou de mal necessário. 

Compreendendo a sociedade civil como meio para a realização de um fim político 

superior, propôs, no âmbito da dualidade desta, um Estado ético como solução, 

trazendo através da perspectiva dialética uma posição, até então, não pronunciada no 
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pensamento ocidental: o trabalho, percebendo-o como ideia pela qual a sociedade se 

estrutura em termos de igualdade e processo pelo qual o homem se torna livre. O 

objetivo é apresentar uma sucinta análise e reflexão, sob a perspectiva hegeliana, do 

valor trabalho como viabilizador da liberdade. 

 Agradecemos a todos os conferencistas e participantes das mesas-redondas e 

aos que fizeram suas comunicações neste Congresso sobre Hegel e a 

Contemporaneidade. Pelo teor dos conteúdos constamos que há, de um lado, um 

vigoroso pluralismo hermenêutico do texto hegeliano que mostra o interesse crescente 

na atualização do hegelianismo; e de outro, um aumento crescente da recepção da 

filosofia hegeliana que supera clichês ou prejuízos postiços sobre Hegel, que advém da 

ignorância do texto de Hegel ou de querer interpretar Hegel sem antes estudar o autor. 

Há de fato, um renascimento do hegelianismo e sua contemporaneidade brasileira a 

partir do tripé metodológico que consiste em contextualizar o problema na história da 

filosofia e das ciências, leitura do texto hegeliano e atualização do tema para a 

contemporaneidade.  
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1. HEGEL CONTEMPORÂNEO? PARA UMA VIRAGEM METAFÍSICA NO 

SÉCULO 21 

 

https://doi.org/10.36592/9786587424064-1 

Alfredo de Oliveira Moraes1 

 
E me perdoem se eu inssto neste tema é que não sei fazer poema ou canção que 
fale de outra coisa que não seja o amor, s o quadradismo dos meus versos vai de 
encontro ao intelecto que não usa o coração como expressão. 

 
 

Fazendo uma paráfrase a canção, antiga e famosa em seu tempo, da dupla 

Antonio Carlos & Jocafi - ‘Você abusou’, permitam-me dizer: E me perdoem se eu 

insisto neste tema é que a urgência me impede de falar de outra coisa que não seja 

Metafísica, se a ousadia de minha prosa vai de encontro aos intelectos que se apegam 

a rememoração para cultivar a tradição e não a suprassunção do saber no conhecer 

que é ser.  

Indo direto ao ponto - Como falar da contemporaneidade, desde o século 21 da 

era cristã, de um filósofo que viveu entre nos séculos 18 e 19, e certa vez afirmou que: 

cada indivíduo (...) é filho do seu tempo (Hegel, 1989, pp.108/109), acrescemos 

ainda que  ninguém é superior ao seu tempo, é possível ser o melhor do seu tempo, 

mas não superior. Assim, parece que seria dar asas à presunção de que em se tratando 

de Hegel tudo é possível, mas vejamos pelo menos três opções ou linhas de reflexão: 1) 

Hegel estava errado, pois há filósofos que transcendem o seu tempo; 2) A modernidade 

que vivemos ainda é a mesma de Hegel, apenas com mudanças cosméticas, mas as 

angústias e as ansiedades ainda são as mesmas e a realização da ideia de liberdade 

ainda não alcançou novo patamar; 3) O espírito do tempo do momento hegeliano 

somente agora começa a suprassumir o espírito do mundo, daí a frivolidade, o tédio e 

o marasmo que desde há mais de um século se faz sentir na Filosofia e se revela na 

abundância de comentadores e na escassez de novos sistemas filosóficos na cena pós 

existência de Hegel. No decorrer do nosso texto irei discorrer sobre essas três 

possibilidades. 

                                                     
1 Professor Associado da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE.  
E-mail: alfredodeoliveiramoraes@gmail.com 
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Pretendo ainda, e esse é o foco implícito e primordial, apresentar a já não tão 

nova proposta de uma outra base de construção para o pensamento metafísico (na qual 

venho insistindo desde o início deste século), partindo e, em boa medida, 

permanecendo em Hegel, que por hipótese pode dar conta do desafio atribuído ao 

cientista Albert Einstein, em sua constatação de que ‘o pensamento que nos conduziu 

até aqui é incapaz de nos tirar daqui’; move-nos a confiança de que a consciência-de-

si é o ultrapassar de todo limite e quando esse limite lhe pertence é o ultrapassar de si 

mesma ou, o que é o mesmo, “é para si mesma seu conceito; por isso é imediatamente 

o ir-além do limitado, e – já que este limite lhe pertence – é o ir além de si mesma” 

(Hegel, 2002, §80, p.76). Assim, se se faz necessário um novo pensamento para 

avançarmos para novas figuras do Espírito e vivermos novos momentos desse périplo 

é preciso começar pelo que tudo sustém – a substância que é sujeito e que em sua 

unidade mais simples é o Eu que é o conteúdo da relação, o relacionar-se e o relacionar-

se consigo mesmo (Hegel, 1996, pp.137/138 – “Ich ist der Inhalt der Beziehung und 

das Beziehen selbst”, a respeito ver Moraes, A. – A Metafísica de Hegel uma alternativa 

para o século 21, In Paixão e Astúcia da Razão, p.42). 

Seguirei, doravante, a ordem das questões assinaladas no início. 

 

1 Hegel estava errado, pois há filósofos que transcendem o seu tempo 

 

Caso adotemos como critério para aferir a contemporaneidade de um filósofo 

as suas contribuições em termos de respostas ou soluções a problemas de seu tempo, 

sem dúvida, que todo e qualquer filósofo é mais do que filho de seu tempo, na verdade, 

é situado e datado ou ser-aí histórico. 

Contudo, se à Filosofia concerne, antes de tudo e principalmente, pôr a si 

mesma como a consciência crítica que traduz a sua realidade em pensamento ou mais 

precisamente em conceito, e, na perspectiva do Idealismo Absoluto, o pensamento e o 

ser são um e o mesmo, na compreensão de que o verdadeiro é o todo e só pode 

ser apreendido considerando-se o processo que o conduziu até aqui junto 

com o seu devir (Hegel, 2002, §20, p.36 – citação modificada)  então, a atualidade 

ou contemporaneidade de Hegel e não somente dele, estará sempre assegurada como  

na metáfora do manto de Penélope. 
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Com efeito, a História como realização da Ideia de Liberdade tem na finitude de 

seus momentos e figuras a expressão mais autêntica da vida do Espírito Absoluto que 

tendo como sua substância a Liberdade, condenou a si mesmo ao inacabamento 

eterno, a busca infinita de si mesmo no jogo de amor consigo mesmo. O que 

significa dizer que toda manifestação ou fenomenização que se põe como expressão da 

Liberdade na existência vem a ser uma necessidade (Notwendigkeit) ontológica do 

Espírito que a suprassume em seu desenvolvimento ou desdobrar-se em si mesmo, não 

podendo por isso mesmo ser eliminada ou tomada como os elementos de uma soma 

matemática que uma vez obtido o resultado se tornam inessenciais; não, essas 

manifestações são todas necessárias a posteriori e, por conseguinte, cobrarão sempre 

sua presença como determinações vivas da historicidade em nós. Assim, Hegel nos é 

contemporâneo. 

Se, por outro viés, compreendemos a contemporaneidade de um filósofo menos 

por suas respostas e mais pelas inquietações que seu pensamento nos provoca, então, 

como nos disse certa vez o imortal Pe. Fernando Ávila: a Filosofia bem que se pode 

considerar como um rio caudaloso, que tem sua nascente em Tales de Mileto, ao longo 

de seu périplo recebe grandes afluentes como Parmênedes, Heráclito, Sócrates, Platão, 

Aristóteles, Plotino, Agostinho, Tomás de Aquino, Descartes, Locke, Kant e Hegel, os 

demais são apenas igarapés que pouco ou nada contribuem para a grandeza do rio. 

Significa dizer que jamais poderemos tratar como coisa de somenos importância a 

contribuição desses Filósofos. 

 

2 A modernidade que vivemos ainda é a mesma de Hegel 

 

Já tratamos no passado, em texto publicado em nossa Revista de Estudos 

Hegelianos (v. 3, n. 5 (2006) Fukuyama e o fim da história - Distorções ou más 

interpretações?), da pretensão ideológica travestida em argumentação filosófica de 

apresentar a contemporaneidade como a pós-modernidade, sendo o pós-moderno 

tanto a justificativa para a ausência de um pensar filosoficamente autêntico, quanto, e 

nisso toda a exaltação, a legitimação do status quo como o último estágio evolutivo ao 

qual a humanidade pode aspirar; doravante, viveríamos a pós-ciência, a pós-arte, a 

pós-política, a pós-filosofia, a pós-religiosidade, resumidamente, o pós-humano 

anunciado num suposto trans humanismo. 
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Ora, sabemos que o Espírito não se detém em sua marcha, mas igualmente 

sabemos que Ele se demora em cada uma de suas etapas (momentos e figuras), bem 

como que seu movimento de suprassunção de si mesmo na eterna harmonia invisível 

jamais encontrará a síntese (desculpem a palavra) definitiva de si mesmo. 

Com efeito, a Modernidade também somente se faz perene como suprassunção 

de si mesma, mas seria preferível, assim o compreendo, adotar a terminologia de Neo-

Modernidade para caracterizar o contexto no qual vivemos. É inegável que a 

Modernidade experimentou tanto novos momentos como viu emergir dentro de si 

novas figuras do Espírito, não à toa o próprio Hegel teria em seus instantes finais 

iniciado uma nova Fenomenologia do Espírito, apontando com isso um desafio 

que nos atinge como um raio, lembremos que a Verdade é o raio mesmo, a urgência 

não em adornar o pórtico majestoso, mais em reescrever aquele périplo tanto para 

refundar quanto para aprofundar e ampliar o caminho que nos leva ao saber absoluto, 

esse saber de si mesmo como espírito requer muito mais nos dias de hoje. É hora, 

portanto, de parar de nos debatermos sobre a vírgula de Kant e fazer Filosofia e chega 

de micro ou, pior, mico filosofia. 

 

3 O espírito do tempo do momento hegeliano 

 

É bem conhecida, e lembrando Hegel, por isso mesmo é quase sempre não 

reconhecida a relação entre o Espírito do Tempo e o Espírito do Mundo, o primeiro 

como o ápice a que o pensamento (a ciência, a arte e a religiosidade) é capaz de alçar a 

si mesmo e o segundo como a totalidade das forças interativas dominantes em cada 

estágio da história. O descompasso que aí predomina tem sido a causa do surgimento 

dos homens históricos e, também, da ruína de cada um desses avatares da 

humanidade. 

O Espírito do Tempo, que na Arte e na Religião se representam em metáforas e 

parábolas e na Ciência se faz conceitos, enquanto é a encarnação da ousadia de se 

constituir em passos evolutivos da realização da Ideia de Liberdade, está sempre em 

conflito com o Espírito do Mundo que se plasma nas instituições dominantes em todas 

as esferas da condição humana e, por isso mesmo, se quer perpetuar, apresentando a 

si mesmo como a verdade definitiva, a realização suprema das possibilidades infinitas 

da construção do si mesmo do homem e do mundo, obviamente que para fugir da 
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contradição que isso encerra se fixa na linearidade e na sucessividade do pensar formal 

e, não raro, apela para a finitude da condição humana sem se dar conta de que a 

finitude de nossa condição é condição da nossa infinitude e não sua negação, negação 

aqui no sentido vulgar e não no sentido de determinação como usamos quando 

aprendemos a pensar com um Hegel, tributário de Espinosa. 

Assim como o trabalho deixou de ser pensado na sua forma mais simples e 

desde há algum tempo vem sendo apreendido como o ‘mundo do trabalho’, adquirindo 

uma complexidade como jamais se imaginou, ocupando e perpassando o todo da 

existência humana; de modo análogo, creio ser legítimo pensar o sistema econômico 

que um dos discípulos mais proeminentes de Hegel chamou de Capitalismo, esse 

sistema metamórfico, tornou-se omniabarcante, exercendo um poder efetivo através 

dos seus entes e não meramente como uma entidade fantasmagórica, uma mão 

invisível que manipula a realidade efetiva em seu favor; mas, insisto, esse sistema se 

manifesta como um espírito, na linguagem hegeliana, ou seja, do mesmo modo como 

falamos do espírito de um povo, com o agravante de que esse sistema econômico é um 

mundo que, para além de suas atividades práticas presentes no nosso cotidiano, tem 

presentado um domínio sobre os sonhos e aspirações mais legítimos da humanidade. 

Nós o atacamos intelectualmente desde Hegel, quando alertava nos escritos, 

conhecidos como a Filosofia Real, a perversidade em que se tratava a nova classe de 

trabalhadores que numa lógica cruel, pode produzir mais, mas isto diminui o valor de 

seu trabalho (Hegel, 1984, p.197) e o produto do seu talento não lhe permite o 

reconhecimento.  

Com efeito, o sistema econômico elegeu como pensamento único o modo 

positivista de fazer ciência, criou e acentuou divisões nos saberes e nas relações 

humanas, criou figuras de si mesmo como o capital financeiro volátil que 

paradoxalmente só cria a si mesmo mas opera a subsunção da realidade para favorecer 

sua própria existência e crescimento (lembro aqui da ‘redemocratização’ da América 

Latina). Nesse contexto, a Filosofia tem sofrido imensamente, sendo não somente 

contestada a legitimidade do seu discurso, de sua voz, mas relegada a uma abstração 

inconcebível por seus grandes afluentes, ora se satisfazendo com comentários, quase 

sempre de teor meramente ornamental, ora sendo objeto de reducionismos marotos 

que se apresentam como verdades filosóficas. 
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Sabemos, e não é de hoje, que o maior grau de realização que algo alcança é nele 

mesmo que começa seu processo de suprassunção, Marx havia prognosticado o fim do 

Capitalismo somente após a sua universalização plena, daí a sua tomada de posição 

em defesa da pujante burguesia americana frente aos lerdos mexicanos, na guerra que 

em seu tempo se travou entre EUA e México, pois segundo ele a vitória do México 

representaria um atraso na marcha do capitalismo para se universalizar. Hoje sabemos 

que dada a complexidade do capitalismo as coisas não são tão simples como sonhou 

Marx. Não obstante, o Espírito do Tempo permanece vivo e suas manifestações na 

ciência, seja na física contemporânea em suas vertentes, seja na astrofísica e 

adjacentes, seja na biologia, seja nos laboratórios de química, ainda que desde há 

aproximadamente um século tenham sido sistematicamente ignoradas por aqueles 

que têm se ocupado da Filosofia e fazem da Filosofia um olhar edipiano ocupado com 

o próprio umbigo; o Espírito do Tempo tem nos cobrado uma atitude de Naheit 

(palavra alemã com o duplo significado de: uma distância que aproxima e uma 

proximidade que distancia) como uma condição para estarmos juntos de nós mesmos. 

Pois bem, voltamos a contemporaneidade de Hegel, a assertiva hegeliana de que a 

discussão sobre a luz ser partícula ou onda é própria de quem se mantém no nível do 

Entendimento, pois para quem olha a partir da Razão sabe que a luz é partícula e onda 

simultaneamente; revela que a presença do Espírito do Tempo expressa nesse 

pensamento e que somente veio a ser reconhecido como verdade nos primórdios do 

século em que vivemos, quando demonstrada experiencialmente, começa finalmente 

a triunfar sobre o Espírito do Mundo em mais essa batalha. Afinal, a História não é um 

passeio no parque. 

 

A Metafísica, o Espírito do Tempo e o Espírito do Mundo 

 

Á guisa de conclusão dessa exposição, ocupo-me de modo brevíssimo da 

questão que a meu ver é a mais importante ou até mesmo a única que deve estar 

presente expressa ou subliminarmente em todas as reflexões filosóficas que sejamos 

capazes de ousar apresentar, qual seja, a Metafísica. Mas, por que se ocupar tão 

brevemente da questão mais relevante? Com a intenção de propiciar o sabor de 

mordiscar! E quiçá, despertar novas incursões. 
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As reflexões sobre a Metafísica desde Kant, excluindo-se Hegel e incluindo-se aí 

os críticos da Metafísica - os profetas do seu fim, têm cometido um erro lógico crasso, 

isto é, têm tomado a parte pelo todo. Quando Tales de Mileto atendendo às 

necessidades de seu tempo e lugar propôs uma Metafísica de base material e com ela, 

sem nenhuma pretensão quanto a isso, inaugurou a Filosofia estabelecendo o modus 

operandi e princípio fundamental desse modo de saber, abriu espaço a que seus 

sucessores na história universal adotassem também a sua base material como a única 

possível, com a devida vênia ao grotesco do exemplo por analogia, assim como entre 

nós se costuma fazer com algumas marcas de produtos pioneiros, nem toda esponja de 

aço é bombril. Nossos antepassados na construção do pensamento filosófico, 

lembrando um vez mais a arte musical para jogar com metáforas – fizeram muitas 

variações sobre um tema de Paganini, (Rapsódia Sobre um Tema de Paganini , Sergei 

Rachmaninoff,  a Variação XVIII foi incluída na trilha sonora do filme Somewhere in 

Time (Em algum lugar do passado), de 1980.) mas permaneceram, mesmo na crítica 

mais próxima de nós, presos a ideia de uma Metafísica de base material. 

Com efeito, os conhecimentos adquiridos, sobremodo, os advindos desde os fins 

do século dezenove têm nos evidenciado a insuficiência, a inconsistência e mesmo 

inverdade (sabemos que o falso não é caminho para o verdadeiro) da base material; 

pois não pode um epifenômeno ser a substância, ser aquilo que sustém a realidade 

efetiva e que contém em si as possibilidades infinitas do ser. A famosa equação com a 

qual foi anunciada a necessidade de ruptura com o domínio do Espírito do Mundo - 

E=mc2 , é a mesma que aponta a exigência de uma outra base de construção do 

pensamento metafísico, aqui de novo vemos a contemporaneidade de Hegel, pois nele 

encontramos uma possibilidade em seu anúncio de que a Substância é sujeito, no 

desvelamento mais profundo de que o Eu é o conteúdo da relação, o relacionar-se e o 

relacionar-se consigo mesmo. Parece que não só não temos sido capazes de perceber 

que essa é a mais grandiosa contribuição de Hegel, mas mesmo quando nos ocupamos 

dessa reflexão temos sido capazes de operar um reducionismo abissal que faz dela uma 

afirmação a mais perdida no mar dos filosofemas que abundam na pop filosofia ou 

mais recentemente na filosofia midiática. 

Num texto que escrevi na década anterior a esta que termina asseverei que na 

metafísica hegeliana, enquanto Metafísica do Conceito, torna-se efetivo o caminho que 

conduz do conhecer ao ser, cuja boa consequência permite à consciência-de-si finita 
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conhecer a si mesma, alcançar a sua meta, ou seja, conhecer a si mesma e compreender 

que o seu Si “é a revelação da profundeza, e essa é o conceito absoluto” (Hegel, 2002, 

§808, p. 544). 

Agora, sob inspiração hegeliana, penso ser possível uma Metafísica que tenha 

como base a relação e o relacionar, que pense a simultaneidade, que não pretenda 

abolir nem dissolver as contradições, mas apreendê-las no movimento de 

suprassunção do Espírito. Essa nova Metafísica terá de atender às exigências de nosso 

tempo e lugar, decifrando as consequências do saber científico atual para descortinar 

as possibilidades que nele estão implícitas, recuperar a religiosidade dos abismos e 

armadilhas que a restringem ao geocentrismo e, especialmente, prover a reflexão sobre 

nós mesmos de instrumental conceitual que nos permita adentrar nessa profundeza 

para realçar nossa singularidade, suprassumindo o solipsismo do ego num eu que é 

um nós, fazer das nossas diferenças aquilo mesmo que nos une, e estimular nossas 

ações na direção de construirmos uma sociedade mais justa e mais fraterna. 
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Introdução 

 

Apresenta-se a crítica hegeliana das categorias das ciências modernas na 

doutrina do aparecimento, que é desenvolvida na segunda seção da lógica da essência. 

Na Enciclopédia, Hegel diz sobre a lógica da essência: "Essa parte (a mais difícil) da 

lógica contém principalmente as categorias da metafísica e das ciências em geral – 

como produtos do entendimento reflexionante" (Enc. § 114 Obs. TW 8, 236). O 

primeiro capítulo da doutrina lógica da essência do aparecimento discute a coisa e suas 

propriedades sob o título “A existência"; o segundo capítulo "O aparecimento" discute 

a lei do aparecimento e a oposição do mundo do aparecimento e do mundo inteligível. 

O terceiro capítulo, "A relação essencial", trata das categorias da relação essencial: a 

relação do todo e das partes, a da força e de sua externacão e a do interior e do exterior. 

Aqui, Hegel submete essas categorias a uma crítica. 

O método de nossa pesquisa consiste em reconstruir partes do texto de Hegel e, 

ao mesmo tempo, manter o foco temático da crítica de Hegel às categorias das ciências 

modernas. A crítica de Hegel da coisa e de suas propriedades é, ao mesmo tempo, uma 

crítica ao empirismo como a medida da ciência. A ciência é mais do que o colecionar 

empírico de propriedades das coisas. Ela quer explicar as propriedades das coisas. 

Hegel não usa, portanto, primariamente o termo "fenômeno", mas "aparecimento", 

porque com isso está presente o contraste entre aparecimento e essência. A explicação 

científica das coisas visa a essência do aparecimento. As categorias utilizadas para a 

explicação são agora a lei do aparecimento e as categorias da relação essencial. Uma 
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vez que a lei explica apenas partes do mundo do aparecimento (não a totalidade do 

aparecimento), Hegel passa para as categorias da relação essencial que implicam uma 

referência holística ao todo dos aparecimentos. Hegel explicita os deficits de cada uma 

dessas categorias científicas em sua aparência. A pergunta que se levanta é sobre no 

que consiste uma explicação satisfatória para Hegel. O holismo deficiente das 

categorias da relação essencial pode ser demonstrado através dos exemplos das 

ciências humanas e sociais modernas. A questão é saber quais são os critérios para um 

holismo suficiente do pensar científico? A fim de clarificar esta questão, no final de 

nossa pesquisa será feita uma breve análise da estrutura lógica do conceito.  

O objetivo é, portanto, apresentar a crítica de Hegel ao empirismo como padrão 

da ciência e a avaliação hegeliana das ciências (naturais), que operam com o conceito 

de lei, e a crítica ao holismo deficitário nas ciências humanas e sociais 

contemporâneas. Por fim, analisam-se os princípios de um holismo corretamente 

compreendido no conhecimento científico. 

A pesquisa tem a seguinte estrutura:  I. Crítica da categoria da coisa e suas 

propriedades e crítica ao empirismo; II. A lei do aparecimento e o mundo inteligível. 

Realizações e limites das ciências naturais; III. Crítica das categorias da relação 

essencial. Crítica ao holismo deficiente das ciências humanas e sociais 

contemporâneas na perspectiva de Hegel; IV. O conceito como princípio do conhecer 

científico. Holismo falso e corretamente compreendido. 

 

1 Crítica à categoria da coisa e suas propriedades: crítica ao empirismo 

 

No primeiro capítulo da segunda seção "O aparecimento", Hegel trata da coisa 

e de suas propriedades. Em sua crítica da coisa, Hegel faz, ao mesmo tempo, uma 

apresentação crítica do empirismo. São examinadas, a partir da tradição filosófica, três 

concepções da coisa que, para ele, são inconsistentes: (1) a concepção da coisa como 

portadora de suas propriedades, (2) a concepção da coisa como feixe de suas 

propriedades e (3) a concepção da coisa, que forma uma síntese de ambas as 

concepções, isto é, a coisa como pontualidade ativa de suas propriedades. 

(1) De acordo com a concepção da coisa como portadora de propriedades, ela o 

é de modo sólido e firme, porém indeterminado. A compreensão da coisa como 

portadora de suas propriedades remonta à ontologia da substância medieval-
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aristotélica, que parte de substâncias individuais e perceptíveis (aistheta). Essa 

concepção tem a deficiência de que uma coisa portadora indeterminada de 

propriedades não pode ser qualitativamente distinguida de outras. O que distingue 

qualitativamente uma coisa de outras são suas propriedades. Se o desempenho de 

individualização está apenas do lado das propriedades, a concepção da coisa como 

portadora indeterminada torna-se obsoleta. 

(2) Então, passa-se para a contra-concepção e a coisa é determinada como um 

mero feixe de suas propriedades, com o qual esta perde sua função portadora e as 

propriedades se tornam, como diz Hegel, "matérias autossubsistentes" (sie 

verselbständigen sich: se independentizam) (Hegel, 2017, p. 146). Hegel interpreta o 

conceito de coisa do empirismo de Locke e Hume, a versão de feixe da coisa, como um 

produto de decadência da concepção metafísica clássica da coisa de Aristóteles. De 

acordo com Locke e Hume, o feixe das propriedades das coisas cai na consciência do 

sujeito cognoscente, uma concepção que Kant também endossa. Contra o subjetivismo 

empírico e transcendental, Hegel mantém uma concepção realista da coisa de acordo 

com a qual não é conferida à coisa suas propriedades pela consciência subjetiva, mas 

tem propriedades a partir de si mesma.  

(3) Contudo, também a versão de feixe da coisa, de acordo com a qual a coisa é 

o também, a síntese ou o feixe de suas propriedades é insustentável. Em que as coisas 

se diferenciam? O que individualiza as coisas? O que faz das coisas estas coisas 

determinadas? Elas diferenciam-se pelo fato de serem feixes determinados de 

propriedades. De acordo com o conceito de feixe, as coisas diferem umas das outras 

pelos diferentes feixes de propriedades nelas existentes. No entanto, em si mesmas, 

elas são recipientes ou meios (Medien) indeterminados. Com isso, no entanto, voltar-

se-ia ao conceito de portador dos singulares indeterminados. Porém, a concepção da 

coisa como portadora já passou para a concepção de feixe. 

Assim, a coisa recebe a sua individualização específica como esta coisa 

determinada através de um agrupamento determinado de propriedades — que, ao 

mesmo tempo, no entanto, não lhe compete essencialmente. Portanto, é externa a ela, 

de modo que ela perde sua individualização como isto através da alteração do 

agrupamento de propriedades. Com a alteração do feixe de propriedades, o caráter 

individual da coisa como isto também se altera. Hegel expôs a contradição da coisa 

assim: a coisa não é apenas o também passivo, o feixe de propriedades, mas também 
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constitui uma pontualidade ativa, porque as propriedades não só se comportam 

indiferentemente umas às outras, mas se relacionam umas com as outras de modo 

negativo ou excludente. No caso da pontualidade da coisa, a subsistência de uma 

propriedade nega a subsistência da outra. No caso do também do feixe, vale que a 

subsistência de uma é também a subsistência da outra. O feixe extenso das 

propriedades é somente um feixe determinado quando é contraído na pontualidade 

ativa sem extensão da coisa como isto. As propriedades têm sua subsistência num 

mesmo ponto na sua negação recíproca. Portanto, sua subsistência e, ao mesmo 

tempo, sua não subsistência. A coisa como esta coisa determinada é a contradição de 

suas propriedades determinadas consigo mesmas. A coisa está, assim, em constante 

alteração e, finalmente, em dissolução. 

Resumo: A contradição da coisa com suas propriedades qualifica a coisa como 

aparecimento. Uma vez que a coisa não tem autossubsistência, mas consiste em seu 

outro, ela se dissolve em aparecimento, ou seja, em uma entidade, que tem seu 

fundamento em outra coisa. 

Na lógica da essência, Hegel está interessado na questão da tarefa da ciência. O 

capítulo sobre a coisa e suas propriedades mostra que o conhecimento das coisas não 

vai além da coleção de suas propriedades. Em termos epistemológicos e ontológicos, 

esse conhecimento preenche a exigência do empirismo. Na pesquisa social e histórica 

moderna, por exemplo, há um departamento que se chama pesquisa empírica. Aqui, 

com muito esforço e uma consciência quase obsessiva, fatos são coletados, dados 

apurados e propriedades das coisas colecionadas sem colocá-las em uma conexão 

explicativa.  

A crítica de Hegel ao conhecimento empírico consiste em expor a contradição 

da concepção da coisa e suas propriedades. A contradição diz que a mera coleção 

quantitativa de propriedades constitui uma "conexão" que não é "nenhuma conexão": 

 
A coisa como esta é essa sua relação meramente quantitativa, uma mera coleção, 
o também das mesmas. Ela consiste de um quantum qualquer de uma matéria, 
também  de uma outra, também de outras; essa conexão, de não ter conexão 
alguma, constitui unicamente a coisa (Hegel, 2017, p. 149).  

 

O conhecimento empírico, que trata de colecionar propriedades das coisas, não 

penetra no interior, na essência das coisas, mas permanece no exterior de sua 

existência, quer dizer, em seu aparecimento. Portanto, para Hegel, o conhecimento 
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empírico é superficial e externo. Ele não conduz a uma verdadeira explicação das 

coisas. 

 

2 Lei do aparecimento e mundo inteligível: Realizações e limites das 
ciências naturais 
 

A transição da coisa e suas propriedades para a lei do aparecimento (no segundo 

capítulo da seção sobre o aparecimento) corresponde à transição da percepção para o 

entendimento na Fenomenologia do Espírito. A primeira área da ciência é a área do 

entendimento que procura determinar as leis do aparecimento. A concepção da lei do 

aparecimento vai além da concepção empírica do conhecimento como percepção. 

Contudo, de acordo com Hegel, a concepção do entendimento ainda não é suficiente 

para cumprir as tarefas da ciência. Pois, do mesmo modo como, no conhecimento da 

lei, a diversidade incoerente dos aparecimentos permanece desconhecida, assim o 

conhecimento inteligível da própria lei permanece meramente uma multiplicidade 

diversa. Um conhecimento da totalidade que vai além do conhecimento da lei apenas 

vem à tona com as categorias da relação essencial, ainda que de forma deficiente. Deve-

se, portanto, fazer uma distinção entre um holismo deficitário e um holismo 

corretamente compreendido. Ainda assim, as categorias da relação essencial 

conduzem a um holismo deficitário. A concepção da ciência holística, que Hegel 

defende, só é alcançada na transição da essência para o conceito. 

O conhecimento da lei vai além da mera coleção de propriedades das coisas. 

Pois a lei estabelece uma relação necessária entre dois aparecimentos. A lei é, portanto, 

um conceito de relação. As categorias explicativas são categorias de relação. Hegel 

explora o parentesco etimológico (em alemão) entre "pôr" e "lei" em um sentido duplo: 

(1) A lei é o produto (= o ser posto) da reflexão do entendimento; (2) o ser da lei 

adquirido através da intervenção do entendimento na imediatidade do aparecimento 

é o ser em si não posto. A lei mantém firme as estruturas relacionais essenciais e 

necessárias do aparecimento. 

Hegel desenvolve duas formas diferentes da lei. Por um lado, a lei é imanente 

ao aparecimento; por outro lado, a lei do aparecimento transcende o aparecimento. A 

lei imanente ao aparecimento contém as determinações essenciais do conteúdo do 

aparecimento na sua relação necessária como base do aparecimento. Hegel descreve a 

primeira forma da lei como "imagem quieta" (Hegel, 2017, 160) do aparecimento. A 
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deficiência crucial dessa forma da lei é que, em primeiro lugar (1), a lei é demasiado 

estreita para a alternância do aparecimento, demasiado abstrata para chegar perto do 

movimento do aparecimento, e, em segundo lugar (2), mantém firme apenas o 

conteúdo essencial, e não o conteúdo inessencial do aparecimento. Em terceiro lugar 

(3), as determinações ligadas de conteúdo são apenas dadas, não resultantes ou 

dedutíveis da própria lei. Enquanto a primeira e a segunda deficiência dizem respeito 

à deficiência na relação entre a lei e o aparecimento, a terceira deficiência diz respeito 

à deficiência da própria lei. Os momentos do conteúdo da lei estão apenas numa 

conexão factualmente necessária, não resultam necessariamente um do outro. 

Exemplo: a lei da queda não abrange todo o aparecimento do movimento de 

queda, que contém o momento da resistência ou do atrito. Esse aspecto deve ser levado 

em conta por outra lei que é acrescentada, a lei da travagem do meio antagônico. Isso 

conduz a uma pluralidade indeterminada de leis. Além disso, a lei da queda constata o 

movimento da queda apenas como uma relação no espaço e no tempo, bem como 

mantém que a distância percorrida é proporcional ao quadrado do tempo necessário 

para isso, sem que o espaço e o tempo estejam eles próprios numa relação necessária 

entre si por esse movimento. 

A segunda forma da lei supera as deficiências da primeira, na medida em que a 

lei vai além do mundo do aparecimento como um todo. Enquanto a lei inerente ao 

aparecimento atua como uma relação de ordem de aparecimentos determinados, a lei 

transcendente apresenta o princípio explicativo das determinações do aparecimento. 

A lei transcendente atua como fundamento das determinações postas em relação 

necessária entre si. Com isso, está remediada a deficiência da lei de ser apenas uma 

imagem quieta dos aparecimentos. O reino estático das leis se determinou para um 

reino movido e inteligível de leis. Disso resulta a ideia de um mundo inteligível e 

movido dentro de si, estruturado em conformidade à lei que é em si e para si, que não 

é apenas o fundamento para o aparecimento essencial, mas também para o conteúdo 

inessencial do aparecimento. 

Exemplo: enquanto o conceito de lei inerente ao aparecimento pode ser 

exemplificado pelas leis terrestres sublunares, conforme matematicamente 

formuladas na mecânica de Newton, tais como a lei da queda acima mencionada, o 

mundo da lei em movimento pode ser ilustrado pelas leis planetárias translunares do 

movimento descobertas por Galileu e Kepler. Hegel não apenas está interessado em 
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constatar as leis de movimento celestial, mas em sua prova filosófica, nomeadamente 

da unidade interior e da união de espaço e tempo. Pode-se objetar que Hegel quer 

provar, aqui, algo que não pode ser provado. Mesmo assim, o ponto de vista de sua 

explicação filosófica deve ser reconhecido. 

Hegel denomina esse mundo inteligível da lei em movimento o "mundo 

invertido" (Hegel, 2017, p. 166). Ele não é apenas a imagem quieta do aparecimento 

como a primeira forma da lei, mas a contra-imagem completa ou imagem de espelho 

do mundo do aparecimento. O panorama completo do mundo dos aparecimentos é o 

ideal da ciência moderna (natural), que não quer deixar nenhuma zona branca no 

mapa do mundo dos aparecimentos. 

Como fundamento do mundo do aparecimento, o mundo inteligível é idêntico 

ao mundo do aparecimento em termos de conteúdo. Ao mesmo tempo, o mundo 

inteligível é, no que concerne à forma, diverso do mundo do aparecimento. O mundo 

inteligível é, assim, o fundamento, enquanto o mundo dos aparecimentos é o 

fundamentado. O que é sensível no mundo dos aparecimentos é inteligível no mundo 

da lei. Por causa disso, Hegel denomina-o mundo invertido. A oposição do mundo 

sensível do aparecimento e do mundo inteligível que é em si e para si, regressa ao ponto 

de vista da explicação científica do mundo do aparecimento. Quer dizer, para Hegel, à 

autodiferenciação do mundo inteligível que é em e si e para si, faz emergir a divisão do 

mundo do aparecimento e do mundo inteligível.   

Com isso, de acordo com Hegel, um primeiro passo para a realização da lei do 

conhecimento, com o qual o aparecimento passa para a relação essencial, se efetuou. 

O reino inteligível movido pelas leis pervade, estruturalmente, a totalidade do 

conteúdo sensível do mundo dos aparecimentos. Isso é expresso de tal forma que o 

mundo sensível do aparecimento regressa nele mesmo ao mundo inteligível da lei 

como seu fundamento e, ao mesmo tempo, emerge dele como seu fundamento. Ambos 

os mundos acolhem um ao outro e participam um do outro. 

Com isso, a oposição entre o mundo sensível do aparecimento e do mundo 

inteligível da lei que é em si e para si está suprassumida. As formas da existência dos 

dois mundos, a existência imediata e refletida ou inteligível, experimentaram uma 

totalização em que cada um "continua" (Hegel, 2017, p. 168) no outro, e, portanto, é 

ela mesma unidade da existência imediata e refletida. No entanto, permanece uma 

assimetria entre a dimensão refletida e a dimensão imediata da totalidade ou do 
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universo da existência que surgiu. A relação essencial é a relação de formas 

autorrelacionadas e constituídas da totalidade, a relação necessária da totalidade 

refletida e imediata. A relação essencial é uma categoria relacional holística, ou seja, 

uma categoria do conhecimento da totalidade. 

A transição da lei e do aparecimento para a relação essencial pode ser entendida 

assim que o conceito de lei é insuficiente para o conhecimento da totalidade. Assim, 

pode-se dizer que a lei do aparecimento não pode (1) ser idêntica apenas ao 

aparecimento (ou ser sua base), nem pode (2) ser diferente apenas do aparecimento (e 

ser seu fundamento ou princípio) se a lei deve ser a explicação da totalidade do 

aparecimento. Para esse propósito, teria de ser possível estabelecer uma unidade das 

duas formas de lei, portanto, uma unidade da lei inerente ao aparecimento e daquela 

transcendente do aparecimento. No entanto, isso não é possível de acordo com Hegel. 

A unidade do universo da existência não pode, portanto, ser explicada sob o conceito 

anteriormente desenvolvido de lei. De fato, Hegel é da opinião que a física teórica não 

pode desenvolver matematicamente a unidade da física terrestre e da mecânica celeste 

e, portanto, não pode desenvolver matematicamente a unidade do universo. 

Permanece um resto de uma divisão não resolvida de ambos os campos. O que é 

necessário é a transição para uma nova categoria: a relação essencial. 

A transição do conhecimento da lei para a relação essencial caracteriza um 

modo inteiramente novo de conhecimento, tal como foi posteriormente propagado por 

Ernst Cassirer como a transição do pensamento de substância para o pensamento de 

função (i.e., pensamento de relação). Através dessa transição, uma nova forma de 

ciência, que pode ser denominada de conhecimento da totalidade, está posta em 

marcha. Essa concepção da ciência, que visa ao todo e inclui a interdisciplinaridade, 

realiza-se sobretudo no pensamento de Karl Marx. Com as categorias da relação 

essencial, a ciência não se limita mais ao conhecimento das leis dos aparecimentos, 

mas desenvolve as conexões necessárias da totalidade. 

 

3 Crítica às categorias da relação essencial. Crítica ao holismo deficiente 
das ciências humanas e sociais contemporâneas a partir de Hegel 
 

Acabamos de falar sobre o desempenho e os limites do conhecimento científico 

da lei. Voltemos a falar agora sobre as categorias da relação essencial que Hegel trata 

no terceiro capítulo da segunda seção sobre o aparecimento. Na relação essencial, 
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trata-se da relação de determinações relativamente autossubsistentes, das quais se 

pode ganhar apenas uma compreensão relativa, quer dizer, deficitária da totalidade. À 

diferença das determinações puras da reflexão (diferença e identidade, desigualdade e 

igualdade, negativo e positivo) tratadas na primeira seção da lógica da essência, que 

têm sua autossubsistência apenas em sua relação excludente entre si, os lados da 

relação essencial são autossubsistentes, mas têm significado apenas na relação com ao 

outro. 

A seguir, apresentam-se, inicialmente, as caracterizações das categorias da 

relação essencial, que são explicadas mais detalhadamente através de exemplos da 

ciência moderna. 

(I) A figura elementar da relação essencial é a do todo e das partes. Hegel 

compreende essa relação, primeiramente (1), como contraditória, porque ambos os 

lados da relação são independentes e, ao mesmo tempo, apenas são concebíveis em 

relação um ao outro. Em segundo lugar (2), a relação do todo e das partes se apresenta 

como uma relação circular de pressuposição recíproca. O todo, como a condição das 

partes, está, por sua vez, condicionado pelas partes. O todo condiciona as partes e as 

partes condicionam, inversamente, o todo. Finalmente, em terceiro lugar (3), ambos 

caem fora, dicotomicamente, um do outro em duas identidades tautológicas: o todo 

não é igual às partes como partes, mas apenas a si mesmo e as partes não são iguais ao 

todo, mas apenas ao todo dividido, portanto, iguais às partes como partes. Em quarto 

lugar (4), a desintegração do todo e das partes manifesta a contradição de cada lado da 

relação por si mesma. O todo e as partes são a contradição que regressa ao seu 

fundamento, à unidade negativa pela qual cada um dos lados está posto como um 

suprassumir-se e um passar para o outro lado mediado pelo outro lado. Com isso, a 

relação do todo e das partes passa para a da força e de sua externação. 

Nas ciências, no que diz respeito a determinação da Coisa como relação do todo 

e das partes encontra-se nas considerações do sistema. A economia política determina 

a economia como um todo que consiste em partes. O todo do sistema é constituído 

pelos elementos que são necessários para o funcionamento do todo. Inversamente, o 

todo é a condição e o fundamento para o funcionamento de suas partes singulares. Na 

economia política, a determinação circular da Coisa como relação do todo e das partes 

é desenvolvida para uma teoria da harmonia. Nas ciências, a não explicação deficitária 

do objeto tem sempre algo apologético a seu respeito. Na sociologia, por exemplo, a 
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teoria do sistema de Niklas Luhmann parte da determinação da sociedade como um 

sistema, que ele explica com a relação do todo e das partes. Adorno também segue, em 

sua teoria social, a lógica das partes e do todo, que foi criticada por Hegel conforme 

exposto acima, sem reconhecer o círculo vicioso que resulta da aplicação dessas 

categorias. Finalmente, desde Dilthey, na hermenêutica é trabalhada a relação do todo 

e das partes, com a peculiaridade de que a constituição circular e contraditória dessa 

relação é conhecida, mas não criticada, mas apenas avaliada positivamente sob o título 

"círculo hermenêutico". Poder-se-ia enumerar outros exemplos. Resumindo, se a 

explicação de um sistema (economia, língua, sociedade, etc.) com a ajuda das 

categorias da relação do todo e das partes, então, cai-se, imediatamente, no círculo 

defeituoso em que se explica o todo das partes, e vice-versa, as partes do todo. Uma 

explicação circular não é uma explicação efetiva, mas tautológica, ou seja, apenas 

afirma-se que A=B e B=A. Mostra-se que temos de fazer uma correção na explicação 

de sistemas holísticos para superar essa deficiência. Um primeiro passo da superação 

do círculo falso do todo e das partes reside na intelecção que o todo é mais do que a 

soma de suas partes. 

(II) Tratemos da segunda relação essencial, a relação da força e de sua 

externação, para a qual a relação do todo e das partes passou. A crítica de Hegel à 

relação da força e de sua externação pode ser reconstruída em quatro passos. 

Primeiramente (1), a contradição interna da força em sua relação com a externação é, 

assim, explicitada: a força é a contradição que tem sua identidade no fato de 

suprassumir-se em seu outro, em sua externação. Então, ela não é mais força, porque 

ela existe apenas em sua própria negação, ou seja, em sua externação. Em seguida (2), 

é mostrado o aspecto tautológico da relação da força e de sua externação. A externação 

expressa apenas o mesmo conteúdo da força de outra forma, isto é, numa duplicação 

do mesmo conteúdo. Em terceiro lugar (3), afirma-se que a expressão da força é 

condicionada por outra força que a solicita, de modo que a externação da força existe 

apenas na interação de duas forças diversas que são, simultaneamente, solicitantes e 

solicitadas, portanto, ativas e passivas. A força é essencialmente de natureza finita, 

dependente de outra força. A força se afasta de si mesma. Em quatro lugar (4), a força 

apenas se expressa na exterioridade, isto é, relaciona-se consigo mesmo apenas na 

esfera de externação. Então, a relação da força e de sua externação passou para a 

relação do interior e do exterior. 
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Para a relação entre força e sua externação, Hegel usa na lógica do ser sobretudo 

exemplos da física: a aplicação da força atrativa e repulsiva feita por Kant para explicar 

as densidades diversas da matéria (Hegel, 2016, pp. 185-192); a aplicação da força 

centrípeta e centrífuga por Newton para explicar o movimento elíptico dos corpos 

celestes (cf. Hegel 2016, pp. 409-412). Um outro exemplo: Kant explica o ato de 

conhecer a partir da externação da faculdade de conhecer. O conhecer é duplicado em 

si mesmo e pela faculdade é feita a externação do ato de conhecer. A Coisa é 

compreendida como externação de uma força.  

Podemos usar exemplos das ciências humanas para demonstrar a deficiência 

dessas categorias. Nas ciências contemporâneas, muitas vezes se encontra a 

determinação de uma Coisa como externacão de uma força. Na psicologia, por 

exemplo, a metafísica das forças humanas intrínsecas ocorre na determinação da 

inteligência humana. O comportamento inteligente é definido como externação das 

capacidades da inteligência em resolver problemas e, inversamente, ela é caracterizada 

apenas pelas suas externações. A explicação da inteligência pela sua capacidade é uma 

explicação tautológica, ou seja, uma explicação inadequada. Na Enciclopédia Hegel 

diz:  

Costuma-se afirmar que a natureza da própria força seria desconhecida e se 
conheceria somente sua externação. Por um lado, a determinação inteira do 
conteúdo da força é exatamente o mesmo que o da externação; a explicação do 
aparecimento de uma força é, por causa disto, uma tautologia vazia (Enc. I § 136).  

 

Esse tipo da explicação de um aparecimento como externação de uma força, na 

verdade, tem a forma da explicação. A forma da reflexão duplica a Coisa naquilo que 

deve ser explicada e na sua explicação. Contudo, ela é, de acordo com o conteúdo, uma 

tautologia. Acontece uma duplicação da própria Coisa em força e em sua externação. 

A duplicação da Coisa em força e em sua externação, e a afirmação de que a força seria 

desconhecida e somente sua manifestação seria conhecida são uma reflexão 

tautológica, Hegel diz, que isso cai no vazio: a Coisa é apreendida como externação ou 

aparecimento de uma força desconhecida. Na psicologia moderna, temos ainda um 

outro exemplo, as guerras são explicadas pela faculdade de agressão do ser humano, 

como exteriorização de uma força interior. Consideremos mais detalhadamente a 

explicação da guerra ou da agressão pelo impulso de agressão do ser humano. Neste 

caso, o mesmo conteúdo (a guerra ou a agressão), que se pode perceber no mundo 

exterior, é transferido para a natureza interior do ser humano. Nisso reside a afirmação 
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coloquial: “o ser humano é assim mesmo”. Esta afirmação não é muito crítica. O defeito 

deste tipo da explicação, contudo, não é percebido pela psicologia. Nisso reside, ao 

mesmo tempo, sua vantagem: todas as coisas no mundo passam a ser compreendidas 

dessa maneira, na medida em que este ponto de vista é transferido para a natureza 

interior do ser humano, natureza que, por sua vez, é tomada como imperscrutável.  

Consideremos ainda uma outra ciência humana contemporânea. Também a 

pedagogia explica a atividade da aprendizagem de modo deficiente a partir da 

capacidade dessa atividade. Por meio da duplicação da atividade de aprendizagem em 

força e sua externação, perde-se a determinidade do objeto. Porque a capacidade de 

aprender é apenas a possibilidade de sua externação, então, para que a capacidade se 

expresse, precisa-se de condições ulteriores que tornem as externações possíveis. A 

questão então é: sob quais condições externas a aprendizagem é de excelência? Para 

Hegel a externação da força tem que ser solicitada por uma força diversa dela. A 

explicação da Coisa por uma força se afasta sempre mais da própria Coisa. A explicação 

da Coisa não ocorre em relação a si mesma, mas em relação a outra Coisa. Essa 

deficiência da categoria da força não apresenta mais a categoria da causa. À diferença 

da força, que tem que ser solicitada para uma externação por meio de uma outra força, 

a causa é “fonte autossubsistente do produzir a partir de si mesma” (Hegel, 2017, p. 

227). A partir daqui se torna compreensível a crítica de Hegel a Herder, qual seja: de 

que não é suficiente determinar “Deus como força” (Enc. I § 136 obs.). 

Deixe-nos anotar uma conclusão: se eu explico, por exemplo, a inteligência a 

partir da capacidade de ser inteligente ou a agressão (guerra) a partir do impulso da 

agressão, então a tautologia dessa explicação fica, imediatamente, claro, porque o 

mesmo é dito de outra forma. Uma explicação tautológica não é uma explicação. Na 

lógica da essência Hegel também fala de um "formalismo" (Hegel, 2017, p. 109) da 

explicação. Para evitar qualquer equívoco, seja dada uma indicação: A declaração de 

que o ser humano é capaz de pensar ou de aprender ou de ser inteligente, não é falsa. 

Falsa não é também a afirmação de que no agir social ou econômico os seres humanos 

seguem motivos determinados. A deficiência reside em querer explicar em tais juízos 

o que significa o pensar, o aprender ou o agir social e econômico.  

Resumo: com a determinação do objeto como relação do todo e das partes e 

como relação da força e de sua externacão, o objeto é determinado como relação 

negativa consigo mesmo, quer dizer, como contradição de ser aquilo que ele não é. A 
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contradição aparece também de tal forma que a unidade da essência e do aparecimento 

é produzida apenas na sua separação. A essência da Coisa como ela é objetiva em suas 

determinações, isto é, a Coisa em sua realidade efetiva não é compreendida. Com as 

teorias que trabalham com as categorias relacionais do todo e das partes ou da força e 

sua externação, a oposição do aparecimento e da essência do objeto não é superada, 

mas continua a existir. A unidade da essência e do aparecimento ainda não está 

estabelecida. 

(III) A versão mais incisiva da relação essencial é a relação do exterior e do 

interior. Essa relação tem as seguintes peculiaridades: (1) Um e o mesmo conteúdo de 

uma Coisa apresenta-se na diferença de forma entre essência interior e ser exterior. O 

interior e o exterior formam a diferença de forma, a Coisa o conteúdo. A oposição entre 

interior e exterior não pode ser mantido, pois nele se apresenta a mesma Coisa. (2) 

Então, a Coisa em seu conteúdo idêntico está numa relação formal com sua diferença 

entre o interior e o exterior: a Coisa em seu conteúdo idêntico é o interior; a diferença 

da forma entre o interior e o exterior é o exterior. (3) De acordo com Hegel, porém, 

ambas as relações do interior e o exterior são a mesma relação, a mesma diferença de 

forma que se suprassume. Porque a relação entre a Coisa interior, cheia de conteúdo, 

e suas diferenças externas de forma é, ela mesma, um caso da diferença de forma entre 

o interior e o exterior que se suprassume, não há nenhum conteúdo interior da Coisa 

que seja diferente de sua forma exterior. Disso resulta, em quarto lugar (4), que o 

interior e o exterior não são apenas idênticos conforme o conteúdo, mas também 

idênticos conforme a forma. O interior da Coisa não pode ser separado de seu exterior 

e o exterior da Coisa não pode ser separado do seu interior. Se a essência interior da 

Coisa se manifesta no aparecimento exterior, então temos diante de nós a Coisa em 

sua efetividade. A manifestação da essência no aparecimento é a efetividade. Com isso, 

Hegel desenvolveu a unidade do interior e do exterior como efetividade da crítica da 

oposição do interior e do exterior. Se quisermos considerar uma Coisa na sua 

efetividade, então temos de conceitualizá-la como unidade do interior e do exterior. 

Exemplo: a crítica à oposição entre o interior e o exterior é de importância 

crucial na explicação das ações. Como um ente que tem um lado interior, o ser humano 

tem a capacidade de separar esse lado interior do lado exterior. As ações são, por um 

lado, comportamentos externamente observáveis e, por outro, está no fundamento 

deles uma intenção mental que não pode ser externamente percebida. O ser humano 
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pode usar essa diferença entre interior e exterior, por exemplo, para negar sua 

responsabilidade por suas ações ("Eu não queria fazer isso"). Hegel argumenta que 

essa separação do interior e do exterior não pode ser mantida na explicação de ações 

sem cair em contradições.  

Uma intenção agressiva que permanece em nível interior é ela mesma algo 

externo frente à ação agressiva. A agressão executada, mecanicamente, de modo 

externo, que não seja uma expressão de uma intenção interior, é um mero 

acontecimento natural, ou seja, um movimento meramente corpóreo. A intenção não 

fornece nenhuma informação sobre o caráter de uma pessoa, ou seja, suas intenções 

internas permanecem externas a sua ação. Apenas como unidade viva do interior e do 

exterior um sujeito é uma instância de agir conforme razões, ou seja, é um sujeito livre 

que atua exteriormente conforme suas intenções interiores.  

Quando a intenção interior e a ação exterior se opõem uma à outra, então é 

possível descobrir, apenas retrospectivamente, o que realmente se pretendia. Isso 

porque as intenções interiores de um ser humano se realizam apenas nas obras, ou 

seja, nas ações externas. De acordo com Hegel, o caráter de uma pessoa apenas se 

revela por meio da realização atuante de suas intenções interiores. Hegel afirma, 

exatamente, isso na Filosofia do Direito:  

 
O que o sujeito é, é a série de suas ações. Quando essas são uma série de produções 
sem valor, assim a subjetividade do querer é igualmente sem valor; quando, pelo 
contrário, a série de seus atos é de natureza substancial, assim é também a vontade 
interior do indivíduo (Hegel, Filosofia do Direito, 2010, FD, § 124; TW 7, 232).  

 

Na Enciclopédia Hegel se volta contra a separação do entendimento do interior 

e do exterior na avaliação de uma pessoa com uma citação do Evangelho de Mateus: 

“Pelos seus frutos os conhecereis” (Mateus 7, 16) (Enc. § 140 adendo). Com efeito, a 

pessoa pode se disfarçar e esconder, “mas não seu interior em geral, o qual se manifesta 

infalivelmente no decurso da vida” (Enc. I § 140 adendo). Na avaliação de uma pessoa 

referente às suas ações precisamos considerar a pessoa na sua unidade interior e 

exterior. A separação das intenções e das ações serve tanto para desculpar ou acusar a 

pessoa que age. Ou se aponta para as boas intenções, que infelizmente não aparecem 

nas ações, ou se reduz as ações bem-sucedidas, apontando para as más intenções. No 

segundo caso se trata da perspectiva psicológica dos camareiros de grandes 

personalidades na história que Hegel critica na Filosofia do Direito: “[...] é a visão "dos 
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camareiros psicológicos, para os quais não há heróis, não porque estes não o sejam, 

mas porque aqueles são só camareiros" (Fenomenologia do Espírito, p. 616)” (FD § 

124 Obs.). Face à separação psicológica da ação exterior e da intenção interior, Hegel 

propõe as explicações racionais das ações, de acordo com a unidade da intenção 

interior e da ação exterior. 

Resumo: porque a separação do interior e do exterior não pode ser mantida 

sem contradição é necessário pensar a unidade do interior e do exterior. Nesse sentido, 

na Enciclopédia, Hegel cita Goethe: “A natureza não tem nem cerne nem casca, ela é 

tudo de uma só vez” (Enc I § 140 Adendo).  

 

4 Conceito como princípio do conhecer científico: holismo falso e holismo 
correto  
 

Qual é, portanto, a peculiaridade da relação essencial? Pode-se argumentar que 

a determinação da totalidade pelas relações essenciais é apenas uma determinação 

relativa da totalidade. Cientificamente falando, é um holismo deficitário que trabalha 

com essas categorias. A lógica da relação essencial permite apenas um conhecimento 

deficiente da totalidade. Consequentemente, a crítica de Hegel da relação essencial 

desemboca, primeiramente, na categoria do absoluto, a determinação não mais 

relativa da totalidade. A relação de reflexão entre o interior e o exterior se suprassume 

na efetividade, e o conhecimento da totalidade se dá a conhecer como o conhecimento 

da efetividade ancorado no absoluto, que Hegel executa na lógica do conceito. 

Qual é o déficit na relação de reflexão que Hegel supera através do absoluto? A 

lógica da essência é uma apresentação crítica das "categorias da metafísica e das 

ciências em geral – como produtos do entendimento reflexionante" (Enc. § 114 Obs.). 

Sob o título "relação essencial", Hegel apreende modos da determinação relativa da 

totalidade da Coisa, portanto, a determinação da totalidade da Coisa pela relação com 

outro, ou seja, outras Coisas. A Coisa, na sua totalidade, recebe pela relação essencial 

apenas uma determinação relativa, nomeadamente no recurso a outro, ou seja, a outra 

Coisa. A Coisa não é determinada a partir de si mesma, mas por outro. Sua versão mais 

incisiva recebe esse tipo da determinação da totalidade por relação a algo na relação 

do interior e do exterior. 

A afirmação, então, é que a explicação da totalidade de uma Coisa por meio da 

relação de reflexão é uma explicação deficiente porque falta algo nela. O que falta nesta 
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explicação? Falta a determinação da totalidade da Coisa em relação consigo mesma: a 

determinação não relativa da totalidade da Coisa é a sua determinação absoluta. 

Portanto, a crítica da relação de reflexão conduz ao absoluto. O absoluto é o ponto de 

partida para a determinação da totalidade da Coisa como unidade da relação consigo 

mesma e da relação com outro que constitui a estrutura do conceito. 

Com o absoluto, a lógica da essência entra no terreno onde a transição da 

essência para o conceito pode ser efetuada. Hegel explica a transição do círculo vicioso 

da interação de causa e efeito para o conceito e, com isso, de um holismo mal-

entendido para o holismo corretamente compreendido na Enciclopédia na base dos 

costumes e da constituição do povo espartano: 

 
Se, por exemplo, considerarmos os costumes do povo espartano como o efeito de 
sua constituição, ou, inversamente, a constituição como o efeito de seus costumes, 
por justa que possa ser essa consideração, esse modo de compreender não nos 
proporciona nenhuma satisfação última, porque de fato não se conceitua nem a 
constituição nem os costumes desse povo; o que só acontece quando os dois lados, 
e também os demais lados particulares, que manifestam a vida e a história do povo 
espartano, são conhecidos como fundados nesse conceito (Enc. § 156 Adendo, TW 
8, 302). 
 

 

Nesse exemplo histórico, trata-se da explicação holística do que constitui o povo 

espartano. Popular para tais explicações é o uso da categoria da interação. Com efeito, 

os costumes e a constituição de Esparta interagem entre si; contudo, o círculo da causa 

e do efeito deixa aberta a questão de em que consiste a conexão entre os dois fatores. 

Fica-se parado na situação em determinar ambos os lados um pelo outro, e assim não 

se alcança a determinação de nenhum dos dois lados. O lado a ser explicado (costumes) 

apenas é explicado pelo outro lado (constituição), que é ele mesmo inexplicado, e para 

explicar esse lado (constituição), estamos novamente remetidos de volta ao primeiro 

lado inexplicado (costumes). Isso não significa que os costumes e a constituição não 

interajam de fato, mas que é necessário encontrar um terceiro para explicar a interação 

entre os dois lados. Para averiguar esse ponto, um terceiro, o princípio tem de ser 

encontrado, o princípio que se determina a si mesmo na alternância dos dois lados: 

esse é o conceito do povo espartano. O conceito determina em que consiste o espartano 

desses costumes e dessa constituição. O conceito conduz, portanto, para fora do círculo 

de explicação da interação e abre, assim, um holismo científico devidamente 

compreendido. 
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No final da lógica da essência no item sobre a interação Hegel segue o seguinte 

esquema da transição da interação ao conceito (cf. Hegel, 2017, pp. 238-240): 

 

substância (ativa, passiva)  =  substância (passiva, ativa) 

 

substância (como causa sui fundamentada por si mesma) =  

conceito 

 

A interação como causalidade mútua de duas substâncias, uma ativa e outra 

passiva, leva à identidade da substância ativa e passiva. A substância é a interação 

“una” consigo mesma, isto é, ela não é uma causa sui dogmaticamente pressuposta, 

mas uma causa sui estabelecida por si mesma e, portanto, pelo conceito. 

O conceito é a forma do pensar em que o pensar atinge seu objetivo de 

determinar a verdade da Coisa. Ao contrário da essência que se perde em sua 

negatividade, o conceito é a pura relação consigo mesmo como negatividade que se 

relaciona consigo. Ele permanece sempre consigo mesmo na sua relação negativa 

consigo mesmo. O conceito não se move mais, portanto, em contradições não 

resolvidas. Ele é como que a própria contradição dissolvida. Essa é a diferença em 

relação à essência que foi introduzida como uma “relação negativa consigo (Hegel, 

2017, p. 33). A negatividade ancorada na autorrelação do conceito é a negatividade 

iluminada, transparente e não mais imediata. A este respeito, o autorrelação do 

conceito é também uma autorrelação negativa como a essência antes dele, não mais 

uma negatividade opaca. 

A mensagem que o conceito contém diz que o esclarecimento da Coisa se dá por 

meio da transparência do pensar. Essa mensagem diz respeito ao conceito como um 

todo, sua clareza ou transparência imperturbada. O conceito é a unidade da 

universalidade, da particularidade e da singularidade de tal forma que ele mesmo está 

inteiramente dentro dessas determinações. De acordo com Hegel, o conceito “é 

totalidade, enquanto cada um dos momentos é o todo [...] posto com ele como unidade 

inseparável” (Enc.§ 160), – a clareza do conceito, em que toda diferença não faz uma 

interrupção, uma turvação, mas é igualmente transparente" (Enc. § 164 Obs. TW 8, 

314). A determinação progressiva do conceito se efetua como "desenvolvimento" (Enc. 

§ 161 TW 8, 308) do conceito, no qual ele permanece idêntico a si mesmo em 
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transparência clara, não se torna outro, quer dizer, não passa para algo outro, no qual 

ele não está consigo mesmo, mas se desdobra livremente fora de si mesmo. Essa é a 

autodeterminação transparente do conceito da Coisa. De acordo com Hegel, a intenção 

de trazer algo ao conceito tem de satisfazer essas exigências.  

Resumo: A estrutura lógica da essência consiste na negatividade absoluta, na 

relação negativa consigo. Por causa disso, a essência se move nas contradições não 

resolvidas. A estrutura lógica do conceito consiste na unidade da autorrelação e da 

negatividade absoluta. Por causa disso, o conceito contém as contradições como 

suprassumidas. O holismo correto do conceito contém: (i) o círculo necessário e 

irredutível do pensar, (ii) as contradições suprassumidas. O holismo correto do 

conceito permite o desenvolvimento consistente do todo, que é capaz de resolver 

contradições.  

 

Conclusão 

 

  (1) Nós consideramos a crítica de Hegel da coisa e sua crítica ao empirismo. A 

coisa é, antes de tudo, um portador de propriedades, depois algo que consiste em 

"matérias", um mero feixe de propriedades. Uma vez que a coisa não tem 

autossubsistência, mas consiste em e de seu outro, ela finalmente se dissolve no 

aparecimento. Para Hegel, a superficialidade e exterioridade científica do 

conhecimento empírico, que se limita à coleção de propriedades das coisas, é objeto da 

crítica. A pesquisa empírica visa à coleção completa de aspectos que podem ser 

expostos nas coisas sem chegar a uma explicação efetiva das coisas. 

(2) De acordo com Hegel, a tarefa da ciência é averiguar as leis dos 

aparecimentos que explicam por que às coisas competem propriedades determinadas. 

O âmbito da ciência (natural) é o reino do entendimento que procura determinar as 

leis do aparecimento e, além disso, o panorama completo em conformidade com a lei 

do mundo do aparecimento. Porém, Hegel é da opinião de que uma explicação 

(científica) do universo do aparecimento por meio de leis possui limites. O número 

infinito de leis permanece díspares. 

(3) Hegel quer mostrar a necessidade de ir além dessa concepção do 

entendimento de ciência. A ciência não deve ser apenas ciência da lei, mas deve se 

referir a tudo o que é, deve ser conhecimento da totalidade. As conexões necessárias 
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existem não apenas como leis, mas como "relações essenciais", como relações do todo 

e das partes, da força e da externacão, do exterior e do interior. As ciências humanas e 

sociais, que se ocupam da economia, da sociedade, da língua, etc. como um sistema — 

quer dizer, com um todo — trabalham com essas categorias. A aplicação científica das 

categorias da relação essencial permanece deficiente porque ela não vai além de uma 

determinação circular e contraditória de seus objetos. Deve-se distinguir portanto, um 

holismo corretamente compreendido de um holismo falsamente compreendido e 

deficiente. 

(4) A concepção de ciência holística, que Hegel defende na Ciência da Lógica, 

apenas é alcançada na transição da essência para o conceito. Somente a estrutura 

lógica do conceito supera os deficits das categorias da essência. As categorias 

unilaterais e contraditórias da essência, que constituem apenas relações de reflexão 

deficientes, não são suficientes para a realização da verdade. 
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O presente trabalho tem por objetivo mais amplo, e talvez externo ao discurso 

propriamente filosófico, o de realizar o encontro entre duas propostas filosóficas 

centrais na história da Filosofia, aquela moderna de Hegel à aquela contemporânea de 

Bertrand Russell.  

Tradicionalmente estas propostas são avaliadas em chave antinômica, tal como 

se houvesse uma repulsão recíproca, desconsiderando que as propostas filosóficas de 

Hegel e de Russell variaram e referidas propostas assumiram nuances distintas ao 

longo de sua maturação, assim como não levando em consideração diversos pontos de 

conexão entre referidas propostas filosóficas, como por exemplo, a pretensão de 

substituição da metafísica pela lógica, do rigor argumentativo, da intrínseca relação 

entre lógica e realidade entre outros temas.  

A proposta mais específica da presente pesquisa é realizar o encontro a partir 

da relação entre lógica e realidade nestes autores, mais especificamente mostrando a 

relação entre Hegel e Russell acerca do conceito de tempo, e quiçá a influência do 

primeiro sob o segundo. Entretanto, não haverá a pretensão de tratar estes temas em 

sentido de encontro de grandes ontologias regionais, mas, a partir da explicitação de 

um tema específico, qual seja, aquele do Tempo.  

Deste modo a presente pesquisa explicitará através do conceito de Tempo na 

obra de Hegel, mais especificamente sua Filosofa da natureza e Lógica, e na obra de 

Russel, mais especificamente sua obra, Conhecimento humano: seu escopo e seus 

limites, a relação entre lógica e realidade desde o conceito de tempo e os pontos de 

encontro e de dissenso entre ditos projetos filosóficos. 

                                                     
1 Professor da Graduação e do Mestrado em Filosofia da Universidade Católica de Pernambuco, email: 
danilo.costa@unicap.br. A presente pesquisa contou com suporte financeiro da Fundação de Amparo a 
Ciência e Tecnologia do Estado e Pernambuco/FACEPE, através do processo n. APQ 01327.01/14 
PPP/FACEPE/CNPQ. 
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1 Lógica e realidade em Hegel e Russel 

 

 O argumento mais amplo da relação entre lógica e realidade em Hegel e Russel 

e a sede da querela filosófica entre estas tradições, está, em geral, posta explicitamente 

por Bertrand Russell em sua autobiografia intelectual onde ele primeiro aduz sua 

filiação afirmando que “[…] era um hegeliano de pleno direito e pretendia construir 

uma dialética completa das ciências, que deveria finalizar-se através da prova de que 

toda a realidade é espiritual”2, para em seguida, expor sua ruptura a partir da 

impossibilidade de fundação da matemática a partir deste impulso juvenil. 

 É, por demais sabido da ruptura de Russell com sua formação de juventude 

oriunda do idealismo britânico de Bradley e McTaggart, a qual, segundo Russell se 

devia a impossibilidade de fundar a matemática a partir dos princípios do idealismo 

britânico de seus primeiros influenciadores e dos problemas suscitados pela rejeição 

às relações externas3 por este mesmo idealismo britânico. 

 Segundo Russell o problema central da postura “hegeliana”, é a relativa ao 

modo de relação do juízo, aqui a expressão hegeliana deve vir sempre entre aspas, pois, 

Hegel ou sua filosofia nunca ou quase nunca é objeto direto das críticas de Russell, mas 

sempre os “monistas”, os “hegelianos”, os “espiritualistas” e expressões semelhantes 

que permitem identificar, em geral, os idealistas britânicos.  

Segundo Russell, os monistas – e aqui penso especialmente em Bradley e 

McTaggart – defendiam que uma relação entre dois termos é sempre, na realidade, 

composta das propriedades dos dois termos separados e do todo que eles compõem, 

ou seja, a rigor, em absoluto, apenas há realidade neste último, o todo que eles compõe.  

Em síntese, para Russsell, a tese do idealismo britânico de que toda a relação 

entre dois termos reconduziria necessariamente à determinação inerente à substância 

absoluta, ou, ao sujeito absoluto e as relações internas à ele, tornaria impossível serem 

pensadas relações externas e, por consequência segundo Russell, inexplicável a 

fundação da matemática. Dita tese não admitia relações externas, pois, toda a 

estrutura do juízo conduziria a subjetividade absoluta da qual a estrutura judicativa é 

apenas uma relação interna. 

                                                     
2 Bertrand Russell, My Philosophical development. Allen and Unwin, London, p. 42. 
3 Talvez o mais profundo estudo sobre a relação entre Hegel e Russell e as relações externas seja a obra 
de HORSTMANN, Rolf-Peter. Ontologie und Relationen – Hegel, Bradley, Russel und die Kontroverse 
über interne und externe Beziehungen. Konigstein: Athenäum Verlag, 1984, mas também é 
fundamental a obra de Federico Perelda. 
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  Ou dito pelas próprias palavras de Russell 

 

Cheguei à conclusão de que esse relacionamento [do juízo] não implica nenhuma 
complexidade correspondente nos termos relacionados e, em geral, não é 
equivalente a qualquer propriedade do todo que eles compõem. 

 

Contudo, Bertrand Russell adiciona ainda mais um elemento à sua ruptura com 

o hegelianismo e que consiste em sua aproximação aos trabalhos de Peano em lógica 

matemática oriunda a partir de suas reflexões conduzidas em seu livro A Filosofia de 

Leibniz. Após seu livro A Filosofia de Leibniz, Russell conclui que “Hegel e seus 

discípulos tinham o hábito de 'demonstrar' a impossibilidade de conceitos de espaço, 

tempo, matéria, e geralmente tudo que um homem comum acreditaria. 

Ou seja, segundo Russel a rejeição do hegelianismo às relações externas e a 

consequente impossibilidade de fundação matemática daí decorrente conduziria à 

afirmações do tipo, de que, é impossível a demonstração de conceitos como espaço, 

tempo, matéria, entre outros, pelos idealistas britânicos. 

 Agora, penso, que já pode-se elaborar o encontro entre lógica e realidade entre 

Hegel e Russell, exatamente pela via aberta de rejeição explicitamente posta por 

Russell à pretensa impossibilidade de demonstração do conceito de tempo e da 

rejeição central à tese “hegeliana” das relações internas. 

 Por mais paradoxal que seja, são as mencionadas questões que compõem as 

rejeições de Russell que permitirão a visualização do retorno de Hegel em sua obra, de 

forma lenta, gradual e duradoura. 

A chave de leitura do presente trabalho se encontra em Leibniz, claro não no 

próprio Leibniz, mas nas reflexões russellianas oriundas do livro A Filosofia de 

Leibniz. Uma inflexão. Há na atualidade um renascimento dos estudos da relação e da 

recepção de Leibniz por Russell que aponta no sentido diametralmente oposto àquele 

supostamente defendido por Russell.  

Pois, se Russell declara explicitamente em sua autobiografia a rejeição ao 

hegelianismo, o estado da arte na atualidade das pesquisas Russellianas aponta a 

existência de um não discreto hegelianismo na interpretação russelliana de Leibniz e 

desta para a sua obra de final de maturidade. 

Tal como uma quimera, Hegel vem sendo apontado como o principal leitmotiv 

sub-reptício da interpretação leibnitziana de Russell e dos conjuntos de temas que daí 
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advém. Penso aqui nos diversos trabalhos de Richard T. W. Arthur4, e mais 

especificamente em “The Hegelian Roots of Russell's Critique of Leibniz”, publicado 

no The Leibniz Review 28:9-42 (2018) e apresentado inicialmente como conferência 

no Centro de Epistemologia Formal do Instituto de Filosofia de Praga, no ano de 

2018. 

A tese central de apropriação silenciosa de Hegel por Russell, ou melhor, da 

influência de Hegel em Russell, segundo Richard T. W. Arthur é a de que se na virada 

do século, Bertrand Russell defendia uma teoria absolutista do espaço e do tempo e 

rejeitava com desdém a teoria relacional de Leibniz em sua Exposição crítica da 

filosofia de Leibniz. Ao tempo da segunda edição de seu famoso texto sobre Leibniz, 

Russell ao contrário do que ele havia inicialmente proposto, já passara a defender 

teorias relacionais (internas) altamente influentes acerca do espaço e do tempo que 

tinham muito em comum com as próprias visões de Leibniz e de Hegel.  

Segundo Richard T. W. Arthur e suas pesquisas seminais, mais também 

Horstmann, desde 1984 no continente filosófico alemão, e Federico Perelda5, desde 

2003 em língua italiana, Russell  ironicamente  nunca reconheceu isso, mas sua obra 

contemporânea ou final passou a ser fortemente condicionada por sua imersão na 

filosofia neo-hegeliana e, quiçá, neo-kantiana anterior a 1898.  

Assumindo estes pressupostos das mais recentes pesquisas acerca da filosofia 

de Russell, passaremos a explicitar os contornos filosóficos da compressão do tempo 

em Hegel e em Russell, para quiçá encontrar, talvez mais semelhanças que oposições. 

 

2 O Tempo 

 

 O problema do Tempo suscitou diversas divergências na tradição filosófica, e 

poderíamos para fins didáticos dividir as reflexões acerca do tempo em idealistas ou 

realistas, segundo o critério de serem idealistas as que subordinam o tempo à 

eternidade e realistas as que não subordinam tempo à eternidade.  

Dito corte, tem apenas uma função didática, pois, desde Parmênides ao Timeu 

de Platão, passando por Aristóteles em sua Metafísica e sua Física, aos neoplatônicos 

                                                     
4 Mas também são úteis ao propósito aqui exposto as obras Monads, Composition, and Force: 
Ariadnean Threads through Leibniz's Labyrinth, Oxford Press, 2018; G. W. Leibniz: The Labyrinth of 
the Continuum (Yale University Press, 2001), e Leibniz (Polity Press, 2014). 
5 Hegel e Russell – logica e ontologia tra moderno e contemporâneo. Il poligrafo, 2003. 
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Plotino e Proclo, bem como aos Santos Doutores da Igreja, Agostinho e Tomás de 

Aquino, e em Locke, Descartes, Leibniz, Kant, Schelling, Hegel, Bergson e 

praticamente todos os grandes filósofos, o tempo intervém como problema filosófico a 

ser explicitado. 

Para muitos pensadores o tempo sempre suscitou aquela perplexidade 

inaugural própria do pathos filosófico, a qual talvez se agudize em sua forma mais 

frontal com a afirmação Kantiana presente em sua estética transcendental de um 

tempo condição de possibilidade. 

 Seguramente as diferentes asserções acerca do tempo na história da filosofia 

contribuem, mais e mais, para seu enfrentamento e justifiquem a pertinência do 

presente trabalho, principalmente desde as divergências inaugurais entre: 

 

(i)     o Platão do Timeu e do Parmênides sobre; (i) o tempo como devir que 

se realiza pela intrínseca relação que mantém com o espaço [chôra] e, (ii) 

pela delimitação entre tempo [chronos] possuidor da duração e do 

movimento e o eterno, excluído da flexão temporal [passado-presente-

futuro] e do devir. 

(ii) A distinção escolástica que distingue tempo de duração. Sendo a 

duração um atributo das coisas, enquanto o tempo é a medida do 

movimento, isto é, o tempo é uma grandeza matemática mensuradora da 

duração de um processo; 

(iii) A tese Leibniziana de que o tempo é: (I) relacional, (ii) ideal, e (iii) um 

contínuo quantitativo.6 

 

 Não é lugar e não há espaço no presente trabalho para uma rememoração dos 

modos de compreensão do tempo na história da filosofia, contudo, a singela menção 

do tempo como problema a que se debruçaram os principais pensadores com suas 

respostas e questionamentos, nos convida a apresentar a relação entre Hegel e Russell, 

a qual, doravante, esperamos levar a realizar com contento. 

 

 

 

                                                     
6 Arthur, Leibniz’s theory of time, p. 263. 
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3 O tempo em Hegel 

 

 O tempo em Hegel, na Enciclopédia, se apresenta como interligado ao espaço 

(Enz § 254) que o antecede e ao Lugar e ao movimento (Enz § 260) que lhe sucedem, 

ou seja, há uma estreita relação entre espaço e movimento na explicitação hegeliana 

do tempo.  

Hegel no § 257 afirma ser o tempo esta “[...] quantidade pura [...] o negativo em 

si mesmo,[...] a negação da negação, o negativo que se refere a si” [ad. §257], e 

enquanto negatividade que a si mesmo se atém, o tempo é (i) uma pura forma da 

sensibilidade [Enz § 258], e é (ii) igual ao Eu=Eu da autoconsciência pura [Enz § 258], 

ou seja; o tempo é simultaneamente descontínuo como nas séries temporais -, 

passado-presente-futuro -, assim como contínuo, onde inexiste qualquer diferença 

real entre as séries temporais, como duração.  

Numa linguagem metafórica, o tempo em Hegel é como o Kronos que possuindo 

em si as séries temporais, as devora exatamente por não se determinar em particular 

e efetivamente por nenhuma delas, suprassumindo-as na digestão do descontínuo no 

contínuo.7 

 É importante ressaltar que esta concepção de tempo por Hegel esboçada da 

unidade no tempo dos momentos seriais e contínuos, se nos permite a metaforização 

pela figura do tempo enquanto kronos, também a esta metáfora não se reduz, pois é 

exatamente deste constituir-se do tempo enquanto unidimensionalidade do negativo 

de si mesmo, que o tempo hegeliano se aproxima muito mais da noção do tempo 

enquanto kairós, que não possui medida por ser a verdade da quantidade pura, pois é 

o que é, ou seja: não foi nem será, ele sempre é.  

 E é nesta dúplice negatividade a si mesma do tempo, o qual ora se apresenta (i) 

enquanto descontinuidade que liga a sucessividade do tempo ao espaço e por isto 

apreensível segundo as séries temporais – passado-presente-futuro – âmbito próprio 

do relacionar potencial da finitude; e ora (ii) se apresenta como a negatividade livre 

que não está na temporalidade, ou relacionada ao tempo enquanto série causal, mas, 

enquanto verdadeira negatividade para si livre, ou seja, o tempo como o que é eterno. 

                                                     
7 Contínuo aqui não no sentido de sucessivo, mas no sentido latino de ‘perpetuum mobile’, ou seja, do 
movimento que não pode ser apreendido pelas atuais leis da termodinâmica ou da mecânica por violar 
sua lei áurea que designa o movimento como; trabalho aplicado = ou > que o Trabalho realizado, ou 
seja, o tempo movimento, porém é de uma natureza diferente do movimento usualmente conhecido 
pelas tradicionais leis da física. 
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 Nestas passagens, supramencionadas, já se pronuncia a irrealidade do tempo, 

tal qual proclamada posteriormente a Hegel, por MacTaggard, pois, o tempo 

verdadeiramente não possui a finitude, os entes em sua natural finitude é que estão no 

tempo, aprisionados. O natural, o vivo, é que se constitui como temporal pela sua 

finitude intrínseca, já o espírito enquanto verdadeira negatividade em si e para si é 

eterno.  

Hegel pôde por fim, afirmar, em Enz § 258 Zusatz, que o espírito é o próprio 

conceito de tempo. 

 

4 Por que a Lógica? 

 

 Hegel na Filosofia da Natureza Enz § 259 afirma que as dimensões do tempo 

são o vir-a-ser, como tal, da exterioridade e a sua dissolução [do vir-a-ser] nas 

diferenças do Ser como do passar para o Nada, e do Nada como do passar para o 

Ser.  

Esta afirmação da estreita relação entre as determinações dimensionais, ou 

seriais, do tempo e a lógica da transitividade, tal como exposta no Livro do Ser da 

Lógica de Hegel, será nosso ponto de encontro e desenvolvimento daquilo que 

compreendemos importantíssimo na compreensão do problema filosófico do tempo.  

A similitude entre o problema do tempo e o dilema presente na transição entre 

o Ser e o Nada, não se reduzem a uma mera correspondência linear entre a Lógica e a 

Filosofia da Natureza, ou, entre o tempo enquanto segunda categoria da filosofia da 

natureza e a transitividade como segundo problema categorial a ser suprassumido no 

âmbito Lógico, após a aporia do começo [Anfang].  

Esta aproximação não se estrutura tampouco simplesmente em termos de uma 

semelhança semântica na apresentação do tempo e da passagem da transitividade Ser-

Nada-Ser.8  

Esta aproximação revela ao contrário uma autoexplicitação [Selbstdasterllung] 

de um mesmo problema – a negatividade - presente em âmbitos distintos, ou seja; 

postulamos que a negatividade lógica devém como negatividade que se extrusou no 

                                                     
8 Hegel na filosofia da natureza ao falar do tempo diz que “Ele é o Ser que, enquanto é, não é, e, enquanto 
não é, é [Enz § 258] e ao tratar da transitividade entre o Ser e o Nada, afirma; “[...] esse puro Ser[...] 
tomado de modo igualmente imediato, é o nada”. [Enz § 87], e em seguida, “O nada [...] é também 
inversamente, o mesmo que o Ser” [Enz § 87]. 
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reino natural e é a esta autopoiese9, entre o Lógico e seu vir-a-ser enquanto tempo, 

ser-aí espacial que se expressa na temporalidade, daquilo que Hegel designará num 

estágio superior de que o tempo é o espírito. 

Hösle (2007; 343) e Wandschneider (2006; 403) em obras distintas ao 

ressaltarem que os momentos do tempo são a negação e a exterioridade, asseveram 

ainda que de sua natureza decorrem duas peculiaridades: a anisotropia e a 

unidimensionalidade, e que na estrutura do sistema hegeliano o tempo está para o 

espírito (e a subjetividade) como o espaço para a natureza (e a objetividade). 

Mas o que é a negatividade no tempo? O tempo é portador daquela 

destrutividade que o espaço se faz privado, pois, mesmo o ponto – a negação do espaço 

- ainda é a negatividade do espaço na forma da espacialidade. Contudo, o tempo é esta 

negatividade que se consume e que se efetiva no totalmente outro de si mesmo, o 

eterno. 

O movimento de negação a si do tempo desenvolve-se num primeiro momento 

no passar do tempo, enquanto unidade, ao seu dilaceramento nas séries temporais. 

Deste modo o tempo divide-se, negando-se, em: 

(i) Presente [Gegenwart]: a negatividade do agora, a qual exclui de si tanto a 

unidade indivisa do tempo, como põe e nega reciprocamente o múltiplo da série que 

lhe constitui. O presente é este limite [Grenzen] que inaugura a temporalidade em 

sentido dúplice; dilacerando-se face a sua negação originante no tempo contínuo e 

reconduzindo-o a sua unidade mediante sua negação da negação operada ao nível da 

afirmação do agora contra a sucessividade dos estágios da temporalidade.  

A afirmação do presente como o agora relaciona a simplicidade desta 

negatividade do algo [aliquid] com o outro [aliud], e este ato afirmativo imediato do 

presente é o relacionar-se do tempo com o outro de si mesmo.  

O tempo passa numa série de momentos de modo que a unidade temporal 

permanece. Assim, o passar do tempo em seu outro, nesta imediatidade, é o 

movimento do ser ao nada e reciprocamente do nada ao ser, onde o agora do presente 

– inserido no tempo - é sempre o contrário de si mesmo, ou seja, se suprassume a si 

mesmo [sich selbst aufhebt]. 

                                                     
9 Autopoiese é um termo grego que significa autos próprio e poieses criação, auto-criação. Tal termo 
designa a capacidade dos sistemas de produzirem-se a si próprios, desde sua capacidade imanente de 
auto-determinação e auto-organização. 
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Neste processo de negatividade do algo [aliquid] no outro [aliud], o agora nega-

se a si mesmo, passando ao seu contrário: o futuro, ao qual se relaciona essencialmente 

como devir.  

(ii) o Futuro [Zukunft]:O futuro é o não-outro ativo, oposto do presente, o qual 

no seu consumir-se, o institui como o outro de si mesmo [do presente]. Ou, nas 

palavras de Christoph Bouton (2007, 165) “no futuro, a negatividade do tempo se volta 

contra si mesmo e nega sua própria origem, o presente”.  

Esta negatividade do futuro face ao presente revela a natureza intrínseca da 

unidade do tempo, o futuro verdadeiramente não exclui o presente, ao contrário, o 

futuro contém nele mesmo o presente.  

O presente ao mesmo momento que é negado pelo futuro, eclode dele! Aqui 

revela-se esta negatividade maravilhosa do tempo, pois o futuro nega o presente 

excluindo-o em sua imediatidade, ao mesmo tempo que no próprio curso temporal, 

verdadeiramente a negação do presente pelo futuro, é a reposição do presente operada, 

posta, pelo futuro. 

No futuro a negação do presente é a sua afirmação, pois o que é negado é 

restituído pela sua própria negatividade, e esta inseparabilidade do futuro e do 

presente expõe o primeiro momento da negatividade das séries temporais. O futuro e 

o presente, verdadeiramente inexistem, o efetivo é o relacionar-se dos dois, um com o 

outro e um no outro. 

 Se o futuro ao negar o presente o restitui, esta primeira negatividade ao 

negar-se afirmando o eclodir do presente como a verdade do futuro, promove 

imediatamente a passagem do futuro ao passado.  

(iii) Passado [Vergangenheit]: neste processo de negação de si, oriundo do 

movimento de passagem do futuro em substituição do presente é que se constitui o 

passado.  Hegel afirma esta dialética do tempo, desta forma: o passado é, portanto, 

a negação da negação do agora. Enquanto que a negação da negação é ela mesma 

afirmação, a negação da negação do agora é a afirmação do agora. O passado, o 

outro imediato do futuro como negação da negação do agora. 

 O passado possui uma função dúplice; pelo recurso da rememoração, 

subjetivamente põe a centralidade da consciência e por unificar a relação entre a 

finitude e o espaço, põe a objetividade.  
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A partir do passado também é possível compreender a dúplice estrutura do 

presente. O presente como agora1, presente abstrato e imediato, que não passa no seu 

outro, e o agora2 como eterno movimento de engendrar-se do presente pela mediação 

do futuro.  O presente concreto ou o agora2 é a relação negativa a si-mesmo do presente 

no futuro, onde ambos são negados, conservados e reduzido/elevados a uma unidade 

subsistente. 

 Christophe Bouton [2007; 166] afirma que o passado possui os três sentidos da 

Aufhebung hegeliana, sendo negação, conservação e elevação do agora ao presente. 

Este movimento do passado de posicionar no presente, permite-nos também 

compreender que o tempo real é a totalidade especulativa dos momentos do agora, do 

porvir e do já ter-sido ou passado, os quais se mantém pelo jogo de tensão das relações 

do presente-passado10 e do passado do presente.11  

Neste jogo dialético dos modos do passado preserva-se a temporalidade serial, 

o passado como pretérito-perfeito e a continuidade temporal do “agora”, o pretérito-

imperfeito.12 

 Em conclusão, temos que tanto o futuro como o passado possuem como 

elemento mediador e doador de sua efetividade o presente, não no sentido imediato e 

abstrato do agora1 [Jetz], mas no sentido filosófico do agora presentificado2 - 

Gegenwart. 

 Observa-se como a negatividade opera de modo incessante na determinação do 

tempo em seu modo serial, sendo o próprio tempo a negatividade. Esta negatividade 

do tempo o põe como tempo serial negando o próprio caráter de totalidade da 

temporalidade, nesta tensão entre totalidade e negatividade, o tempo é a unidade que 

passa em seus opostos, ou em termos da lógica do Ser; o ser e o nada. 

 Neste jogo de passagem dos opostos, o tempo inaugura a figura do mau-infinito, 

ou, em outros termos, do presente que continuamente se esvai no passado e do passado 

que continuamente devora o futuro numa processualidade totalmente destrutiva e 

anti-dialética. A mau-infinito é o tempo abstrato das séries temporais, o tempo 

                                                     
10 Aqui trata-se da utilização do pretérito imperfeito, o Ser do tempo como “era”. O estar em ato do 
presente no pretérito imperfeito indica que o “agora” passou, mas que todavia não está finalizado. 
11 Temos neste momento em mente a utilização do pretérito perfeito, o qual designa que o “agora” existiu 
e que já está finalizado. Apenas a título de rememoração lembre que o pretérito perfeito tem na 3a pessoa 
o modo “foi”. 
12 É interessante notar como a tematização do problema filosófico do tempo em Hegel assemelha-se ao 
modo de resolução elaborado por Tomas de Aquino, especialmente no livro Sobre o Verbo – 
Comentário do Prólogo de São João. 
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progressivo, tomadas em consideração sem o conhecimento ou a compreensão do 

tempo contínuo. 

 Mas em que consiste o tempo contínuo? Poderíamos expressa-lo, com Hegel, 

como a totalidade do infinito, a verdadeira infinitude, na qual o presente se encontra 

a si mesmo em seu outro, onde o presente-passado ou passado concreto é e se mantém 

como o agora ainda presente. 

 O problema do tempo como desenvolvido por Hegel, apresenta duas dimensões 

de temporalidade, ou duas lógicas temporais da infinitude, a (i) primeira centrada 

notadamente no mau-infinito ou do tempo natural ou progressivo, abstrato, com sua 

voracidade destruidora como o Kronos grego, (ii) e a segunda com um caráter 

nitidamente criador onde o tempo apresenta-se, não como a repetição indefinida, mas 

como o presente que aglutina em-si o agora, o porvir e o passado, numa dialética da 

totalidade dos opostos, numa processualidade sem movimento, contínua, em suma: 

subjetiva. 

 É de fundamental importância a compreensão do papel que a negatividade vem 

desenvolvendo no jogo de determinação das estruturas da temporalidade no discurso 

hegeliano, pois sem este fator intransponível, Hegel não poderia falar de um tempo 

real na natureza, visto ser esta o espaço por excelência do tempo abstrato do agora, 

do mau-infinito.  

É a negatividade e seu papel fundamentalmente destruidor e ao mesmo tempo 

paradoxalmente formativo que permite a Hegel compreender já nos umbrais da 

natureza o tempo vivo do presente, o espírito como tempo! 

 

5 O tempo em Russell 

 

 Há diversos momentos da extensa obra filosófica de Russell que versam acerca 

do problema filosófico do tempo. Para fins de limitação e exequibilidade da 

explicitação e posterior relacionamento entre a proposta de Russell e aquela de Hegel, 

nos limitaremos as suas reflexões contidas em sua obra Conhecimento humano – seu 

escopo e seus limites. 

Dentro da obra Conhecimento humano há no mínimo 05 capítulos específicos 

sobre o problema do Tempo e mais de 10 capítulos que de forma indireta versam de 
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questões centrais para o problema do tempo, tais como os temas do mundo da física, 

da ostensividade, as sentenças, a crença, mente e matéria entre outros. 

Nos limitaremos especificamente ao texto O tempo na experiência pois neste 

texto Russell nos afirma que ele contém os elementos que formam a matéria prima 

do conceito de tempo, que em síntese se põe na percepção da mudança, na memória 

e no presente ilusório (Russell, p.339). 

A percepção da mudança e da experiência do lembrar se estrutura a partir da (i) 

relação antes-depois, (ii) da fugacidade da percepção temporal direta das coisas 

mundanas (o presente ilusório) e (iii) da constituição de um vocabulário ostensivo das 

relações temporais (sucessão, depois, cedo, tarde, antes etc). 

A constituição do vocabulário ostensivo permite a que se relacione o tempo com 

certa independência da experiência concreta ou do presente ilusório, pois tal domínio 

permite compreender situações como A precede B, mesmo naquelas circunstâncias 

comumente presentes em que tanto A como B não fazem parte de um dado na 

experiência. 

Cito uma passagem do próprio Russell 

 
Nossa memória, de fato, não é um amontoado de eventos, mas uma série, e muitas 
vezes não pode haver dúvidas de que está correta a ordem do tempo apresentada 
pela nossa memória (p. 341). 

 

 Entretanto, todas as minhas memórias não são memória de um passado1,2,3,4, 

pois minha memória da abertura do congresso Hegel de 2017 e a memória da abertura 

de 2019, ambas ocorrem agora, são memórias de um determinado t1 e t2 que são 

presentificadas como um agora.   

 De igual modo, Russell reflete acerca da importante distinção entre uma 

dimensão subjetiva de dimensão uma objetiva do tempo, pois se a memória, a 

percepção e a expectativa são fundamentais na articulação de um tempo subjetivo, 

claramente são insuficientes para elaborar um vocabulário filosófico mínimo para dar 

conta do tempo na física ou mesmo na história, à exceção seria para um solipsista. 

 Ademais, Russell concorda que há uma certa impossibilidade de identificar meu 

passado com minhas recordações deste mesmo passado, exatamente porque minha 

experiência concreta não é isomórfica com minha lembrança desta mesma 

experiência.  
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Minha experiência concreta é espaço-temporal e minha memória que também 

é concreta é desprovida de espacialidade, logo, provida de uma outra incursão na 

ordem do tempo.  

 Agora passemos a refletir sob um dado exemplo russelliano: 

1. Vamos supor que ontem eu tenha visto meu avô quase ser atropelado por um 

automóvel; 

2. Agora vamos supor que no dia seguinte sonhei com meu avô sendo 

atropelado; 

É preciso assumir que o evento das duas proposições ocorrera no tempo, digamos 

por ora subjetivo; entretanto, o evento 1, me permite concluir quando acordo que o 

evento 2 não ocorreu, ao mesmo tempo que posso concluir que minha experiência 

temporal subjetiva do evento 1 é ao mesmo tempo uma experiência temporal objetiva 

e pública, ao contrário da memória oriunda do caso 2, que é uma experiência privada 

e subjetiva do tempo. 

 E é preciso ainda afirmar que tanto minha memória da ação (evento 1) como 

àquela memória da memória (evento 2) são verídicas, temporalizadas, mas apenas a 

ação 1 pode gerar uma crença, o que implica que a memória por si só não é um bom 

guia para asseverar coisas no tempo. 

 Usemos um segundo exemplo, aqui no congresso Hegel.  

1. Vamos assumir que ontem (terça feira - 05/11/2019) sonhei que deveria avisar 

ao prof. Gilles Marmasse que o congresso Hegel de 2019 foi cancelado e sua 

conferência de encerramento no dia 07/11/19 não ocorrerá. 

2. E que na quinta-feira 07/11/2019 eu assisto a conferência de encerramento do 

congresso Hegel proferida pelo prof. Gilles Marmasse.  

Não há dúvida, que segundo Russell minha memória se movimenta do passado (o 

momento do sonho) ao presente, para regulando-o, explicitar um fato no futuro. E que 

também minha memória se movimenta do presente para o passado, explicitando-o, 

verdadeiro ou falso.  

O exemplo mostra o problema das relações entre o tempo subjetivo e o tempo 

objetivo, ou do tempo contínuo e descontínuo e de sua necessária distinção, mesma 

que alguma vezes haja certo grau de correspondência. 

 Nas palavras do próprio Bertand Russell 
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[...] compreendemos aquilo que queremos dizer por ‘passado’ no sentido histórico 
em virtude da experiência da sucessão dentro de um presente ilusório. É essa 
experiência que nos faz compreender a palavra ‘precede’. Conseguimos então 
compreender: ‘se y se encontra no presente ilusório, x precede y’. E conseguimos, 
portanto, compreender o que se quer dizer com x precede tudo no presente 
ilusório, ou seja, x está no passado. O ponto essencial é que o tempo que ocorre no 
presente ilusório é objetivo, não subjetivo. (p. 348). 

 

 Em síntese, Bertrand Russell está defendendo que nossa fonte do tempo é 

dúplice, ou seja, encontra suas raízes (i) na percepção da sucessão e na (ii) memória. 

 E por fim, encerro a explicitação de Russell com o próprio ao afirmar que 

“Nosso conhecimento do passado depende, portanto, de algum postulado que não será 

descoberto pela mera análise das nossas lembranças presentes”. (p.349) Russell atento 

aos desdobramentos da física, passa a suscitar a possibilidade uma estreita ligação e 

interdependência entre tempo objetivo e tempo subjetivo.  

 Referida ligação entre os modos objetivo e subjetivo da explicitação do tempo 

se apresentam em estreita sintonia com o modo hegeliano de tratar o tempo, que para 

Hegel, é ao mesmo tempo a determinação fundamental do conceito, logo subjetivo, e 

momento central da natureza, objetivo. 

 

Conclusão 

 

 Parece-nos que Hegel e Russell mais do que as trombetas de projetos filosóficos 

inconciliáveis, podem sim, desde que tematicamente aproximados auxiliarem a 

promover uma reviravolta na compreensão do tempo ao não mais subordinarem o 

tempo à eternidade e, ao conectá-lo à negatividade e à subjetividade. 

Talvez, quiçá, haja em Russell muitos destes traços da reflexão de Hegel, talvez 

não a hegeliana, se fazendo presentes, tal como se pode concluir da reconstrução do 

argumento russelliano do tempo. 
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4. TEORIA DO CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIA DIALÉTICA 

NA INTRODUÇÃO À FENOMENOLOGIA DO ESPÍRITO DE HEGEL1 

 

 

https://doi.org/10.36592/9786587424064-4 

 

Diogo Ferrer2 

 

A Introdução à Fenomenologia do Espírito de Hegel desempenha um papel 

significativo na vasta investigação que Mariano Álvarez Gómez dedicou ao problema 

da experiência e do sistema de Hegel.3 Essa breve Introdução é considerada por 

Álvarez Gómez como uma das chaves para a compreensão do pensamento hegeliano, 

porquanto condensa alguns aspectos centrais para a definição e compreensão do que 

é a experiência, e de que modo esta se relaciona com a necessidade, assumida por 

Hegel, de constituir a filosofia como sistema. A Introdução à Fenomenologia parte de 

uma argumentação crítica, que se dirige contra a filosofia transcendental, mas também 

contra toda a teoria do conhecimento em sentido estrito, e permite situar o 

pensamento de Hegel perante o seu antecessor filosófico fundamental, Kant. Ele 

permite entender de que modo a Fenomenologia do Espírito pretende deixar para trás, 

resolvendo numa unidade – que será definida por Hegel no final da obra como o 

domínio do puro pensar lógico – as grandes dualidades estabelecidas na Introdução à 

Crítica da Razão Pura. São estas dualidades, nomeadamente, a priori e a posteriori, 

fenómeno analítico e sintético, intuição e conceito, fenómeno e coisa em si, ou 

também, deverá acrescentar-se, numa terminologia mais recente, entre o puro dado e 

o esquema conceptual, dualidades cuja importância na teoria do conhecimento não se 

poderia exagerar. A crítica de Hegel irá conduzir, como procuraremos mostrar, a uma 

redefinição do que é a experiência e do modo como entendemos o saber, ou seja, o 

acesso cognoscitivo ao mundo.  

                                                     
1 Uma versão mais breve deste artigo está pronta para publicação no número de homenagem a Mariano 
Álvarez Gómez in Studia hegeliana, Vol. III (2017) [2020], pp. 131-144. A intenção de homenagem ao 
filósofo espanhol mantém-se. 
2 Universidade de Coimbra. E-mail: ferrer.diogo@gmail.com 
3 Álvarez Gómez 1978. Para uma apresentação geral do projecto da Fenomenologia do Espírito cf. 
Pippin 2008. 
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Irei em seguida defender a tese de que com este texto introdutório à 

Fenomenologia, Hegel pretende não só evidenciar a insuficiência da filosofia 

transcendental, entendida como dependente ou ligada essencialmente a uma teoria do 

conhecimento, como tornar irrelevante a teoria do conhecimento, epistemologia ou a 

gnosiologia em sentido estrito, definida como a teoria acerca do saber que supõe como 

seu elemento básico uma separação entre representação subjetiva e objeto 

representado, ou entre o dado e a sua elaboração conceptual.  

Deve observar-se, historicamente, que a insuficiência da concepção do 

conhecimento assim enunciada não é propriamente uma descoberta que Hegel fez com 

a Fenomenologia do Espírito, mas encontra-se já bastante clara, por exemplo, na 

categoria do conhecimento conforme definida na Lógica de Iena dois anos antes, e 

estava de algum modo implícita em toda a crítica de Hegel a Kant, desde os seus 

primeiros escritos.4  

Hegel abre assim caminho a uma compreensão do conhecimento inteiramente 

divergente das concepções modernas criticadas. A par desta tese acerca de Hegel e da 

Fenomenologia do Espírito em particular, que poderia caracterizar de deflacionismo 

epistemológico, gostaria também de mostrar como a Introdução à Fenomenologia, e 

mesmo algumas concepções anteriores do período de Iena do autor, em parte já 

referidas, permitem uma leitura convergente e mutuamente esclarecedora com o 

pensamento de John McDowell acerca de questões conexas com o chamado “mito do 

dado”, em especial conforme expostas no seu livro Mind and World, de 1994. Embora 

não seja referido nenhum texto de Hegel em particular, sendo este aliás referido 

somente duas vezes na obra, as teses de McDowell permitem uma compreensão 

renovada e podem ser aprofundadas com base na argumentação da Introdução à 

Fenomenologia. Então, conforme é também evidente pela elaboração integral do 

sistema filosófico na Enciclopédia das Ciências Filosóficas, a teoria do conhecimento 

deverá ser abandonada como uma disciplina filosófica fundamental, e considerada 

como não tendo quaisquer implicações metodológicas. Mesmo que entendamos os 

                                                     
4 R. D. Winfield interpreta o paradigma superado nesta argumentação de Hegel do modo mais geral, 
como “epistemologia fundacional” (Winfield 2014, pp. 6s.) que, tendo a partir de Kant substituído a 
ontologia como filosofia primeira, “has been embraced by most philosophers since Kant” (Winfield 
2013, p. 1). Esta posição, generalizada desde Kant, “to make epistemology primary itself presupposes a 
fundamental opposition between knowing and its object,” (ibid., p. 2) é a posição a que chamamos aqui 
gnosiológica. S. Sedwick identifica a posição visada com “die Bestrebungen einer ganzen Reihe von 
Philosophen: zum Beispiel von Locke und seine Nachfolgern und meiner Meinung nach auch von Kant” 
(Sedgwick 2008, p. 98).  
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capítulos iniciais da Fenomenologia do Espírito, a saber, os capítulos sobre a “Certeza 

Sensível”, “A Percepção”, a “Força e o Entendimento” e a “Razão” como contendo uma 

descrição do processo de conhecimento, a sua postura é essencialmente crítica, e o que 

deles resulta é sobretudo a insuficiência da sua consideração como tal e a necessidade 

de inserir esses conceitos gnosiológicos numa ordem de considerações radicalmente 

distinta. Nos termos de McDowell,  

 
é verdade que a filosofia moderna está atravessada por notórios problemas acerca 
do conhecimento em particular. Mas penso que é útil ver este problemas como 
expressões mais ou menos ineptas de uma ansiedade mais profunda – uma ameaça 
que se começava a sentir de que um modo de pensar no qual nos encontramos a 
incorrer deixa a mente simplesmente fora de contacto com o resto da realidade.5 

 

E este é também o problema evidenciado em todos os argumentos sobre a 

questão do conhecimento na Introdução à Fenomenologia.  Todo o problema do 

conhecimento, colocado nos termos modernos, que Hegel entende convergirem na 

filosofia transcendental de Kant, não mais deve ser entendido como filosoficamente 

decisivo, mas como questão derivada, cujo tratamento caberá ao domínio específico 

do espírito subjectivo e, mais especificamente, da Psicologia filosófica. Sem querer com 

isto dizer, evidentemente, que Hegel adote uma posição cética, e negue a existência do 

conhecimento em algum sentido relevante, pelo contrário. A teoria do conhecimento, 

que deve resolver justamente as ansiedades críticas referidas, é que deve ser 

radicalmente transformada. O conhecimento não é então, de modo nenhum, um 

problema lógico, crítico ou metodológico prévio essencial à filosofia, e não constitui 

tão-pouco um núcleo central de questões cujas respostas nos permitissem caracterizar 

de modo fundamental a razão humana, as suas capacidades, o seu funcionamento e os 

seus resultados. 

Segundo Hegel, a teoria do conhecimento somente produz, desde a sua origem, 

um fundamental contra-senso (“Widersinniges”6). Este contra-senso é exposto numa 

sequência de argumentos dialéticos em que se torna evidente o vazio da concepção 

gnosiológica, que pressupõe “um conhecimento separado do absoluto, e um absoluto 

separado do conhecimento”7 – onde o termo “absoluto” designa o objeto “em si” do 

                                                     
5 McDowell, Mind and World, xiii. 
6 Hegel 1980, p. 53. 
7 Hegel 1980, p. 53.  
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conhecimento.8 Hegel apresenta os sete argumentos que passarei em revista em 

seguida na primeira parte deste artigo. 

 

I Os contra-sensos da teoria do conhecimento 

 

(1.) Se o conhecimento se serve de algum instrumento, esse instrumento é 

contraproducente. Um primeiro problema desta concepção é que nela “utilizamos um 

meio [Mittel] que produz imediatamente o contrário da sua finalidade.”9 Em geral, 

como se disse, começa por distinguir a representação do objeto desse mesmo objeto 

tal como é “em si”, e é suposto que o conhecimento forme uma representação do objeto, 

sem contudo o apreender como é em si mesmo. Mas então, a relação da representação 

com o “em si” fora da representação torna-se inteiramente opaca e incompreensível, 

sendo este declarado como incognoscível – ou seja, o exato contrário daquilo que se 

pretendia, que era conhecer o objeto tal como é em si. Hegel expõe esta compreensão 

do conhecimento distinguindo duas possibilidades de o interpretar, que parecem 

corresponder à definição como ativa e passiva das faculdades kantianas do 

entendimento e da sensibilidade.  

O conhecimento pode ser entendido então primeiro como um “instrumento” 

ativo e, segundo, como um “meio [Medium] passivo” através do qual o objeto se dá.10 

Se o entendermos como instrumento, o conhecimento é contra-producente, posto que 

altera, pela sua aplicação, o objeto a conhecer, e mantém o sujeito inteiramente cego 

relativamente ao que seria o objeto na sua originariedade, anteriormente à aplicação 

do instrumento. A aplicação de um instrumento para conhecer o objeto tem como 

resultado a alteração desse objeto e, por conseguinte, aquilo que é conhecido já não 

corresponde ao objeto que se pretendia conhecer, mas é outra coisa. Assim, segundo a 

argumentação de Hegel, o conhecimento entendido como o resultado da aplicação de 

algo como um instrumento, seria contraproducente em relação à sua própria 

finalidade, isto é, a produção de qualquer representação empírica verdadeira. Mas, 

acrescente-se, se entendermos este instrumento como a própria atividade do sujeito 

do conhecimento, a situação poderia ser descrita nos termos de McDowell acerca da 

concepção mais elementar da experiência, ou seja, que ela se refere e apreende um 

                                                     
8 Cf. Hegel 1980, p. 53.  
9 Hegel 1980, p. 53. 
10 Hegel 1980, p. 53. 
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objeto existente “fora” do pensamento: “temos de conceber esta espontaneidade 

expansiva como sujeita ao controle a partir de fora do nosso pensamento, sob pena de 

representar as operações da espontaneidade como um tecer o mundo no vazio, sem 

atrito. O Dado parece fornecer este controlo exterior.”11 Nesta posição, segundo o 

dualismo repetidamente caracterizado e criticado por McDowell, em que a 

espontaneidade dos conceitos como instrumento do conhecimento resulta incapaz de 

se referir a qualquer objeto da experiência, que está sempre fora do pensamento, 

parece ser então recomendada a integração de um momento de passividade no 

conhecimento, que permita restabelecer o “atrito” em falta na concepção 

‘espontaneista’ ou instrumental do conhecimento. No entanto, conforme Hegel torna 

evidente, seria igualmente supérfluo conceber o conhecimento como um meio passivo, 

ou dotado essencialmente de uma passividade entendida como um meio (o meio, no 

sentido de “Mittel”, entendido então como meio no sentido de um “Medium”), pelas 

razões que se abordarão no terceiro argumento, mais abaixo.   

(2.) Como instrumento, o conhecimento é inútil. Ainda que não fosse 

contraproducente, por supostamente alterar o objeto conhecido, a noção do 

conhecimento como um instrumento é inútil. Porque poderia pensar-se que para 

recuperar o objeto dado que vem, nos termos de McDowell, atuar como um “tribunal” 

que decide acerca da verdade empírica de um conhecimento, permitindo fundar uma 

crença, ou, nos termos de Hegel, o objeto na sua originariedade em si – poderia pensar-

se que para recuperar o dado, de  modo a, como diz Hegel, “obtermos o verdadeiro 

puramente,” bastaria “subtrair ao resultado” os efeitos do instrumento. Ou seja, o dado 

seria o resultado de uma reconstrução, ou melhor, restituição do objeto sua à 

originariedade, uma vez subtraídas as operações cognoscitivas do esquema 

conceptual. E teríamos então como produto o objeto na sua pureza original e o 

conhecimento finalmente verdadeiro. No entanto, subtrair ao resultado a alteração 

produzida pela aplicação do instrumento apenas nos reconduziria de volta à posição 

inicial e, mais uma vez, não teríamos nenhum conhecimento do objeto. Todo o 

procedimento seria redundante: somar e subtrair, igual ao zero inicial. O factor 

diferenciador em relação ao dado puro, ao mitológico em-si – numa expressão 

hegeliano-sellariana – que faz do conhecimento, ou da representação representação, 

não é um acrescento eliminável numa subtração simples, sob pena se se regressar 

                                                     
11 McDowell 1994, p. 11. 
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simplesmente ao estado anterior. De que outro modo se pode então pensar este factor 

diferenciador do conhecimento será uma tarefa que caberá à Fenomenologia do 

Espírito responder.  

Este argumento hegeliano pode encontrar um paralelo e ajudar a esclarecer a 

tese algumas vezes repetida em Mind and World, de que  

 
se tentarmos manter a espontaneidade fora do quadro, mas falarmos, ainda assim, 
de capacidades [capacities] conceptuais que operam na experiência, falar-se de 
capacidades conceptuais é um mero jogo de palavras. O problema com o mito do 
Dado é que ele, no melhor dos casos, nos oferece desculpas [exculpations], quando 
o que queríamos eram justificações [justifications].12  

 

A distinção de McDowell entre desculpas e justificações para caracterizar a 

função do dado, que não nos daria mais do que “desculpas”, significa que este opera 

como um álibi que absolve o entendimento, ou o conceito, da acusação de mero 

coerentismo, providenciando o referido “atrito” com o terreno real do objeto, mas 

devolve-nos de volta à situação inicial: continuamos então a não saber quem é o autor 

do crime e como ele aconteceu realmente – ou seja, como o dado intervém na 

experiência e qual a teoria explicativa adequada a essa intervenção. A desculpa 

apresentada é, normalmente, um indexical. O esquema conceptual, ou o conceito, na 

terminologia hegeliana, limita-se a apontar para algum outro, que não permite definir: 

é a função meramente exculpatória do indexical, que isenta, é certo, do vazio em que o 

pensamento incorre sem uma intuição sensível, mas nada diz sobre o modo como essa 

relação ao seu outro efetivamente ocorre. O indexical é tratado e criticado em termos 

comparáveis por Hegel tanto no capítulo sobre a certeza sensível na Fenomenologia 

quanto na teoria do singular na Ciência da Lógica. O indexical aparece como um vazio 

conceptual, quando o que se pretende é uma teoria do “verdadeiro conteúdo”,13 ou seja, 

uma justificação conceptual. O pedido de justificações de McDowell corresponde bem 

ao apelo ao trabalho do conceito de Hegel, à exigência, a que a Fenomenologia no seu 

todo responde, e nos seus traços gerais já desde a Introdução, de como a experiência 

pode ser explicada – ou talvez apenas compreendida – em termos conceptuais.  

Retomemos, no entanto, a série de argumentos dialéticos hegelianos. 

(3.) O meio do conhecimento esforça-se pelo que já está presente. Diferente da 

concepção “activa” do conhecimento como instrumento é a referida compreensão do 

                                                     
12 McDowell 1994, p. 13. Cf. tb. pp. 8, 20, 27, 46,    
13 McDowell 1994, p. 18. 
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meio (um Mittel) utilizado para conhecer como um meio (um Medium) passivo, 

comparável segundo Hegel, a uma armadilha que prende o em-si – ou aqui o 

“absoluto” – sem o alterar, tal como um pássaro preso numa armadilha de visco 

(“Leimruth”). Acerca desta concepção, o comentário de Hegel é que o absoluto, o em-

si, “zombaria dessa artimanha, se não estivesse e quisesse já em si e por si estar entre 

nós.”14 (Nestas formulações do em-si como o “absoluto”, Hegel parece conferir, mesmo 

que de modo algo ambíguo, uma dimensão metafísica à captação radical, 

simultaneamente passiva e ativa, conceptual e intuitiva do dado em sentido absoluto. 

Esta dimensão está naturalmente ausente das perspectivas não metafísicas de 

McDowell.) Mas também assim, nesta versão passiva do instrumento, agora como 

meio de imersão, o conhecimento aparece outra vez como um conjunto (ainda que 

passivo) de formas ou princípios que são, na verdade, supérfluos se o que se pretende 

é que o dado se mostre em si mesmo sem alteração. “Os esforços do conhecimento dão 

a impressão de se atarefar com algo de inteiramente diferente do que somente 

apresentar a relação imediata que, por isso mesmo, não exige esforço.”15  

Também aqui o conhecimento, concebido como relação de representação, é 

uma concepção inútil que nos deixa rigorosamente no mesmo ponto onde estávamos 

sem ela, de nos esforçarmos por algo que está dado desde o início. Assim como a 

sensibilidade kantiana, o meio seria um continente dentro do qual o em si estaria 

simplesmente posto. Mas se assim é, então a sensibilidade é inútil e inexistente como 

faculdade, devendo falar-se antes diretamente da coisa em si, dada tal como 

verdadeiramente é, o que Hegel chamará a “coisa” em sentido pregnante, “Sache”. Se 

o dado na sensibilidade é simplesmente o em-si sem mais, é redundante falar-se de 

uma faculdade qualquer, que se auto-dispensa enquanto tal. Pode-se, no entanto, 

ainda assim entrever aqui uma via de compreensão mais fértil, que entende o em si, 

ou o absoluto, como presente ele próprio na sua exposição, dotada de uma passividade 

ou essencial não intervenção, mas nunca, como está implicado nesta concepção da 

sensibilidade como meio ou forma passiva, ao modo do imediato. Mas esta 

compreensão mais fértil,16 que não incorra no contra-senso denunciado por Hegel, já 

                                                     
14 Hegel 1980, p. 53. Por esta razão, Álvarez Gómez insiste no momento de uma “contemplação” na 
apreensão do absoluto por Hegel. Vide n. 26 infra. 
15 Hegel 1980, p. 54. 
16 Segundo J. Russon, este é “the basic principle of Hegel’s phenomenology – the principle of scientific 
passivity”, e a propria Fenomenologia “a project of passivity” (Russon 2011, pp. 47-67, 47, 48). Russon 
mostra também que esta passividade fundamental não deve ser tomada como algo de imediato, e não 
contradiz, por isso, a referência de Hegel aos “esforços” e a uma “tarefa” (cf. ibid., p, 50). Deverá 
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não corresponderá à filosofia transcendental, e sim a um outro modo de pensar a 

experiência que tem ainda de ser caracterizado.  

Segundo McDowell, trata-se de uma concepção que permita escapar a uma 

oscilação sem fim entre o absoluto “coerentismo” e o “apelo ao dado, que se revela 

afinal inútil. De modo a escapar à oscilação, insisti em que precisamos de uma 

concepção de experiência como estados ou ocorrências que são passivos, mas que 

refletem a operação de faculdades conceptuais, faculdades que pertencem à 

espontaneidade.”17 Este espaço de “operações da receptividade conceptualmente 

estruturadas”,18 é uma ligação “que combina inextricavelmente receptividade e 

espontaneidade.”19 Veremos ainda como McDowell define este espaço. 

(4.) O meio do conhecimento é nulo. A sequência de contra-sensos, sob a forma 

da inutilidade auto-declarada dos meios empregues para conhecer o que não precisa 

desses meios, prossegue com a tentativa de interpretação do meio (Medium) como, 

por exemplo, o meio aquático, o qual provocaria uma refração dos raios de luz que nos 

trazem a representação do objeto. Mas, neste caso, segundo Hegel, de nada nos 

adiantaria “conhecer as leis da refração dos raios, para a subtrair ao resultado; porque 

o conhecimento não é o quebrar do raio, mas o próprio raio pelo qual a verdade nos 

toca e, subtraído este, ser-nos-ia indicado somente a pura direção ou o lugar vazio.”20 

Neste passo é a própria imagem do meio, que seria perturbador da relação com o dado, 

que é recusada. Esta relação ou nos “toca” [berühren] efetivamente como relação e 

“presença” [bei uns sein] (são os termos de Hegel) concreta do absoluto, tal como já 

referido antes, ou mais uma vez é inútil falar dela, visto que é uma relação sem relato, 

poderíamos dizer, como uma intenção não preenchida, porque nada alcança 

efetivamente. Assim, segundo McDowell, “quando rejeitamos o mito do Dado, 

rejeitamos a ideia de que traçar o fundamento para um juízo pode terminar com o 

apontar para uma presença nua,”21 ou seja, apontar uma direção onde nada de 

determinado está. 

                                                     
acrescentar-se que este princípio básico de cientificidade como não-intervenção não é válido somente 
para a Fenomenologia, mas para todo o pensamento sistemático de Hegel. Para o enunciado desse 
princípio de toda a cientificidade em geral, cf. Ferrer 2016, p. 47. 
17 McDowell 1994, p. 23. 
18 McDowell 1994, p. 26. 
19 McDowell 1994, p. 24. 
20 Hegel 1980, p. 54. 
21 McDowell 1994, p. 39. 
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(5.) A ilegitimidade da desconfiança crítica. Se abandonarmos o domínio das 

metáforas, como os meios aquáticos, as armadilhas de visco, os raios ou a refração, e 

considerarmos alguns aspectos conceptuais da teoria do conhecimento e da filosofia 

transcendental, os contra-sensos continuam a aparecer, principalmente através da 

auto-aplicação reflexiva dos seus próprios conceitos. A auto-aplicação reflexiva dos 

conceitos fundamentais é um exercício filosófico, infelizmente muito mais raro do que 

se poderia esperar, de coerência, responsabilidade e racionalidade do pensamento: 

os conceitos aplicados aos conceitos, representações ou teses alheias devem também 

aplicar-se aos conceitos e teses próprios,22 sob pena de múltiplas cegueiras do sujeito 

acerca de si próprio e da própria teoria. Assim, o procedimento hegeliano implica que 

a legitimidade da aplicação de um conceito epistemológico a qualquer outro conceito, 

tese ou objeto alheio não deve ser diferente da sua aplicação a si mesmo. Mas esta auto-

aplicação das categorias da teoria do conhecimento conduzirá, diretamente, a uma 

nova auto-anulação dialética dos procedimentos gnosiológicos. Por isso, se a crítica do 

conhecimento – referindo-se evidentemente a Kant – nasce de uma “desconfiança” 

relativamente ao valor do conhecimento, Hegel recorda que não é menos legítimaa 

“desconfiança dessa desconfiança.”23 Isto significa uma situação de fundamental 

indecisão, em que não há mais razão para desconfiar do que para não desconfiar – de 

certo modo a “oscilação” em que McDowell insiste.  

Esta posição vai abrir o caminho para a solução proposta por Hegel para o 

problema do conhecimento, i.e., a sua anulação e substituição por uma exposição 

inteiramente diferente, sobre outras bases, do problema da verdade e da 

fundamentação do saber. Mas como se resolve esta oscilação entre aceitação e recusa 

do valor de dado daquilo que se dá já como conceptualmente mediado, entre o 

encerramento no domínio da espontaneidade, por um lado, e o apelo a um dado 

imediato, por outro, entre desconfiança do carácter imediato do que nos aparece como 

tal, e a desconfiança dessa desconfiança? Hegel propõe que se aceite o saber tal como 

aparece, já com as suas mediações próprias, sem essencialmente confiar ou desconfiar 

se ele altera ou não o puro dado exterior aos limites do pensar, o que significa, apenas 

como fenómeno – segundo a proposta de McDowell, de eliminar à partida quaisquer 

                                                     
22 Assim, por exemplo, a exigência de coerência aplicada a outras teorias ou afirmações deve aplicar-se 
a si mesma. Ou a recusa de validade universal para qualquer afirmação ou saber deve aplicar-se a esta 
mesma afirmação. 
23 Hegel 1980, p. 54. 



 

 

 
 
90 | Hegel e a Contemporaneidade 

 

“limites externos” ao nosso pensamento.24 Como se verá mais abaixo, o igual valor das 

alegações dos diferentes conhecimentos, ou saberes, e a recondução de todos os 

saberes ao estatuto de fenómeno será, então, a base metodológica da Fenomenologia. 

Aquilo que em Hegel é a recondução ao fenómeno significa, num outro registo, o 

mesmo que a afirmação de McDowell de que “não há nenhum hiato ontológico entre o 

tipo de coisas que se podem significar ou, em geral, o tipo de coisas que se podem 

pensar, e o tipo de coisas que podem ser o caso. […] Não há nenhuma distância do 

mundo implícita na própria ideia de pensamento,”25 encontrando-se no conceito todos 

os recursos da sua relação com o mundo. Assim, a desconfiança da desconfiança crítica 

leva a aceitar o conhecimento no seu valor facial – de fenómeno, podendo iniciar-se o 

seu estudo como Fenomenologia.  

(6.) A prevenção contra o erro é a prevenção contra a verdade. A prevenção 

crítica contra o erro, tornada possível, e exigível, pela posição gnosiológica de base é 

igualmente invertida por Hegel, numa nova figura de auto-aplicação. Perante o 

fenómeno do saber, não há, consequentemente, razão para admitir que “o medo de 

errar não seja já o próprio erro” e, portanto, “o que se chama o medo do erro, mostra-

se antes como o medo da verdade.”26 O medo do erro “pressupõe […] a representação,” 

a que demos o nome de gnosiológica, “de uma diferença entre nós próprios e esse 

conhecimento; e principalmente que o absoluto está de um lado e que o conhecimento, 

do outro lado, por si e separado do absoluto, é ainda assim algo de real.”27 E a separação 

crítica estabelecida perante o objeto, ou o “absoluto”, em virtude da possibilidade de 

que este não seja realmente dado ao conhecimento como verdadeiro, longe de 

constituir uma necessária crítica prévia do instrumento ou do meio do conhecimento, 

conforme já se viu anteriormente, consiste antes no receio e fuga perante o mundo real 

em que o absoluto ou o em-si não pode senão se dar, e tem como resultado a recusa ou 

a limitação sistemática da experiência.  

O argumento hegeliano neste ponto irá reaparecer na Fenomenologia do 

Espírito sob diferentes formas, por exemplo na denominada Visão Moral do Mundo 

ou na Bela Alma que, à força de se separarem criticamente do mundo e das falsas 

aparências, por medo do erro moral e da falsidade do mundo, acabam por se dissolver 

                                                     
24 Cf. McDowell 1994, p. 34. 
25 McDowell 1994, p. 27. 
26 Hegel 1980, p. 54. 
27 Hegel 1980, p. 54. 
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no erro e na falsidade ainda maiores da hipocrisia e da irrelevância.28 Nos termos de 

McDowell, poderíamos encontrar em tais figuras modos de mera coerência, de 

ausência de atrito com o mundo. Aquilo que, segundo os dois autores, falta 

compreender nestas posições coerenteistas, da pura “certeza sem verdade”, na 

terminologia de Hegel, é que o atrito com o mundo real já se encontra no interior do 

conceito, e é parte integrante da sua definição.  

(7.) A verdade está fora da verdade. Mas a sequência de contra-sensos 

epistemológicos não pára aqui. A posição gnosiológica de cisão entre o objeto e a sua 

representação cognoscitiva implica que “o conhecimento que, por estar fora do 

absoluto, está também fora da verdade, é ainda assim verdadeiro,” como se o esquema 

conceptual pudesse receber o nome de verdadeiro na ausência de um elemento 

alógeno. E, por força da sua posição específica, a teoria do conhecimento pretende que 

“um conhecimento que com efeito não conhece o absoluto, como requer a ciência, é, 

apesar disso, verdadeiro, e o conhecimento em geral, sendo incapaz de o apreender, 

seja ainda assim capaz de uma outra verdade.” Pressupõe-se assim uma “obscura 

diferença entre um absolutamente verdadeiro e um outro verdadeiro,”29 numa 

oposição rígida entre um impossível verdadeiro em si e um conhecimento que, dadas 

as limitações fenoménicas inerentes a qualquer saber ou exposição da verdade, será 

sempre diferente desse absolutamente verdadeiro embora, ainda assim, de algum 

outro modo verdadeiro.  

Aqui podemos situar uma primeira inflexão radical no problema do 

conhecimento. Contrariamente ao que poderia parecer, Hegel não está aqui a apelar a 

alguma verdade absoluta substantiva que desqualificaria uma outra verdade relativa 

como mera aparência de verdade, mas ao problema do simples significado das 

palavras. O autor comenta a propósito desta diferença entre verdade absoluta e não 

absoluta: “o absoluto, o conhecimento, são palavras que pressupõem um significado, 

que é aquilo que aqui tratamos de alcançar.”30 Mas alcançar este significado verdadeiro 

das palavras, em que conceito e realidade coincidem, não acontece pela distinção 

imediata e simples entre a verdadeira ciência e o erro. Porque, como observa Hegel, a 

ciência também se apresenta como um fenómeno ao mesmo título que os outros 

                                                     
28 Cf. Hegel 1980, p. 340, 354-355.   
29 Hegel 1980, p. 54. 
30 Álvarez Gómez é especialmente sensível a esta questão da verdade absoluta em Hegel (cf. e.g. Álvarez 
Gomez 1978, pp. 42, 87n., 120, 271. Cf. Sobre a questão da linguagem, ibid., p. 197ss.  
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saberes, ou que a opinião, e, por isso, aparece somente como uma “alegação” 

(“Versicherung”) que assevera uma verdade contra uma outra31 opinião, que assevera 

uma outra alegação – numa forma de redução fenomenológica hegeliana, em que, 

eliminados os “limites exteriores” (a expressão é de McDowell) do saber, todo o saber 

fica reduzido ao fenómeno do saber. E, nestes termos, não há um apelo à contraposição 

entre uma verdade absoluta e outra aparente, dóxica ou fenoménica, mas, como 

simples “alegações”, são todas somente fenómeno e estão igualmente sujeitas à mesma 

corrosão cética e substituição que compete por natureza aos fenómenos. A corrosão e 

a substituição por outro são, na verdade, desde sempre, o destino inexorável do 

fenómeno. E, de modo a superar esta condição cética e negativa e estabelecer o 

significado dos termos pertencentes à teoria do conhecimento – como a “verdade” o 

“absoluto”, ou “em si”, “conhecimento”, ou também “objetivo”, “subjetivo e incontáveis 

outros, cujo significado é pressuposto como universalmente conhecido,”32 – não se 

poderá apelar a alegações e argumentos inevitavelmente limitados, mas à descrição de 

uma conexão mais vasta, que Hegel denomina “figura da consciência”.33 Neste ponto 

poderíamos novamente retornar ao paralelo com McDowell, onde a adoção da noção 

aristotélica – e também hegeliana – de “segunda natureza”34 desempenha um papel 

similar, na base de uma proposta alternativa à posição gnosiológica do processo do 

conhecimento. 

O paradigma que deverá substituir o paradigma gnosiológico está assim 

dependente da questão do significado das palavras, que encerra as possibilidades de 

compreensão e expressão de cada figura da consciência. Não podemos questionar, por 

exemplo, de que modo sujeito e objeto se relacionam, o que é a verdade, o dado, ou a 

coisa em si mesma sem entender antes o que significam os termos, e porque eles 

existem na linguagem com esse significado. Se lermos mais uma vez em Mind and 

World a propósito do espaço das razões como o mundo naturalizado das razões e 

justificações mútuas, ou segunda natureza, “ao ser iniciado numa linguagem, um ser 

                                                     
31 Hegel 1980, p. 55. 
32 Hegel 1980, p. 55. 
33 L. Siep descreve as implicações do conceito de figura da consciência do seguinte modo: “Wenn daher 
das Wissen den Anfoderungen der Entsprechung nicht genügt, kommt es zum »Paradigmenwechsel« 
auch hinsichtlich des Maßstabes: ein grundsätlich anderes Wissen verlangt eine andere Ontologie. Die 
Ansich der Realität ändert sich: letzlich real sind nicht mehr einzelne Dingen, sondern Prozesse, 
Konstellationen von Kräften, usw. Modern gesprochem thematisiert die Phänomenologie den 
Paradigmenwechsel oder die Folge von Grundlagenkrisen der Wissenschaft, der Moral usw.” (Siep 
2000, pp. 76-77).  
34 McDowell 1994, p. 84, 85. 
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humano é introduzido em algo que já incorpora ligações entre conceitos que se 

pretendem racionais, que se pretendem constitutivas da configuração [layout] do 

espaço das razões, antes de ele próprio aparecer em cena.”35 O que se observa, se se 

considerar tanto a figura da consciência hegeliana quanto a configuração do espaço 

das razões de McDowell, é que esse significado dos termos pode variar – dentro de 

certos limites – segundo conexões e paradigmas diversos, a que corresponderão as 

diferentes configurações do espaço das razões. Para cada uma destas configurações, a 

“verdade” significa em concreto algo de diferente, e o “absoluto”, ou o “dado” é um 

outro. Em consequência, a compreensão do que é o conhecimento deve passar então a 

encontrar-se na descrição de um processo de formação, que McDowell designa 

explicitamente de Bildung, onde a consciência se desenvolve em figuras sucessivas, 

tendo a cada passo um dado primitivo que lhe corresponde como o seu absoluto em si. 

Na Fenomenologia do Espírito de Hegel, trata-se somente da “pura descrição” do 

processo de formação da consciência e, conjuntamente com ela, do seu objeto-absoluto 

– que no espírito de MacDowell é o dado entendido como já predisposto à 

conceptualidade, segundo uma “operação passiva de faculdades conceptuais.”36 Para 

ultrapassar a ingenuidade da concepção gnosiológica criticada e os contra-sensos a que 

conduz, bastará, segundo Hegel, a pura descrição do processo da Bildung da 

consciência. Esta descrição será então a “Exposição do saber fenoménico” 

(“Darstellung des erscheinenden Wissens”)37 em que consistirá a Fenomenologia do 

Espírito. 

 

II O conhecimento como experiência das figuras da consciência  

 

Para além da crítica ao paradigma gnosiológico e transcendental, dois temas 

irão completar ainda a discussão do problema do conhecimento na Introdução à 

Fenomenologia do Espírito: a questão do ceticismo e o método de descrição e conexão 

das diferentes figuras da consciência.  

O ceticismo é discutido no âmbito do saber, ou seja, da relação entre a 

consciência e o seu objeto reduzido a fenómeno – como se compreende, evidentemente 

sem ser correlato de qualquer coisa em si. Todo o conhecimento é fenoménico, ou seja, 

                                                     
35 McDowell 1994, p. 125. 
36 McDowell 1993, p. 67. 
37 Hegel 1980, p. 55. 
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nenhum aparece como o saber absoluto, ou saber em si, além do fenómeno do saber. 

Mas esta perspectiva é dupla. Por um lado, a fenomenalidade de todo o saber e a 

indiferença de todas as alegações – que não são mais afinal do que opiniões – colocam-

nos numa posição de “dúvida” generalizada. Porque o saber se perde a si próprio e 

transforma em aparência, esta é a “via do desespero”.38 Este aspecto geral da 

Fenomenologia está contemplado e exposto na obra como a figura específica do 

ceticismo, um saber essencialmente unilateral. Este é, nomeadamente, “um saber que 

faz desta unilateralidade a sua essência, uma figura da consciência incompleta, […] que 

não vê jamais no resultado senão o puro nada, e abstrai do facto de que este nada é 

determinado, é o nada daquilo de que resulta.”39 O negativo conforme considerado 

pelo ceticismo não faz a conexão entre as figuras que ele próprio corrói, e não vê o 

quadro completo, ou seja, que cada uma dessas figuras é produzida a partir da negação 

sucessiva das outras. Na verdade, é unicamente a observação desta articulação que a 

Fenomenologia do Espírito, como ciência da consciência conforme aparece, 

acrescenta. O seu carácter científico é somente a ligação entre as figuras, ou a descrição 

da articulação sistemática entre elas, articulação que não está presente para elas 

próprias, mas somente para nós, que as observamos de uma perspectiva exterior. Por 

isso, não temos senão que descrever a consciência conforme aparece, “qualquer 

acrescento nosso é supérfluo,” e a nossa função será a do “mero contemplar [Zusehen]” 

dessas figuras.40 Assim, “o nosso acrescento é esta consideração [Betrachtung] da coisa 

mesma,”41 ou seja, a consideração da articulação pela qual uma figura deriva da outra, 

consideração inteiramente ausente no ceticismo, que é caracterizado como unilateral 

porquanto se caracteriza pela contingência e não sistematicidade do seu procedimento 

crítico.  

Tendo exposto as insuficiências da concepção gnosiológica do conhecimento 

que não atende à “figura da consciência” ou à “configuração do espaço das razões” onde 

se define o sentido das palavras, que é prévio e determinante das possibilidades 

expressivas, inferenciais e argumentativas, Hegel não se propõe, como se disse, 

substituir simplesmente uma teoria por outra, a afirmação de uma verdade absoluta 

                                                     
38 Hegel 1980, p. 56. 
39 Hegel 1980, p. 57. 
40 Hegel 1980,  p. 59. 
41 Hegel 1980, p. 61. Álvarez Gómez salienta especialmente a importância desta “Betrachtung” como 
condição da cientificidade do procedimento dialético da Fenomenologia (Álvarez Gómez 1978, pp 162, 
166, 170). 
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em oposição a outras verdades que reivindicam o mesmo estatuto, caso em que a 

alegada verdade absoluta apareceria como mais uma opinião ou, no melhor dos casos, 

uma teoria indiferentemente ao lado das outras. A sua proposta é, pois, a de remontar 

à fonte do significado dos termos gnosiológicos. Este exercício, de tipo ‘historicista’ – 

mesmo que, evidentemente, a Fenomenologia do Espírito seja bem diferente de uma 

mera descrição histórica – tem também consequências céticas, visto que relativiza 

todas as posições da consciência ao significado que é dado às palavras. O significado 

do “absoluto”, da “coisa em si” ou da “verdade” varia de figura para figura, não havendo 

nenhuma medida ou “padrão” (“Maßstab”) absoluto que permita definir de uma vez 

por todas o significado dos termos, porquanto é o próprio “padrão do exame [que] se 

altera quando aquilo de que ele deveria ser o padrão não resiste ao exame.”42 Todo este 

conjunto de temas profusamente estudados por Hegel, surgem talvez, embora 

muitíssimo encurtados, em Mind and World, sob fórmulas como: “tenho defendido 

que é essencial às capacidades conceptuais que pertençam à espontaneidade, ou seja, 

a uma faculdade que é exercitada em atividades de controlo auto-crítico daquilo que 

se pensa, à luz dos vereditos da experiência”43; ou “as próprias relações [racionais entre 

experiências e juízos] têm de ser susceptíveis de cair sob o auto-escrutínio do 

pensamento ativo.”44 

Assim, a filosofia não trata do estabelecimento de um padrão imutável para 

aferir como verdadeira ou falsa a relação entre o conhecimento e o seu objeto, como 

seria suposto, de modo paradoxal e impossível, pela posição gnosiológica, mas da 

descrição de um padrão que se altera consoante a configuração do espaço das razões 

em apreço. Não é possível proceder conforme pretende a posição gnosiológica, como 

se pudéssemos isolar a consciência, o seu objeto e, em seguida, por um outro acesso 

independente a este último, pudéssemos ainda aferir a adequação ou inadequação da 

relação estabelecida entre a consciência e o seu objeto.45 Estamos, na verdade, sempre 

                                                     
42 Hegel 1980, p. 60. 
43 McDowell 1994, p. 49. 
44 McDowell 1994, p. 53. 
45 Comenta Jäschke que evidentemente “der Versuch, den Gegenstand gegen das Bewußtsein 
auszuspielen, scheitert notwendig, da ja jeder Gegenstand ein gewußter ist” (Jäschke 2010, p. 185b). 
Embora a Introdução se volte, como temos vindo a ver, diametralmente contra o carácter apriorista e 
de prevenção crítica prévia ao conhecimento característico da filosofia transcendental, Jäschke 
considera que a descrição do processo do auto-exame da consciência evidencia muito claramente a 
herança da filosofia transcendental (ibid., p. 185a). Poderá referir-se não à posição de Kant, que seria 
difícil compaginar com a descrição hegeliana, mas à definição de Reinhold da consciência (vide n. 46 
infra).  
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já dentro desta relação, e não dispomos, segundo Hegel, de nenhum padrão exterior. 

Porque não há Maßstabe para a Maßstabe, padrão para o padrão, esta posição 

conduziria inevitavelmente ao ceticismo, caso o objeto, conforme presente à 

consciência, não envolvesse já, no próprio significado dos termos com que designamos 

o objeto e a consciência, a definição da diferença entre os dois, o referido “atrito”. Não 

se trata somente, como pretende a fenomenologia contemporânea, de verificar e 

aceitar o facto de que a estrutura da consciência é intencional.46 Hegel declara, aliás, 

explicitamente este facto, de resto bem conhecido desde a sua formulação por 

Reinhold e desenvolvimento por Fichte.47  

De acordo com as consequências retiradas do exame da posição gnosiológica, a 

impossibilidade de comparar por meio de um padrão absoluto a consciência com o seu 

objeto está em contradição direta com o significado de uma verdade objetiva, ou 

simplesmente da objetividade em geral. No entanto, segundo Hegel,  

 
esta contradição e a sua remoção resultarão de modo mais definido se começarmos 
por recordar as determinações abstratas do saber e da verdade, tal como ocorrem 
na consciência. Porque esta diferencia algo de si, a que simultaneamente se refere; 
ou como isso se pode exprimir, este algo é algo para a consciência.48  

 

Esta estrutura, em que objeto e consciência estão implicados no complexo 

indissociável do espaço das razões (ou “figura da consciência”), é o fator diferenciador 

que acima se questionou entre o objeto em si e o objeto conforme presente à 

consciência, fator que não se pode entender como simplesmente somável ou subtraível 

ao objeto em si, que permaneceria incólume à relação. A transcendência é inerente à 

consciência mas, segundo Hegel, isto é uma mera determinação geral que, se é certo 

nos dá o princípio da solução do problema, não permite uma comparação efetiva entre 

o objeto e a sua consciência – daí não ser interpretável como um “padrão” de 

comparação, mas somente como o pressuposto de qualquer comparação possível. É 

                                                     
46 Acerca da relação com a intencionalidade em Husserl, v. Álvarez Gómez 1978, p. 105 e Winfield 2013, 
pp. 16-17. Na verdade, está-se na Introdução à Fenomenologia do Espírito perante problemas e soluções 
comparáveis às desenvolvidas cem anos mais tarde na fenomenologia de Husserl. Deparamo-nos, na 
Introdução à Fenomenologia do Espírito com o mesmo problema da transcendência conforme, e.g., A 
Ideia da Fenomenologia de Husserl: como pode o objeto ser simultaneamente para nós e em si, isto é, 
não para nós; com a mesma estrutura de intencionalidade da consciência; com a pura observação como 
condição necessária para o acesso ao fenómeno. Naturalmente, uma diferença maior reside no facto de 
que, como se verá em seguida, para Hegel a comparação que garante a verdade não é feita por apelo a 
uma evidência intelectiva, mas por comparação entre as diferentes figuras intencionais. Sobre a relação 
entre Husserl e Hegel cf. tb. Manca - Magrì - Ferrarin 2015. 
47 Cf. Reinhold 2013, pp. 128-129, 210-212.  
48 Hegel 1980, p. 58. 
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verdade que o dado, o “em si” absoluto pertence ao próprio significado das palavras 

“objeto” e “verdade”, e é este significado que queremos explicar e tornar plausível. Mas 

a comparação efetiva não acontece por via de nenhum acesso privilegiado ao objeto 

em si mesmo, segundo o referido “mito do dado”, acesso que é de todo impossível de 

modo imediato, mas unicamente entre um complexo consciência-objeto e um outro 

complexo consciência-objeto, ou entre uma configuração e outra.  

O acesso privilegiado ao objeto não ocorre, segundo Hegel, em algum terreno 

puro e numa passividade transcendental do dado absoluto, mas consiste simplesmente 

no emergir de uma nova figura da consciência, de uma nova relação, derivada da crítica 

inerente, realizada pela livre espontaneidade do conceito, à anterior. A verdade é, 

assim, sempre relativa e inerente a um processo de esclarecimento sucessivo em que o 

objeto que antes aparecia como em-si se torna somente para nós, ou seja, aquilo em 

que acreditávamos se torna somente uma criação nossa e, logo, uma ilusão 

construtivista. Este é o processo de desencantamento e perda de significado, descrito 

por McDowell, ou de desespero, descrito pela Fenomenologia. A verdade é a 

comparação que a consciência realiza constantemente em si mesma, e é só por a 

consciência poder realizar essa comparação é que compreendemos o significado da 

palavra “verdade”. Mas o mistério de não podermos preencher este significado, este 

conceito geral de “verdade”, de que dispomos efetivamente, com uma comparação real, 

independente do próprio saber, deriva desse mesmo estado intencional estrutural da 

consciência, que é a condição de todo o saber. Refere Álvarez Gómez justamente que 

esta mesma “falta de correspondência emana da índole própria da consciência.”49 Ou 

conforme Hegel define o saber, “o lado determinado deste referir [sc. do algo à 

consciência], ou do ser de algo para uma consciência é o saber.”50 O padrão está sempre 

presente, como o constituinte estrutural da consciência e, por isso, não é possível uma 

consciência que não conheça o significado da palavra “verdade”. No entanto, o 

preenchimento concreto do referente do termo ou do conceito acontece não por algum 

acesso imediato ao absoluto em si mesmo – a intuição categorial como pura Einsicht 

ou intelecção, como pretendia Husserl, – mas pelo que Hegel chama simplesmente 

experiência. 

                                                     
49 Esta “falta de correspondencia emana de la índole misma de la conciencia.” (Álvarez Gómez 1978, p. 
159) 
50 Hegel 1980, p. 58. 
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Assim, a verdade é a comparação do objeto com a consciência, comparação que 

é a própria essência formal desta última, e sem a qual não se pode falar de consciência. 

Mas a Fenomenologia mostra que a validade desta comparação depende da 

comparação de um padrão com um outro padrão. E será exclusivamente a 

sistematicidade desta comparação entre padrões que permite constituir o lado positivo 

da Fenomenologia do Espírito, como uma proposta teórica alternativa à teoria do 

conhecimento, nomeadamente a de um sistema “científico” de figuras da consciência 

cuja conclusão será a anulação da posição gnosiológica, ou seja, da oposição entre a 

consciência e o seu objeto, e a possibilidade de aceder à “ciência especulativa” dos 

pensamentos objetivos, a Ciência da Lógica. Nesta última, o problema do significado 

das palavras e dos conceitos – referentes ao problema do conhecimento, mas também, 

como refere o autor, de “inumeráveis” outras – está exposto e desenvolvido sob a forma 

de determinações do pensar ou categorias lógico-semânticas. O problema do 

conhecimento em sentido restrito estará então definitivamente superado, substituído 

por uma teoria de significações objetivas, no domínio das quais não faz sentido 

perguntar pela consciência ou sujeito que as pensa como o seu objeto, ou por este 

enquanto separado da primeira.51 Anulada a posição gnosiológica, e completado o 

sistema das figuras consciência, como diz Álvarez Gómez, trata-se do sistema da “pura 

inteligibilidade”,52 fator objetivo, mas que encerra em si também o princípio da 

subjetividade além da consciência, da subjetividade prévia ao sujeito que representa 

um objeto e do objeto para um sujeito – mas não poderia desenvolver aqui este tema. 

O ponto central da Fenomenologia do Espírito é a descrição de um conjunto de 

“experiências”, como alteração sucessiva do padrão de verdade. Conforme a 

experiência é aí definida: “este movimento dialético que a consciência exercita nela 

mesma, assim como no seu saber, como num objeto, na medida em que o novo objeto 

verdadeiro para ela daí emerge, é propriamente aquilo que se designa experiência.”53 

A experiência fenomenológica deriva da própria estrutura da história da consciência, 

que torna sucessivamente para ela o que lhe aparece inicialmente como em si, que é 

integrado como um momento concluído e superado.  

                                                     
51 Observa Álvarez Gómez a propósito da relação da Fenomenologia com a Ciência da Lógica, que “la 
Fenomenología es ya el sistema , pero una parte de las categorias no aparecen explicitadas y, por outra, 
el paso de unos contenidos a otros se hace ver primordialmente como generado por la actividad de la 
conciencia,” (Álvarez Gómez 1978, p. 41) o que não acontece na Ciência da Lógica. 
52 Cf. Álvarez Gómez 1978, p. 258. 
53 Hegel 1980, p. 60. Álvarez Gómez considera esta passagem um dos textos chave para a sua 
investigação (cf. Álvarez Gómez 1978, p. 39). 
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Por isso, acentuando a verdade do empirismo – embora, como se viu de um 

empirismo sem mito do Dado – Hegel escreverá muitos anos mais tarde, na 

Enciclopédia das Ciências Filosóficas, que “tudo o que está na consciência, é 

experienciado – esta é mesmo uma afirmação tautológica.”54 A ciência da experiência, 

a Fenomenologia do Espírito, consiste em descrever a articulação da experiência, a 

qual implica sempre deparar-se com o novo objeto, que vem substituir o anterior, ao 

mesmo tempo em que o retém na sua base, por um lado como superado, por outro 

lado, também como constitutivo da consciência. A tese de Álvarez Gómez é então, 

finalmente, que “a experiência não é [por Hegel] interpretada dialeticamente, mas ao 

contrário, a dialética é concebida e interpretada a partir do que Hegel considera como 

a essência da experiência.”55 Por isso, a dialética segundo Hegel é somente a 

experiência bem compreendida, isto é, o conceito da experiência, onde a passividade 

intuitiva está incorporada nos processos conceptuais. Na medida em que procura 

justamente as vias de encontrar a passividade da experiência no interior da 

espontaneidade dos conceitos, também McDowell se poderia considerar um pensador 

implicitamente dialético. 

Como conclusão, gostaria unicamente de indicar, sem poder aprofundar o tema 

neste artigo, que o conceito de eticidade e todo o seu desenvolvimento, conforme 

exposta do modo mais fundamental nos textos de Iena até à Fenomenologia, 

correspondem com bastante exatidão à tese de McDowell de que o espaço das leis 

naturais não pode ser conhecido isoladamente do espaço das razões, sem que isso 

corresponda, contudo, a uma redução do significado plenamente objetivo do espaço 

das ciências da natureza. A objetividade deste domínio desencantado das ciências da 

natureza é, por um lado, irredutível em última instância ao espaço ético das razões, 

                                                     
54 Hegel 1992, § 8, p. 20. Sobre este passo, cf. Álvarez Gómez 1978, p. 50. Pela comparação sobretudo 
das três edições da Enciclopédia, Álvarez Gómez defende a tese de uma crescente importância do 
conceito da experiência e da importância do papel das ciências empíricas ao longo do desenvolvimento 
da sua obra (cf. op. cit., pp. 271, 296, 297, 304). A presença de uma definição tão clara da experiência já 
na Fenomenologia poderia matizar essa tese no que se refere à experiência. 
55 Álvarez Gómez 1978, p. 42. Igualmente Pippin enfatiza a unidade do conceito “mit seiner 
Entäußerung” na experiência (Pippin 2008, pp. 35-36). Uma vez que esta unidade é uma unidade 
diferenciada, que se trata aqui do conceito e da “essência” da experiência, e também que a Lógica, não 
obstante a sua constante e constitutiva referencia à experiência, manterá a sua autonomia como puro 
pensar, dever-se-á assumir a salvaguarda exposta por Winfield, de que esta concepção hegeliana não 
tem consequências simplesmente empiristas: “Hegel’s reference to the «experience of consciousness» 
does not apply to the empirical domain in general. Rather, «experience» in the Phenomenology 
specifically refers to the process of «inversions» whereby each shape of consciousness discovers that 
what it took to be the object in itself is only what the object is for consciousness, leading to a new 
construal of the object by a new shape of consciousness” (Winfield 2013, p. 11).  
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mas, por outro, é também um elemento necessário integrante desse mesmo espaço de 

significado e de justificação por razões, conforme o significado da “verdade” e da 

“objetividade”. Nem ao espaço das razões nem ao espaço das leis pertencem os 

mitológicos dados em si absolutos, mas ao espaço das razões pertencem certamente 

vereditos da experiência objetiva, que são enunciados pela natureza espontânea e 

crítica da consciência humana, nos termos de McDowell. Segundo os dois autores, e 

sem prejuízo da eticidade fundamental na base do conhecimento, mesmo que não 

tenhamos acesso a um em si absoluto ou a padrões definitivos da verdade, a referência 

a uma natureza objetivada, configurada por leis, como fundamento de convicções 

objetivas, é parte integrante da natureza humana cultivada e da sua experiência 

consciente, conforme as podemos conhecer.  
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Em meados do presente ano, foi publicado pela Harvard University Press o livro 

A Spirit of Trust, do filósofo estadunidense Robert Brandom. O livro, com cerca de 

850 páginas, porta como subtítulo a Reading of Hegel’s Phenomenology. Trata-se do 

resultado mais acabado das reflexões de Brandom sobre Hegel, as quais remontam 

ainda à década de 1980. Neste ínterim, a leitura de Brandom, desenvolvida em 

cooperação com outros comentadores de Hegel, sobretudo de língua inglesa e alemã, 

assim como com outros filósofos, vem sendo celebrada em diversos círculos, 

hegelianos ou não, bem como também sendo alvo de críticas. Dentre algumas mais 

recorrentes críticas se podem contar a de que se trataria de uma leitura analítica de 

Hegel, ou de uma leitura não-metafísica, ou ainda de uma inaceitável kantianização do 

pensamento hegeliano, e até mesmo de uma leitura exterior, que passaria ao largo dos 

próprios textos. 

 Tais críticas me parecem, na verdade, precipitadas e, elas mesmas, um tanto 

transcendentes ao texto de Brandom. Observada mais de perto, a leitura de Brandom 

não se mostra inclinada a propor algo como uma “interpretação analítica” de Hegel, 

mas antes, muito mais, trata-se de se propor um retorno a Hegel na tentativa de 

mostrar como ele tem ainda muito a dizer – na verdade, coisas essenciais – para a 

solução de paradoxos, aporias e controvérsias que marcaram a filosofia teórica e 

prática desde primórdios do século XX. Dificilmente Brandom poderia também passar 

por um intérprete desinteressado nos elementos metafísicos presentes no pensamento 

de Hegel, alguém que estivesse propondo uma leitura absolutamente não-metafísica, 

muito menos ainda um interpretação pós-metafísica. Quando muito, parece-me se 

insinuar no seu texto o pendor para mostrar o sentido específico que o “discurso 

                                                     
1 Professor adjunto no Departamento de Filosofia da UnB e no PPG-FIL/UnB. Bolsista Produtividade 
do CNPq. 
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metafísico” adquire em Hegel, algo consubstanciado na relação entre propostas 

pragmáticas2, supostamente presentes no texto de Hegel, e os problemas da ‘metafísica 

da intencionalidade’. Além disso, eu diria também que Brandom está bem longe de 

impor uma kantianização de Hegel. De fato, tende a acentuar a presença de Kant nos 

textos hegelianos – algo, de resto, notório na obra de Hegel como um todo, dos 

primeiros aos últimos anos de sua produção. Apesar deste realce, contudo, há 

recorrentemente o notável impulso para pensar de forma explícita e categórica as 

específicas posturas e gestos com os quais Hegel espera ter superado as 

unilateralidades do kantismo, rompendo definitivamente com ele. Finalmente, mesmo 

alguém que jamais tenha lido um texto de Brandom, apenas ao folhear seus livros, terá 

a impressão de que dificilmente se trata aí de uma leitura externa, transcendente ou 

extrínseca. Seja qual for o grau de heterodoxia presente na interpretação de Hegel feita 

por Brandom, parece-me claro que sua pretensão é a de construir uma interlocução 

contemporânea com Hegel, e isso a partir do texto do próprio Hegel. 

 Claro que se poderia dizer que Brandom confere desmedida ênfase ao tema, 

importantíssimo para a epistemologia e filosofia da linguagem contemporâneas, das 

circunstâncias que presidem a determinação do conteúdo conceitual, isto é, do papel 

do uso de conceitos na formação do conhecimento e na dinâmica do agir3. Mas nem 

                                                     
2 “Todo este vocabulário, tanto o hegeliano quanto o vocabulário arregimentado no qual eu o estou 
traduzindo pertence à pragmática, tal como eu venho usando este termo: a teoria do uso, da força em 
sentido fregiano, daquilo que uma pessoa está fazendo quando aplica conceitos através da adoção de 
estados intencionais ou pelo uso de expressões linguísticas. Mas, em correspondência como a 
dependência de posturas normativas e atitudes do lado da pragmática, Hegel entrevê uma dependência 
recíproca de uso e significado, entre conteúdos dos conceitos e práticas de sua aplicação. Esta é a teoria 
sofisticada a que eu fiz referência sob o tópico do pragmatismo hegeliano acerca da relação entre 
pragmática e semântica.” (BRANDOM, 2019, p. 15) 
3 “Tal como eu o compreendo, a particular abordagem compreensiva acerca do conteúdo adotada por 
Hegel é de natureza pragmatista. Sob este tópico eu entendo, em geral, que ele pensa que o que confere 
teor conceitual a atos, atitudes e expressões linguísticas é o papel que desempenham nas práticas em 
que se engajam seus agentes. De acordo com esta visão genericamente funcionalista, o significado é para 
ser compreendido em termos de uso. Além disso, apesar de existirem fatos sobre objetos 
conceitualmente dotados de conteúdo e propriedades estabelecendo relações pautadas por leis, mesmo 
se não houvesse ou nunca tenha havido sujeitos pensantes, Hegel pensa que nós não podemos 
compreender a estrutura conceitual do mundo objetivo – compreender o que nós estamos falando ou 
pensando sobre ele quando nós falamos ou pensamos que ele é determinado (algo que ele entende no 
sentido de ter uma estrutura objetiva modal articulada por relações de incompatibilidade e 
consequência necessária) – a não ser como parte de uma abordagem que inclui o que nós estamos 
fazendo quando consideramos o mundo praticamente ou lidamos como ele enquanto consistindo numa 
tal rede de fatos determinados e relacionados entre si através de leis. O sistema funcional que confere 
teor conceitual às atitudes subjetivas precisa ser considerado a fim de que se compreenda o conteúdo 
conceitual dos estados objetivos de coisas. Tal sistema se abre para fora a partir do ciclo da percepção, 
pensamento e ação intencional, e isso da parte de sujeitos individuais, na direção da rede de práticas 
sociais nas quais aqueles sujeitos se engajam – e, em seguida, de modo a incluir a dimensão diacrônica 
destas práticas, tanto olhando retrospectivamente para seus antecedentes históricos quanto olhando 
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isso me parece trair tanto o espírito de um pensador que declara enfaticamente que “é 

em nomes que nós pensamos.” (Es ist in Namen, dass wir denken)4, ou ainda que 

chega ao ponto de dizer: “acredita-se habitualmente que o absoluto deve estar situado 

muito além; mas ele é justamente o que está de todo presente (das ganz 

Gegenwärtige) e que, mesmo sem consciência expressa disso, sempre levamos 

conosco e utilizamos. As determinações lógicas do pensamento (Denkbestimmungen) 

estão sempre depositadas (niedergelegt), sobretudo, na linguagem.”5 Hegel é um 

filósofo que, em sua seminal e genial Fenomenologia do Espírito, atribui a inexorável 

reversão dialética da certeza sensível “ao falar, que tem uma natureza divina”6, e que 

entende a linguagem como das Werk des Gedankens7. 

Não vou tratar Brandom aqui de maneira nenhuma como a última palavra sobre 

o inesgotável texto hegeliano, mas tampouco o tratarei como alguém que 

inexoravelmente macula o texto de Hegel, roubando-lhe a museológica pureza, a aura 

do filósofo intocável e sacrossanto. Vou tratar Brandom como um intérprete, mais um 

comentador, cujas hipóteses podem eventualmente ajudar a fazer um sentido ainda 

mais amplo do difícil texto de Hegel, de um modo aliás a nos fazer ver, ainda mais 

categoricamente, sua importância não apenas para a história da filosofia, mas para os 

rumos do debate filosófico contemporâneo. Nisso, aliás, penso estar cedendo a uma 

diretriz profundamente hegeliana: o texto de Hegel está em aberto, e ele nos autoriza 

a lançar mão do mesmo para articular nossos próprios problemas. Como disse certa 

vez o próprio Hegel, “o progredir sistemático na filosofia não consiste propriamente 

em outra coisa senão em compreender o que já foi dito” (HEGEL, 1970, 4, 434). 

Minha breve tentativa de contribuição a uma recepção mais refletida das 

hipóteses interpretativas de Brandom se inicia por um sumário de suas principais 

diretrizes para o enfrentamento do texto de Hegel, tais como estabelecidas em Spirit 

of Trust (1). Em seguida, pretendo mostrar como tais hipóteses podem ser 

                                                     
prospectivamente para seu futuro desenvolvimento. Em geral, abordagens semânticas funcionalistas 
entendem os conteúdos holisticamente, em termos do seu papel num sistema mais amplo que abrange 
muitos de tais conteúdos. Um dos mais instigantes e valiosos aspectos do pensamento de Hegel é o 
modo rigoroso como ele pensa através das consequências de seu holismo semântico.” (BRANDOM, 
2019, p. 3) 
4 HEGEL, 1970, 8, p. 277 
5 HEGEL, 1970, 8, p. 84 
6 HEGEL, 1970, 3, p. 91 
7 HEGEL, 1970, 8, p. 70 
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aproveitadas na lida com o próprio texto, e farei isso considerando um tópico 

paradigmático: a gênese fenomenológica do conceito e do espírito (2). 

 

1 As Diretrizes de Spirit of Trust 

 

Brandom diz pretender fazer uma leitura não exaustiva, mas seletiva da 

Fenomenologia do Espírito. Na verdade, o foco dessa leitura é bastante circunscrito: 

rastrear as contribuições de Hegel para uma compreensão não-psicológica do 

conteúdo conceitual. Assim, o idealismo de Hegel, pretende Brandom, interessa 

sobretudo do ponto de vista daquilo que chama de “realismo conceitual”, isto é, do que 

Hegel denomina às vezes de “pensamento objetivo”: as relações entre a cognição 

subjetiva e estados de coisas, assim como tais relações se expressam em práticas 

discursivas de conhecimento e em formas socialmente coordenadas de ação. Como o 

foco é o conteúdo conceitual, trata-se de uma leitura denominada anacronicamente de 

‘semântica’. Porém, uma vez que Hegel, segundo Brandom, aborda esse conteúdo 

através de práticas e conceitos compartilhados, trata-se de uma visão pragmática 

acerca do conteúdo semântico.  

Creio que a abordagem de Brandom tenha ficado mais límpida por ele esclarecer 

que estaria seguindo uma estratégia que denomina ‘descenso semântico’. Trata-se aí 

de entender o esforço de Hegel não simplesmente do ponto de vista dos conceitos 

especulativos, aquilo que Brandom chama também de metaconceitos, constantes tanto 

na Fenomenologia quanto na Ciência da Lógica8; mas antes de compreender a forma 

como Hegel pensa a determinação do conteúdo conceitual, isto é, a própria relação 

                                                     
8 “Este é o modelo hegeliano de conteúdo conceitual e ele o estende ao conteúdo de seus mais 
importantes metaconceitos especulativos, os quais devem também ser compreendidos como 
funcionando da maneira descrita e prescrita pelo meta-metaconceito da Vernunft. Assim, ele julga ser 
a única maneira de compreender ou de transmitir o conteúdo de metaconceitos que articulam 
variegadas formas de autoconsciência (assim como a distinção entre o que as coisas são “em si mesmas” 
e o que elas são “para a consciência”), não importa quão adequada ou inadequada seja a versão dos 
metaconceitos sendo considerada, o arranjo reconstrutivo de um curso possível de desenvolvimento 
expressivamente progressivo que culmina no conteúdo em questão. E isto é exatamente o que ele 
empreende para conduzir aos conteúdos de seus metaconceitos lógicos e especulativos. Na 
Fenomenologia, ele reconstrói racionalmente o processo de determinação de seus conteúdos que 
delineia uma trajetória de desenvolvimento selecionada a partir da história efetiva de 
autocompreensões implícitas em termos de versões mais ou menos defectivas, mais ou menos 
adequadas destes metaconceitos. Na Ciência da Lógica, ele racionalmente reconstrói um processo de 
determinação (essencialmente) daqueles mesmos conteúdos que delineiam uma trajetória de 
desenvolvimento definida pelo conteúdo e estrutura de metaconceitos lógicos enquanto concebidos, ao 
fim e ao cabo, de maneira mais adequada, não devendo nada aos caprichos do itinerário e aos tropeços 
do progresso pelo qual nós finalmente alcançamos uma concepção adequada.” (BRANDOM, 2019, p. 7) 
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entre conceitos especulativos e conceitos determinados ou específicos. Isso quer dizer 

que Brandom se interessa sobretudo pelo aspecto segundo o qual específicas 

discussões de Hegel se deixam compreender como uma teoria da formação de 

conceitos, ou de determinação intrínseca do conteúdo conceitual. 

De minha parte, creio que um bom exemplo dessa modulação encontramos no 

início da Doutrina do Conceito. Quanto a isso, e neste ponto concordo com Brandom, 

é apropriado reforçar uma controversa tendência que reconheço entre alguns 

comentadores da Lógica de Hegel, a saber: levar a sério a centralidade conferida por 

ele, em sua teoria do conceito, à noção kantiana que constitui a dedução 

transcendental das categorias: a “unidade sintética originária da apercepção”, que 

Hegel reconhece de maneira entusiástica num famoso trecho como uma das “mais 

profundas e corretas ideias que se encontram na Crítica da Razão Pura”9. Para Hegel, 

o vigor dessa noção repousa em que ela pretende “alçar-se, para além da mera 

representação da relação na qual o eu e o entendimento, ou seja, os conceitos, se 

encontram com respeito a uma coisa ou a suas propriedades ou acidentes, avançando 

na direção do pensamento propriamente dito.”10 De acordo com Hegel, Kant teria 

antecipado em parte sua própria posição segundo a qual o conceito não seria apenas 

“pressuposição subjetiva, mas antes [...] uma fundamentação absoluta”11.“Kant foi 

além dessa relação exterior do entendimento enquanto faculdade dos conceitos e do 

próprio conceito, alcançando o Eu.”12 

Nas mãos de Hegel, a unidade sintética da apercepção deixa de ser a condição 

transcendental da experiência e se torna, bem além disso, a própria explicação de como 

se formam em geral nossos conceitos, conceitos esses a que já estamos permanente 

recorrendo, não apenas na própria experiência e em todo discurso marcado por 

pretensões de objetividade, mas mesmo no registro filosófico da explicitação daquilo 

que é implícito na lida com conceitos. A Ciência da Lógica enfrenta, à sua maneira, o 

paradoxo da normatividade: no discurso sobre condições de possibilidade de 

conceitos, os próprios conceitos já estão sendo usados, sínteses já tem que ter sido 

produzidas13. Nas palavras de Hegel, “para a indicação de um conceito ou para definir 

                                                     
9 HEGEL, 1970, 6, p. 253 
10 HEGEL, 1970, 6, p. 253 
11 HEGEL, 1970, 6, p. 244 
12 HEGEL, 1970, 6, p. 253 
13 “Contudo, porque Hegel formula a questão na primeira pessoa do plural e como algo que ocorre de 
tempos em tempos, qualquer transição de uma situação destituída de normatividade para uma situação 
propriamente normativa se torna bem pouco relevante para ele. Não há situação originalmente 
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um gênero, o qual por sua vez já não é propriamente universalidade abstrata, exige-se 

expressamente também a determinidade específica.”14 Não se trata, portanto, 

propriamente de uma radicalização da ideia da unidade da consciência como base 

transcendental do conceito, mas antes de sua compreensão consequente enquanto 

nexo ao qual devemos em geral a formação de conceitos, que sempre já usamos com 

algum grau de pretensão de objetividade. Corretamente compreendida, a unidade 

sintética da consciência não apenas torna possíveis conceitos num sentido mais 

mentalista, como para Kant, mas antes forma as nossas pretensões discursivas de 

objetividade consolidadas em conceitos. “Foi antes apresentado, a partir da dedução 

kantiana das categorias, que segundo as mesmas o objeto (das Objekt), enquanto 

aquilo em que o múltiplo da intuição está unificado, apenas é essa unidade através da 

unidade da autoconsciência. A objetividade do pensamento é aqui, portanto, 

enunciada de maneira determinada, uma identidade do conceito e da coisa, a qual é a 

verdade.”15  

Talvez devêssemos entender que aquilo que pretende Hegel nesse ponto é um 

duplo movimento: a ‘destranscendentalização’ da unidade da consciência e o 

correspondente abandono de uma noção mentalista de conceito. Para Hegel, o 

conceito é antes o resultado da atuação processual da unidade da consciência. Ao invés 

de uma instância mental, pressuposta como dada definitivamente, tem-se agora o 

conceito como a pretensão de objetividade resultante do processo cognitivo. “Segundo 

essa exposição, a unidade do conceito é aquilo através do que algo não permanece na 

mera determinação do sentimento, intuição ou na mera representação, mas antes se 

torna objeto (Objekt), cuja unidade objetiva é a própria unidade do eu consigo 

mesmo.”16  

Assim, Hegel interpreta a “tese semântica do idealismo, a qual identifica a 

unidade do sujeito com a unidade do conceito”17, não no sentido de uma teoria das 

condições de possibilidade da experiência, mas no quadro de uma explicação da 

                                                     
destituída de normatividade, apenas um processo histórico, contínuo e ininterrupto, de iniciação ou 
socialização nas práticas normativas de uma comunidade, exigindo adesão de todos os modos práticos, 
engajados ou mesmo no mais das vezes implícitos, e sendo acolhidas num igual número de práticas de 
anuência, afirmação, sustentação, bem como numa variedade de modalidades de auto-legislação e auto-
obrigação.” (PIPPIN, 2005, p. 391)  
14 HEGEL, 1970, 6, p. 259 
15 HEGEL, 1970, 6, p. 261 
16 HEGEL, 1970, 6, p. 254 
17 BERNSTEIN, 2006, p. 95 
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formação dos conceitos e da reconstrução dos modos de articulação e justificação do 

conteúdo conceitual. Hegel sustenta basicamente que nossa experiência é toda ela 

mediada por conceitos. Temos de recorrer a conceitos para fazer experiência, pois são 

eles o nexo que permite erguer, reformular, corrigir pretensões de objetividade. Usar 

conceitos significa nos mover pelas inferências através das quais os conteúdos 

conceituais são consolidados, diferenciados e determinados. 

 
A segunda ideia mestra de Kant que inspira a abordagem hegeliana é sua 
revolucionária apreciação do caráter essencialmente normativo da 
intencionalidade discursiva. Kant compreende juízos e ações intencionais 
enquanto diferindo das reações de criaturas não-discursivas por se tratar de 
performances pelas quais os respectivos sujeitos são, num sentido específico, 
responsáveis. Ele os vê como exercícios de um tipo especial de autoridade: a 
autoridade que sujeitos discursivos têm de assumir compromissos acerca de como 
as coisas são ou serão. Autopercepção sapiente, apercepção, é vista como um 
fenômeno normativo, o domínio discursivo como um domínio normativo.18 
 

 

Hegel é um kantiano porque para ele o que nos permite fazer a referência de 

conceitos a conceitos, referências por meio das quais explicamos proposicional e 

inferencialmente tais conceitos, justificamos seu uso e seu conteúdo, é o fato de eles 

serem normas semânticas, regras estruturadas pela unidade da autoconsciência. Hegel 

não é um kantiano porque, ao compreender o conceito como passagem necessária do 

a posteriori ao puro, do conteúdo à forma, elimina a exigência de que conteúdos 

tenham de nos ser dados para fazermos experiência: o conceito é indelimitado, de 

maneira que não temos intuições, sentimentos, impressões que possam ser acessadas 

não-conceitualmente e, mesmo assim, pretender objetividade. Conceitos são 

justamente aquilo que forjamos em contato com o que pretendemos conhecer por meio 

deles. 

Eis por que Hegel precisa defender uma concepção de racionalidade, o espírito, 

que, ao invés de resultar da cisão categórica entre o universal e o singular, o racional e 

o histórico, o a priori e o a posteriori, é justamente o que nos permite que tais polos 

possam vir a ser em geral enquanto diferenciados, conhecidos, compreendidos em sua 

interação e conceituados. É o espírito como unidade imediata de universalidade e 

singularidade, de subjetividade e individualidade que, enquanto conceito, enquanto 

processo cognitivo, forma os conteúdos que pretendemos como objetivos. Trata-se 

                                                     
18 BRANDOM, 2019, p. 9 
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aqui da estrutura especulativa que Hegel entende, na abertura da Doutrina do 

Conceito, viabilizar a mediação recíproca do eu e do nós, algo, portanto, isomórfico à 

estrutura do espírito. 

 
O conceito, na medida em que ele avançou até uma tal existência, a qual é ela 
mesma livre, não é nada outro senão o Eu ou a pura autoconsciência. Eu realmente 
possuo conceitos, isto é, conceitos determinados ... Pois o Eu é primeiramente essa 
pura unidade que se relaciona a si mesma, e isso não de maneira imediata, e sim 
enquanto faz abstração de toda determinidade e conteúdo, retornando à liberdade 
da indelimitada (schrankenlosen) igualdade consigo mesma ... Em segundo lugar, 
o Eu é, da mesma maneira, imediatamente, enquanto negatividade que se 
relaciona a si mesma, a singularidade, absoluto ser-determinado, o qual se 
contrapõe a outro e o exclui, a saber: personalidade individual. Aquela absoluta 
universalidade, que é ao mesmo tempo imediatamente absoluta singularização ... 
tal constitui propriamente a natureza do Eu enquanto conceito.19  

 

 
A propósito, justamente essa reformulação feita por Hegel de uma das partes 

mais significativas da Crítica da Razão Pura é responsável por um dos elementos mais 

essenciais da abordagem de Brandom. Ele sugere que Hegel teria se apropriado da 

ideia kantiana de que a responsabilidade e os compromissos suscitados pelo uso de 

conceitos são um elemento constitutivo da objetividade dos juízos. Assim, segundo 

Brandom, tanto para Kant quanto para Hegel, representar conteúdos é algo 

condicionado pelo trânsito inferencial20 por conteúdos conceituais e progressiva 

integração sintética de tais compromissos. Brandom interpreta essa circunstância 

como correspondendo ao fato de que Kant e Hegel defenderiam, com diferenças 

importantes, uma teoria pragmática normativa da atividade discursiva. A principal 

diferença entre ambos, uma que aliás modifica profundamente ambos os projetos 

filosóficos, reside em que Hegel tem uma abordagem social da normatividade 

conceitual, bem como um acesso historicizado à dimensão representacional do 

conteúdo dos conceitos. Ambas as características são inseridas no programa filosófico 

hegeliano graças à noção de reconhecimento, constitutiva do conceito de espírito, uma 

noção através da qual, pensa Brandom, Hegel se torna capaz de superar as formas 

tipicamente cartesiana e kantiana do dualismo na direção de uma ‘naturalização fraca’ 

                                                     
19 HEGEL, 1970, 6, p. 252 
20 “As relações verticais entre pensamentos e coisas depende crucialmente das relações horizontais entre 
pensamentos (BRANDOM, 2002, p. 26). Este tema em Hegel nos conduz ao cerne da própria teoria de 
Brandom acerca da racionalidade inferencial, sua tese acerca de uma avaliação deôntica de duplo 
estágio, e sua rica explicação acerca da variedade de relações inferenciais materiais.” (PIPPIN, 2005, p. 
386) 



 

 

 

 

Erick Lima | 111 

 

das normas e dos compromissos conceituais, que os faz ver como produtos das práticas 

sociais21. 

Para Hegel, a consciência universal, na qual os singulares reaparecem numa 

união amalgamada pelo conhecimento afirmativo e recíproco de si no outro, constitui 

“a forma da consciência da substância de toda espiritualidade essencial (die Form des 

Bewusstseins der Substanz jeder wesentlichen Geistigkeit)”22. O resultado do 

processo de reconhecimento recíproco é este “aparecer do substancial” (Erscheinen 

des Substantiellen), o “vir a ser fenômeno” do elemento “espiritual” no seu ser-aí. Na 

fórmula que designa o “verdadeiro conceito de consciência-de-si”, “o eu que é um nós, 

e o nós que é eu”, o qual marca o surgimento fenomenológico do espírito, trata-se do 

“âmbito do normativo, enquanto produzido pelos processos de reconhecimento 

mútuo.”23 Ao conceber a liberdade positiva enquanto concretizada pelo ser-

reconhecido, e não simplesmente como autodeterminação da vontade individual, 

Hegel está, na verdade, honrando uma intuição de juventude – “a mais elevada 

comunidade é a mais elevada liberdade, tanto segundo o poder, quanto segundo a 

execução.”24 – e, ao mesmo tempo, introduzindo a forma da base institucional, ou seja, 

o modo consciente, reflexivo, potencialmente moderno que tem de servir como sua 

mediação adequada: “A liberdade, configurada em efetividade de um mundo, recebe a 

forma da necessidade, cuja conexão substancial é o sistema das determinações da 

liberdade, e cuja conexão fenomênica é como poder (Macht), o ser-reconhecido, isto 

é, seu vigorar na consciência”25.  

Quanto a isso, Brandom tem contribuído, creio eu, para a percepção da 

importância em Hegel da relação entre a liberdade como autonomia e uso de conceitos. 

“Para Hegel, assim como para Kant, todas as normas são normas conceituais: falar de 

normas e falar de conceitos são duas maneiras de caracterizar um fenômeno comum 

fundamental. A primeira coisa a perceber é que Hegel entende conceitos, o conteúdo 

                                                     
21 “O projeto de compreender normas como produtos de práticas sociais oferece a possibilidade de as 
naturalizar, em sentido amplo. Pois tal possibilidade nos convida a pensar acerca das normas como algo 
que nos transforma em seres discursivos governando nossas atividades – Bildung, a cultura, isto é, 
nossa segunda natureza, Geist, na terminologia hegeliana – enquanto instituídas por estas mesmas 
atividades. Tal abordagem nos apresenta como seres autoconstituintes: criaturas das normas que nós 
próprios criamos. Por conseguinte, mantém a perspectiva de responder à ameaça iminente de um 
dualismo kantiano, posto no lugar de um dualismo cartesiano, ao situar as normas na natureza, 
construindo-as como resultados de nossas interações sociais.” (BRANDOM, 2019, p. 12) 
22 HEGEL 1995, §436 
23 BRANDOM, 2002, p. 222 
24 HEGEL, 1970, 2, p. 82 
25 HEGEL, 1970, 8, p. 302 
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das normas, como essencialmente articulados de modo inferencial.”26 Acontece que, 

para Brandom, os lances inferenciais que nos permitem transitar pelo e consolidar o 

conteúdo conceitual são estruturados por Hegel justamente pela liberdade 

interpretada especulativamente como autonomia. “A ideia mestra, que anima e 

estrutura a lógica e a metafísica de Hegel, é sua maneira de desenvolver, de acordo com 

o modelo de autoridade recíproca e responsabilidade cujo paradigma é o 

reconhecimento recíproco, o insight de Kant e Rousseau acerca do tipo fundamental 

de normatividade baseada na autonomia.”27 

 

2 Brandom e a Passagem da Consciência para a Autoconsciência 

 

É bastante conhecido o tipo de entusiasmo com que Brandom se debruça sobre 

o pensamento de Hegel no afã de reconsiderar alguns dos problemas mais cruciais da 

“filosofia analítica” e da discussão epistemológica contemporânea. Numa entrevista, 

Brandom declara: “Eu percebo Hegel, já na Fenomenologia do Espírito de 1807, 

procurando solucionar ... questões cujo acesso nós somente recentemente 

recuperamos, em grande medida devido aos esforços do Wittgenstein tardio ... 

questões concernentes à possibilidade de compreensão da objetividade conceitual no 

contexto de uma consideração prático-social das normas de conteúdo semântico. Eu 

também leio Hegel como oferecendo uma visão inferencialista do conteúdo semântico 

e, por conseguinte, como o primeiro filósofo a deparar-se com a natureza e as 

consequências do holismo semântico.”28  

Boa parte do que Brandom espera ser produtivo na filosofia hegeliana para 

problemas de filosofia da lógica, filosofia da linguagem e epistemologia 

contemporânea gira em torno da proposta de uma noção intersubjetiva de 

normatividade conceitual vinculada à noção de reconhecimento29. Por isso, vou 

recordar a recente história do resgate dessa noção (2.1), a fim de mostrar, em seguida, 

                                                     
26 BRANDOM, 2002, p. 223 
27BRANDOM, op. cit., p. 234 
28 Robert Brandom – Entrevista a Carlo Penco: http://www.dif.unige.it/epub/brandom_inter.pdf 
29 “Esta última questão – nossa responsabilidade coletiva por nossas normas – obviamente levanta a 
questão acerca da natureza do ‘socialismo de Brandom’, o que ele chama de pragmatismo semântico, 
crucial para sua teoria da normatividade e, com isso, de possível conteúdo conceitual, bem como a 
maneira como ele procura explicar a historicidade de normas e a mudança normativa. Em nenhum 
desses casos, eu sustento, está em ação o ‘suficiente’ em termos de uma noção hegeliana de socialidade 
e historicidade.” (PIPPIN, 2005, p. 390) 

http://www.dif.unige.it/epub/brandom_inter.pdf
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ainda que em linhas bem gerais, as expectativas de Brandom quanto a uma 

reapropriação produtiva do pensamento de Hegel (2.2). 

A noção de reconhecimento (Anerkennung), proveniente da intensa 

apropriação crítica de Fichte operada por Hegel, tornou-se uma das mais ricas e 

instigantes noções nos esforços atuais no âmbito da epistemologia, da filosofia social, 

da filosofia política, da teoria das ciências humanas e mesmo da filosofia da linguagem.  

É a partir da tese defendida por Pinkard acerca da “socialidade da razão” que 

podemos vislumbrar uma vinculação decisiva entre epistemologia e reconhecimento. 

Pinkard entende que a consciência, equipada essencialmente com a negatividade, com 

a capacidade de gerar, em seus próprios termos, um ceticismo sobre suas posições 

teóricas, torna-se, “ao menos minimamente[,] a assunção de uma posição no “espaço 

de social””30, isto é, a avaliação crítica de motivos elencados nas práticas sociais de 

fornecer razões (Reason-giving). Sendo assim, segundo Pinkard, “o fornecimento de 

razões ... é ele mesmo uma prática social que atua no âmbito de uma forma 

determinada de “espaço social”, permitindo alguns tipos de inferência e falhando em 

permitir outras”31. Eis por que, sendo uma consideração reflexiva e autoconsciente dos 

padrões e normas que reivindicam legitimidade, “todas estas formas de 

autoconsciência tem uma estrutura mediada (isto é, inferencial).”32 Do ponto de vista 

histórico-filosófico, a tese de uma alegada “socialidade da razão”, a qual pretende que 

esteja em curso, na Fenomenologia de Hegel, por exemplo, “uma teoria normativa do 

agir racional de indivíduos ocupando posições no interior de um “espaço social” 

compartilhado e governado por regras”33, representa uma ainda mais estreita relação 

entre o idealismo alemão (Kant, Fichte e Hegel) e a “pragmática linguística” surgida 

com o último Wittgenstein, para quem a compreensão de frases está ligada ao 

engajamento apropriado nas práticas que tornam significativo determinado signo, nas 

práticas de seu uso, as quais são incorporadas em formas de vida sócio-culturais. 

Trabalhar com conceitos, compreender uma linguagem, isto é, a diversidade do 

entrelaçamento entre os elementos linguísticos e as práticas extralinguísticas, é 

adquirir competências que habilitam à participação nestas atividades regradas. 

                                                     
30 PINKARD, 1996, p. 7 
31PINKARD, 1996, p. 8 
32 PINKARD, 1996, p. 8 
33 REDDING, 2007, p. 14 
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Por outro lado, Sellars pretendia também, de maneira geral, um resgate de 

Hegel no intuito de resolver as aporias da filosofia analítica com respeito ao que 

chama, recuperando Russell, de “mito do dado”. De fato, o resíduo de um dado não 

conceitual, proveniente inexoravelmente de “fora”, caracteriza realmente, para Hegel, 

a “não-liberdade” do empirismo e o subjetivismo ou representacionalismo da 

epistemologia de Kant, resultados decorrentes da diferença estanque entre forma e 

conteúdo34.     

Com efeito, os seguidores de Sellars defenderão a ideia de que o 

desenvolvimento da “percepção” para o “entendimento” na Fenomenologia poderia 

conter uma ilustração do “contextualismo cognitivo” de Hegel35, assim como o 

desenvolvimento da “consciência” para a “consciência de si” conteria a demonstração 

da necessidade de um conceito inferencialmente articulado de conhecimento, como 

movimento imanente desencadeado pelas insuficiências e instabilidade de uma forma 

não-inferencial, pretensamente autossuficiente, de cognição. Neste contexto, a noção 

de reconhecimento corresponde à mediação entre a intersubjetividade dos sujeitos e a 

compreensão autoconsciente e compartilhada daquilo que pode pretender ser legítimo 

ou “revestido de autoridade” (authoritative reason), compondo assim o núcleo da 

concepção hegeliana de espírito (Geist) enquanto “forma autoconsciente de vida”, 

enquanto “forma de “espaço social” refletindo sobre si mesmo acerca de se é 

satisfatório em seus próprios termos”36. 

De acordo com isso, tais inflexões na Fenomenologia, diretivas para toda obra, 

posto que contêm a gênese fenomenológica das noções de espírito e conceito, 

caracterizariam uma radicalização da “revolução copernicana”, na medida em que a 

suspensão do entendimento na autoconsciência, além de solapar a pretensão absoluta 

reivindicada pelo representacionalismo, significaria que doravante o objeto da reflexão 

filosófica não serão mais “coisas em si mesmas”, essências ou indivíduos com as quais 

temos acquaintance, mas a posição que assumimos, quando conhecemos as coisas em 

si desta maneira específica, no “espaço de razões”, ou seja, no emprego de e 

compromisso com “regras e normas semânticas de pensamento inferencial”37. Todo 

este movimento tem um resultado mais direto com a defesa do caráter mediacional de 

                                                     
34 HEGEL, 1970, 8, p. 105-112 
35 REDDING, 2007, p. 18 
36 PINKARD, 1996, p. 8/9 
37 HABERMAS, 2004, p. 136 
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todo conhecimento empírico, mas também um resultado mais abrangente, mais 

definitivo para a filosofia teórica e prática: o mundo social compartilhado, regulado 

por normas e onde se estabelecem pretensões de objetividade reciprocamente 

reconhecidas. “Este hiato é interno à prática. Não se trata de insuficiência empírica, ou 

de uma dúvida cética sobre os objetos tais como seriam em si mesmos; e se seguirmos 

as reformulações de Brandom, tal inflexão teria de ser compreendida como um tipo de 

‘colapso semântico’”38 A inflexão representa que de agora em diante, tanto na obra de 

Hegel quanto em seu legado epistemológico, se tem a ver com a questão geral de que a 

maneira “como “nós” nos relacionamos com o mundo depende de como “nós” nos 

entendemos ser”, do “formar perspectivas acerca de nós mesmos como parte da 

pretensão de conhecer as coisas”. 

Para Brandom, a filosofia de Hegel espera, deste ponto de vista epistemológico, 

“entender as estruturas holísticas atravessando os momentos que lhes são 

constitutivos, começando com concepções das coisas como são imediatamente ou em 

si mesmas, movendo-se em seguida à captação das mesmas como mediadas ou sendo 

para outros, para então entender o que elas são em si mesmas como constituídas pelo 

que são para outros, ou seja, enquanto imediatidade mediada.”39 Neste sentido, pensa 

Brandom, a compreensão hegeliana do conteúdo proposicional e conceitual em termos 

inferenciais indica uma dependência essencial do conteúdo de um juízo em relação às 

conexões inferenciais com outros conteúdos de possíveis juízos. 

Numa plena compreensão das exigências modernas do que se deva chamar 

“experiência”, reside o que Brandom sustenta ser o compromisso filosófico, herdado 

de Kant por Hegel, com o caráter normativo dos conceitos, “lógico-estruturais” e 

“empíricos”, o que Brandom entende, na esteira de Wittgenstein, como a reciprocidade 

entre juízos e ações, por um lado, e a aplicação e uso de regras, por outro, e que perfaz 

a exigência filosófica de expor as condições de possibilidade da determinidade de 

nossos compromissos, responsabilidades e obrigações40. O pragmatismo semântico 

de Hegel residiria, por sua vez, na radicalização desta compreensão do conteúdo 

conceitual em termos das operações envolvidas na aplicação do conceito41. O 

reconhecimento adquire, além de sua dimensão social, também a dimensão epistêmica 

                                                     
38 PIPPIN, 2005, p. 385 
39 BRANDOM, 2002, p. 209 
40 BRANDOM, 2002, p. 212 e 214 
41 BRANDOM, 2002, p. 210 
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enquanto estruturação das práticas de aplicação de conceitos e, portanto, de 

constituição do conteúdo. Brandom põe Hegel e Wittgenstein num mesmo esforço 

teórico, continuado por ele, de explicitação das regras de uso dos conceitos 

constitutivas da força normativa de nossos compromissos epistêmicos e práticos. 

Para concluir, gostaria de dizer algumas palavras sobre as diretrizes 

interpretativas que permitem a Brandom defender a tese de que na Fenomenologia de 

Hegel haveria a progressão de um contextualismo, passando por um holismo 

semântico e, com isso, pela tese de uma articulação inferencial do conteúdo conceitual.  

Primeiramente, Brandom procura realçar o papel da mediação (Vermittlung) na 

“articulação inferencial de conteúdos induzida por relações de negação determinada”, 

ou seja, segundo Brandom, relações de incompatibilidade material42. Entendida desta 

forma, a incompatibilidade material se tornaria, para Hegel, a estrutura normativa 

mais fundamental dos conteúdos conceituais, uma vez que a determinabilidade do 

conteúdo exige mediação (Vermittlung), articulação inferencial. Assim, para 

Brandom, é a relação de incompatibilidade material aquilo que permite a plena 

determinação de um conteúdo como individuado, tema que Hegel discute sob o título 

de negação determinada, diferenciando-o da simples negação excludente de 

propriedades no capítulo sobre a “Percepção”43.  

Em suma, segundo Brandom, a seção “consciência” da Fenomenologia do 

Espírito tem por objetivo primordial investigar e começar a tornar explícito o que é 

implícito na ideia dos fornecimentos imediatos dos sentidos enquanto possuindo 

conteúdo determinado. Neste programa, a tese mais abrangente de Hegel seria que a 

determinabilidade do conteúdo exige mediação (Vermittlung), o que Brandom 

interpreta como equivalendo à articulação inferencial. Um dos principais objetivos de 

Hegel nesta passagem seria “desdobrar os compromissos implícitos nas concepções 

holistas de conteúdo e reunir as matérias-primas necessárias à explicação do 

mesmo.”44 Neste sentido, “não se pode entender as relações de incompatibilidade 

objetiva que articula a estrutura conceitual relacional em virtude da qual o mundo é 

determinado, a não ser que se entendam os processos e práticas constituindo o 

                                                     
42 BRANDOM, 2002, p. 181 
43 BRANDOM, 2002, p. 179, 180, 184 
44 BRANDOM, 2002, p. 187 
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reconhecimento (acknowledgment) da incompatibilidade subjetiva dos 

compromissos que são, por meio disso, tratados como representações de tal mundo.”45 

Voltamos ao nosso início. É pela explicitação do reconhecimento como base 

estrutural tanto do status agente e cognoscente da subjetividade, quanto da 

determinidade dos conteúdos objetivamente válidos e das normas sociais, que 

Brandom entende a localização de Hegel como pós-kantiano46. O idealismo conceitual 

de Hegel residiria na tese de que “conceitos são instituídos da mesma maneira que os 

sujeitos autoconscientes – e, como tal, tem a mesma estrutura e unidade.”47 Assim, a 

incompatibilidade material objetiva de propriedades e subjetiva dos compromissos 

normativos são dois lados da mesma moeda, inteligíveis apenas em referência 

recíproca. Tal tese denota uma compreensão segundo a qual elementos normativos, 

como compromissos práticos ou teóricos, são sintetizados pelo reconhecimento 

recíproco. 

 

Observações Finais 

 

Robert Brandom vem defendendo um projeto filosófico que consiste em fundar 

uma semântica inferencialista sobre uma ‘pragmática normativa’, uma estratégia que 

faz ver as relações inferenciais que articulam o conteúdo conceitual e proposicional 

como respaldadas por práticas de raciocínio e processos inferenciais empreendidos 

discursivamente. Curiosamente, Brandom alega que o fio condutor para o 

desenvolvimento de seu programa reside na interpretação fortemente 

intersubjetivista, proposta por Hegel, da estrutura normativa e inferencial presente na 

concepção kantiana de experiência. Tal interpretação, que gira em torno de uma 

compreensão da noção de autonomia como reconhecimento, mostra-se capaz, de 

acordo com Brandom, de emprestar à teoria da experiência uma sensibilidade para a 

constituição histórica da normatividade conceitual. Mais especificamente, Brandom 

entende o compromisso filosófico, herdado de Kant por Hegel, com o caráter 

normativo dos conceitos, “lógico-estruturais” e “empíricos”, na esteira de 

Wittgenstein, ou seja, como a reciprocidade entre juízos e ações, por um lado, e a 

aplicação e uso de regras, por outro – algo que perfaz a exigência epistemológica de 
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expor as condições de possibilidade da determinidade de nossos compromissos, 

responsabilidades e obrigações. Assim, ao elaborar sua interpretação de Hegel, 

Brandom acaba por atribuir à posição epistemológica do filósofo alemão diretrizes 

ligadas ao pragmatismo semântico e ao holismo conceitual.  

Meu objetivo acima foi discutir, ainda que de modo incipiente, tais noções em 

conexão com a forma como Hegel procura explicitar a estrutura conceitual da 

experiência. Por um lado, o pragmatismo de Hegel residiria na radicalização desta 

compreensão do conteúdo conceitual em termos das operações envolvidas na 

aplicação do conceito. Nesse contexto, a noção de ‘reconhecimento’ adquire, além de 

sua dimensão social, a dimensão epistêmica enquanto estruturação das práticas de 

aplicação de conceitos e, portanto, de constituição do conteúdo. Brandom sustenta, 

assim, tal como concluí acima, a ideia de uma explicitação das regras de uso dos 

conceitos constitutivas da força normativa de nossos compromissos epistêmicos e 

prático-morais.  

Por outro lado, o holismo de Hegel consistiria numa posição epistemológica que 

rejeita o atomismo semântico por sustentar que a imediatidade pressupõe 

determinidade de conteúdo, articulação do conteúdo determinado através relações de 

incompatibilidade material, o que significa, por sua vez, a ideia de que a “imediatidade 

somente pode ser feita inteligível frente ao pano de fundo de relações mediadoras de 

exclusão.”48  Com isso, Brandom é levado à incomum hipótese interpretativa de que 

em Hegel a mediação (Vermittlung), entendida como “articulação inferencial de 

conteúdos induzida por relações de negação determinada”, seria a estrutura normativa 

mais fundamental dos conteúdos conceituais. 

De acordo com essa ideia de que a determinabilidade do conteúdo exige 

mediação, Hegel estaria defendendo uma compreensão do conteúdo proposicional e 

conceitual em termos inferenciais, isto é, calcada na dependência essencial do 

conteúdo de um juízo em relação às conexões inferenciais com outros conteúdos de 

possíveis juízos. Finalmente, essa heterodoxa interpretação de Hegel desemboca numa 

tese interessante com respeito à função epistêmica e cognitiva do ‘reconhecimento’ 

como base estrutural dos conteúdos objetivamente válidos e das normas sociais. 

Assim, tal como como procurei enfatizar acima, a incompatibilidade material ‘objetiva’ 

de propriedades e ‘subjetiva’ dos compromissos normativos seriam dois lados da 
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mesma moeda, inteligíveis apenas em referência recíproca. De maneira fundamental, 

Brandom detecta em Hegel a compreensão segundo a qual elementos normativos, 

como compromissos práticos ou teóricos, seriam sintetizados no bojo da noção de 

reconhecimento mútuo. 
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6. RICOEUR LEITOR DE HEGEL 
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Gilles Marmasse1 

 

Como Ricoeur vê a atualidade do hegelianismo? Ele não cessa de lhe ressaltar 

os paradoxos. O sucesso do autor da Fenomenologia do Espírito, declara ele, no artigo 

“Hegel hoje”2, tem de surpreendente que o interesse por ele se dá a partir de seus 

sucessores que, como Kierkegaard ou Marx, cometeram em relação a ele um parricídio. 

Por outro lado, lê-se Hegel em contextos disciplinares ou epistemológicos 

supreendentemente diversos, por exemplo, tanto nos dos teólogos quanto nos dos 

estruturalistas. Enfim, ele dá lugar a juízos contraditórios, pois ele é, para uns, um 

pensador do divino e da ordem, e, para outros, um pensador do homem e da liberdade. 

Ricoeur previne que ele não buscará decidir entre essas interpretações. Ao mesmo 

tempo, ele não esconde nem seus afetos nem suas ambivalências: “Eu sou fascinado 

por Hegel, fascinado e repelido.”3 

Na obra ricoeuriana, Hegel é um interlocutor constantemente interpelado, mas 

mais censurado que aprovado. Ora Ricoeur apresenta as concepções de seu 

predecessor como um simples momento em um percurso – e Hegel é então acolhido 

favoravelmente. Ora Ricoeur faz dessas concepções uma tentativa de unificação de 

momentos unilaterais – e ele então censura Hegel de visar um inatingível “Saber 

Absoluto”. De fato, é a refutação que prevalece mais frequentemente, pois Ricoeur 

censura Hegel por transgredir as regras de uma filosofia consciente de seus limites. 

Consideraremos aqui três temas: a questão do sentido, a política e a história, 

perguntando-nos porque Hegel é frequentemente apresentado por Ricoeur como uma 

“tentação” a qual seria necessário “renunciar”. Mais precisamente, buscaremos 

mostrar que a chave da relação, às vezes apaixonada e crítica, de Ricoeur a Hegel, deve 

ser buscada na promoção, pelo autor de O Si-Mesmo Como um Outro, de sínteses 

                                                     
1 Prof. Dr.Gilles Marmasse, Université de Poitiers, gilles.marmasse@univ-poitiers.fr. Tradução: Ricardo 
Pereira Tassinari. 
2 Ricoeur, “Hegel aujourd’hui”, publicado na revista Études théologiques et religieuses, 1974, 
republicado na Esprit, mars-avril 2006, p. 174-194.  
3 Ibid., p. 185-186. 
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“imperfeitas”, que estabelecem uma ligação entre os pólos distendidos, respeitando 

totalmente o que cada um deles tem de irredutível. 

 

Hegelianismo e conquista do sentido 

 

Aos olhos de Ricoeur, o hegelianismo é antes de tudo uma filosofia do sentido. 

Para Hegel, explica ele, a experiência se expressa ela mesma e propõe uma ordem. A 

tarefa da filosofia é então a de descobrir que essa ordem é aquela mesma de nossos 

pensamentos e a de o tornar transparente ao discurso. A filosofia aparece então como 

uma aposta: a de que o sentido da realidade pode ser guiado e apresentado pela 

filosofia4. Mas Hegel, diz ele, tem por originalidade afirmar que o sentido se instala de 

maneira progressiva. Nós passamos de experiências pobres de sentido a experiências 

mais ricas. E esse progresso se opera dialeticamente, pelo trabalho do negativo, quer 

dizer, pelas contradições vividas dramaticamente ou pensadas segundo uma lógica da 

oposição. É necessário entretanto notar, acrescenta Ricoeur, que a dialética não existe 

somente em Hegel. Por exemplo, ela já se encontra na concepção aristotélica do desejo 

deliberado, segundo a qual a vontade é a energia do desejo, enquanto ela foi contradita 

pelos valores e, nesse percurso conturbado, conservou-se entretanto. Igualmente, a 

afirmação marxista de que teoria e praxis devem estar de acordo é uma proposição 

dialética. De modo geral, é necessário reconhecer o mérito de Hegel de ter mostrado 

que todas as situações humanas são situações dialéticas, nas quais o sentido se faz por 

meio de contradições superadas5.  

Ora, sublinha Ricoeur, nessas oposições e na superação delas, é o sujeito que 

aparece. Em Hegel, a promoção do sentido e a do sujeito vão de par. De certa forma, 

mais há sentido, mais há consciência. Isso significa que a subjetividade não se constitui 

ao fugir da experiência e de seu inevitável desconforto, mas ao enfrentá-la. A 

subjetividade não sobrepuja a experiência, ela nasce dela. E uma vez que a experiência 

é contraditória, pode-se dizer que só se torna a si-mesmo em se alienando dela. A 

subjetividade nasce da laboriosa e sofrida travessia da experiência: mais essa é rica, 

mais a subjetividade é acentuada.6 

Ricoeur insiste, além disso, na ligação, que aos seus olhos há, entre Hegel e 
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6 Ibid., p. 179. 
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Freud. Existe entre esses dois autores um núcleo comum e uma orientação inversa. 

Hegel apreendeu profundamente a força do desejo humano: para ele, o homem não é 

somente um pensamento, mas também uma força vital. Isso é particularmente 

demarcado no texto sobre o senhor e o servo na Fenomenologia. Mais precisamente, 

lembra Ricoeur, para Hegel o desejo humano não é o desejo animal, porque ele é o 

desejo de um outro desejo. Esse desejo, que aspira a reciprocidade, engendra o 

problema do reconhecimento. Ora, encontra-se algo equivalente em Freud, na 

temática do Édipo. Como no problema do senhor e do servo, o problema no Édipo é 

sobre a produção de uma reciprocidade a partir de uma situação de desigualdade. Mas, 

os dois autores não tem a mesma orientação. Freud olha para trás, no sentido de que 

ele opera um tipo de arqueologia dos desejos. Quanto a Hegel, ele examina a série de 

experiências pelas quais o homem se torna adulto e adentra nas experiências culturais 

mais e mais elaboradas. O hegelianismo, diz  Ricoeur, tematiza um movimento que 

nos afasta de nossa raízes biológicas. Ele reflete sobre a constituição progressiva do 

sentido que nos arranca do nosso infantilismo e de nossos arcaísmos. Mas, no entanto, 

a raiz não é abolida. Só se pode progredir se se é, por assim dizer, reenraizado. E quanto 

a Freud, ele tematiza a sublimação dos instintos. Existe nos dois autores a ideia de uma 

progressão pela regressão, de um aprofundamento na origem ao mesmo tempo que 

uma elevação a uma cultura mais e mais elaborada.7 

No entanto, Ricoeur se incomoda com conceito de “saber absoluto”. Em 

particular, ele considera que a superação do “espírito” e depois da “religião”, no 

caminho da Fenomenologia, significa o abandono de um ponto de vista “racionalista” 

e “humanista”8. Ricoeur pouco define o conceito de saber absoluto, mas parece 

compreendê-lo em oposição à tematização kantiana dos limites do conhecimento. 

Kant lembra que a experiência humana não pode se erguer a um ponto arquimédico, 

mas é inevitavelmente situada. Hegel, em contrapartida, diz ele, adota o ponto de vista 

do todo. Certamente, ele não deixa de examinar as bordas do saber: mas tais bordas, 

para ele, são sempre para ser ultrapassadas.9 A objeção que se pode dirigir a Hegel 

consiste em perguntar se a filosofia é realmente capaz de encontrar um sentido para 

toda coisa: não há, na experiência humana, componentes discordantes e 

insignificantes ? Pode-se também  censurar Hegel de ser incapaz de admitir a 
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presença, nessa experiência, de algo irredutivelmente fragmentário, que não se 

deixaria totalizar, como por exemplo, o encontro, o amor, a aproximação da morte… 

Além disso, nota Ricoeur, pode-se questionar se o hegelianismo é capaz de pensar no 

mal. O autor do Justo não é muito explícito na formulação de sua queixa, mas 

compreende-se que ele censura Hegel por ter se contentado em tematizar a assunção 

do mal no discurso e por ter desistido de pensar, como Kant, a regeneração ou a 

conversão. 

Certamente, sustenta Ricoeur, Hegel esteja talvez mais próximo que se crê da 

filosofia da interpretação do que ele próprio reivindica em seu nome. Pois, essa última 

filosofia repousa, ela também, na convicção de que não estamos no absurdo. Resta que 

a interpretação, diz Ricoeur, se faz sempre de uma certa perspectiva e não a partir do 

todo. Essa é, em certo sentido, a fraqueza da interpretação, que conserva 

inevitavelmente algo de circular: quando tento entender algo, eu o apreendo com o que 

sou. Mas uma tal filosofia está livre da desmesura do saber absoluto. Pode se dizer, de 

certa maneira, que, em Hegel, o saber está seguro, enquanto que, em Kant ou em uma 

filosofia que invoca o kantismo, a liberdade – o conhecimento livre – é concebida como 

arriscada. Em outros termos, o kantianismo abre o caminho para uma filosofia da 

esperança, enquanto o hegelianismo permanece uma filosofia de reminiscência. Kant 

merece uma maior aprovação, pois, a filosofia, diz Ricoeur, tem definitivamente algo 

de utópico. Ela se lança à frente, é imaginativa e inventa as figuras da realização do 

homem. Ora, aí está o que fundamentalmente o hegelianismo recusa. Resta, no 

entanto, sublinha Ricoeur, que uma filosofia da interpretação só é séria se for quase 

hegeliana, em todo caso sempre em debate com Hegel.10 

Como se constata, Ricoeur não analisa o conceito hegeliano de saber absoluto a 

partir dos múltiplos textos de Hegel sobre a filosofia, nem a partir de seu percurso 

concreto na Fenomenologia e na Enciclopédia. Bem ao contrário – e como um grande 

número de comentadores –, ele se baseia simplesmente nas noções de saber e de 

absoluto tomadas no sentido tradicional, especialmente o kantiano. É isso o que o leva 

a crer que Hegel pretende transgredir os limites da experiência possível, enquanto ele 

tende, na realidade, a pensar a unificação dos opostos. O autor da Enciclopédia 

certamente não contesta que a filosofia seja situada, lembrando, por exemplo, que 
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Platão e Aristóteles, como gregos, não poderiam deixar de aprovar a escravidão11. Não 

é menos claro, aos seus olhos, que sua própria filosofia é expressiva do espírito 

moderno. No entanto, ele julga que a filosofia está perfeitamente reconciliada, “em si” 

em todas as coisas, na medida que ele unifica a experiência no pensamento. Se o 

epíteto “absoluto” for identificado com “supra-humano”, o conceito de saber absoluto 

é certamente irrisório. Mas, se é compreendido como “unificador”, o conceito de saber 

absoluto reencontra um interesse. 

O interesse da crítica de Ricoeur é todavia contestar que exista uma unidade 

fundamental da experiência, suscetível de ser apreendida de um modo teórico e 

colocando o filósofo em uma posição de soberania em relação aos outros 

conhecimentos. Ricoeur é testemunha de uma verdadeira humilhação da filosofia: ela 

não pode mais reivindicar ser mestra do sentido, mas admite, ao contrário, que o 

sentido nos faz ao mesmo tempo que nós o fazemos. Em outros termos, ela é 

dependente de um dado cultural prévio, do qual ela não pode dar conta totalmente. A 

filosofia é uma ciência da cultura entre outras, capaz de descrever, na melhor das 

hipóteses, experiências parciais. Mas sua finitude é também o que a faz trabalhar e a 

torna fecunda: porque o sentido não é totalizável, porque a verdade não pode ser 

possuída, a tarefa do filósofo é sem fim. 

 

Pensar a Sittlichkeit na sua grandeza e nas suas contradições 

 

Ora, a relutância de Ricoeur, face a um saber que se apresentaria como 

definitivo, não se manifesta somente em relação à questão do sentido em geral. 

Também é encontrada no lado prático. Mas a ambivalência de Ricoeur é notável ainda 

aqui. Em primeiro lugar, ele retoma por sua conta o debate entre Kant e Hegel sobre 

moralidade. Certamente, ele não se encontra inteiramente sob a bandeira de Hegel, 

entretanto, ele lhe presta uma firme homenagem. A concepção kantiana de 

moralidade, diz ele, é certamente fundamental, mas tem apenas uma significação 

restrita. Ela permite pensar a autonomia de um sujeito responsável, que se reconhece 

capaz de fazer o que, ao mesmo tempo, ele crê dever fazer.12 Contudo, se a regra de 

universalização das máximas da vontade é o critério pelo qual um agente moral se 

                                                     
11 Cf. por exemplo, Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques, comentário ao § 482, trad. B. 
Bourgeois, Paris, Vrin, 1988, p. 279. 
12 Ricoeur, Du texte à l’action, Paris, Points-Seuil, 1986, p. 279. 
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assegura de sua boa fé, ela não pode ser considerada como o princípio supremo da 

razão prática. Segundo Ricoeur, Kant erra ao fazer da obrigação a essência da ação 

moral, pois essa tem muitas outras facetas. Isso já se vê em Aristóteles, que pensa a 

excelência ética a partir das idéias de modelos, de preferência e de orientação sensata. 

Ora, a crítica anti-kantiana, em Hegel, reencontra, de uma certa maneira, as intuições 

aristotélicas. Em particular, diz Ricoeur, o autor dos Princípios da Filosofia do Direito 

se insurge de forma justa contra o esquecimento do desejo na moralidade kantiana e 

contra as dicotomias mortais que ela desenvolve: forma versus conteúdo, dever versus 

desejo, a priori versus empiricidade... O “agir humano [...] não suporta o 

desmantelamento a que o método transcendental o condena, mas, bem ao contrário, 

requer um sentido agudo das transições e das mediações”13. 

Opostamente a Kant, com efeito, Hegel propõe uma concepção dialética do agir 

ético. Ricoeur insiste especialmente na força da análise da vontade, na introdução dos 

Princípios. O querer se universaliza, antes de tudo, no sentido de que é capaz de 

transcender todo o conteúdo. Certamente, em um segundo tempo, ele se realiza em 

algo particular. Todavia, ele não renuncia à sua liberdade, porque é capaz, em um 

terceiro momento, de se apropriar de si próprio em seu movimento em direção à 

particularidade. Por fim, afirma Ricoeur, a singularidade do sujeito desejante nada 

mais é do que essa retomada reflexiva, pela vontade, do sentido de seu investimento 

na particularidade. Qual é então o ganho da análise hegeliana? Ela escapa à alternativa 

ruinosa entre uma racionalidade que seria por definição universal e uma 

particularidade que seria inevitavelmente irracional, pois ela permite conceber o ato 

de um sujeito sensato que é ao mesmo tempo um indivíduo determinado.14 

Em segundo lugar, a força do pensamento hegeliano é a de mostrar que a ação 

está enraizada em uma comunidade e, mais precisamente, em um estado de costumes 

em que estão sedimentadas as tradições fundadoras dessa comunidade. A análise dos 

Princípios aparece assim como uma recusa útil do atomismo político.15 Para Ricoeur, 

a Sittlichkeit hegeliana tem que ser compreendida como a rede de valores que definem 

o permitido e o proibido no seio de uma comunidade. Ela assegura a vitória progressiva 

do vínculo orgânico sobre a exterioridade da relação jurídica – exterioridade 

redobrada pela aquela implicada na relação econômica. Com isso, Hegel reencontra a 

                                                     
13 Ibid., p. 277. 
14 Ibid., p. 281. 
15 Cf. Ricoeur, Soi-même comme un autre, Paris, Points-Seuil, 1990, p. 296. 
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convicção aristotélica segundo a qual o “bem do homem” só se exerce perfeitamente 

na cidade.16 Pode-se aderir a essa idéia, diz Ricoeur, não apenas por sua força 

intelectual, mas também porque ela expressa uma exigência que, ainda hoje, 

permanece não realizada. O Estado, como Hegel o vê, existe apenas “em intenção”17, 

sob um modo programático. Atualmente, com efeito, sustenta Ricoeur, o Estado recua, 

no sentido de que o tema da mediação institucional da liberdade e dos desejos perde 

sua influência. Os contemporâneos seriam sempre mais atraídos pela idéia de uma 

liberdade selvagem, fora da instituição, enquanto esta última lhes pareceriam de 

natureza essencialmente restritiva e repressiva. Para Ricoeur, há algo de inquietante 

no que lhe parece como dois fatos correlativos: por um lado, nossas instituições se 

burocratizam e se tornam incompreensíveis, por outro lado, a liberdade tende a ser 

concebida apenas como contestadora e anti-institucional. Hegel, em contrapartida, 

associa a “liberdade absoluta”, quando nenhuma instituição determinada é mais 

considerada legítima, ao Terror. Aos olhos de Ricoeur, para Hegel, é apenas em um 

meio institucional que as capacidades do homem podem florescer. É por isso que servir 

a essas instituições é uma obrigação.18 

Ricoeur lendo Hegel propõe, além disso, uma leitura retrospectiva e autocrítica 

de suas primeiras obras. Sua obra sobre O voluntário e o involuntário era demasiado 

subjetivista, diz ele, justamente porque faltava uma séria confrontação com o 

hegelianismo. É Hegel quem nos ensina que o encontro com o outro é indispensável 

para a constituição da vontade. A instituição expressa a operação pela qual uma 

vontade, poder do arbítrio, resolve-se a produzir uma obra finita. Ora, é necessário que 

a vontade  renuncie à sua capacidade de dizer não e se engaje em um sim – seja o sim 

dirigido a algo limitado. Em uma clara referência à crítica de Hegel19 à 

indeterminação, Ricoeur sustenta que nada de concreto existe enquanto a liberdade 

quiser manter intacta sua capacidade de escolher. Todavia, não é suficiente que a 

vontade se encarne em uma obra: é necessário, ainda mais essencialmente, que ela se 

inscreva em uma instituição. O direito não é contraditório com a liberdade, ele é o seu 

meio. Ricoeur se refere a essa idéia como “brilhante” e “insuperável”. O direito, afirma 

ele ao atribuir essa idéia a Hegel, não é um sistema autônomo que se bastaria a si 

                                                     
16 Ricoeur, Du texte à l’action, op. cit. p. 282. 
17 Ibid., p. 285. 
18 Ricoeur, Soi-même comme un autre, op. cit. p. 297. 
19Cf. por exemplo Hegel, Encyclopédie I, Adendo ao § 92, trad. B. Bourgeois, Paris, Vrin, 1970, p. 526. 
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próprio, mas tem a função de assegurar a transição da liberdade abstrata para a 

liberdade real.20 

Ao mesmo tempo, Ricoeur enuncia um certo número de reservas em relação à 

teoria hegeliana do Estado, o que significa denunciar em Hegel um Estado 

excessivamente seguro de si e autoritário. Antes de tudo, Ricoeur censura o filósofo 

alemão por crer que haveria uma ciência da práxis: “Nada é mais ruinoso teoricamente 

ou perigoso praticamente do que essa pretensão de saber, na ordem ética e política.”21 

Efetivamente, o domínio da ação é, ontologicamente, aquele das coisas que mudam e, 

epistemologicamente, do verossímil. Quando um homem ou um partido se arrogam o 

monopólio do saber da prática, ele se reconhece igualmente no direito de fazer o bem 

dos homens apesar deles. É apenas o reconhecimento do status intermediário da 

racionalidade ética e do caráter probabilístico associado a todas as antecipações 

relativas ao curso dos assuntos humanos, que garante ao pensamento sua sobriedade 

e sua abertura à crítica e à discussão. 

Por outro lado, a acusação de Hegel contra a consciência moral que se excluiria 

da Sittlichkeit pode ser seguida ? Dificilmente, responde Ricoeur, da parte daqueles 

que passaram pelos fenômenos totalitários do século XX. Nós não acreditamos mais 

em um Estado que seria essencialmente justo. Em outras palavras, nós não admitimos 

mais que uma consciência separada da ordem ética seria, por definição, errante. 

Quando a Sittlichkeit é opressiva, até bárbara, a consciência da liberdade e da exigência 

moral se refugia em um pequeno número de indivíduos incorruptíveis e destemidos. 

Face ao que lhe parece a excessiva confiança hegeliana no Estado, Ricoeur objeta que 

invocar a moralidade contra esse último não é em vão.22 

Enfim, se ele se refere a Éric Weil, para quem o Estado hegeliano tem algo de 

liberal, Ricoeur, no entanto, censura o espírito como concebido por Hegel, seu status 

de “hipóstase”, uma hipóstase elevada acima da consciência individual e da 

intersubjetividade. Para ilustrar esse ponto, ele cita o § 258 dos Princípios, que lhe 

parece inaceitável: “O objetivo final [do Estado] tem o direito o mais elevado em 

relação aos indivíduos, cujo dever supremo é ser membro do Estado.”23 A diferença 

entre a consciência e o espírito, para Ricoeur, prende-se precisamente ao fato de que 

                                                     
20 “Hegel aujourd’hui”, art. cit. p. 188. 
21 Du texte à l’action, op. cit. p. 285. 
22 Soi-même comme un autre, op. cit. p. 298. Cf. É. Gaziaux, L'autonomie en morale: au croisement de 
la philosophie et de la théologie, Leuven, Peeters, 1998, p. 450. 
23 Ricoeur utiliza aqui a tradução de Derathé-Frick, Paris, Vrin, 1975, p. 258. 188. 
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o segundo não está direcionado para um outro que lhe falta, mas é inteiramente auto-

suficiente. Para ele, o espírito, segundo Hegel, põe fim à separação entre racionalidade 

e existência. Ora, nesta posse plena do sentido, a intencionalidade é abolida como 

visada. A ontologia do Geist transforma indevidamente a mediação institucional do 

Estado em uma instância transcendente que não precisa mais do homem para se 

pensar a si próprio. O erro de Hegel, diz ele, é admitir que a espiritualidade do espírito 

é distinta da dos indivíduos. 

Ricoeur confessa então sua preferência por uma teoria da sociedade e do Estado 

que proviria da V Meditação cartesiana de Husserl ou da sociologia de Max Weber, 

quer dizer, que pensaria a comunidade política a partir da constituição do outro na 

relação intersubjetiva.24 A força de Husserl, diz Ricoeur, é sua recusa em hipostasiar 

entidades coletivas. A instituição existe apenas por meio dos indivíduos que são 

membros dela – mesmo quando ela é mais do que eles. Para Ricoeur, esse tipo de 

abordagem é mais capaz do que a teoria hegeliana de resolver teoricamente o problema 

da dialética da liberdade e da instituição.25 É também dentro desse quadro – 

pertencente ao que se poderia chamar de individualismo metodológico – que a razão 

prática, ao perder sua pretenção de ser conhecimento, reencontra uma função crítica. 

Essa função é motivada pelo reconhecimento da lacuna entre, por um lado, a idéia de 

uma constituição política em que o indivíduo encontraria satisfação e, por outro lado, 

a realidade empírica do Estado. Pode-se considerar como objetivações legítimas, diz 

Ricoeur, o conjunto de normas, regras e mediações simbólicas que fundam a 

identidade de uma comunidade humana. Ao contrário, são alienantes as distorções 

que impedem o indivíduo de conciliar a autonomia de sua vontade com as exigências 

oriundas dessas mediações simbólicas. A tarefa da razão crítica é então desmascarar 

esses mecanismos de distorção dissimulados.26 

No famoso artigo sobre “o paradoxo político”, Ricoeur propõe uma leitura do 

político que, pelo menos em seu primeiro momento, é de um estilo 

surpreendentemente hegeliano: o Estado expressa o querer fundamental da nação 

como um todo e, como tal, não é afetado fundamentalmente pelas mudanças sociais e 

                                                     
24 Cf. J. Michel, “Le sens des institutions”, Il Protagora, Mimesis, Milano, 2012, n°17, p. 105 sq. 
25 Du texte à l’action, op. cit. p. 284. 
26 Ibid. p. 286. 
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econômicas que se produzem em seu seio.27 Infelizmente, diz o artigo, Hegel é cego 

para a parte sombria do fenômeno estatal. Ele é insensível demais à lógica da força que 

é também constitutiva do vínculo político. Segundo Ricoeur, há efetivamente uma 

parte inevitável de arbitrariedade e de violência na decisão política. E o uso da força 

pode facilmente degenerar em tirania ou até levar a uma deriva totalitária do regime. 

Hegel permanece, para ele, na forma constitucional do Estado e parece como que 

incapaz de perceber a violência que o habita. O que é por se censurar à Hegel, 

finalmente, não é seu maquiavelismo, mas sua ingenuidade. Seu pensamento seria de 

certo modo insuficientemente dialético. Deve-se cumprimentá-lo, porque a política é 

efetivamente uma condição do bem viver. Mas, contra ele, é necessário lembrar que a 

política está exposta ao mal. Sem o ver, é-se incapaz de se proteger dele. 

Convém, nesse estágio, notar três pontos. Antes de tudo, estamos 

verdadeiramente lidando com o espírito objetivo hegeliano (ou, mais precisamente, 

com a Sittlichkeit, que constitui seu momento mais elevado), com uma “hipóstase do 

espírito, elevada acima da consciência individual e mesmo acima da 

intersubjetividade”28 ? Certamente, para Hegel, as instituições não são provenientes 

do acordo interindividual: elas têm sua origem em si mesmas e conferem aos seus 

membros uma vontade universalizada.29 No entanto, elas não existem fora das 

consciências individuais.30 Se é necessário entender aqui a noção de hipóstase como 

designando algo transcendente aos indivíduos, existe, por parte de Ricoeur, um erro 

de diagnóstico. A Sittlichkeit é certamente objetiva como é, por exemplo, uma lei: ela 

se impõe ao sujeito singular que não a cria ele próprio; ela é válida em um determinado 

território e em uma determinada época; ela é articulada em si própria e com outras 

instituições éticas... Não obstante, ela não se apresenta com a exterioridade de uma 

coisa, pois possui o status de uma vontade – uma vontade unificada e pública que 

expressa a vontade essencial dos indivíduos. 

Depois, para Hegel, se a filosofia pensa adequadamente a política, os homens 

                                                     
27 “Le paradoxe politique” (1957), reimpresso na terceira edição de Histoire et vérité, Paris, Le Seuil, 
1964, p. 261. Cf. Hegel, Principes de la philosophie du droit, Comentário do § 258, trad. J.-F. Kervégan, 
Paris, PUF, 2013, p. 417-418. 
28 Ricoeur, Du texte à l’action, op. cit. p. 283. 
29 Cf. Raison dans l’histoire, trad. K. Papaioannou, Paris, UGE, 10/18, 1965, p. 138: “O que prevalece no 
Estado, é o costume de agir segundo a vontade geral (nach allgemeinem Willen) e de se atribuir o 
universal como meta.” 
30 Cf. Ibid., trad. (mod.) p. 135: “A matéria em que o racional vem a existência é o saber e o querer 
humanos.” 
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políticos – por exemplo, o monarca e o grande homem – não dispõem eles próprios de 

um saber filosófico. Hegel insiste antes no fato de que nenhuma competência especial 

é requerida do príncipe, que seu pertencimento dinástico é suficiente para o qualificar 

para sua função31, e sobre a ingênua genialidade do grande homem32. O saber do 

filósofo chega sempre tarde demais, ele se limita a pensar o que é sem dizer o que deve 

ser. 

Finalmente, o espírito objetivo é, na economia geral do espírito, um momento 

de contradição. Para Hegel, a dominação do espírito no mundo é inevitavelmente 

frágil: por exemplo, o bem que possuo pode ser roubado de mim (cf. O direito 

abstrato). Similarmente, essa ou aquela ação, que visava a minha felicidade ou a dos 

outros, pode se revelar prejudicial (cf. A moralidade). E a legitimidade política é 

sempre apenas local e provisória (cf. A vida ética). É lamentável que Ricoeur não tenha 

sido mais sensível à oposição que Hegel estabeleceu entre o espírito objetivo e o 

espírito absoluto.33 O espírito objetivo, para Hegel, é incapaz de se unificar 

completamente em si mesmo e de se reconciliar verdadeiramente com o mundo ao seu 

redor. Enquanto que as obras do espírito absoluto – as obras de arte, as representações 

religiosas, as doutrinas filosóficas –, que apresentam uma reconciliação integral do 

sujeito e do objeto, são de certa maneira imortais; as instituições do espírito objetivo 

– e especialmente os povos – estão sendo espreitados pela corrupção e pela morte. 

Ricoeur parece ignorar a dimensão de finitude do espírito objetivo em Hegel. 

Todavia, se Hegel não ignora de modo algum que uma parte da ilegitimidade 

onera a atividade do Estado, é um fato que minora essa ilegitimidade. Pois, aos seus 

olhos, esta se atém simplesmente ao caráter parcial do domínio do princípio espiritual 

sobre a realidade dada. Ela é certamente insuperável na própria ordem do espírito 

objetivo, mas, no entanto, constitui um mero resíduo. Ricoeur, em contraposição, 

sublinha o caráter principal do mal na política: “Existe uma alienação política 

específica, porque a política é autônoma.”34 Com efeito, se o Estado é razoável em 

intenção, ele age a custa de decisões e, como resultado, inevitavelmente sujeita os 

cidadãos ao risco de arbitrariedade. O mal político, diz Ricoeur, consiste no sonho 

totalitário de fazer desaparecer tal paradoxo. Contra essa fantasia, a política requer 

                                                     
31 Cf. Hegel, Principes de la philosophie du droit, § 280, trad. J.-F. Kervégan cit. p. 478. 
32 Cf. Hegel, La philosophie de l’histoire, trad. M. Bienenstock (dir.), J.-M. Buée, Ch. Bouton, N. Waszek, 
G. Marmasse, D. Wittmann, Paris, Le Livre de Poche, 2009, p. 449. 
33 Mesmo que ele a evoque às vezes: cf. “Hegel aujourd’hui”, art. cit. p. 184. 
34 “Le paradoxe politique”, art. cit. p. 268. 



 

 

 
 
134 | Hegel e a Contemporaneidade 

 

uma forma específica de vigilância (independência dos juízes, acesso à informação 

etc.)35 O autor do “paradoxo político” salienta o carater imperfeito do vínculo entre a 

forma racional do Estado (constituição, burocracia integra, educação de todos para a 

liberdade através da discussão pública...) e a força potencialmente irracional que o 

caracteriza (o Estado dispõe, segundo a expressão de Max Weber, do monopólio da 

violência legítima).36 Aqui, novamente, vemos sua preocupação de pensar uma síntese 

ao mesmo tempo real e incompleta. 

 

Em história, renunciar a mediação total 

 

Em Hegel, o pensamento do Estado se conclui, como sabemos, com o 

pensamento da história. Tratando especificamente da história, o capítulo de Tempo e 

narração “Renunciar a Hegel” é notável por sua violência e, ao mesmo tempo, pela 

intensidade da homenagem que ele rende a Hegel, aqui tratado como um interlocutor 

decisivo. Qual é, no entanto, a significação do debate entre os dois autores sobre a 

história e como explicar o lugar especial que Ricoeur reconhece aqui em seu 

predecessor? 

A análise da filosofia hegeliana da história, em Tempo e narração, ocorre 

durante o curso de uma reflexão sobre a consciência histórica. A questão é mais 

precisamente saber o que, do lado da narrativa histórica, permite unificar as três 

dimensões (as três “extases”) do passado, do presente e do futuro. Enquanto que a 

maioria dos autores clássicos estudados em Tempo e narração (e em particular 

Aristóteles, Agostinho, Kant, Husserl e Heidegger) são incapazes de pensar 

conjuntamente o fluxo do tempo e sua unidade, o hegelianismo propõe por sua vez, diz 

Ricoeur, uma mediação. Com efeito, na filosofia especulativa da história, Hegel 

pretende reunir o passado, o presente e o futuro graças ao conceito. Para Ricoeur, 

todavia, é necessário se libertar dessa solução, cuja ambição se torna ao mesmo tempo 

sedutora e inaceitável. A denúncia da demasiadamente alta pretensão hegeliana é, 

então, para Ricoeur, o meio de dar credibilidade à sua própria solução, que consiste 

em reconhecer que nós somente nos apreendemos em nossa condição histórica à custa 

de múltiplas transações finitas entre “expectativa”, “tradicionalidade” e “iniciativa”. 

                                                     
35 Cf. M.-O. Padis, “À la poursuite du paradoxe politique”, Esprit, mars-avril 2006, p. 216 sq. 
36 Cf. também Ricoeur, “Morale, éthique et politique”, Pouvoirs, n° 65, 1993, p. 14-15. 
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Mais precisamente, para Ricoeur, a história hegeliana se diz essencialmente no 

presente. Ele cita esta passagem da Razão na história: 

 

Os momentos que o espírito parece ter deixado para trás, ele os possui sempre 
em sua atual profundidade. Assim como ele passou por seus momentos na 
história, ele deve os percorrer no presente – em seu próprio conceito.37 

 
 

Essas formulações, aos olhos de Ricoeur, são a prova de que a oposição entre o 

passado e o futuro é inessencial em Hegel e que, para este último, o filósofo deve 

examinar apenas o que escapa ao devir temporal. Certamente, admite Ricoeur, para 

Hegel, o progresso da liberdade se opera no tempo. Todavia, o saber especulativo, 

nessa temporalização, contentar-se-ia em discernir o eterno. O conceito de “retorno 

em si mesmo” revelaria que o caráter sucessivo das camadas históricas para Hegel é 

apenas acidental, de sorte que o olhar especulativo deveria apreender no passado 

apenas os sinais de maturidade que tem uma significação definitiva. A sequência das 

configurações históricas da história do mundo seria reabsorvida na profundidade 

presente do espírito.38 

Hegel, na concepção da história que ele atribui à filosofia, negaria o fato de que 

o historiador não lida com os próprios eventos, mas apenas com seus traços. Ora, para 

Ricoeur, é justamente na seleção dos traços significativos e seu ordenamento em uma 

narrativa temporalizada que se exerce a subjetividade historiadora. É efetivamente a 

narração escrita pelo historiador que cria continuidade entre os traços descontínuos 

do passado. As narrativas não são simples traduções da história vivida, elas fazem 

apelo às operações específicas de configuração narrativa, pelas quais o passado é 

tornado ao mesmo tempo acessível e inteligível. Hegel, ignorando o problema do traço, 

ignoraria assim o problema da relação do passado com o presente. A questão filosófica 

da possibilidade de acesso ao passado como experiência terminada seria pura e 

simplesmente obliterada. 

Quanto ao futuro, e mais gravemente ainda, Hegel rejeitaria a possibilidade de 

uma novidade essencial em história. Ricoeur cita ainda essa passagem da Razão na 

história: 

 

O mundo atual, a forma atual do espírito, sua consciência de si, compreende 

                                                     
37 La Raison dans l’histoire, op. cit. p. 215. 
38 Temps et récit III, op. cit. p. 362. 
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em si tudo o que apareceu na história sob a forma de graus anteriores. Estes, 
certamente, se desenvolveram sucessivamente e independentemente, sob as 
formas sucessivas; mas o que é o espírito, sempre foi em si mesmo, e a diferença 
provém unicamente do desenvolvimento desse em si.39 

 

Essa asserção, diz Ricoeur, tornou-se para nós “inacreditável”40. Pois nós não 

podemos mais identificar a memória do passado, o futuro antecipado e o presente. 

Para nós, a consciência histórica surge precisamente da diferença entre cada um desses 

termos. 

Além disso, Ricoeur critica e censura a “razão na história” e a “astúcia da razão”. 

De início, o conceito de razão na história seria um simples “credo”. Certamente, 

reconhece o autor de Tempo e narração, é possível que o sistema hegeliano como um 

todo tenda a demonstrar a validade desse conceito. Mas, na própria filosofia da 

história, ele funciona apenas como um postulado abruptamente introduzido. Em 

seguida, a astúcia da razão seria apenas o “doublet apologético” do conceito de razão. 

Ela seria o artifício que permite justificar o mal na história, apresentando-o como um 

meio ao serviço da razão. É assim que a história de Hegel se trairia como uma “teologia 

vergonhosa” – o que seria ainda mais desconcertante pois o projeto de Hegel seria 

sobretudo secularizar a teologia. Essa hesitação face à orientação humanista ou 

teológica se deixaria igualmente constatar na equivocidade do conceito de espírito, ao 

mesmo tempo humano e divino.41 

Ricoeur censura também Hegel de pretender totalizar os espíritos dos povos em 

um único espírito do mundo. No entanto, diz o autor de Tempo e narração, existe um 

abismo entre o conceito de Volksgeist e o de Weltgeist. É a vontade de reunir o que é 

objetivamente dissociado que trairia mais claramente a pulsão de Hegel de identificar 

toda diferença em uma única mesmice. Por exemplo, ele tenderia a analisar da mesma 

maneira todas as aspirações dos povos à liberdade. Mas há entre eles, pergunta 

Ricoeur, mais do que um simples ar de família? Além disso, que crédito dar à idéia de 

que a paixão de grandes homens asseguraria, por si só, a transformação sensata da 

história? Somos hoje, diz Ricoeur, muito mais sensíveis à influência das grandes forças 

anônimas da história. E ficamos chocados com a desenvoltura com que Hegel trata 

aqueles que sofreram e foram mortos por causa da história. O fato do sacrifício de 

                                                     
39 La Raison dans l’histoire, op. cit. p. 214. 
40 Temps et récit III, op. cit. p. 369. 
41 Ibid. p. 365-369. 
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grandes homens e povos ser útil é realmente um consolo? Diante das vítimas, a 

instrumentalização do sofrimento parece intolerável. Finalmente, diz Ricoeur, é o 

próprio projeto de uma filosofia da história à la Hegel que é caduco, pois nos tornamos 

estranhos a uma história concebida como totalidade.42 

É necessário reconhecer, no entanto, que o abandono da ambição hegeliana de 

pensar uma mediação total da história não tem nada de reconfortante. Bem o 

contrário, o colapso do hegelianismo nos deixa solitários e amargos. Há aqui um 

paradoxo: as razões invocadas pelos adversários de Hegel são geralmente fracas, até 

de má fé. Mas é um fato, no entanto, que o projeto de Hegel perdeu para nós toda 

significação. Tornamo-nos incapazes de considerar que a efetivação da liberdade seria 

a aposta suprema da história e a chave que nos permitiria dar conta de suas peripécias. 

Em uma palavra, não acreditamos mais que a história deixe se reduzir a um princípio 

geral e unificador. Doravante,  entendemo-nos como finitos, no sentido de que, na 

história, somos afetados por eventos sobre os quais não podemos dizer se os 

produzimos ou se eles simplesmente nos chegam. 

Constata-se ainda que: em se tratando da ética e da política, Hegel é uma figura 

positiva, apesar de unilateral, para Ricoeur, em se tratando de história, ele é uma figura 

mediadora, mas também um contra-ponto. No entanto, a rejeição de Hegel, na análise 

de Ricoeur, não é apresentada como uma posição pessoal. Bem o contrário, é um traço 

do tempo: hoje em dia, ninguém mais pode ser hegeliano… É necessário medir a 

importância do abandono do hegelianismo como um evento filosófico, pois se trata, 

em grande parte, do abandono de uma aspiração nativa. O que está mudando não é 

tanto a compreensão da história mas a maneira como os próprios filósofos se 

compreendem. Por essa razão, a renúncia ao hegelianismo supõe um trabalho de 

luto.43 

Pode-se perguntar, todavia, se Ricoeur lê os textos hegelianos de maneira 

inteiramente rigorosa. Em primeiro lugar, é surpreendente vê-lo afirmar que Hegel só 

estaria interessado em um espírito constantemente idêntico a si próprio e sustentaria 

que “nossa preocupação como filósofo [da história] nos leva [...] ao que tem uma 

existência eterna”44. Os textos sobre a caducidade dos impérios passados e a 

                                                     
42 Ibid., p. 369-370. Ricoeur escreve sobre as vítimas de Auschwitz: “A vitimização é o lado da história 
que nenhuma astúcia da razão vem a legitimar e que mais manifesta o escândalo de toda teodicéia da 
história.” Ibid., p. 340. 
43 Ibid., p. 372. 
44 Ibid., p. 363. 
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impossibilidade de voltar atrás são realmente numerosos.45 E as afirmações sobre a 

inutilidade de qualquer antecipação do futuro só fazem sentido se alguém aceitar que 

esse é irredutível.46 É especialmente porque a história é uma contínua mudança que é 

vão buscar tirar dela lições.47 As passagens que Ricoeur cita, lembradas acima, só 

podem ser adequadamente interpretadas, com precisão, levando em consideração a 

análise proposta por Hegel do encadeamento das épocas. Eles significam, em 

realidade, que o espírito – que na história aparece sob a forma de povos sucessivos – 

permanece constantemente ele próprio, no sentido de que sua identidade como sujeito 

permanece intacta, apesar da variedade de suas encarnações particulares. Antes que 

um questionar a realidade ou a importância da diferença entre passado, presente e 

futuro, eles são uma variação do § 382 da Enciclopédia, que afirma que o espírito, 

como liberdade, pode se conservar da maneira afirmativa em toda exterioridade e em 

toda negação dessa exterioridade.48 Para Hegel, um sujeito pode se metamorfosear e 

ainda subsistir como tal. É por essa razão que ele escreve que “o que o espírito é agora, 

ele o era desde sempre”49 também teorizando sobre ele uma transformação efetiva. 

Estranhamente, Ricoeur pretende que, para o autor da Enciclopédia, haveria 

uma analogia entre o espírito e a natureza do ponto de vista da temporalidade, no 

sentido de que as configurações espirituais teriam uma “perenidade semelhante à 

permanência das espécies [viventes]”50. De acordo com os textos hegelianos, enquanto 

a natureza é, de fato, caracterizada por um “percurso circular”, uma “repetição 

incessante do mesmo”51, o espírito não cessa de inventar novas figuras de si mesmo: 

“Suas mudanças não são não um simples retorno à mesma figura, mas uma elaboração, 

uma purificação, um aperfeiçoamento de si mesmo.”52 Com efeito, ao realizar uma 

tarefa momentânea, o sujeito espiritual se atribui uma nova tarefa, pois cada uma de 

suas obras, uma vez apresentadas, constitui para ele um obstáculo a ser superado – 

sendo tanto mais forte o espírito quanto maior a oposição que ele supera. Para Hegel, 

a natureza é como a Fênix: se ela ressurge inevitavelmente de suas cinzas, ainda assim 

conserva a mesma figura. O espírito, ao contrário, “em seu surgimento, não é 

                                                     
45 Cf. por exemplo La philosophie de l’histoire, trad. p. 142. 
46 Cf. por exemplo Raison dans l’histoire, trad. p. 242. 
47 Cf. La philosophie de l’histoire, trad. p. 120. 
48 Encyclopédie III, § 382, trad. p. 178. 
49 Raison dans l’histoire, trad. p. 215. 
50 Temps et récit III, op. cit. p. 362. 
51 La philosophie de l’histoire, trad. p. 140. 
52 Ibid. p. 125. 
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simplesmente rejuvenescido, mas é elevado e transfigurado”53. 

A tese fundamental de Hegel, sabe-se, é que o espírito está sempre “em si” no 

seu outro. Pode-se certamente censurar o autor de Lições sobre a filosofia da história 

por não pensar na diferença, em relação ao espírito, de uma maneira suficientemente 

radical. Mas o ataque de Ricoeur é muito mais preciso: consiste em detectar, no filósofo 

alemão, uma negação da diferença entre passado, presente e futuro. Nos fatos, mesmo 

que, para Hegel, o pensamento seja capaz de apreender, no presente e de maneira 

sinóptica, a evolução do espírito, e mesmo que essa evolução obedeça a uma norma 

interna, nada nos autoriza a afirmar que ele questionaria a realidade da mudança e a 

oposição entre as três dimensões do tempo.  

Encontramos em Ricoeur, quanto à diferença entre o espírito objetivo e o 

espírito absoluto, a mesma cegueira quanto à história e quanto à política. 

Significativamente, ele censura Hegel por pensar em conjunto, e de maneira 

contraditória, Weltgeist e Volksgeist. Ora, em Hegel há realmente uma contradição, 

mas está implicada pela coisa mesma: por um lado, cada povo realiza o espírito 

mundial, no sentido de que ele tende a unificar-se e universalizar-se dando-se uma 

constituição e construindo um império; por outro lado, ele realiza isso de maneira 

apenas parcial e provisória. É por isso que todo povo está condenado à corrupção. É 

também a partir dessa contradição que é necessário compreender o conceito de astúcia 

da razão. Ele não remete a um poder oculto e onisciente, mas à maneira pela qual a 

razão se encarna nos povos e indivíduos. Mais precisamente, ele expressa a tese 

segundo a qual a história é, na economia do espírito, um momento de objetividade 

unilateral, de modo que o universal se realiza no particular, não sob o modo de 

infinitização, mas sob o modo de sacrifício. O caráter astuto da razão histórica, longe 

de ser o índice de sua soberania, revela, pelo contrário, sua incompletude. A astúcia da 

razão expressa o fato de que a história se desenvolve no seio dos povos que, embora 

autônomos, defendem apenas interesses egoístas e, por essa razão, estão condenados 

a perecer. Certamente, a filosofia da história pensa de uma maneira unificada os povos 

diversos. Mas a própria história não escapa de modo algum à finitude. Ricoeur não 

parece levar a sério o pensamento de infortúnio na filosofia da história de Hegel, e  faz 

dele, apesar de suas palavras, um adversário fácil demais de vencer. 

Ricoeur rompe com a metafísica hegeliana da história e não se poderia censurá-

                                                     
53 Ibid. 
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lo. Aos seus olhos, a tarefa do filósofo não é conceber o progresso da liberdade que 

assegura a sucessão de povos e impérios, mas de apreender como a narrativa histórica 

nos permite responder à aporia da descrição fenomenológica da experiência do tempo, 

bem como as aporias de sua descrição cosmológica. Para ele, o problema da narração 

histórica não é o de encontrar um eventual plano objetivo da história, mas amarrar 

conjuntamente eventos heterogêneos. Esse é o desafio dirigido à consciência histórica, 

sendo a função do filósofo simplesmente entender como os historiadores procedem. 

Se o tratado de Ricoeur tem algo de grandioso, pode-se lamentar entretanto que ele 

atribua a Hegel um certo número de decisões que raramente são suas, e que ele se 

desinteressa, em contrapartida, dos problemas que estão no centro da investigação 

hegeliana, como, por exemplo, os das transformações da consciência e das instituições, 

da identidade dos povos e da transmissão da cultura. 

 

 

*** 

 

Ricoeur não cessa de explicar que é necessário resistir ao hegelianismo, que este 

é uma tentação perigosa para o filósofo e que, uma vez vencida a tentação, o luto do 

hegelianismo permanece ainda assim difícil. O leitor só pode se perguntar: por que, ao 

mesmo tempo, uma tal valorização de Hegel e uma tal hostilidade em relação a ele? 

Especialmente porque, ao menos em Tempo e narração, Ricoeur parece dispensar 

Hegel com facilidade, até mesmo com desenvoltura. Não há na dramatização da 

relação com seu antecessor um artifício retórico destinado a celebrar um gesto 

intelectual que seria, em realidade, de pouca envergadura? 

De fato, compreende-se a relação paradoxal de Ricoeur com Hegel quando se 

apreende que ele tende continuamente a propor (ou melhor: localizar) sínteses, mas 

que são imperfeitas. Os objetos mais frequentemente estudados por Ricoeur se 

caracterizam por sua dualidade. Por exemplo, em O voluntário e o involuntário, o 

homem aparece como um misto de vontade e caráter, em Si-mesmo como um outro, a 

identidade pessoal se distribui na ipseidade e na mesmice, em Tempo e narrativa, o 

tempo se deixa descrever a partir da alma e do mundo. Existe, no entanto, aporia 

porque nenhum pólo de dualidade pode absorver seu outro ou fundá-lo inteiramente. 
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No entanto, como sublinhou Jean Greisch54, os dois pólos não se equivalem. Existem 

o infinito e o finito: por um lado, o pensamento, a escolha, a abertura à alteridade, por 

outro, a natureza, o dado, o fechamento sobre si mesmo. É em razão dessa 

desproporção que nenhuma unidade entre os dois pólos pode ser descoberta ou posta 

como válida de uma vez por todas. A resposta à aporia só pode ser prática e 

progressiva. Consiste na construção de dispositivos locais e provisórios de unidade, 

que entretanto nunca são inteiramente satisfatórios. 

O hegelianismo é uma tentação para o Ricoeur, porque Hegel propõe um 

pensamento de mediação, e a mediação constitui também o horizonte do 

empreendimento ricoeuriano.55 Mas o hegelianismo é enganador na medida em que 

acredita ser possível fazer economia do longo caminho de uma mediação prática e 

iterativa em favor de uma mediação teórica e instantânea. Ricoeur concebe a totalidade 

hegeliana em contraste com a idéia kantiana: “O próprio luto do saber absoluto [...] 

nos reconduz à idéia kantiana. [...] Como poderíamos falar sobre mediações, mesmo 

imperfeitas, senão sob o horizonte de uma ideia-limite que seria também uma idéia 

diretriz ?”56 Existe talvez, em Ricoeur, a atração pelo irenismo. Mas essa atração é 

então transformada em uma idéia reguladora, que leva a produzir articulações finitas, 

dando direito, a cada vez, a irredutibilidade de cada polo presente. Como Ricoeur diz 

sobre a narratividade como réplica às aporias do tempo, essa articulação consiste 

menos em resolver as aporias do que em fazê-las trabalhar, tornando-as produtivas.57 

Em um artigo sobre Hannah Arendt, ele escreve significativamente que o crime do 

totalitarismo é de querer impor uma concepção unívoca do que é bom, apagar os 

tateamentos históricos com uma organização autoritária de poderes. Na realidade, diz 

Ricoeur, “não há saber absoluto que ponha um fim à polêmica sobre os fins”58. Não 

há solução ao paradoxo: esse não é somente um ponto de partida, é necessário se 

manter nele. 

                                                     
54 J. Greisch, Paul Ricoeur. L’itinérance du sens, Grenoble, Milon, 2001, p. 74. 
55 O gosto pela síntese a partir de pólos opostos também se observa dentre os interesses intelectuais de 
Ricoeur, leitor contestador de Freud e dos estruturalistas, fenomenólogo amador da filosofia analítica, 
homem de esquerda fervoroso leitor de Heidegger, etc. Mas o erro seria vê-lo como um eclético. Por um 
lado, Ricoeur sempre privilegia uma tradição à outra, por outro, ele não justapõe os objetos de seu 
estudo, nem os reduz um ao outro, mas procura fazê-los agir um sobre o outro, para encontrar uma 
terceira solução. 
56 Temps et récit, op. cit. p. 461. 
57 Ibid. p. 466. 
58 Ricoeur, Lecture I, Paris, Points-Seuil, 1999, p. 175. 
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 É o conteúdo em si, a dialética que ele tem nele mesmo que o move 
progressivamente. É claro que nenhuma apresentação que não percorre o caminho 
desse método e que não é adequada a seu ritmo simples não pode valer como 
cientifica, pois é percurso da própria Coisa.  

De acordo com esse método, lembro que as divisões e títulos dos livros, das sessões 
e dos capítulos, que são indicados na obra, bem como, de certa maneira, os 
esclarecimentos que a eles estão relacionados, foram feitos com propósito de um 
panorama prévio, e que apenas tem valor histórico (HEGEL, 2016: 57), 

 

Introdução: Mistérios lógicos ou crepúsculos históricos? 

 

É curioso anotar como gerações e gerações de estudiosos, muitas vezes 

genuinamente devotados ao estudo de Hegel, facilmente perdem-se em meio ao 

Sistema, em que pese as muitas advertências do próprio filosofo em direção à 

compreensão efetiva, intensa e, por assim dizer, orgânica, de seu pensamento.  

Nada em Hegel pode ou deve ser lido de modo escolástico, literal ou dogmático; 

tudo em Hegel exige a percepção de uma historicidade imanente ao Sistema que torna 

seu pensamento não somente vivo, fluído e radicalmente lógico como, para choque dos 

que nele buscam categorias formais, leve e muito próximo da experiência humana 

cotidiana. 

                                                     
1 Professor associado de Teoria e Filosofia do Estado na Universidade Federal de Minas Gerais. 
Coordenador do Grupo de pesquisa dos Seminários Hegelianos e membro da Sociedade Hegel 
Brasileira. E-mail: zeluiz@ufmg.br 
2 Bacharel em Ciências do Estado e mestrando em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, 
sob orientação do Prof. Dr. José Luiz Borges Horta, com bolsa do CNPq. E-mail: 
thales_passos@hotmail.com 
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Hegel não somente aproximou, ou para alguns mesmo igualou filosofia e 

história, história e filosofia, como reivindicou para a linguagem filosófica uma real 

aproximação do cotidiano da sua gente, viabilizando chaves de compreensão do 

mundo até então inéditas. 

Essas chaves não são perceptíveis aos olhares marcados pelos muitos 

formalismos científicos aos quais Hegel despreza – e situa, portanto, no plano do 

Entendimento infra filosófico –, mas somente por uma filosofia da totalidade, 

presidida pela Razão e capaz de romper as falsas aparências formais. 

O recurso direto ao texto de Hegel nem sempre é suficiente para sua 

compreensão; por isso, já de antemão a nossa disposição é a de nos valermos, no tema 

eleito para as reflexões que trazemos – a Idéia, o Ideal –, não ao recurso direto e 

imediato, dogmático e gramatical às passagens que coligimos, mas a estes acessos 

mediatizados, sofisticados e potencializados pela tradição que tem em Joaquim Carlos 

Salgado seu ponto de máxima expressão. Assim, em sua Teoria da Justiça, de que já se 

publicam quatro volumes, além de outros textos seus e de seu conjunto de 

interlocutores e discípulos, buscaremos a compreensão da ideia em Hegel. 

Que pode ser a compreensão lógica da ideia em Hegel? Não estaremos diante 

da tarefa de reconstituirmos a compreensão histórica da ideia? Para compreender 

historicamente a ideia, não havemos de propor, ou de reconhecer os momentos, ou 

movimentos dialéticos da ideia na história? 

Neste caso, nosso objetivo não passa a ser apresentar a dialética da ideia? Em 

assim sendo, propomos o seguinte itinerário de texto: um primeiro momento, 

dialeticamente universal abstrato, para contemplarmos a ideia em Platão; um 

segundo momento, dialeticamente particular abstrato, para examinarmos a ideia em 

Kant; e um terceiro momento, reconciliatório, dialeticamente universal concreto, para 

a resplandecente presença da ideia em Hegel.  

 

1 A Ideia como Universal Abstrato: Platão e a intuição do Ideal 

 

Em termos dialéticos, o primeiro momento ou movimento é sempre de natureza 

universal, à medida em que tenta atingir verdades universais de amplo espectro 

supostamente válidas em todas as circunstâncias. Apesar de sua grande eloquência e 

da postura de verdade universal que traz em si, o universal abstrato padece de uma 
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circunstância que lhe torna logicamente precário e historicamente inconcluso: é 

(ainda) abstrato. 

É nesse sentido que podemos fazer situar em Platão, no âmbito de uma dialética 

da Ideia, apenas o seu momento inicial, no qual as ideias, conquanto afirmadas como 

verdades dotadas de maior credibilidade que o próprio mundo físico sublunar, seguem 

afetas a um mundo formal, imaginário, algo intuído, mas não vivido.  

O incipiente pensamento desenvolvido por Platão é o solo fértil e filosófico em 

que, posteriormente, as sementes de pensamento de outros filósofos encontraram 

energia vital para se desenvolver: indagar sobre a virtude da ideia é indagar sobre o 

próprio fazer filosófico. Não se pode menosprezar os impactos desse momento no 

próprio idealismo Alemão e, mais adiante, no próprio pensamento ocidental, conforme 

postula Joaquim Carlos Salgado: 

 
O Idealismo Alemão, se se conhece a sua profundidade e extensão, não é a mera 
projeção de uma concepção religiosa, mas a superação das duas grandes fontes da 
verdade no Ocidente, a ciência pagã ou a filosofia grega e a revelação cristã, ou da 
dicotomia das fontes principais da cultura erudita ocidental, a razão e a fé, cuja 
conciliação tem sido o esforço do Espirito do Ocidente desde Santo Agostinho 
(SALGADO, 2018: 103). 

 

Nesse sentido, podemos afirmar que o pensamento filosófico reuniu forças para 

descolar-se de forma decisiva do seu “cunho religioso”, mediante a utilização da razão 

como ferramenta, promovendo uma expansão que não nega a religião, mas sim seus 

dogmas, transportando-a para o campo da história e do místico, não mais da ciência. 

O místico e o etéreo são ingredientes fundamentais da filosofia, o lunar e o sublunar, 

o sensível e o “extra-sensível”.4  

Padre Vaz assim sintetiza o postulado de Platão sobre a existência de um mundo 

visível e um mundo invisível: 

 
Nesse sentido específico, o filósofo persegue com amor essa faculdade ou ‘razão’ 
(erastaí... phronéseos: 66e); deseja igualmente a morte, mediante a qual gozará 
plenamente de sua posse [...]. A natureza dessa razão (phrónesis), por sua vez, é 
descrita, no primeiro discurso de Sócrates (78b ss.), pelo terceiro argumento, 
fundado na ‘semelhança’ entre a alma e ideia. Sócrates inicia por aquela divisão 
que distribui todos os entes em dois grandes gêneros. Um ente é ‘composto’ 
(syntheton: 78c), outro, ‘incomposto’ (axyntheton: ibid); um é ‘visível’ (horatón: 
78c), outro, ‘invisível’ (aeidés: ibid). Além disso, a alma tem em si o recurso para, 
na atividade dialética, dar a razão (lógon dídomen: 78c) do incomposto e invisível 

                                                     
4 Por extrassensível nos referimos ao campo das ideias de Platão, onde as ideias existem em sua 
concepção. 
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e para apreendê-lo segundo seu modo peculiar de discorrer (tôi tês dianoías 
logismôi: 79a). Quando ela se vê livre da perturbação do corpo, contempla por si 
mesma (autè kath’hautèn skopêi: 79d) e tende para lá onde está aquela realidade 
imortal e incorruptível; manifesta, assim, para si sua verdadeira natureza como 
congênere a ela (syngenés: 79d) (VAZ, 2012: 69). 

 

Padre Vaz vai além, ao afirmar que a Ideia é uma força propriamente do campo 

do etéreo, do extra sensível, do mundo onde a alma se liberta dos enganos do sensível, 

um mundo onde o brilho da razão que emana na forma da ideia se liberta e se reproduz 

sem barreiras e preconceitos. As ideias do mundo sensível ainda são um mero retrato 

das ideias do mundo sublunar, porém apenas uma sombra miúda da grandeza de 

outrora do plano superior em que são realmente livres. 

Joaquim Carlos Salgado discorre sobre a importância da religião na obra 

platônica: 

Na verdade, não se pode negar a importância da religião na obra de Platão. A não 
ser no Parmênides, em que o tema é o estudo das Ideias, as Ideias aparecem 
sempre como instrumento, método ou hipóteses necessárias à demonstração da 
imortalidade da alma ou da reencarnação (SALGADO, 2018: 107). 

 

Novamente afirma-se a importância do místico, do etéreo no entendimento da 

ideia platónica e no entendimento do conceito de Ideia de modo geral. A ideia é uma 

expressão do próprio Espírito, da própria filosofia, do próprio indagar do fazer 

filosófico. 

 
A ideia platônica – a Idéia é derivada de id (vid) = ver, segundo Natorp – significa 
antes de tudo a atividade do espírito (não dos órgãos do corpo) no sentido de captar 
a realidade, de “vê-la” no seu íntimo como ela é. Não se trata, portanto, de um 
simples ειδος (como também atesta Lima Vaz), que traz como significado a 
passividade da coisa vista, o visto, ou aspecto do visto, mas da atividade do ver, o 
que dá à palavra a conotação do lógico, isto é, a ‘a própria legalidade’ 
(Gesetzlichkeit) por força da qual o pensar forma seu objeto. Com isso, a palavra 
guarda também o significado de um universal determinado ou de espécie 
(SALGADO, 2018: 106). 

 
 

Certamente um dos mais conhecidos relatos de Platão é a chamada Alegoria da 

Caverna. O autor foi assertivo em descrever didaticamente o conceito da Ideia em 

apenas um relato, promovendo seu entendimento de forma quase natural, sem, no 

entanto, falhar em entregar um potente ensinamento. 
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A alegoria da caverna5 desenvolvida no Livro VII, de A República, nos mostra a 
existência de dois mundos: um, daqueles que estão aprisionados pelo corpo, o 
mundo sensível, das aparências; o outro, dos que se elevaram até a luz do sol, o 
mundo inteligível, da ciência. Esta alegoria se prende ao mito da preexistência da 
alma, que agora é hipótese necessária à demonstração do saber verdadeiro 
(SALGADO, 2018: 107). 

 

Ora, não é a prova escrita e explicativa do pensamento de Platão tal alegoria? A 

caverna é uma perfeita analogia ao mundo sensível, uma mera representação 

composta de sombras, uma ilustração fosca da “realidade real”, mas no entanto muito 

distante de se aproximar da realidade. A fogueira é uma falsa razão, que confunde e 

cria sombras de uma realidade mascarada. Os homens eleitos tem a possibilidade de, 

através da fuga dessa realidade pasteurizada e incoerente, buscar a razão real, o Sol 

que cega, mas que com sua força é capaz de trazer a realidade. O retorno à sociedade 

depois dessa elucidação é a taxação a loucura, pois a maior parte das almas viventes 

nunca estará preparada para aceita e negar a realidade que viveram aprisionados em 

uma caverna escura por tanto tempo. 

O Sol é um forte símbolo místico, tanto na obra platônica como na história da 

simbologia pagã, grega, do Ocidente e Oriente. A razão é capaz de cegar, mas sua força 

também é capaz de promover a mais poderosa das mudanças: a busca pela própria 

Ideia. 

 

O bem é o senhor do mundo inteligível, como o sol é o senhor do mundo sensível. 
Para demonstrar a relação entre um e outro mundo, recorre a um exemplo prático: 
se dividirmos uma linha em duas partes desiguais, podemos representar, na parte 
menor, as coisas sensíveis, na maior, as inteligíveis. Em seguida, obedecendo à 
proporção da divisão anterior, dividimos a parte menor em duas partes desiguais: 
uma, a maior, que representa as coisas sensíveis, a outra, menor, que representa 
suas imagens. Dividindo a parte maior, que representa as coisas inteligíveis, 
temos: na parte menor, a verdade enquanto alcançada através de hipóteses, com o 
auxílio das coisas sensíveis, ou seja, pela aritmética, geometria, astronomia e 
estereometria, que ‘não buscam um princípio, mas uma conclusão’’ (SALGADO, 
2018: 110). 

                                                     
5 A Alegoria da Caverna é um mito platônico que discorre sobre uma caverna onde habitam humanos 
que ali nasceram e cresceram, impossibilitados de se moverem. De costas para a entrada, atrás dos 
prisioneiros há uma fogueira, separada deles por uma parede baixa, por detrás da qual passam pessoas 
carregando objetos. Os objetos carregados projetam sombras nas parendes. Os prisioneiros não podem 
ver o que se passa atrás deles, somente as sombras que são projetadas na parede em frente a eles. Pelas 
paredes da caverna também ecoam os sons que vêm de fora, de modo que os prisioneiros, associando-
os, com certa razão, às sombras, pensam ser eles as falas das mesmas. Desse modo, os prisioneiros 
julgam que essas sombras sejam a realidade. Se um prisioneiro se libertar e fugir da caverna, ao ver os 
objetos que formam as sombras perceberia a realidade. A luz do sol, após tantos anos de cativeiro, 
acabaria por cega-lo. Forçado a retornar a caverna e contando sobre a realidade, seria taxado de louco 
pelos demais. 
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A ideia de Platão se baseia na universalidade do conceito. O autor não acredita 

na compreensão do conceito sem sua aplicabilidade: 

 
A ideia para Platão não pode ser entendida e nem pensada sem a compreensão do 
que ele chama dialética, como um método de superação da contradição do sensível, 
que se mostra na predicação de um juízo, cujo resultado é o universal enquanto 
considerado em si mesmo, ou o predicado enquanto não seja simples 
determinação de um sujeito, mas um universal em si mesmo (SALGADO, 2018: 
112). 

 

Nesse sentido a Ideia em Platão é um instrumento do plano superior para trazer 

elucidação ao plano do sensível. Ora, ao buscar-se a razão e utiliza-la como um 

instrumento de elucidação do real, estamos buscando o próprio Ideal. A ideia somente 

será entendida em sua totalidade no plano sobrelunar, uma vez que somente neste 

plano encontra-se em sua potência total. As sombras da nossa realidade são 

instrumentos de mero questionamento. 

Platão acredita que a Ideia é um retrato direto do próprio real existente no 

campo superior, pois somente no ambiente do mundo superior das Ideias é que ela 

consegue se desenvolver, frutificar, elucidar-se nela mesmo. A Ideia é um instrumento 

para atingir o real, o mundo superior, um caminho para alcança-lo.  

Salgado relembra passagem de Hegel: 

 
A ideia platônica não é outra coisa senão o universal ou, mais determinadamente, 
o conceito do objeto; somente no seu conceito alguma coisa tem realidade efetiva’6. 
Na verdade, pode-se-ia dizer que a ideia é a razão de ser do real, sem a qual seria a 
desrazão, o absurdo, ou a ideia é o que dá razão ao real, não como ‘axiomas’ lógicos 
simplesmente, mas como ‘princípios necessário e suficientes de inteligibilidade, e 
que são ‘postas’ absolutamente como causas primeiras do conhecimento e do ser’. 
Enfim, ‘para Platão, a realidade verdadeira só pode ser a realidade conhecida e o 
conhecimento verdadeiro é o conhecimento das ideias. (SALGADO, 2018: 114). 

 
 
2 A Ideia como Particularidade: Kant e a negação do Ideal 

 

A filosofia de Kant é, sem dúvida, das mais importantes e das menos 

compreendidas, dentre os maiores pensadores da história da humanidade. O ponto 

central de seu abandono da metafísica é precisamente a percepção de que o universal 

                                                     
6 Salgado cita VAZ, Henrique Cláudio de Lima. Nas Origens do realismo: A teoria das Ideias no “Fédon” 
de Platão. In: Filosofar Cristiano. Cordoba, 1983, p. 126. 
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ao qual Platão cingira as Ideias, e que que Kant chamará, mutatis mutandis, de 

noumenon, nos é inalcançável e incognoscível. 

Ora, do que não podemos saber não podemos filosofar. Kant está em verdade 

afastando a ideia de seu sistema, albergando-a tão somente como reflexo ou 

impressão, dada no interior do sujeito que então emergia como núcleo do pensamento 

filosófico: se há Ideia, ela só é meramente impressão no sujeito, fenômeno de um ideal 

que seguirá ad aeternum desconhecido. Não se trata do ideal imaginário abstrato de 

Platão mas de um ideal igualmente imaginário e igualmente abstrato, porém não mais 

definido e marcado pela universalidade que Platão pretendeu dar ao mundo das ideias 

– em Kant, a individualização inevitável da ideia impõe o artigo indefinido ao ideal que 

a partir de seu Sistema se perceba. É a negação da ideia, no mergulho meramente 

subjetivo, individual, solipsista de um ideal qualquer, fenômeno, portanto tão abstrato 

quanto o ideal que chamamos de intuído por Platão.  

Acerca da gênese da definição de ideia em Kant, nos diz Salgado: 

 
Na crítica da Razão Pura, Kant chama de noção o conceito puro que tem origem 
tão só no entendimento. Quando a noção se torna transcendental, isto é, ultrapassa 
toda possibilidade da experiência, tem-se a ideia ou o conceito da razão 
(SALGADO, 2012: 43). 
 

 

Kant busca uma síntese da sua “noção” e da superação da “possibilidade 

empírica”, de modo a alcançar a ideia. Enquanto para Platão são nossos sentidos que, 

em sua limitação, não alcançam a verdade, em Kant a sentença se inverte, se tornando 

assim a razão o elemento limitado em sua potencialidade na busca dessa verdade: 

 

Ao afirmar a impossibilidade de um entendimento intuitivo que possa conhecer o 
objeto diretamente (as instituições só podem ser sensíveis, do contrário seria 
impossível o conhecimento científico, que se faz por juízos sintéticos a priori), 
Kant está situando, na Crítica, a função prática da razão. O entendimento só capta 
o objeto através do pensar; ora, o entendimento é essa faculdade de pensar 
(SALGADO, 2012: 45). 
 
 

Na ótica kantiana a ideia não mais poderia partir do espectro do ser, do objeto, 

visto que, em sua particularidade ontológica, este se faria inacessível; portanto, a ideia 

se realiza (mesmo que com a assinalada limitação) justamente no “eu” particular, no 

indivíduo que busca e na sua própria busca pela verdade. Justamente nesse ponto se 

distancia monumentalmente de Platão o criticando por, metaforicamente, dar passos 
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maiores do que as pernas humanas, segundo sua compreensão, poderiam ser capazes 

de alcançar. Atribui assim características “místicas e idealistas” (SALGADO, 2012: 48) 

à metafísica platônica. A razão em Kant, comunga, em suas restrições com as aptidões 

sensíveis, das incapacidades humanas.  

Necessária, portanto, se faz uma melhor compreensão do que Kant entende por 

razão, o que sugere um conceito diferente do sentido mais tradicional da palavra: 

 
Enquanto na acepção tradicional, a razão ou entendimento é a faculdade de criar 
conceitos, pouco importando a sua origem, se empírica (Aristóteles) ou não 
(Platão), para Kant a razão, em sentido amplo, envolve também o entendimento, 
mas somente na medida em que ele cria conceitos a priori, isto é, que têm origem 
nele mesmo e não na experiência (SALGADO, 2018: 49).   

 
 

A “razão pura” em Kant estaria associada à busca da causalidade maior de todos 

os elementos constitutivos de uma cadeia de raciocínios dedutivos, como uma causa 

sem causa anterior ou ainda a causa maior de todas as coisas, conceitos e ideias 

derivadas, (como o conceito de liberdade por exemplo). Já sobre a razão prática, 

Salgado ensina: 

 
A razão pratica é aquela que não se preocupa simplesmente em traduzir as leis, 
segundo as quais os fenômenos da natureza se comportam, mas em representar as 
leis, segundo as quais um ser racional ou dotado de liberdade (razão é 
espontaneidade, liberdade) de agir. (SALGADO, 2012: 50). 
 

 

Assim podemos explorar o conceito de ideia em Kant e seu papel na sua 

filosofia: 

A ideia é o resultado do interesse da razão em indagar para além do sensível, na 
direção do incondicionado. É próprio da razão aspirar ao incondicionado; nesse 
esforço, ela cria as ideias (SALGADO, 2012: 52). 
 

 

Kant não nega a importância da ideia nem tampouco da razão em si, bem como 

não os caracteriza como sendo meramente produtos da imaginação ou abstração mas 

os classifica como inalcançáveis ou inatingíveis do ponto de vista da experiência. Seu 

valor, como Salgado descreve minuciosamente, não reside no plano objetivo e tem por 

excelência função regulativa nas categorias do pensamento; por isso, Kant nega às 

ideias suas potencialidades universais e as assume enquanto pensadas em uso restrito 

e específico de certas categorias. Ouçamos Salgado: 
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Kant louva Platão por ter chegado a uma profunda concepção do que seja a ideia, 
mas critica-o por tê-la estendido a todas as coisas, em vez de cingir-se a seu uso 
prático ou à liberdade. As ideias são para Kant regras para a faculdade de conhecer 
do sujeito, não leis constitutivas do objeto (SALGADO, 2012: 53). 
 

 

A ideia enquanto finalidade, no entendimento de Kant, não pode ser estendida 

à natureza (como aponta sua crítica à ideia em Platão) a menos que esta (a natureza) 

seja “planejada” por um ente dotado de inteligência, assim portanto se assumindo que 

exista nela um caráter de finalidade, como na cultura; nas palavras de Salgado: 

 
A ideia como fim só é possível na obra humana, no fazer do ser que realiza a 
cultura, que é tudo aquilo que o homem faz, ao lado da natureza (natura) que lhe 
é dado. A natureza – a não ser que seja pensada como obra de um ser inteligente, 
que tem vontade – não tem finalidade. Nada tem fim na natureza, a não ser se 
criado por um ser inteligente. Na cultura, porém tudo é dotado de uma finalidade 
(SALGADO, 2012: 58). 

 

Percebe-se que o pensamento kantiano sobre as ideias e sobre a razão gira em 

torno do afastamento da proposição platônica de universalidade dessas mesmas 

ideias, além é claro da demonstrada inacessibilidade e impossibilidade em conhecer o 

ser em si – a plenitude da razão –, somente sendo possível uma mera aproximação 

destes, como a vista do horizonte, que ainda inatingível, continua pensável e 

imaginável, mas somente enquanto marca, gravura ou vestígio.  

Kant não nega as ideias, mas de certo modo as esvazia de seu papel de aurora 

do conhecimento ou, como via Platão, mundo da realidade (em detrimento do mundo 

material que seria mera ilusão). A visão kantiana abre portas para que a dialética 

hegeliana possa percorrer a história da filosofia a fim de reconciliar a ideia platônica 

com a ideia kantiana:  

 
Como se sabe, Kant construiu a matéria a partir da força repulsiva e atrativa ou, 
pelo menos como ele se expressa, expôs os elementos metafísicos dessa 
construção. – Não será sem interesse esclarecer essa contribuição mais 
detalhamente. Essa apresentação metafísica de um objeto que, não apenas por si 
mesmo, mas em suas determinações, parecia pertencer apenas à experiência, é, 
por um lado, notável pelo fato de que ela, como uma tentativa do conceito, deu 
pelo menos o ímpeto à filosofia moderna da natureza – àquela filosofia que torna 
fundamento da ciência a natureza, não como algo dado sensivelmente à percepção, 
mas reconhecendo suas determinações a partir do conceito absoluto (HEGEL, 
2016: 186). 
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3 A ideia como Universal Concreto: Hegel a e efetivação do Ideal 

 

Sabemos que o caráter triádico da dialética comporta precisamente três 

momentos, os quais podem ser compreendidos ou didaticamente apresentados sobre 

múltiplas formas. Por exemplo, podemos falar em afirmação, negação, e negação da 

negação; podemos ainda preferir afirmação, cisão e reconciliação.  

Hegel colocou-se diante da tarefa gigante de reconciliar não somente Platão, e 

seu Ideal intuído, e Kant, e seu Ideal negado, como as próprias Metafísica do Objeto, 

que tem em Platão sua máxima expressão, e Metafísica do Sujeito, cuja cumeada 

inequívoca está na privilegiada mente kantiana. 

Reconciliar Universal abstrato e particular abstrato, dialeticamente, faz emergir 

o plano do Universal concreto, ou da Singularidade, no qual mundo supralunar e 

mundo sublunar se reconciliam tanto quanto noumenom e fenomenon, objeto e 

sujeito, universal e particular, identidade e diferença. Essa reconciliação só pode ser 

efetivada, no entanto, no plano da imanência, no plano da realidade, no universo da 

concretude.  

Em Hegel, assim, a Ideia ganha vida, porquanto, na unidade real e racional (ou 

racional-real), Hegel somente pode conceber a Ideia como efetividade, como razão na 

história, recuperando o Ideal, mas já agora como Ideal-Real. 

Mais do que histórica, a Ideia é história. Mais do que racional, a Ideia é Razão. 

Em Hegel, a Ideia é a Razão na História. 

Alinhado a esse desenrolar, Joaquim Carlos Salgado vai adiante: 

 
O infinito é a Ideia no seu momento interior, que, contudo, só se revela como pura 
interioridade no espírito absoluto. O espírito subjetivo é a negação da Ideia como 
alienada de si mesma, agora no mundo da cultura. O mundo da cultura 
desenvolve-se de outro lado, como ideia interiorizada ou espírito subjetivo, para, 
como interioridade ou Espírito (ou ideia no existir subjetivo), objetivam-se, não já 
na forma de natureza, que é a exterioridade mais aguda, mas no interior de si 
mesma, como Espírito objetivo: as instituições, o ethos e a história (SALGADO, 
1996: 176). 

 
 

Ora pois, é Hegel e em sua filosofia da totalidade que mais intensamente 

podemos observar um movimento de cisão, conciliação, harmonização entre o fazer 

filosófico e a história. A história é o desenvolvimento da filosofia, e por consequência, 

o desenvolvimento da Ideia, o desenrolar de sua força consagradora. É na história que 

podemos observar o movimento da Ideia, pois na história, em Hegel, não existe a 
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possibilidade de erros, tudo e todos são resultado direto da própria astúcia da Razão, 

um movimento assertivo, nem sempre delicado, porém poderoso que nunca falha em 

sua finalidade. 

 
É na história que a ideia mostra a sua potência absoluta, a sua liberdade. As 
relações de causalidade na história não ocorrem com o determinismo causal do 
mundo natural, numa relação exterior, como no caso de uma pedra em movimento 
(SALGADO, 1996: 179). 
 

 

Salgado nos ensina ainda sobre a ideia: 

 
O saber absoluto é o resultado da Fenomenologia e o começo da caminhada lógica 
da Ideia. O saber absoluto é, pois, a própria Ideia no começo do imediato depois 
de ser superada na passagem das figuras, a dualidade sujeito-objeto. Essa unidade 
e identidade do saber absoluto é o início da ideia absoluta no plano da lógica. [...] 
O saber absoluto é a ideia imediata que inicia o seu processo de revelar-se e Ideia 
é toda a lógica: ‘o todo da ciência é a exposição da ideia7 (SALGADO, 1996: 180). 
 

 

A marcante filosofia conciliadora de Hegel é verificada também na sua 

capacidade de utilizar autores como Platão e Kant dentro da mesma ótica, a Ideia como 

motor da história e do absoluto, mesmo que os autores discordassem em parte sobre a 

posição da ideia e sua potência, conforme passagem abaixo: 

 
De Kant, Hegel recebe a nova característica da dialética como contradição posta 
pela razão. A razão é por isso faculdade da contradição, do que Hegel conclui: 
faculdade de pensar a contradição, mas para superá-la na unidade. A dialética tem, 
assim, um plano superior, o da unidade, não vista por Kant, porque a razão para 
ele nada mais era que o próprio entendimento pensando objetos transcendentes, 
fixando seus aspectos (SALGADO, 1996: 181). 

 
 

Ora, se não é prova viva de conciliação a transformação da contradição em Kant 

em unidade em Hegel, pois em vez de negar a contradição, Hegel astutamente a 

retoma, a conserva e a eleva, dotando-a de sentido. A contradição em Hegel não é 

motivo para estranhamento, mas sim a diretiva da filosofia, sua beleza e seu 

desconforto. É na contradição que a razão se desenvolve com maior agilidade, e 

somente nela é possível elevar-se ao campo do superior e da liberdade, 

suprassumindo-a, conforme postula e descreve Salgado sobre a razão em Hegel: 

                                                     
7 Salgado cita HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Enciclopédia das Ciências Filosóficas; em compêndio 
(1830). V. I, A Ciência da Lógica. Trad. Paulo Meneses e Pe. José Machado. 3. ed. São Paulo: Loyola, 
2012, p. 58 (§ 18). 



 

 

 
 
154 | Hegel e a Contemporaneidade 

 

A razão é a ‘faculdade’ do absoluto, pois o que ela faz é conhecer a liberdade. Pensar 
o absoluto implica pensar a unidade que supera todas as contradições. Por isso, 
sua estrutura tem de ser dialética. A coisa é ela e ao mesmo tempo traz no seu 
conceito a sua negação, a diferença ou o que ela não é: a contradição. Por que o seu 
interior é o passar da sua identidade na diferença, é a totalidade. Esse é o momento 
especulativo. Da contradição dos termos, que cria o movimento da passagem de 
um no outro, o que se tem é o pensar da totalidade, da identidade e da diferença, 
filosofia especulativa (SALGADO, 1996: 184). 
 

 

A Ideia é, em Hegel, na vestimenta do pensamento, o fundamento do 

entendimento filosófico. É constituinte para o entendimento do objeto, para além do 

próprio movimento da razão. Ora, uma vez que o pensável só é possível por que existe 

uma Ideia acerca do objeto, se eu penso no objeto, o objeto possui uma Ideia. Esta ideia 

é um resultado, conforme ensinou Platão, da própria elevação ao plano supralunar, do 

invisível. Ensina Joaquim Carlos Salgado: 

 
O pensamento é para Hegel o elemento universal o objeto. E por isso mesmo o 
universal que está no objeto pensável (senão não seria pensável) e está no próprio 
pensar como movimento da razão. No processo de conhecimento, o pensar como 
elemento do universal manifesta-se sob três aspectos segundo o modo em que o 
objeto é elevado ao plano do universal. Elevar o objeto ao plano do universal 
significa sair do imediato sensível, a noite escura das sensações em que não é 
possível estabelecer qualquer diferença entre as coisas (SALGADO, 1996: 187). 
 

 

A negação é uma característica do cientificismo, após a superação do dogma, 

onde a busca feroz pela verdade e pela razão prevalecem. Porém, somente em Hegel, a 

Idéia, dialeticamente, é elevada em sua contradição, ao plano superior de Platão, 

considerando os impactos terrenos aos sujeitos das Idéias, como assumido em Kant.  

 
A negação dialética é, de outro lado, um momento essencial da ciência. Sua 
atividade negadora não exclui o negado, mas eleva-o a um momento que exige o 
conceito verdadeiro. Daí seu caráter de negação concreta, cuja verdade é o conceito 
do qual é momento e para o qual evolui para o resultado do primeiro termo, não 
eliminado, mas assumido no último momento. Assim, o imediato ou o universal 
positivo, mas abstrato, não é simplesmente negado e com isso excluído, mas 
reaparece mediatizado no conceito (SALGADO, 1996: 190). 
 
 

A Ideia é liberdade, em sua potência máxima, ela é concebida, gestada e 

desenvolvida no campo das Ideias. A Ideia é a expressão máxima da liberdade, é a 

expressão do verdadeiro, primeiro afirmado, posteriormente negado, novamente 

negado em sua negação e finalmente elevado.  

Assim ensina Salgado: 
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Hegel nos dá os elementos formais do conceito de ideia. As suas determinações 
mais importantes são o desenvolvimento (momento) e o concreto, pois a ‘Ideia é 
também o verdadeiro e apenas ela é o verdadeiro’; é da sua essência como é da 
essência do verdadeiro, mostrar-se na totalidade do processo, ‘desenvolver-se e 
somente pelo desenvolvimento conceber-se, tornam-se o que ela é’. Ora, no 
desenvolver-se estão duas situações ou estados do ser: o que é em si (das 
Ansichsein) ou potentia (dynamis) e o que é para si (fürsichsein), ou realidade 
denominada por Aristoteles ato (actus, enérgeia). O homem é racional, mas só 
para si na consciência dessa racionalidade ou na medida em que sabe da sua 
racionalidade, isto é, sabe que é livre8 (SALGADO, 1996: 192). 
 

 

O autor prossegue: 

 
O verdadeiro é o que tem em si mesmo o ‘impulso para desenvolver-se’. A ideia, 
sendo o verdadeiro, portanto o concreto em si que se desdobra, é assim ‘um 
sistema orgânico, uma totalidade que contém em si uma riqueza de degraus e 
momentos’. A ciência que conhece a Ideia, a filosofia, é ela mesmo, como pensar 
por conceito, esse próprio ‘desenvolvimento pensante’ (SALGADO, 1996: 194). 
 

 

A Filosofia possui o intuito de entender a própria Ideia. Intrigados, Platão e 

Kant debruçaram-se em busca de sua compreensão. Mas é em Hegel que atingimos o 

ponto máximo, com sua filosofia que se desenvolve rumo ao Absoluto. 

A Ideia é o instrumento da filosofia, instrumento da História, instrumento da 

razão em movimento continuo, ininterrupto, complexo, porém perfeito e 

perfeccionavel em Hegel. Nesse sentido, afirma Salgado: 

 
A ideia é, na medida em que é a realidade toda, a realização do ser e da essência, o 
momento de superação do meramente existente e do seu fundamento, na medida 
em que responde à última indagação, não só sobre que é ou existe, mas que é o que 
existe, o ser e sua essência. Nesse sentido a Ideia é a resposta metafísica do pensar 
hegeliano à pergunta posta pelos primeiros metafísicos gregos de Mileto: o que é o 
que existe? (SALGADO, 1996: 202). 
 

 

Na lógica do pensamento de Hegel, em que a Ideia se constitui como expressão 

da própria verdade, local de formação sagrado onde lhe é incumbida a vida, somente 

a busca pela Ideia como vida verdadeira é uma busca pela razão como verdade: “Se 

alguma coisa tem verdade, tem-na por meio da sua ideia, ou alguma coisa tem verdade 

somente na medida em que ela é ideia” (SALGADO, 1996: 208). 

                                                     
8 Aqui, Salgado cita, do original, as Lições da História da Filosofia de Hegel — Vorlesungen über die 
Geschichte der Philosophie —, ainda não traduzidas no Brasil. 
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Finaliza Salgado, alinhado a Hegel, sobre a conciliação entre o real e o racional, 

do invisível com o visível, onde a ideia é um instrumento da inteligência, que se 

enlevou ao campo superior e transformou-se em força motriz para a construção da 

Historia. 

 
A Ideia é esse verdadeiro concreto, adequação da coisa (o real) com o intelecto (o 
racional). Só é verdadeiro o que se mostra ao final do processo da ideia. Essa, não 
sendo a pura representação subjetiva produzida pelo entendimento e sendo a 
estrutura do próprio real na sua totalidade, é pelo mesmo modo o verdadeiro por 
excelência ou o absolutamente verdadeiro. Nessa altura, superadas todas as 
formas de dualidade – a do sujeito e objeto, forma e conteúdo ideal e real -, o 
resultado, a Ideia, não é algo formal e subjetivo, mas é efetivo e objetivo na sua 
inteligibilidade, na forma do conceito (SALGADO, 1996: 209). 
 

 

4 Uma breve conclusão sobre os Idealismos 

 

A tradição filosófica pretendeu classificar os autores e pensadores em idealistas 

e realistas, entre outras muitas chaves talvez mais inspiradas. Nesta chave, aos 

idealistas caberia a primazia do pensar ou do pensado e aos realistas o protagonismo 

absoluto do objeto, sobretudo material. 

Platão é sem dúvida idealista. Não somente não aceita a realidade apreensível 

pelos sentidos, sempre enganadores, como proclama a sede da verdade no mundo das 

Ideias que imagina a partir do logos heraclitiano e do ser parmenidiano. 

Classificar Kant como idealista, no entanto, soa bastante mais complexo. Seu 

idealismo, por fortemente formal, afasta-se da própria ideia, como da metafísica ou da 

coisa em si, lançando o pensador em um perigoso círculo vicioso do qual não consegue 

sair: pode haver razão, como pode haver noumenon, ou filosofia, ou mesmo ideia e 

idealismo, mas Kant não os consegue alcançar, prisioneiro das formas e categorias que 

impõe a si mesmo como autotortura do pensar.  

Nesse sentido, estará sem dúvida mal classificado na chave idealismo realismo 

simplesmente pela inequação da chave a seu pensamento, que ao mesmo tempo nega 

realidade e idealidade, e só as reconcilia aprisionando nas profundezas das meras 

impressões formais. Como escola, é sem dúvida um pensador clássico alemão, o maior 

da Ilustração, contra o qual se levantará o Idealismo alemão.  

Mas, e Hegel? Será mesmo que nos contentamos em chamá-lo de idealista como 

a Platão? A ideia, para nos mantermos no tema aqui eleito, tem morada na idealidade 
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ou na realidade, conforme concebida na filosofia hegeliana? Ora, não há cisão possível 

entre ideal e real em Hegel, logo tão pouco entre idealismo e realismo, sendo o que se 

convencionou chamar em idealismo absoluto, senão mesmo um realismo absoluto, um 

idealismo histórico, talvez. 
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I 

 

Este trabalho considera a dupla face de Janus2 do Lógico em Hegel. Essa a 

expressão com a qual busca articular certa ambiguidade estrutural do sistema 

hegeliano em geral e do sistema do lógico em especial. Uma ambiguidade que, não 

obstante, mostrou-se bastante profícua para Hegel, chegando mesmo a impedir o 

aprofundamento de problemas de integridade estrutural do sistema da filosofia 

observados desde a sua época3. O trabalho se concentra, porém, no que entende ser 

uma descoberta do último Hegel, mas uma descoberta como que evitada desde as 

primeiras tentativas de elaboração do sistema. A saber, o fato de que o conceito puro, 

o conceito enquanto conceito, para se desenvolver, necessita de um ser-aí exterior, que, 

como extremo do pensar puro, aqui se designa pensar em imagens4. 

Trata-se, pois, do registro a um tempo o mais exterior e o mais interior do 

conceito enquanto conceito e de sua respectiva expressão como pensar em imagens e 

                                                     
1 Prof. Dr. Manuel Moreira da Silva. Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, Unicentro/PR  
2 Janus é o deus romano que, segundo Santo Agostinho, tem poder sobre todos os começos (Cidade de 
Deus, VII, III, p. 612) ou sobre todos os inícios (VII, IX, p. 629) e fins (VII, VII, p. 625-626). Janus se 
identifica com Término, deus do término, e com Júpiter, deus da causa e do acabamento. Neste sentido, 
ao se identificar com esses deuses, mas também ao diferenciar suas atividades das deles, Janus pode ser 
considerado o deus da transição e, portanto, da mediação, pois sabe o início e, por conseguinte, o 
começo, mas também o término, o fim e o acabamento ou a consumação de algo. Ele é assim o deus das 
duas faces, uma voltada para o início e outra para o final da atividade, que, como tal, está em operação. 
3 Ver, M. M. DA SILVA, Sobre a determinação do objeto e o escopo da Wissenschaft der Logik de Hegel, 
in Revista Filosófica de Coimbra, 34, (2008): 296ss. Ver, também, M. M. DA SILVA, Hegel e a ideia de 
um idealismo especulativo da subjetividade e da intersubjetividade. Tese (doutorado) - Universidade 
Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, SP, 2011, p. 107ss. 
4 Para uma introdução ao pensar em imagens na época atual, vejam-se M. M. DA SILVA, Forma de 
pensar e emancipação pós-modernas do humano. Revista da Abordagem Gestáltica [online], v. 25, no. 
3, Goiânia, mai./ago., (2019a): 264-273; Syneidesis, para além da fragmentação do espírito: uma 
introdução à teoria do abrangente e do pensar em imagens. Trans/Form/Ação [online], v. 41, n.spe, 
(2018a): 13-30; Pensar em imagens, pensar no Abrangente. Introdução ao pensar na pós-modernidade, 
ao pensar do Abrangente, ao pensar pré-consciente. In Revista Eleuthería, v. 4, n. 6, (2019b): 112-134. 
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como pensar puro. Ora, sabe-se que, em linhas gerais, geralmente bem conhecidas, 

mas não reconhecidas, o conceito enquanto conceito de Hegel é tomado por esse autor 

no sentido de uma sobreposição ao ente enquanto ente de Aristóteles. Esse, a partir de 

sua apropriação wolffiana, então grafada por Hegel como Ens überhaupt, o termo com 

o qual de fato se inicia a Lógica hegeliana e que significa, de modo preciso, o ente em 

seu ato puro de ser ou de existir ou, em rigor, a suprema esfera do ente5. Hegel parece 

cônscio desta sobreposição na medida em que afirma, já na Divisão geral da Lógica, 

que o conceito puro, para ele o próprio conceito enquanto conceito, é ser verdadeiro; 

situação análoga à da ideia, a qual, assim como o conceito, enquanto o ser verdadeiro, 

se o-põe ao ser sem reflexão e sem qualidade do início da Lógica. Este, no entanto, em 

contraste com o ente enquanto ente aristotélico, porque indeterminado, jamais é 

tematizado como tal, ou seja, enquanto ser sem reflexão e sem qualidade; isso embora 

seja tomado, de um lado, como livre da determinidade e portanto da essência e da 

reflexão, bem como, de outro, e justamente por esse motivo, enquanto o ser 

“imediatamente em si e para si” ou “imediatamente apenas nele mesmo”6. Uma o-

posição que se torna ainda mais radical no âmbito do ser-aí (E., 1830, § 6; § 84; § 89ss), 

assumido, de modo implícito, a um tempo, (1) como o extremo o mais exterior do 

conceito ou da ideia, porquanto o conteúdo real desta é somente a exposição do 

conceito ou a figura inclusa na idealidade deste, e (2) como essa idealidade mesma, o 

extremo o mais interior do próprio conceito ou este em suas determinações imanentes 

enquanto conteúdo ideal da ideia (E., 1830, § 213). O que se justifica, na Lógica, pelo 

fato de o conceito se exteriorizar como ser e este se interiorizar como conceito. 

É preciso reconhecer, de início, que, no âmbito do conceito especulativo não há 

tão somente um pensar puro, mas também, e principalmente, um pensar figurativo 

ou em imagens. Este a expressão do que mais acima se denominou o ser-aí o mais 

exterior e aquele o ser-aí o mais interior do conceito ou da ideia, ambos distintos da 

representação, mas só o primeiro igualmente distinto da intuição; esta, não obstante, 

                                                     
5 Para a noção de suprema esfera do ente em Aristóteles, como ente enquanto ente e como Katholou, 
assim como em Hegel, no sentido do conceito e mais precisamente do Universal concreto como o 
Universal verdadeiro, veja-se, de modo respectivo: MERLAN, 1975, p. 173-174; DA SILVA, 2020, p. 21ss; 
DA SILVA, 2019b, 122-123. Sobre o Ens überhaupt, ver DA SILVA, 2013, passim; ver também WdL, I, 
1812, HGW 11, p. 4; WdL I, 1832, HGW 21, p. 33. As obras de Hegel, às quais as siglas utilizadas nas 
citações – em nota e no corpo do texto –, fazem menção, serão indicadas nas referências bibliográficas. 
A paginação utilizada para as HGW é a das respectivas versões originais. 
6 Veja-se, respectivamente, WdL, I, 1812, HGW 11, p. 43; WdL I, 1832, HGW 21, p. 58. Confronte-se com 
a posição de Aristóteles sobre o ser determinado e o ser indeterminado, tal como exposta em MERLAN, 
1975, p. 184-185. 
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por sua vez, em Hegel, já transfigurada em compreensão. Trata-se, pois, de uma 

investigação em torno do pensar puro de um lado e, de outro, do que, por exemplo, 

em Aristóteles e na Psicanálise, se designa pensar em imagens; este porquanto se 

impõe nos §§ 452-454 e nos §§ 461-464, aquele enquanto se mostra nos §§ 465-468 da 

Enciclopédia de 1830. Esses os parágrafos nos quais Hegel tematiza a rememoração, 

tomada como o adentrar-se da inteligência e o seu tornar-se vontade (E., 1830, § 468, 

Ad.) e, então, como o movimento que se inicia no primeiro momento da representação, 

anterior à imaginação (E., 1830, §§ 455-460), e se conclui depois desta, na consecução 

da rememoração em memória e, desse modo, em pensar puro. Para isso, o trabalho 

abstrai do segundo momento da representação, ao qual Hegel designa imaginação, 

em rigor, representação propriamente dita, dado ser nesta, como o momento da 

finitude das determinações, que o pensar se perde na exterioridade ou na deriva de si 

mesmo iniciada com a intuição abstrata (E., 1830, § 446-450). Assim concebidos, sem 

o intermédio da intuição abstrata e da representação propriamente dita, isto é, da 

imaginação, o pensar em imagens e o pensar puro – à luz do § 85 da terceira edição da 

Enciclopédia, a primeira determinação simples e a terceira determinação do pensar 

enquanto determinações infinitas ou em si e para si – não podem ser reconhecidos 

senão como as duas faces do Lógico em seu caráter, a um tempo, duplamente lógico e 

real. Logo, como os extremos do conceito enquanto conceito; extremos em Hegel 

mediatizados pela representação (já dada na intuição abstrata), da qual aqui se abre 

mão. 

Tal procedimento – o de abrir mão da representação – é consistente com a 

recomendação de Hegel, ainda em 1817, no § 2 da primeira edição da Enciclopédia, de 

acordo com a qual, segundo seu conteúdo, isto é, conforme o seu teor (Gehalt), o Início 

ou o ob-jeto mesmo da filosofia, em rigor, o pensar, aqui o Lógico, não deve ser tomado 

como simplesmente dado na representação. A justificativa que Hegel, na sequência, 

fornece para isso, no mesmo parágrafo, é a de que o ob-jeto referido não se encontra 

na representação e que o representar, exatamente por esse motivo, deve ser antes, pela 

filosofia, levado para além de si mesmo; exigência que, devido ao fato da representação 

e sua vigência na chamada filosofia da reflexão, impunha-se de maneira notável a 

Hegel, terminando por ser, ela mesma, o fator determinante do estabelecimento da 

representação (e a intuição abstrata que a informa) enquanto segunda determinação 

do pensar e, assim, como mediação do pensar em imagens e do pensar puro. Uma 
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mediação que o presente trabalho dispensa na medida em que se impõe considerar o 

pensar em imagens e o pensar puro, respectivamente, no quadro teórico das primeiras 

e das terceiras determinações, chamadas infinitas, e, por isso mesmo, de modo a 

instaurar um novo tipo de relação entre aquelas formas de pensar. Porquanto fundada 

na intuição e na representação, tal mediação não só foge aos intentos do próprio Hegel 

em sua crítica da representação, mas antes permanece circunscrita àquilo que 

Heidegger denominou o primeiro início do pensar – por exemplo, o pensar como Ideia 

– e mesmo o consuma, tornando pois indissociável a dependência do conceito 

especulativo em relação à representação e, com isso, vinculando-se a um tipo 

específico de metafísica, cuja estrutura fora denominada katholou-tinologia e cuja 

constituição é popularmente conhecida como onto-teo-logia7. Em vista disso, 

considerar as relações entre o pensar em imagens e o pensar puro enquanto fundadas 

numa mediação outra que a da intuição e a da representação, a do imediato e a do 

mediato enquanto dados e opostos entre si, implica assumi-las em um quadro 

referencial completamente outro. Este, contudo, em certa medida, já presente na 

própria obra e no pensamento de Hegel, no qual, entretanto, se mostra confundido 

com o pensar enquanto intuição e representação. 

Este trabalho parte do pressuposto de que, já no pensamento de Hegel, a 

intuição se transmutou em compreensão ou entendimento-de-ser e a representação 

em conceito especulativo ou, mais propriamente, em ser-aí, a um tempo do ser mesmo 

e da ideia, isto é, como fenômeno e efetividade  (E., 1830, § 6). Eis aí o ponto de partida 

da ambiguidade constitutiva do conceito e a origem de sua dupla face: de um lado, 

como pensar em imagens ou do ser mesmo enquanto aí, portanto como fenômeno, isto 

é, na linguagem hodierna, acontecimento apropriador; de outro, como pensar puro, 

logo do ser-aí ou da efetividade da ideia. Em vista disso, o trabalho retoma e 

desenvolve, em linhas gerais, o problema da medida em que o pensar em imagens e o 

pensar puro se mostram igualmente necessários ao que Hegel denominou a realização 

do conceito ou a efetivação da ideia, em suma, da Inteligência enquanto Inteligência 

divina, ou do conceito enquanto conceito. 

 

 

                                                     
7 O. BOULNOIS, Heidegger, l'ontothéologie et les structures médiévales de la métaphysique. In Le 
Philosophoire, n° 9bis, (2006): 27-55. 
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II 

 

O lugar da apresentação hegeliana do pensar em imagens, no sentido ora 

investigado, se mostra no segundo momento da rememoração na Enciclopédia de 

1830, em rigor, quando Hegel expõe a imagem entendida como sendo “por si, 

passageira” (E., 1830, § 453). Porquanto a imagem se dá a conhecer nesse filósofo 

precisamente assim, no quadro referencial da inteligência como pensar recognoscente 

(E., 1830, § 465), ela não pode ser tomada senão como o ponto de partida ou, 

propriamente, enquanto o início mesmo do pensar, como o ser puro que, em cada caso, 

interpela o conceito em questão, ou, antes, o conceber8. Em vista disso, ainda que como 

a exterioridade a mais exterior da efetividade que o conceito se dá – e, por isso, como 

o que na inteligência é conservado de modo inconsciente –, a imagem e o pensar que 

nela se dá a si mesmo enquanto pensar se fazem essenciais para o movimento de 

pensamento em tela. Que se leia, pois, nas palavras do próprio Hegel, o parágrafo aqui 

fundamental. 

 
A imagem é por si passageira, e a própria inteligência constitui, como atenção, o 
tempo e, também, o espaço – o “quando” e o “onde” da imagem. Mas a inteligência 
não é só a consciência e o ser-aí, porém, como tal, é o sujeito e o Em-si de suas 
determinações; rememorada na inteligência, a imagem, que não mais existe, é 
conservada inconscientemente. (E., 1830, § 453). 

 

A imagem é por si mesma passageira, eis o traço essencial de sua natureza; por 

isso, tão logo aparece, igual e imediatamente desaparece e não é conservada senão de 

modo inconsciente. Ora, isso significa que seu traço essencial é o mesmo da ideia 

absoluta, a qual, para Hegel, consiste na “palavra originária, que é uma 

exteriorização, porém, uma exteriorização que, como exterior, imediatamente de novo 

desapareceu, na medida em que é” (WdL, III, 1816, Werke VI, p. 550). Eis aí, pois, por 

sua vez, a um tempo, o ser-aí o mais exterior e o mais interior da ideia ou do conceito, 

cuja dialética Hegel não desenvolveu, mas que se mostra fundamental para se 

compreender, por exemplo, sua teoria da rememoração, que se configura mais 

propriamente como uma teoria da interiorização (E., 1830, §§ 452-454), a qual se 

reporta ao início da própria Lógica, em especial ao ser, ao ser-aí e ao ser-para-si. Neste 

sentido, em especial ao que Hegel afirma logo no § 84 da Enciclopédia de 1830, a saber, 

                                                     
8 Essa a questão que, em todo caso, permanece aberta em Hegel. Veja-se, a respeito, FdE, 1807, § 91ss; 
WdL, I, 1812, HGW 11, p. 8; WdL, I, 1832, HGW 21, p. 40.  
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que a determinação progressiva do ser é, a uma vez, um “pôr-para-fora e um 

desdobrar-se do conceito sendo em si”, bem como, ao mesmo tempo, um “ir-para-

dentro-de-si do ser, um aprofundar-se do ser dentro de si mesmo”. Essa a forma do 

dialético aí em jogo (E., 1830, § 84); em rigor, a forma das determinações da reflexão, 

já operantes na Doutrina dor ser. 

De fato, Hegel não desenvolve uma dialética do ser-aí o mais exterior e o mais 

interior da ideia ou do conceito porque concebe uma teoria da negatividade fundada 

completamente nas determinações da reflexão; portanto, uma teoria da negatividade 

entendida como mediação formal, logo, reflexiva, do ser e do conceber ou do ser e da 

ideia. Contudo, se a inteligência, da mesma forma que, como tal, enquanto abstração, 

produz pensamentos e, por conseguinte, ideias, constitui igualmente, como atenção, o 

tempo e também o espaço – o “quando” e o “onde” da imagem –, à diferença dos 

pensamentos e das ideias, que são seus conteúdos, ela então não é senão o conteúdo 

mesmo da imagem. Ora, o que constitui o pensar em imagens é precisamente isto, a 

saber, o fato de o pensamento ou a inteligência não ter imagens como conteúdo e 

portanto fixadas ou abstraídas pela consciência – com o que seria um mero pensar por 

imagens –, mas antes por se constituírem a si mesmos como conteúdo de imagens, 

ainda que estas sejam, “por si, passageiras” e, com isso, não acedam a algo como a 

consciência ou, em rigor, à autoconsciência. Pois bem, na passagem citada mais acima, 

Hegel afirma que “a inteligência não é só a consciência e o ser-aí, porém, como tal, 

também é o sujeito e o Em-si de suas determinações”; isso significa que “suas 

determinações” não são necessariamente da ordem da consciência ou do ser-aí da 

Inteligência, mas antes, ainda nos limites desta, são anteriores àquela consciência e 

àquele ser-aí que a Inteligência é. Neste sentido, o sujeito enunciado e o Em-si de suas 

determinações – que a Inteligência igualmente é – não são o mero sujeito pensante; 

ao contrário, tal sujeito é um suporte de determinações, das quais a Inteligência, 

enquanto tal, constitui-se tão só como o Em-si; o que aqui não implica a finitude 

daquelas determinações e sim o fato de que elas são nelas mesmas e que, como tais, 

ainda não se mostraram na e à consciência, mas, como essencialidades espirituais, 

estão por detrás desta, que delas não se dá conta enquanto não se despojar de suas 

aparências contingentes, isto é, de suas representações. Isso porque, precisamente 

neste ponto, conforme Hegel escrevera em 1812, intervém algo essencial, a saber, o 

fato de que, nesse momento do pensar, o ser-aí – tomado ainda na esfera do ser em 
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geral – mantém-se um com a determinidade, a qual ainda não está separada dele 

(WdL, I, 1812, GW 11, p. 48), não se constituindo ainda como representação da 

consciência ou como determinação do pensar. Eis aí o que, desde Aristóteles (De 

anima, III, 7-8), caracteriza de modo o mais adequado o pensar em imagens, a saber, 

o fato de que, neste, o conteúdo pensado – o eidos ou a forma inteligível – plasma-se 

em imagens, as quais não são separadas dele, mas conformam-se a ele numa 

determinação que, em sua unidade intrínseca, os configura de maneira originária, 

pode-se dizer, sob a forma de categorias dinâmicas, tal como estas se apresentam em 

Schelling9, mas que somente em Hegel, como as primeiras determinações em uma 

esfera, acedem a determinações em si e para si. Por isso, “rememorada na Inteligência, 

a imagem, que não mais existe, é conservada inconscientemente”. 

Ora, o que na verdade imagens e determinações têm a ver entre si? Pois bem, 

na medida em que a imagem é rememorada na Inteligência e, porquanto não mais 

existe como imagem e ainda não existe como determinação, ela “é conservada 

inconscientemente” e de modo preciso em tal rememoração; a qual, por definição, e no 

contexto aqui em questão, também não é uma atividade consciente por parte da 

Inteligência, mas se dá de modo inconsciente. É precisamente essa conservação 

inconsciente da imagem o que permite a ulterior determinação do pensamento; entre 

uma e outra intervém a consciência e o ser-aí da Inteligência, mas enquanto 

intervenção não acontece, ao invés de um pensar por representações ou mesmo por 

conceitos, o que se mostra é um pensar em imagens. E mesmo depois de tal 

acontecimento, o pensar em imagens não desaparece, mas se mantém operante no 

inconsciente e no pré-consciente, sobretudo neste último, na medida em que ele se 

mostra justamente como o elemento mediador do inconsciente e do consciente. Eis aí 

uma abertura a um novo tipo de mediação, não mais abstrata e formal, mas concreta 

e real que o pensar se dá a si mesmo; uma abertura que o próprio Hegel não explora e 

que só mais tarde, com Freud e Lacan, será considerada em seus lineamentos os mais 

iniciais. 

Pois bem, antes de seguir mais adiante, fazem-se necessários alguns 

esclarecimentos. Hegel não esboçou nenhum conceito do pré-consciente (que de certo 

                                                     
9 Ver, F. W. J. SCHELLING, System des transcendentalen Idealismus. Mit einer Einleitung von Walter 
Schulz. Hrsg. von Ruth-Eva Schulz. Hamburg: Felix Meiner, 1957, p. 511-514. (paginação da SW 1, III). 
Ver também, M. M. DA SILVA. Prefácio. In F. W. J. SCHELLING, Dedução geral do processo dinâmico. 
Tradução de Gabriel Almeida Assumpção. São Paulo: Liberars, 2018b, p. 8, nota 8. 
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modo parece pressuposto no seu ‘bewusstlos’), e mesmo tal conceito sendo de largo 

uso na psicanálise, mesmo os psicanalistas ainda não se deram ao trabalho de sua 

investigação rigorosa; por isso, a tematização do pré-consciente permanece até aqui 

fragmentária, em especial sua consideração como mediação do inconsciente e do 

consciente10. Todavia, o pensar em imagens – que, segundo Freud (1923/2015, p. 290), 

permanece mais próximo dos processos inconscientes que o pensar por palavras, em 

rigor, o pensar por conceitos – é o momento em que certo conteúdo antes inconsciente 

se torna pré-consciente e assim passa à consciência, ou em que o próprio pré-

consciente se exprime como tal (1923/2015, p. 289ss); razão por que Freud 

(1923/2015, p. 290) o considera um devir-consciente (Bewusstwerden) muito 

imperfeito. Um devir-consciente, portanto, cuja perfeição só pode se dar com a 

passagem completa do conteúdo até então inconsciente; algo que o último Lacan 

percebeu muito bem, e assim considerou o pré-consciente uma forma de mediação do 

inconsciente e do consciente; todavia, por sua vez, também não o tematizou. Em Hegel, 

ao contrário, embora não sejam assim denominados, tanto o pré-consciente, 

juntamente com o inconsciente, quanto o pensar em imagens se apresentam à 

consideração. 

Ora, porquanto afirma a rememoração da imagem na Inteligência e sua 

conservação inconsciente, assim como enquanto reconhece que a Inteligência não é só 

a consciência e o ser-aí, mas também o sujeito e o Em-si das determinações da imagem 

nela rememorada, Hegel assevera: 

 
Apreender a inteligência – como esse poço noturno em que se conserva um mundo 
de imagens infinitamente numerosas, sem que estejam na consciência – é, de um 
lado, a exigência universal de apreender o conceito enquanto concreto [...]. Porém, 
a inteligência é, como tal, a livre existência do ser-em-si que se rememora dentro 
de si em seu desenvolvimento. Assim, há que apreender-se, de outro lado, a 
inteligência como esse poço inconsciente, isto é, como o universal existente em que 
o diverso ainda não está posto como discreto. E, na verdade, esse Em-si é a 
primeira forma da universalidade, que se oferece no representar. (E., 1830, § 453, 
A.). 

 

Com a expressão ‘poço noturno’ (nächtliche Schacht), sobretudo devido à sua 

própria definição, Hegel designa aquilo que só posteriormente foi chamado “das 

Unbewusste”, “o inconsciente”. Trata-se, pois, de um poço “em que se conserva um 

                                                     
10 Ver, a respeito, L. TOUTIN-THÉLIER, L'émergence dans la conscience. In L’Unebévue, 2, (1993): 33-
37. 
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mundo de imagens infinitamente numerosas, sem que estejam na consciência”, ou 

seja: um âmbito ou instância em que certa ordem ou plataforma se faz presente, sobre 

a qual indivíduos agem segundo determinado saber, por definição dotado de sentido, 

mas um saber que não se sabe e que, por isso, se faz e se refaz conforme a dinâmica do 

agir, em grande parte reputada ao destino ou à providência. Em vista disso, Hegel se 

põe a exigência – para ele universal – de apreender a inteligência como esse poço 

inconsciente (bewusstlose Schacht), isso impõe uma dupla tarefa: de um lado, 

apreender o conceito enquanto concreto; de outro, a inteligência como o universal 

existente em que o diverso ainda não está posto como discreto (E., 1830, § 453, A.). 

Essa tarefa, como tal, implica justamente trazer à consciência a medida própria por 

que aquele “mundo de imagens infinitamente numerosas” se constitui como um 

mundo à parte do mundo da consciência; um mundo, portanto, no qual o ser em 

questão se encontra livre da determinação formal, vale dizer, da reflexão e da 

qualidade. Se este mundo é propriamente um mundo, tem que haver nele inteligência; 

logo, nele, é preciso que o conceito também se faça presente. A questão que assim se 

abre é: em que medida e sob que condições isso se dá? 

Na primeira de sua dupla exigência universal, Hegel se impõe apreender o 

conceito enquanto concreto, quer dizer: o conceito enquanto ele “contém de modo 

afirmativo, portanto em possibilidade virtual, todas as determinidades, que só vêm à 

existência no desenvolvimento” completo da coisa assim concebida; por exemplo, 

respectivamente, o gérmen e a árvore (E., 1830, § 453, A.). Disso se depreende que o 

conceito enquanto concreto é um universal dentro de si concreto e, todavia, simples: 

o qual a consciência que representa se mostra incapaz de apreender; essa, por exemplo, 

a razão daquela consciência – aqui materializada provavelmente na teoria das fibras 

cerebrais11 – pressupor a conservação das representações particulares em fibras e 

localizações igualmente particulares, bem como exigir que o diverso somente deve ter 

essencialmente apenas existência espacial isolada (E., 1830, § 453, A.), ou seja, exige 

que ele seja discreto. Como resposta a essa posição, Hegel afirma: 

 
[...] O gérmen, contudo, vem das determinações existentes apenas em um outro – 
o gérmen do fruto – para retornar em sua simplicidade, novamente para a 
existência do ser-em-si. No entanto, a inteligência é, como tal, a livre existência do 

                                                     
11 Alguns comentadores ou tradutores consideram que, provavelmente, Hegel se refira aqui à teoria das 
fibras exposta por K. BONNET, Analytischer Versuch über die Seelenkräfte, traduzido do francês e 
aumentado por Ch. G. Schütz, vol. 1, Bremen y Leipzig, 1770, XVII, pp. 69, 108, 287ss. 
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ser-em-si que se rememora dentro de si em seu desenvolvimento. (E., 1830, § 453, 
A.). 

 

Do ponto de vista do gérmen e do fruto, bem como do gérmen e da árvore, mais 

acima referido – utilizados por Hegel a título de exemplo –, tem-se aqui uma 

confirmação de outro exemplo, a saber, aquele do botão, da flor e da planta já utilizado 

no § 2 da Fenomenologia do Espírito de 1807. Ainda que de pontos de vista distintos, 

lá como cá tratam-se de problemas concernentes ao início e ao fim, ao exterior e ao 

interior, assim como ao todo da ciência ou do pensamento; isso com a diferença de 

que, no caso presente, não se trata mais de um problema cujo lugar sistemático seja o 

das determinações da consciência ou do espírito que aparece. Trata-se, porém, de uma 

questão extremamente mais difícil, a saber, o de como a inteligência, ainda ao nível da 

intuição e da representação, abstrai destas e acede ao pensar puro; uma questão, de 

fato e de direito, não resolvida por Hegel, que por isso fala em tradução da linguagem 

do conceito para a da representação e vice-versa12, bem como em necessidade de uma 

intuição que seja-aí para a conservação abstrata da imagem em seu ser-aí (E., 1830, § 

454). Não obstante, o parágrafo ora comentado, acrescentado à Enciclopédia de 1827 

e reelaborado na de 1830, torna possível uma alternativa completamente outra. 

O exemplo do gérmen e do fruto permitem reconhecer claramente dois 

momentos essenciais de um e mesmo processo, sem passar pela intuição ou pela 

representação. Embora contenha a possibilidade virtual de todas as determinações, o 

gérmen é nele mesmo sem determinações existentes; neste sentido, como ser-em-si 

existente, ele é necessariamente ser sem-reflexão e sem-qualidade, como ser-aí, 

entretanto, suas determinações são existentes apenas em outro, isto é, no fruto. 

Somente a partir destas determinações existentes apenas em outro, quer dizer, com a 

realização plena das mesmas no fruto, é que o gérmen retorna em si mesmo, como 

gérmen; este, como ser-em-si existente não é passível de apreensão pela 

representação, que dele exige conservação das representações particulares em 

particulares e existência espacial isolada, determinada ou discreta do diverso de suas 

determinações virtuais. Em vista disso, há que se reconhecer que gérmen e fruto são 

ambos refratários à consciência e suas representações, mas não à inteligência, da qual 

são extremos mediatizados concretamente, mas de modo algum abstrato; logo, tão só 

                                                     
12 Ver, por exemplo, o prefácio da segunda edição da Enciclopédia (E., 1830, HW 8, p. 23-24). Ver 
também o capítulo sobre a religião na Fenomenologia do Espírito de 1807, em especial FdE, § 767, o 
capítulo sobre o saber absoluto, sobretudo FdE, § 796. 
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por um pensar em imagens. Por isso, “a inteligência é, como tal, a livre existência do 

ser-em-si que se rememora dentro de si em seu desenvolvimento” (E., 1830, § 453, A.); 

essa rememoração, entretanto, é tomada por Hegel como 

 
[...] o relacionamento da imagem para com uma intuição, na verdade enquanto 
subsunção da intuição singular imediata sob o universal segundo a forma, sob a 
representação, que é o mesmo conteúdo; de modo que a inteligência é interior a si 
mesma na sensação determinada e na intuição dela, e a reconhece como o já seu, 
assim como, ao mesmo tempo, sabe sua imagem, de início só interior, agora 
também como imagem imediata da intuição, e como confirmada nessa intuição. 
(E., 1830, § 454). 

 
 

Em que pese a descoberta da mediação concreta do gérmen e do fruto, assim 

como da rememoração dentro de si da inteligência como a livre existência do ser-em-

si em seu desenvolvimento –, logo a da imagem e a do pensar em imagens, ao 

circunscrevê-la à intuição e à representação, Hegel perde de vista o fato de que não 

necessita da intuição para dar um ser-aí à imagem, nem da representação, que tão 

somente e se apropria desse mesmo ser-aí para ser objetivar e assim passar às 

determinações de pensamento. O fato aqui importante é que, depois conceber o 

conceito enquanto concreto como um universal dentro de si igualmente concreto, e de 

tê-lo identificado com a inteligência como o poço inconsciente, isto é, como o universal 

existente em que o diverso ainda não está posto como discreto, o filósofo afirma – sem 

qualquer justificativa ou explicitação – que “na verdade, esse Em-si é a primeira forma 

da universalidade, que se oferece no representar” (E., 1830, § 453, A.); o que justifica 

sua passagem ao § 454, quando assume a necessidade de uma intuição que seja-aí para 

a conservação abstrata da imagem em seu ser-aí. A pergunta que permanece é: isso de 

fato se mostra realmente necessário? 

Para melhor responder à questão posta, retome-se a segunda tarefa das duas 

mais acima esboçadas por Hegel, a saber: apreender a inteligência como esse poço 

inconsciente (bewusstlose Schacht), isto é, como o universal existente em que o 

diverso ainda não está posto como discreto. Ora, essa última tarefa não foi levada a 

termo por Hegel, a hipótese a mais plausível que a leitura da Anotação ao § 453 deixa 

transparecer é a de que o filósofo como que poderia tê-la dado por resolvida já na 

questão anterior, a saber: que o conceito enquanto concreto é um universal dentro de 

si concreto e, todavia, simples; o qual a consciência que representa se mostra incapaz 

de apreender. Não obstante, a segunda exigência só se enuncia ao final da resolução 
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da primeira, o que significa necessariamente que Hegel, de fato, não se ocupou dela, 

tudo se passa como se da Anotação ao § 453 se passasse diretamente para o § 454; o 

Adendo ao § 453 nada afirma a esse respeito e o § 454 inicia com a discussão sobre o 

que, para o filósofo, seria o terceiro momento da imagem. Nas linhas finais da 

Anotação ao § 453 aparece apenas o salto, já antes citado: “E, na verdade, esse Em-si 

é a primeira forma da universalidade, que se oferece no representar”. 

Se isto é assim, ou essa forma da universalidade é de fato concreta e não tem 

como se oferecer no representar, ou é uma forma abstrata e, nesse caso, não pode ter 

lugar em um parágrafo que tematiza o concreto. Porém, essa discussão sobre a forma 

abstrata e o conteúdo concreto exprime de certo modo o problema em questão, a saber: 

apreender a inteligência como esse poço inconsciente ou enquanto o universal 

existente em que o diverso ainda não está posto como discreto não significa senão que 

o universal aí referido ainda não passou para a esfera da quantidade, a esfera lógica do 

discreto, isto é, da diferença, da separação e do isolamento das determinações que 

nesta tem lugar, permanece, portanto, na indiferença, na inseparabilidade e no vinculo 

originário com o ser. Entretanto, à diferença do discreto, o diverso não é uma categoria 

do ser, mas antes uma categoria da essência, na qual, todavia, não há inseparabilidade 

ou vinculo originário com o ser, mas tão só a indiferença característica do diverso, que, 

sob a designação de diversidade (Verschiedenheit), consiste no segundo momento da 

distinção (Unterschied). Resta, pois, saber de qual diverso Hegel está falando; com 

certeza, aqui, não pode ser a categoria ou antes a determinação de reflexão presente 

da Doutrina da essência. 

Diante disso, há que se reconhecer que a questão posta por Hegel como sua 

segunda tarefa não tem como ser realizada partir das categorias da Lógica; pois a 

exigência posta implica uma concepção do diverso anterior às determinações formais 

do ser e da essência, portanto do discreto e do diverso tal como estes aparecem 

naquelas esferas. Se, enfim, a tarefa em causa é apreender a inteligência como esse 

poço inconsciente ou enquanto o universal existente em que o diverso ainda não está 

posto como discreto, então há que se trasladar para uma esfera ou dimensão em que o 

diverso se apresente ao nível do ser mesmo. Caso em que o universal existente não 

pode ser senão o ser sem-reflexão e sem-qualidade – jamais tematizado – do início da 

Lógica; o que é infinitamente mais adequado à concepção da inteligência como poço 

inconsciente. 
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III 

 

Malgrado a pretensão hegeliana de estabelecer algo como o pensar puro, na 

medida em que Hegel, para isso, necessita fundamentalmente da determinação de 

pensamento designada ‘ser-aí’, ele tem que se haver com a ambiguidade de tudo o que 

caí sob tal determinação. Em rigor, no ser-aí não há monismo nem dualismo, ambos 

nele se dissolvem ao mesmo tempo em que ganham, cada um, sua razão de ser; neste 

sentido, junto com o ser sem-reflexão e sem-qualidade não tematizado como tal do 

início da Lógica, o ser-aí tem que ser considerado mais como um limite, e o limite 

mesmo do conceito especulativo. Se o ser é o conceito somente em si, o ser-aí não pode 

ser senão o conceito em sua negatividade, precisamente, como determinidade que 

nega toda determinidade, em especial a si mesma; mas isso não na forma de um 

monismo ou de um dualismo, que em sua oposição recíproca já constituem-se como 

extremos de um novo tipo de dualismo, e sim sob a forma de um radical não-dualismo. 

Esse o único modo de, a um tempo, o pôr-para-fora e o desdobrar-se fora-de-si do 

conceito, bem como o ir-para-dentro-de-si do ser, o aprofundar-se do ser dentro de si 

mesmo, consistirem em um único processo que, como tal, permanece dentro de si. 

Isso exige, e ao mesmo tempo justifica, a existência de um ser-aí o mais exterior 

e um ser-aí o mais interior do conceito, respectivamente, sua efetividade ou realidade 

efetiva imediata e sua idealidade igualmente imediata, ambas inclusas nesta última e 

assim conservadas na ideia (E., 1830, § 213). Esta, que para cumprir a exigência de 

Hegel segundo a qual “a ideia absoluta unicamente é ser, vida imperecível, a verdade 

se sabendo e toda a verdade” (WdL, III, 1816, HW VI, p. 549), tem que se abrir ao ser 

mesmo, aquele ser sem-reflexão e sem qualidade, imediatamente em si e para si, 

conforme a Lógica do ser de 1812 (WdL, I, 1812, HGW 11, p. 21), ou imediatamente 

apenas nele mesmo, segundo a de 1832 (WdL, I, 1832, HW V, p. 82). A ambiguidade 

desses dois textos se comparados entre si mostra o quanto, ao final de sua vida, Hegel 

ele mesmo se encontrava diante de certas de alternativas – ou, para ele, provavelmente 

de paradoxos – aos quais sua elaboração até então centrada basicamente na reflexão o 

tinham levado, em especial o seu tratamento da questão do modo de relação do ser e 

do conceito ou antes da ideia. É justamente isso que se mostra no texto da Enciclopédia 

em suas duas últimas edições, quando emerge, de um lado, na Lógica, o 

reconhecimento do pôr-para-fora e do desdobrar-se fora-de-si do conceito, bem como 
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do ir-para-dentro-de-si do ser e do aprofundar-se do ser dentro de si mesmo na 

Lógica; bem como, de outro, a constatação do inconsciente, isto é, da inteligência 

igualmente como um “poço noturno em que se conserva um mundo de imagens 

infinitamente numerosas, sem que estejam na consciência”. Constatação cuja 

exigência de apreensão da inteligência como sendo tal poço implica precisamente uma 

forma de relação do inconsciente e o consciente que só pode ter lugar no quadro 

referencial de um pensar em imagens. 

É interessante notar, enfim, que, desde as primeiras elaborações da Lógica, 

aquele quadro referencial vai pouco a pouco se impondo, ao mesmo tempo em que é 

rejeitado; e isso cada vez com mais e mais intensidade. Em todo caso, desde 1812, é 

possível observar uma crescente ambiguidade estrutural no sistema de Hegel em geral 

e na Lógica em especial; essa ambiguidade, que neste trabalho designou-se a dupla 

face de Janus, se mostrou profundamente fecunda para o desenvolvimento do 

pensamento especulativo, pois conseguiu manter o sistema do lógico intacto, em que 

pese seus diversos problemas de integridade estrutural, e assim manteve de pé todo o 

sistema da filosofia. A partir de 1827, Hegel esbarra com algo que na verdade sempre 

estivera ali, mas com o qual até então ele não quisera ou não pudera lidar, a saber: o 

ser-aí; a uma vez, de um lado, o extremo o mais exterior e o mais interior do conceito 

e, de outro, a dimensão inconsciente da própria inteligência e o mundo de imagens 

conservado nessa dimensão, sem que estejam na consciência. Descoberta radical ou 

reconhecimento fundamental que exige do filósofo repensar toda a sua concepção do 

lógico e nela integrar aquele extremo o mais exterior, bem como sua expressão 

especulativa, o pensar em imagens. Hegel, no entanto, se esquivou disso, permaneceu 

filho de seu tempo. 
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 Ontologia, metafísica e subjetividade em Hegel é um título bastante amplo para 

uma breve apresentação em uma mesa redonda. Na verdade, o intuito desse trabalho 

é analisar em linhas gerais a afirmação de Hegel de que a primeira parte da Ciência da 

Lógica, a Lógica objetiva, constitui-se em uma ontologia e a segunda parte, a Lógica 

subjetiva, constitui-se em uma Lógica propriamente dita. Percebe-se, facilmente, que 

este título abrange um leque muito vasto de questões e o trabalho que temos a oferecer 

situa-se, muito mais, ao nível de uma introdução ao problema proposto. Deste modo, 

nesta exposição, (i) faremos uma problematização da filosofia de Hegel,  salientando a 

ideia de que a filosofia deve apreender o seu tempo em pensamentos;  (ii) faremos uma 

breve apresentação de diferentes considerações acerca do estatuto da Lógica e da 

filosofia de Hegel, nos limitando a (iii) apontar alguns elementos para a compreensão 

da lógica como ontologia, no sentido bastante particular, vinculando-a a uma visão 

historicista de Hegel e (iv) situar, ainda que em linhas gerais, a âmbito da subjetividade 

na lógica, esta tarefa ficará apenas a título de indicação.  

 

I 

 

 Hegel considera que toda filosofia é filha do seu tempo e, por isso, não tem 

instrumentos para ultrapassá-lo efetivamente, do mesmo modo que compreende a 

filosofia como a atividade suprema do espírito, totalmente livre, cujos produtos não se 

limitam ao seu aparecimento temporal.  Estas duas considerações parecem, a primeira 

vista, paradoxais, mas ambas são verdadeiras. É preciso compreender que elas 

exprimem o desejo do autor de mostrar que a filosofia, sem dúvida, é a atividade mais 

alta do espírito, embora sempre aconteça no tempo, em um momento histórico 

determinado, buscando responder aos desafios do presente e resolver os problemas 

deixados pelos pensadores do passado. Neste sentido, o filósofo nunca está sozinho no 

                                                     
1 Márcia Zebina Araújo da Silva (UFG) marciazebina@gmail.com 
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mundo, ao contrário, ele expressa o modo mais alto de compreensão que uma 

determinada época tem de si mesma. É no diálogo com os antecessores e na apreensão 

do seu presente histórico que a filosofia é sempre filha do tempo no qual ela surge2 e 

tem por tarefa ‘apreender o seu tempo em pensamento’ (HEGEL, 1995b, VII, p. 26). 

Essa compreensão da filosofia não poderia ser diferente em relação ao próprio 

pensamento de Hegel, que se assume como herdeiro da modernidade filosófica, 

explicitada no cogito cartesiano, no idealismo transcendental de Kant e nos esforços 

empreendidos pelo idealismo alemão para superar os limites impostos pela filosofia 

crítica. “A filosofia última no tempo é o resultado de todas as filosofias precedentes e 

deve, por isso, conter os princípios de todas” (HEGEL, 1995a, §13, p. 54). Por essa 

razão, Hegel apropria-se de sua herança e se põe como tarefa, não apenas pensar a 

peculiaridade do momento no qual está inserido, como também, responder às 

questões em aberto, sem negar o deslocamento operado pela modernidade que se 

entende enquanto filosofia do sujeito.  

 É neste contexto que a filosofia de Hegel pode ser compreendida como a 

‘apreensão da modernidade em pensamentos’, ou seja, como a autocompreensão que 

a modernidade faz de si mesma3. Nela, a filosofia moderna é tematizada como um 

conjunto de problemas que merece solução, tanto isoladamente quanto em relação 

com a filosofia precedente. A modernidade traz ao debate filosófico a questão do 

sujeito: se a filosofia antiga buscava falar do ser ou das categorias que nos permitem 

pensar e dizer o mundo, enquanto a estrutura básica do ser, a filosofia moderna busca 

falar do sujeito ou das estruturas do juízo que nos permitem falar sobre o mundo. É 

bem verdade que existe uma grande diferença entre as diferentes posições filosóficas 

modernas, mas a oposição sujeito/objeto e a emergência do problema do 

conhecimento pertence aos diferentes matizes em que a modernidade se apresenta. É 

neste sentido que podemos generalizar e dizer que, se a filosofia antiga se dirigia ao 

ser, a filosofia moderna se volta para o sujeito e, antes de tudo, deve refletir sobre o 

sujeito que pode ou não – e em que medida -  dizer o ser, como ilustrado por Kant na 

definição de sua revolução copernicana. 

                                                     
2 Beiser (1993) em Hegel´s historicism procura mostrar que a filosofia de Hegel é completamente 
tributária da História, que a sua filosofia é historicista em todos os seus aspectos, e que o historicismo, 
com Hegel, se torna um método geral e autoconsciente da filosofia, como um elemento autorreflexivo e 
autocrítico, que Hegel não concebe a filosofia como uma reflexão atemporal a priori, mas ela seria como 
a autoconsciência de uma cultura específica. 
3 “Hegel não foi o primeiro filósofo que pertence aos tempos modernos, mas o primeiro para o qual a 
modernidade se tornou um problema” (HABERMAS, 2002, p. 62) 
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Tentemos, pois, uma vez, experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da 
metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso 
conhecimento, o que assim já concorda melhor com o que desejamos, a saber, a 
possibilidade de um conhecimento a priori desses objetos, que estabeleça algo 
sobre eles antes de nos serem dados. (KANT, 1994, B XVI, p. 20) 

 

 No contexto desta mudança de perspectiva, Hegel não deseja fugir ao debate da 

filosofia do sujeito, mas não pode aceitar que essa questão limite o conhecimento às 

condições da subjetividade. Sua tarefa não será pequena, é urgente operar a “cura” da 

modernidade que se expressa em toda sorte de cisões e dualismos. O remédio passa 

pela necessária reunificação da consciência no pensar puro, quer dizer, o pensar 

objetivo, que diz o mundo e não apenas o fenômeno, no sentido kantiano dessa 

palavra. Por isso, o Eu do qual trata não é a subjetividade dos novos tempos, mas a 

subjetividade do espírito, enquanto essa capacidade que tem o pensamento humano - 

que se expressa no sujeito enquanto sujeito histórico - de pensar o próprio 

pensamento. 

Na famosa passagem do prefácio da Fenomenologia do Espírito encontra-se o 

programa hegeliano da filosofia, de que tudo se resume a compreender que o 

verdadeiro tem que ser expresso não como substância, mas como sujeito4. Pode-se 

dizer que nesta afirmação encontra-se o projeto hegeliano de constituir uma filosofia 

que seja o ponto de acabamento das filosofias precedentes, capaz de absorver os 

elementos por ele considerados verdadeiros, incorporando em um novo discurso 

filosofia antiga e filosofia moderna, realismo e idealismo. Se o verdadeiro tem que ser 

compreendido não mais como substância, mas como sujeito, os desdobramentos 

filosóficos da modernidade expressos na filosofia do sujeito tornaram-se o modo 

adequado de falar da verdade, contudo, isso não significa o abandono da substância, 

mas sim, o abandono do modo ou ponto de vista com o qual a substância era então 

abordada. O projeto da Lógica e de toda filosofia hegeliana é seguir este propósito 

lapidar.  

Ao final da introdução (HEGEL, 1993a, p. 61), a Ciência da Lógica é dividida 

em ontologia (Lógica objetiva) e lógica (Lógica subjetiva) o que demonstra o propósito 

                                                     
4 Segundo o meu ponto de vista, que deverá ser justificado somente na exposição do sistema mesmo, 
tudo se resume nisto: que o verdadeiro seja apreendido e expresso não como substância mas também, 
precisamente, como sujeito. Ao mesmo tempo, deve-se observar que a substancialidade inclui em si não 
só o universal ou a imediatez do saber mesmo, mas também aquela imediatez que é o ser, ou a imediatez 
para o saber. (HEGEL, 1992, p. 29). 
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de unificar estes modos fundamentais de consideração da verdade: ontologia e 

subjetividade, ou em outros termos, substância e sujeito. No interior da Ciência da 

Lógica nos deparamos com o desenvolvimento e superação da substância em sujeito 

na passagem da Lógica objetiva para a Lógica subjetiva. A relação substancial 

condensa em sua unidade o resultado das determinações da reflexão, de modo que a 

‘realidade substancial’ é a última imediatidade ao nível da Lógica da Essência. "A 

substância é um degrau essencial no processo de desenvolvimento da ideia, mas não é 

essa mesma: não é a ideia absoluta e sim a ideia na forma limitada da necessidade" 

(HEGEL, 1995a, §151, p. 280). O que lhe falta, acrescenta Hegel a seguir: “é o princípio 

ocidental da individualidade, que faz sua primeira aparição [...] na Monadologia de 

Leibniz" (Idem. ibid.). O conceito, tema do terceiro livro da Lógica é, "assim, a verdade 

do ser e da essência" (HEGEL, 1995, §159, p. 288). Doravante deve-se explicitar que o 

interior das coisas é o pensar, que a instância última não é a substância, mas o 

pensamento, que constitui o interior do mundo. “O pensar constitui assim a substância 

das coisas exteriores, é também a universal substância do espiritual” (HEGEL, 1995a, 

§ 24, Z1, p. 78) 

Tendo no horizonte o que estamos chamando de “cura” das cisões da 

modernidade buscar-se-á explorar em que medida a Lógica de Hegel pode ser tomada 

como uma ontologia e, além disso, pensar que nosso autor propõe-se a elaboração de 

uma ciência filosófica que não deve ser encarada como um retrocesso à antiga 

metafísica dogmática.  

 

II 

 

A literatura sobre Hegel é bastante variada quanto à interpretação do papel e do 

significado da Ciência da Lógica, se ela deve ser tomada como ontologia, como 

filosofia transcendental, como filosofia primeira, como metafísica ou como não-

metafísica.  

Uma vertente metafísica de interpretação do idealismo de Hegel, também 

chamada de ‘monismo espiritual’ (WARTENBERG, 1993, p. 118), se apoia, em sentido 

geral, na passagem da Fenomenologia acima aludida, de que ‘o verdadeiro tem que ser 

expresso não como substância, mas como sujeito’. Em tal linha interpretativa, Hegel 

estaria sugerindo que há um substrato último que deixou de ser a substância e veio a 
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ser o sujeito, ou seja, uma entidade básica que tem a estrutura do sujeito e é dotada de 

autoconsciência. Nesse sentido, o idealismo de Hegel poderia ser explicado por um 

espírito cósmico subjacente ou Geist absoluto, enquanto instância última dotada de 

subjetividade, como sugere a interpretação de Taylor (2005), de modo que, tanto o 

absoluto quanto o ser humano são sujeitos autoconscientes5. Consideramos, no 

entanto, que a superação das cisões modernas não pode fazer de Hegel um adepto da 

ideia de um sujeito absoluto. A tentativa de ultrapassar o idealismo subjetivo com a 

ideia de uma metafísica do Geist que transcende a subjetividade individual parece 

desconsiderar o papel da Lógica no sistema de Hegel6.  

Por outro lado, uma forte interpretação que compartilha a leitura não metafísica 

de Hegel é a de Robert Pippin (1999), que em seu livro, Hegel’s Idealism, afirma que a 

filosofia de Hegel deve ser entendida apenas como um “idealismo” (Cf. PIPPIN, 1999, 

p. 6), rejeitando leituras como a de Taylor, de que há uma espécie de espírito cósmico 

subjacente, ou teorias neoplatônicas de uma emanação conceitual (Idem, p. 39).  Seu 

propósito é mostrar que os aspectos mais importantes do idealismo de Hegel estão 

estreitamente ligados com a filosofia crítica de Kant (Idem, p. 13). Pippin considera 

que Hegel está buscando resolver os problemas que ficaram em aberto na filosofia 

kantiana, especialmente o problema de como o conhecimento de objetos é possível, e 

mesmo com o uso de uma linguagem complexa e por vezes teológica, a filosofia 

hegeliana lança luz sobre temas de grande significado filosófico, e, por isso, não se deve 

aderir passivamente às interpretações standard de que sua filosofia é uma metafísica 

(Idem, ibid.) e, por isso, desprovida de valor para o tratamento de problemas 

contemporâneos. 

Hösle (2007), em O sistema de Hegel, pretende mostrar que a Lógica de Hegel 

é uma ontologia, 'porque Hegel tem a pretensão de apresentar um sistema a priori das 

estruturas fundamentais do mundo, e que tal pretensão torna evidente e mesmo 

indispensável a correspondência entre Lógica e filosofia do real' (Cf. HÖSLE, 2007, p. 

81).  Deste modo, todas as categorias que a Lógica concebe, enquanto pensamento de 

pensamento, não são apenas determinações de pensamento, mas também 

                                                     
5 A resposta é que essa teoria do sujeito aplica-se não só ao homem, mas ao espírito cósmico ou Geist. 
[...] Ora, o Absoluto é sujeito. O que está subjacente e se manifesta em toda a realidade, o que para 
Spinoza era a “substância” e, para aqueles inspirados no Sturm und Drang, passou a ser visto como 
uma vida divina fluindo em tudo, Hegel entendia como Espírito. Mas o espírito, a subjetividade são 
necessariamente corporificados. (Taylor, C., 2005, p. 37) 
6 Tratei mais detalhadamente sobre a interpretação de Taylor no livro “Vida e finalismo na Ciência da 
Lógica” (2018, p 21-26) 
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determinações do ser. Negar isso seria retornar ao espectro da coisa em si, no entanto, 

segundo ele, a Ciência da Lógica não é apenas uma ontologia, mas também uma lógica, 

especialmente com as categorias da Doutrina do Conceito, que contém essencialmente 

as categorias do pensamento. As categorias lógicas poderiam ser resumidas do 

seguinte modo: “Elas são de natureza puramente conceitual, portanto não tem 

nenhum correlato na representação. Elas convêm a todo o existente enquanto 

existente e têm de ser pressupostas para que se possa pensá-lo." (Idem, ibid., p. 95). 

Além disso, Hösle (2007, p.27) e Prinkard (1985, p.87) consideram a filosofia de Hegel 

como filosofia transcendental, embora ambos observem que Hegel é um crítico da 

filosofia transcendental de Kant, principalmente por seu caráter subjetivista e finito, 

rejeitando a denominação de filosofia transcendental para a sua própria posição 

filosófica. Na verdade, Hegel denomina a sua filosofia de especulativa, e ambos 

desejam compreender Hegel como um filósofo transcendental em um sentido muito 

mais amplo do que aquele que Hegel lhe atribuiu.  Hösle (Idem, ibid.) considera a 

filosofia de Hegel como uma forma suprema de filosofia transcendental capaz de 

abarcar tanto a metafísica pré-kantiana quanto a história, como a grande descoberta 

do século XVIII. Para Pinkard, ao mesmo tempo que Hegel condena a filosofia 

transcendental de Kant, considera que em seu cerne racional ela é especulativa e não 

transcendental. O especulativo em Hegel seria o que eles estão chamando de 

transcendental, uma reflexão rigorosa sobre as condições próprias de validade. 

Para Alam White (1983), a Lógica de Hegel deve ser compreendida como uma 

filosofia primeira, cuja tarefa é fundar os outros campos do conhecimento. Ele 

considera que Hegel é o último pensador a defender uma metafísica ou filosofia 

primeira como o fundamento de todo o arcabouço teórico, no lugar de uma matemática 

ou física. Para White, contudo, a Lógica de Hegel só pode ser bem sucedida como 

filosofia primeira caso ela seja interpretada como ontologia transcendental. A Lógica 

seria ontológica, mas não teológica, uma vez que compreende uma doutrina das 

categorias e não uma doutrina de entidades suprassensíveis. Além de ontológica, a 

Lógica seria transcendental, por apresentar as condições de possibilidade da 

experiência.  

Jaeschke (2014) também compartilha a leitura não-metafisica de Hegel, 

defendendo que a Ciência da Lógica é metafisicamente neutra. Além disso, a 

compreende como o ‘sistema da razão pura’ - o sistema da totalidade das 
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determinações de pensamento, tanto do mundo quanto do conhecimento do mundo -

, cuja tarefa é fazer uma investigação sobre as categorias. Deve-se observar que sua 

análise da Lógica como uma doutrina das categorias estabelece um diálogo estreito 

com a posição de Nicolai Hartmann. 

Pikard e White, na verdade, podem ser colocadas na vertente interpretativa da 

“teoria das categorias” que rejeita a interpretação metafísica de Hegel e vê o valor de 

sua filosofia como ontologia.  Pippin (1999, p. 262, nota 10) situa as diferentes leituras 

de Hegel que compartilham de uma interpretação não metafísica e, além disso, 

diferencia aqueles que partilham a interpretação de Klaus Hartmann de uma ‘teoria 

das categorias’. A visão metafísica é entendida tradicionalmente como o conhecimento 

a priori da substância (Idem, p. 5), uma teoria que afirma a existência de entidades 

últimas. A leitura não metafísica de Hegel recusa a ideia de que ele postula entidades 

últimas, ou mesmo um monismo espiritual. A ‘teoria das categorias’7, que é também 

uma leitura não metafísica, considera a ontologia como o aspecto mais importante de 

sua filosofia, no sentido de que a ontologia delimitaria o conjunto das categorias que 

podem ser utilizadas para tratar da realidade, ou seja, que nos permitiriam dizer o  

mundo (WARTENBERG, 1993, p. 124).  

 

III 

 

Após esta breve exposição da vasta controvérsia acerca do estatuto lógico-

metafísico da Ciência da Lógica, vamos nos ater à compreensão da Lógica como a 

verdadeira lógica especulativa que tem por tarefa expor a unidade de ser e pensar, 

salientando as relações da Lógica com o temporalidade. Além disso, procuraremos 

mostrar que a Lógica é, por uma lado, ontológica, mas que o problema do 

conhecimento, característico das filosofias da subjetividade também nela está 

contemplado em um sentido próprio.  

Segundo Hegel, a lógica objetiva deve ocupar o lugar da antiga metafísica, que 

tinha por pretensão mostrar a natureza do ser em geral de um modo imediato, como 

se os seus objetos estivessem dados e se apresentassem imediatamente ao 

pensamento. Ao mesmo tempo, Hegel (1993a, p. 59) também considera que a lógica 

                                                     
7 Ainda que consideremos relevante a própria compreensão hegeliana de que sua Lógica objetiva é uma 
ontologia, não desejamos nos comprometer nesta exposição com a ‘teoria das categorias’. 
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objetiva corresponde à lógica transcendental kantiana, uma vez que esta trata dos 

conceitos que se referem a priori aos objetos e é diferenciada, pelo próprio Kant, da 

lógica geral; a diferença, contudo, é que a lógica transcendental kantiana opera com o 

entendimento subjetivo, limitando o seu alcance especulativo, o que Hegel não deseja. 

Se, por um lado, a aprioridade do sistema da razão pura é um elemento fundamental, 

e Hegel não discorda disso, o limite imposto ao pensamento pelo objeto, enquanto 

condição para pensá-lo, deve ser superado. A posição kantiana deve, então, ser 

radicalizada, ela tem que ser a prioridade pura, com toda a força do termo,  ela tem 

que ser em si mesma conteúdo, verdade e estrutura da razão. Todavia, a lógica objetiva 

em si mesma compreende também as outras partes da antiga metafísica na medida em 

que trata do pensar puro em substratos particulares: a alma, o mundo e Deus, que são 

objetos, respectivamente, de uma psicologia, uma cosmologia e uma teologia racionais 

e, também, objetos de refutação na dialética transcendental de Kant. Embora Hegel 

divirja da posição kantiana, também critica as formulações da antiga metafísica8, com 

a ressalva de que aquilo que entende por antiga metafísica constitui-se muito mais no 

discurso da metafísica moderna do que, propriamente, da metafísica de Platão e 

Aristóteles. O que pretende é investigar a constituição dos conceitos que permitem 

pensar a totalidade, ou seja, a verdade, o que só será possível em um sentido absoluto.  

Tanto nos parágrafos iniciais da Enciclopédia quanto no início da Ciência da 

Lógica, Hegel reafirma a Fenomenologia como pressuposição necessária da Lógica, 

cuja tarefa fora elevar a consciência imediata à perspectiva da ciência filosófica e levar 

a consciência comum ao saber absoluto (Cf. HEGEL, 1995a, § 25, p.87). A verdade 

deste saber, o resultado do processo fenomenológico, é a própria Ciência da Lógica: 

“o conceito da ciência pura e sua dedução é, portanto, pressuposto no presente tratado 

[na lógica], pois a Fenomenologia do espírito é justamente a sua dedução” (HEGEL, 

1993a, p.43). Ou melhor, “a ciência pura”, a ser desenvolvida na Lógica, pressupõe, 

assim, a libertação das oposições da consciência. “Ela contém o pensamento, enquanto 

este é também a coisa em si mesma, ou a coisa em si mesma enquanto ela é o 

pensamento puro” (Idem, ibid.).  

Assim, no contexto da Lógica, não se trata de um sujeito (a consciência) que 

apreende este objeto (o real), mas trata-se da apreensão e exposição do movimento 

                                                     
8 Hegel (1995) trata detalhadamente desta questão na Enciclopédia I, § 26-36, p. 89-101, “Primeira 
posição do pensamento a respeito da objetividade metafísica”. 
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absoluto do pensar puro em sua unidade originária de ser e pensar. Deste modo, a 

relação que a Lógica estabelece não é a relação de um sujeito estranho ao objeto que 

busca apreendê-lo, no sentido fenomenológico do conhecer, mas do pensar ou conceito 

que constitui o seu próprio objeto e que só chega a sua verdade ao final do percurso. A 

idéia absoluta é o conhecimento que o pensamento absoluto tem de si mesmo 

enquanto ser-pensado, enquanto autoconsciência. O homem continua sendo um ser 

finito, mas o pensamento que pode produzir contém uma dimensão maior que ele 

próprio. As categorias da Lógica procuram mostrar o percurso de construção e auto-

exposição dos conceitos infinitos, que não se limitam ao pensar finito próprio do 

sujeito.  

Neste sentido, a Ciência da Lógica é apresentada como a verdadeira lógica 

especulativa que tem por elemento a “unidade do subjetivo e do objetivo que é saber 

absoluto e ao qual o espírito se elevou como a sua verdade absoluta” (HEGEL, 1972, p. 

33). As determinações deste elemento, a unidade sujeito/objeto, não podem ser 

abstrações vazias nem essências ou realidades distantes do sujeito nem tampouco a 

mistura externa de ambos. O elemento próprio desta ciência é a unidade na qual “o ser 

é o conceito puro em si mesmo e o conceito puro é o ser verdadeiro” (Idem, p. 34). 

Deste modo, Hegel concebe a Ciência da Lógica como uma ciência que deve ser capaz 

de abordar de modo conceitual a unidade de ser e pensar, a consequência da sua 

pretensão se expressa na própria divisão da obra, visto que ela contempla uma lógica 

do ser e uma lógica do pensar, respectivamente tratadas na Lógica objetiva e na Lógica 

subjetiva. 

Deve-se ressaltar, no entanto, que aquilo que Hegel entende por lógica não diz 

respeito à lógica formal clássica, que ele considerava esclerosada e morta. Kant, no 

prefácio à segunda edição da Crítica da Razão Pura elogia a fato da lógica, desde 

Aristóteles “não ter progredido, parecendo, por conseguinte, uma doutrina completa 

e acabada” (KANT, 1994, B VIII, p. 15). Hegel, pelo contrário, lamenta o fato de que, 

em dois mil anos de atividade do espírito, não se tenha produzido qualquer alteração 

na lógica, o que vem a corroborar a tese de que ela está esclerosada e morta e não serve 

para as exigências intelectuais do seu tempo. Por isso assume a tarefa de uma 

reelaboração total da lógica, o que significa construir uma nova lógica que dê conta 

das exigências do tempo e que, acima de tudo, não se limite ao âmbito do finito, ou 

dos objetos do entendimento.  
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Temos agora mais elementos para refletirmos sobre a afirmação de Hegel 

(1993a, p. 61) de que a sua lógica objetiva é uma ontologia e mostrar que a Lógica, 

ainda que seja a ciência do pensamento puro, não está descolada do tempo, buscando 

resolver os problemas que se apresentavam e inclui em si essa dimensão que articula 

pensamento puro e filosofia do espírito. 

Enquanto lógica e enquanto ciência do puro pensar, a Ciência da Lógica não 

trata de objetos, mas sim dos conceitos gerais, ou determinações de pensamento, com 

as quais podemos pensar o pensamento e os seus objetos. Ainda que as suas 

determinações de pensamento sejam a priori, a Lógica tem que ser capaz de demostrar 

a unidade do pensamento e da realidade, que se realiza no mundo do espírito, o mundo 

do pensamento humano ao longo do tempo9. Por isso, ao mesmo tempo que ela opera 

a partir da dedução interna das determinações de pensamento, ela também se refere 

aos momentos temporais/filosóficos em que determinados conceitos surgiram no 

mundo do espírito. Com efeito, a Lógica trata apenas de conceitos, do pensamento 

puro que se ocupa apenas consigo mesmo, separado de toda contingência e relação de 

mundo, mas estes conceitos puros são os conceitos do pensamento que se construíram 

ao longo do tempo do espírito, por isso, Hegel está sempre em diálogo com a história 

da filosofia, pois ela expressa estes conceitos puros em sua temporalidade. Deste 

modo, "os pensamentos [...] não são formas puras que surgem de algum tipo de céu 

platônico, mas a essência destilada desta experiência do mundo - uma experiência que 

se acumulou ao longo dos séculos" (BURBIDGE, 1993, p. 93).  

Deste modo, a relação que a Lógica estabelece com seus objetos não é a relação 

de um sujeito estranho ao objeto que busca apreendê-lo, mas do pensar ou conceito 

que constitui o seu próprio objeto e que só chega a sua verdade ao final do percurso. A 

Lógica não trata do conhecimento a priori dos objetos, porque ela não opera com a 

representação (Vorstellung), mas com conceitos (Begriff), quer dizer, a representação 

se refere a objetos particulares e empíricos e diz respeito ao modo de conhecer 

                                                     
9 John Burbidge (1993, p. 92-93) em um artigo no The Cambridge Companion to Hegel, discute sobre 
o estatuto da Lógica e mostra que  "it is misleading to see the Science of Logic as a realm of pure thought, 
divorced from the actual world, and applied to it by an independent and free self. It is not transcendental 
in this sense. For Hegel points out that the thinking self is itself part of the world, interacting with other 
selves and with nature. The thoughts it has are not pure forms appearing from some sort of Platonic 
heaven, but the distilled essence of the experience of the world - an experience that has accumulate over 
the centuries and that has acquired a sense of what is ultimately true and real. This total realm of 
dynamic, self-conscious life Hegel calls "spirit", and the logic of pure thought is simply an abstract 
moment of that life". 
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fenomenológico, enquanto o conceito lógico se refere ao próprio pensamento e não a 

entidades particulares. A Lógica trata do conhecimento a priori do próprio 

pensamento, porque ela trata dos conceitos que nos permitem pensar o pensamento e 

que podem se estender ao pensamento de objetos, deste modo, não há qualquer 

entidade que corresponda às determinações de pensamento, que são as operações 

conceituais da Lógica. Por isso ela é pensamento de pensamento, ou seja, não é um 

discurso sobre a realidade, mas sobre o arcabouço conceitual do pensamento que é 

capaz de pensar a realidade.  

Por outro lado, a realidade não é transcendente ao pensamento, como algo 

absolutamente exterior e inacessível, mas ela é certo modo de expressão do 

pensamento, pois ela só é - só tem sentido - para um pensamento que lhe dá sentido, 

que a apreende do modo como ela é para ele que lhe preenche de sentido. Mais ou 

menos como se o pensamento se duplicasse e se ofertasse a si mesmo - o real frente ao 

sujeito é eivado de pensamento -, ou seja, só é como pensamento que se põe diante do 

pensamento. Mas com isso Hegel não está se colocando como uma idealista subjetivo 

que duvidasse da existência do mundo diante de si. Pelo contrário, o mundo é real, e é 

construído pelo espírito que o faz seu lugar de habitação no tempo, como segunda 

natureza, este real perpassado pelo pensamento é o resultado da atividade do espírito 

ao longo da história, ou sociabilidade humana. Mas, por isso mesmo, este mundo real, 

esta realidade objetiva do coisa fora do sujeito, é sempre uma coisa desde sempre vista, 

compreendida e reapropriada como coisa para o pensamento, e construída pelo 

pensamento. Por isso o real é pensamento e Hegel pode nos afirmar da unidade de ser 

e pensar.  

Do ponto de vista da exposição do sistema maduro da Enciclopédia, a Lógica é 

a primeira parte do sistema, seguida da exposição da natureza e do espírito, ambas 

enquanto filosofias do real. Do ponto de vista do aparecimento das coisas do mundo, 

a natureza é primeira, seguida do espírito, que, ao fim e ao cabo, produz filosofia. 

Todavia, a natureza só é primeira enquanto realidade nua e crua, porque o espírito, de 

fato, é o primeiro na ordem das coisas, pois a natureza é já, desde sempre, segunda 

natureza, o mundo apropriado pelo homem que a torna um lugar habitável para o 

espírito. Portanto, o mundo do espírito será sempre o nosso mundo, sendo, por isso, o 
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primeiro na ordem das coisas10. Deste modo, pode-se compreender a circularidade do 

sistema, uma vez que segundo a ordem das razões, a Lógica é primeira, mas segundo 

a ordem de sentido das coisas do mundo, o espírito é primeiro, porque nascemos e 

habitamos em uma natureza transformada pelo espírito, que constrói o mundo e o 

constitui reflexivamente enquanto objeto de estudo, até seu ápice, como ciência 

filosófica, ou lógica. 

 

IV 

 

A Lógica objetiva pode ser compreedida como a gênese lógica do conceito, que 

tem como pressuposto o processo oriundo da substância, na Lógica da Essência, que 

abandona a necessidade interior e se manifesta livremente na forma do conceito ou 

sujeito. O conceito resultante desse desenvolvimento alcança a existência, livre da 

necessidade, e nada mais é do que o Eu, ou a autoconsciência pura (HEGEL, 1993b, p. 

253). Hegel, no início do Doutrina do Conceito, ocupa-se em debater a dedução do 

conceito ou sujeito com o idealismo alemão, especialmente Kant e Fichte, por 

considerar que a filosofia transcendental ficara restrita ao âmbito da subjetividade 

finita, incapaz de conceber a produtividade objetiva e ilimitada do conceito, o que 

pretende é estabelecer o conceito especulativo do conceito. Em certa medida, 

poderíamos dizer que o ponto de vista da Lógica subjetiva é aquele em que a substância 

veio a ser sujeito, só que deste ponto de vista, não se trata mais da substância, mas 

somente do sujeito ou conceito 

Com efeito, a Lógica subjetiva constitui-se na segunda parte da Ciência da 

Lógica, ou terceiro livro, a Doutrina do Conceito, tal divisão já induz ao debate sobre 

a dupla estrutura da Lógica, dicotômica e triádica11. Não vamos entrar nessa discussão, 

mas é fato que ao final da introdução, na ‘divisão geral da Lógica’, Hegel a divide em: 

Lógica objetiva, que compreende as Doutrinas do Ser e da Essência, e Lógica subjetiva 

                                                     
10 Tratei das relações entre Lógica e filosofia do real no artigo: "O encadeamento entre Lógica e 
Fenomenologia no sistema de Hegel", em que me utilizo da análise de Martial Gueroult sobre o 
pensamento de Descartes, em que diferencia a ordem das razões e a ordem das coisas. Considero que 
essa mesma análise é bastante frutífera para interpretar o sistema de Hegel.  SILVA, M.Z.A., 2015, p. 
49-50.  
11 Hösle (2007, p. 242) ressalta o quanto a contemporaneidade não trata desta dupla divisão da Lógica, 
“chama a atenção por si só o fato de quão pouco foi tratado pela investigação dos últimos tempos o dado 
de que a Lógica de Hegel contempla duas divisões que se sobrepõe uma a outra”, mas que no passado 
Michelet recusara veementemente a divisão dicotômica da Lógica como um erro de Hegel e mesmo 
Lasson apontara que apenas a estrutura triádica fazia sentido. 
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ou Doutrina do Conceito, que deveria ocupar o lugar de uma lógica propriamente dita, 

mas veremos que não é bem isso o que ocorre. No início da Doutrina do Conceito,  

Hegel (1993b, p. 243) esclarece que os conteúdos abordados nas Doutrinas do Ser e da 

Essência são muitas vezes questionados como objetos de uma Lógica, diferentemente 

do que ocorre com a Doutrina do Conceito, cujos materiais já estão por demais 

“ossificados” 12 como elementos característicos da lógica: o conceito, o juízo e o 

silogismo, que são formas do pensar subjetivo ou de uma lógica psicológica. Ocorre, 

entretanto, que tais elementos figuram, mais especificamente, na primeira parte desta 

Doutrina: a subjetividade; nas demais partes, os temas abordados por Hegel também 

não são facilmente reconhecidos como objetos lógicos, como os temas da segunda 

seção: a objetividade, em que trata do mecanismo, do quimismo e da teleologia; e da 

terceira seção: a ideia, que começa com a vida, enquanto ideia imediata e as suas 

divisões: o indivíduo vivo; o processo vital e o gênero. Portanto, se Hegel pedia 

indulgência aos seus leitores pelo material pouco usual de sua Lógica objetiva, para a 

Lógica subjetiva deve também pedir tolerância. Todavia, segundo o autor, pelo motivo 

contrário, pois os materiais próprios da lógica devem ser tratados com as 

características da dialética, para dar movimento, fluidez e “despertar (entzünden) 

novamente o conceito vivo em tal matéria morta” (HEGEL, 1993b, p. 243). Esta 

metáfora explicita o ponto de vista hegeliano em relação ao conceito, o de acender a 

chama do calor vital nos materiais ossificados da lógica tradicional, dando-lhes vida. 

Daí a necessidade de incluir outros conteúdos na abordagem do conceito lógico, para 

que este deixe de ser uma marca que atribuímos às coisas e engendre a própria coisa, 

tornando-se uma unidade com ela: “o conceito é o imanente às coisas mesmas; por ele, 

as coisas são o que são” (HEGEL, 1995a, §166, p. 303). Por isso, não pode ficar restrito 

aos conteúdos representacionais da subjetividade, mas tem que incorporar os 

conteúdos reais da objetividade, como conteúdos pressupostos, “conceituar um objeto, 

significa, por isso, ser (tornar-se) consciente de seu conceito” (Idem, ibid.). A 

totalidade resultante deste movimento vem a ser a ideia. “O movimento do conceito, 

de certo modo, pode-se considerar como se fosse um jogo apenas; o Outro, que por ele 

é posto, de fato não é um Outro” (HEGEL, 1995a § 161, p. 294), o mundo resultante 

                                                     
12 HEGEL, 1993b, p. 243, Verknöchertes Material. No adendo, § 160, p. 292-293, da Enciclopédia, Hegel 
(1995a) também comenta a diferença entre o conceito da lógica formal e o conceito especulativo, bem 
como o motivo para continuar a usar a palavra conceito para um conteúdo diverso daquele a que se está 
acostumado. Sobre esta questão, ver também Enciclopédia, § 162, p. 294-295. 
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deste processo é o mundo posto pelo próprio conceito, com a mesma estrutura 

categorial. 

A primeira parte do conceito é a subjetividade, o momento em que o conceito é 

apenas formal e aparece, primeiramente, na forma da simples universalidade, depois 

como conceito particular e, por fim, como o singular. O momento da posição de si como 

um outro ou objeto é a objetividade. O retorno do conceito a si mesmo, como momento 

em que deixa de ser meramente subjetivo ou objetivo e torna-se a unidade de ambos, 

é a ideia, o conceito em sua adequação própria, a verdade da razão que aparece em sua 

posição inicial como ideia imediata ou vida. A ideia é uma totalidade, o sujeito/objeto 

que engloba o conceito subjetivo e a objetividade compenetrados um pelo outro. A vida 

contém em si a totalidade da qual surge e na qual se realiza e tem o conceito como sua 

determinação essencial, a alma, de tal modo que a vida é sempre uma totalidade que 

unifica o corpo e alma, a matéria e a forma, o conceito e a realidade como elementos 

indissociáveis. A separação da alma e do corpo significa a morte do indivíduo. Por isso, 

a unidade da subjetividade e da objetividade é mantida na ideia imediata na forma da 

totalidade simples que é a vida, cuja alma é o conceito subjetivo e cujo corpo é a coisa 

ou a objetividade. O segundo capítulo da ideia, a ideia do conhecer, está dividido em 

duas partes: a ideia do verdadeiro e a ideia do bem e advém da limitação constitutiva 

do vivo em repetir a universalidade do gênero na forma no indivíduo particular. Com 

a ideia do conhecer tem início a ideia lógica do espírito como uma elevação em relação 

à ideia da vida, como universalidade que se ocupa consigo como universalidade13.  Mas, 

a ideia do conhecer, ainda que seja um passo além em relação à vida, diz respeito a 

uma subjetividade que não ultrapassa o âmbito da finitude, tanto no âmbito do 

conhecer quanto no âmbito do agir; somente na ideia absoluta, terceiro capítulo da 

ideia, teremos a união da ideia teórica e da ideia prática em que o sujeito do conhecer 

é o conceito que se sabe. Embora Hegel, no início da ideia do conhecer, aborde os lados 

da antropologia, da consciência e brevemente da psicologia, supostamente sugerindo 

uma homologia entre essa parte da Lógica e a Filosofia do Espírito Subjetivo, deve-se 

ressaltar que a ideia lógica do espírito não deve ser confundida com o espírito real e a 

questão central vem a ser a crítica tanto à dimensão epistêmica da subjetividade 

                                                     
13 Não temos condições de desenvolver esse problema aqui, mas tratamos do tema da ideia do conhecer 
e sua relação com a ideia da vida em “Vida e Finalismo na Ciência da Lógica” (2018), especialmente no 
capítulo 5, A vida do espírito (p. 183-225).  
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quanto à dimensão moral, que diz respeito ao conhecer e atuar finitos. A solução do 

impasse, do conhecer e do agir finitos só será alcançada na ideia absoluta. 

Ao nos encaminharmos para a conclusão, gostaríamos de relembrar que Hegel 

considerava a lógica formal do seu tempo esclerosada e sem vida. Mas, se por um lado,  

a lógica formal era insuficiente para abordar a verdade, por outro lado, ela tinha o 

mérito de, em sua formalidade, tratar do pensamento puro, ou das formas puras do 

pensar. Hegel mantém essa concepção usual da lógica como ciência do pensamento 

puro, ou ciência do pensar puro, mas deseja mostrar que esta ciência lógica por ele 

pretendida, não tem que preservar o objeto distante do pensamento como aquele que 

é olhado de fora. Hegel não quer que a “coisa” seja erguida à regra de nossos conceitos, 

pois para nós, ela não pode ser mais do que os conceitos que dela temos. 

O pensamento não é apenas a forma exterior de algo pensado, mas é também o 

seu conteúdo. O pensamento não pode ser considerado apenas como uma forma 

indiferente acoplada a um conteúdo qualquer. O que ordinariamente se considera o 

conteúdo separado da forma não pode, de fato, estar sem forma, pois neste caso seria 

algo totalmente indeterminado e vazio em si mesmo, não seria um conteúdo. O que 

evidencia que algo para ser pensado como um conteúdo tem que ter a forma em si 

mesmo. Esta forma se converte na aparência do conteúdo, cito Hegel: “Com a 

introdução do conteúdo na consideração lógica, não são as coisas, senão o essencial 

(die Sache), o conceito das coisas, o que se converte em objeto” (HEGEL, 1993a, p. 29). 

Fica explícito, nesta afirmação, que o objeto da lógica é ‘o conceito das coisas’, pois as 

coisas mesmas não podem ser tais, não podem ser ‘coisas mesmas’ sem os conceitos 

ou formas com os quais as pensamos. O conteúdo não pode ser isolado da forma, 

permanecendo de modo independente e autônomo, sem ter uma forma que o informe, 

que o converta em um objeto de pensamento. É neste sentido que o objeto da Ciência 

da Lógica não é um conteúdo previamente dado, ou um ente a ser considerado em sua 

autonomia própria, em seu ser si mesmo, mas por definição é o conceito mesmo, ou 

forma das coisas, o puro pensar. Mas estes conceitos não podem ser confundidos com 

as formas subjetivas que seriam postas nas coisas (ou impostas às coisas) por um 

sujeito pensante, pois a Ciência da Lógica pretende ser a superação da filosofia do 

entendimento e da subjetividade que teme o objeto. Portanto, ela tem por tarefa fazer 

uma reconstrução daquelas determinações de pensamento que foram postas de relevo 

pela reflexão do idealismo alemão e fixadas como formas subjetivas e exteriores ao 
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conteúdo, como conceitos ou categorias opostas às coisas. Nesta reconstrução, Hegel 

pretende fazer a exposição do desenvolvimento do conceito em sua necessidade: 

 
[...] É inapropriado dizer que a lógica abstrai de todo conteúdo, que ela apenas 
ensina as regras do pensar sem poder se dedicar ao pensado e levar em conta a sua 
constituição. Pois, uma vez que o pensar e as regras do pensar devem ser seu 
objeto, ela já possui assim imediatamente seu conteúdo peculiar; com isso, ela 
também tem aquele segundo elemento constitutivo do conhecimento, uma 
matéria, de cuja constituição ela se ocupa. (HEGEL, 2016, p. 46) 
 

 

É neste sentido que devemos compreender a lógica de Hegel como ontologia, 

pois ainda que ela não tenha por objeto os entes, a coisa ou o ser enquanto ser, nem 

tampouco um ser primeiro e fundamental, ela busca reconstruir a estrutura conceitual 

(categorial) com a qual desenvolvemos os conceitos que nos permitem alcançar o 

conceito das ‘coisas’.  

Além disso, o conceito das coisas que é o objeto da lógica (HEGEL, 1993a, p. 29) 

não é, em sentido estrito, atemporal, mas é o resultado do trabalho de milênios da 

atividade do espírito “cuja natureza pensante é trazer à sua consciência o que ele é” 

(HEGEL, 1995a, §13 p. 54). É neste sentido que a razão, a inteligibilidade do mundo é 

resultado das práticas sociais que se constroem historicamente e que cabe à filosofia 

ter consciência de que seu conteúdo é “o conteúdo originariamente produzido – e 

produzindo-se – no âmbito do espírito vivo, e constituindo-se em mundo, [mundo] 

exterior e interior da consciência; e [entenda] que o conteúdo da filosofia é a 

efetividade. (HEGEL, 1995a, § 6, p. 44). As coisas, os eventos, as ideias, os conceitos, 

as instituições podem ser vistas como formas da subjetividade, mas não de uma 

subjetividade finita, mas como espírito, como resultante da sociabilidade humana, do 

“Eu, que é Nós, [e do] Nós que é Eu” (HEGEL, 1992, p. 125). No entanto, mesmo que 

a dimensão histórica esteja presente na consideração da inteligibilidade da razão, ela 

também envolve um tipo de consideração não-histórica, que vem a ser o caráter 

necessário do conceito em sua universalidade, uma vez que a filosofia, enquanto lógica, 

ocupa-se da forma pura do conceito que tem por objeto si mesmo.  

Por fim, gostaríamos de assinalar que, talvez, a questão mais importante não 

seja ficarmos presos ao debate interpretativo da filosofia de Hegel como metafísica ou 

não-metafísica. Não obstante, consideramos que a Ciência da Lógica pode ser lida, 

como sugere Jaeschke (2014), como metafisicamente neutra, uma vez que tem como 

propósito desenvolver o conjunto das categorias fundamentais que nos permitem 
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pensar o pensamento e o mundo. Ao seu final a ideia absoluta mostra que o percurso 

desenvolvido na Lógica é o método, que não é distinto do conteúdo. 

Isto posto, devemos ter em mente o acurado senso crítico de Hegel que dialogou 

com a história da filosofia e, especialmente, com a filosofia do seu tempo. O projeto de 

pensar a lógica objetiva como ontologia e a lógica subjetiva como lógica ou filosofia da 

subjetividade, que inclui em si uma crítica da filosofia transcendental, muito mais do 

que um passo de volta à antiga metafísica, está plenamente afinada com a filosofia 

moderna e as questões do conhecimento, sem, contudo, temer a coisa. De fato, Hegel 

considera que a filosofia crítica já transformara a metafísica em lógica, mas tal como 

fez todo o idealismo, deu às determinações lógicas um significado essencialmente 

subjetivo, por absoluto medo do objeto, Hegel se propõe como tarefa a construção de 

uma filosofia do pensar puro sem temor a qualquer tipo de objeto. 
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Michela Bordignon1 

 

Na tradição filosófica ocidental, a realidade é principalmente descrita segundo 

uma metafísica da substância, ou seja, como um conjunto de indivíduos cada um 

independente dos outros e definidos por diferentes propriedades fixas, igualmente 

independentes, externas uma em relação à outra e caracterizadas de uma forma 

geralmente atemporal. No entanto, isso não dá conta do modo no qual nós fazemos 

experiência do mundo como algo que está sempre mudando e no qual cada indivíduo 

é caracterizado por diferentes propriedades dinâmicas, cada uma entrelaçada com as 

outras. No debate metafísico contemporâneo, as metafísicas dos processos 

representam uma tentativa de destacar os limites desse paradigma filosófico da 

substância e de trabalhar dentro de um paradigma alternativo para dar conta daqueles 

aspectos da realidade que não são explicáveis e reconduzíveis dentro do velho 

paradigma. A ideia principal das metafísicas dos processos é que o ser é dinâmico e 

essa natureza dinâmica deve ser o foco principal de qualquer explicação filosófica 

abrangente da realidade. As metafísicas dos processos reconhecem em Hegel um dos 

antecedentes dessa abordagem filosófica, mas a relevância da proposta filosófica 

hegeliana é normalmente limitada à análise do devir na Ciência da lógica ou à noção 

geral de movimento dialético. Neste artigo investigarei a relevância da noção hegeliana 

de universal concreto no debate contemporâneo da metafísica dos processos sobre a 

natureza dos universais.  

Qualquer tipo de análise da natureza dos universais que se enquadre na 

metafísica dos processos considera os universais como o produto gerado por algum 

tipo de processo.2 A identificação de um universal não tem como base a determinação 

                                                     
1 Michela Bordignon (Universidade Federal do ABC). E-mail:  michela.bordignon@ufabc.edu.br  
Um agradecimento especial vai para Paulo Salvetti, que trabalhou na revisão linguística do texto. 
2 “Each of these several traditional theories of universals sees them as rooted in processes of some sort” 
(RESCHER, 1996, p. 71). 
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de uma série de propriedades comuns a uma classe de indivíduos, mas refere-se ao que 

Nicholas Rescher chama de “lawful modus operandi”.3 

O objetivo do meu trabalho é mostrar que a dialética do universal concreto no 

início da doutrina do conceito na Ciência da lógica oferece uma série de categorias 

conceituais capazes de explicar a natureza dinâmica e processual dos universais. Em 

particular, a minha análise será dividida em três partes: 

1) apresentarei a abordagem das metafísicas dos processos ao problema dos 

universais (em particular me referindo à proposta de Nicholar Rescher); 

2) explicarei as ambiguidades implícitas na determinação dos universais como 

lawful modus operandi, ou seja, como modo de operar que se conforma a um certo 

tipo de norma; 

3) tentarei resolver as ambiguidades mencionadas, referindo-me à noção 

hegeliana de universal concreto. 

 

1 A metafísica dos processos e o problema dos universais 

 

Num capítulo do seu livro Process Metaphysics: An Introduction to Process 

Philosophy (1996), Nicholas Rescher analisa o aporte da metafísica dos processos ao 

problema dos universais. Primeiramente, Rescher distingue entre:  

1) uma visão nominalista e convencionalista, na qual os universais são artefatos 

mentais, ou seja, são entidades que a nossa mente atribui às coisas no mundo. Então 

são entidades construídas e dependentes da atividade da nossa mente; 

2) uma visão realista, na qual os universais são características das coisas que 

existem independentemente da atividade da nossa mente, e que podem ser percebidas 

e pensadas por nossa mente justamente enquanto são aspectos da própria realidade; 

3) uma visão conceitualista, na qual os universais são gerados por meio da 

relação epistêmica entre as mentes e as coisas, e assim não são nem completamente 

independentes nem completamente dependentes da atividade da nossa mente. 

Rescher destaca que a metafísica dos processos necessariamente rejeita a visão 

nominalista e convencionalista dos universais e se coloca ou na teoria realista ou na 

teoria conceitualista. Isso porque a metafísica dos processos concebe a realidade em si 

mesma como um sistema de processos, e os próprios processos, como estrutura básica 

                                                     
3 RESCHER, 1996, p. 80. 
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da realidade, devem ter uma subsistência metafísica que, pelo menos em alguma 

medida, é independente de nossa atividade mental. 

Mas qual é o status dos universais para a metafísica dos processos? Ou, como 

Rescher escreve, 

 

O que é que conecta as várias instâncias de um gênero e transforma esses itens 
diferentes em tantas instanciações desse ‘mesmo gênero’? O que vários objetos 
materiais (grãos de areia, por exemplo, e peixe-vermelho) têm em comum?4 
 

 

Ou, em palavras simples, qual é a relação entre particulares e universais e em 

que sentido podemos perceber, pensar, conhecer e afirmar que um particular 

incorpora e é a realização de um dado universal? 

Rescher reconduz os universais não tanto a uma propriedade ou a um aspecto 

comum das coisas, mas a um modus operandi das coisas, ou, a uma forma de funcionar 

das coisas. Tudo aquilo que existe, portanto, é o que é não porque instancia algo 

comum naquilo que é, mas porque exibe algo comum naquilo que faz, ou seja, na forma 

na qual funciona, na forma na qual se determina. 

 

2 O universal como modus operandi 

 

Os universais, então, são pattern (padrões) replicáveis que podemos encontrar 

em diferentes entidades singulares e, por isso, podemos reconhecer essas estruturas 

dinâmicas na realidade. Essa capacidade de reconhecer a replicação de um pattern nos 

permite também desconsiderar as especificidades da instanciação de cada um deles 

para destacar a estrutura geral do pattern em si. Assim, podemos chegar a falar do 

pattern, ou melhor, do universal, como algo abstrato. Mas a nossa capacidade de 

abstrair os universais não implica que os universais sejam, em si mesmos, abstrações, 

ou mais explicitamente, construções da nossa atividade mental. Pelo contrário, é 

somente a partir das instanciações de um universal que conseguimos individuar a 

estrutura comum que o caracteriza. Nesse sentido, Rescher afirma que, num sentido 

bem próximo à crítica hegeliana à noção de universal abstrato (a qual iremos 

apresentar mais para frente), o nosso pensamento abstrato dos universais não produz 

                                                     
4 “What is it that links the various instances of a kind and makes those different items into so many 
instantiations of that ‘one selfsame kind’? What do various material objects (grains of sand, say, and 
goldfish) have in common?” (RESCHER, 1996, p. 71). 
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os próprios universais, mas os pressupõe como algo que está presente na realidade 

concreta.5 

A referência a Hegel se torna explícita, na verdade, quando Rescher cita a noção 

hegeliana de universal concreto para explicar os universais como modus operandi 

instanciados na realidade concreta. De fato, Rescher nota que, no pensamento 

hegeliano, o universal seria reconduzível não tanto a uma forma incorporada numa 

coisa singular, mas a uma norma a ser realizada pela coisa – precisamente de forma 

processual – para se tornar aquilo que ela propriamente é. 

Nesse sentido, o universal é imanentemente presente no particular, ou, 

poderíamos dizer, o universal é a norma interna a cada particular, e essa norma orienta 

a maneira pela qual o particular se determina para realizar o que Hegel definiria como 

o conceito daquele particular. O próprio Rescher, na parte inicial do texto, refere-se à 

noção hegeliana de conceito [Begriff] para mostrar como Hegel oferece um insight 

fundamental para abordar o problema dos universais no debate interno à metafísica 

dos processos: 

 

A idéia de conceito [Begriff] é central no pensamento de Hegel, mas os conceitos 
ou os universais de Hegel não são meras abstrações existentes em um reino 
platônico estático e des-orientado do mundo, ou seja, o reino de puras formas 
imateriais. Eles [os conceitos] são inerentemente ativos e buscam uma realização 
concreta na singularidade [Einzelheit], para existir como particulares no 
pensamento e para o pensamento. [...] Para Hegel, o próprio mundo material é de 
alguma forma o produto de uma dialética ontológica impulsionada por uma 
dinâmica interna de ideias. O que agora é crucial não é a ordem idealizada, mas o 
processo, ou, melhor, aquela variedade (um tanto misteriosa) de processos através 
dos quais a ordem idealizada alcança uma concretização na natureza.6 
 

 

O universal é, assim, uma estrutura dinâmica, ou melhor, uma estrutura 

processual, que cada entidade particular exibe concretamente porque se articula e se 

determina de acordo com ela. O particular tem em si mesmo aquela estrutura, ele é 

aquela própria estrutura porque é desenvolvendo aquela estrutura que cada particular 

                                                     
5 “Structure, though repeatable and abstractable, is itself not a mere abstraction; in its very nature it is 
a feature that a concrete item concretely exhibits. Abstraction does not create structure but presupposes 
it” (RESCHER, 1996, p. 71). 
6 “The idea of Concept [Begriff] is central in Hegel’s thought, but Hegel’s concepts or universals are not 
mere abstractions existing in a static Platonic world-disoriented realm of immaterial pure forms. They 
are inherently active, and strive for a concrete realization in singularity [Einzelheit] so as to exist as 
particulars in and for thought. […] for Hegel, the material world is itself somehow the product of an 
ontological dialectic driven by an inner dynamic of ideas. What is now pivotal is not idealized order but 
process, or, rather, that (somewhat mysterious) manifold of processes through which idealized order 
achieves concretization in nature” (RESCHER, 1996, p. 13). 
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desdobra a sua própria determinidade constitutiva.  

Até aqui, com Rescher, explicamos em que sentido o particular é a realização 

concreta do universal. Falta ainda explicar em que sentido o universal é 

necessariamente, como Rescher gostaria de mostrar, um universal concreto; ou seja, 

em que sentido o universal deve necessariamente encontrar sua realização efetiva num 

particular. A esse respeito, Rescher escreve o seguinte: 

 

Os processos, vistos abstratamente, são inerentemente estruturais e 
programáticos e, consequentemente, são universais e repetíveis. Ser um processo 
é ser um processo de um certo tipo estrutural, de uma certa constituição 
especificável. Aquilo que concretiza processos de uma determinada caracterização 
abstrata – um banho de chuva, por exemplo – é simplesmente a sua colocação 
espaço-temporal dentro da matriz mais ampla do processo natural, seu 
posicionamento por meio de realizações ou instanciações concretas no contexto da 
realidade. Portanto, uma instanciação particular de um processo é, por sua própria 
natureza, um universal concreto – qualquer processo realmente ocorrente é ao 
mesmo tempo concreto (sempre relativo a um contexto específico) e universal 
(instancia um tipo [type]).7 

 

O ponto interessante, na passagem do texto citado, é que a noção de universal 

começa a convergir com a noção de processo. Os universais são basicamente processos, 

e os processos são interpretados como funções, como programas implementados na 

realidade: “Processos, considerados abstratamente, – escreve Rescher – são 

inerentemente estruturais e programáticos e, consequentemente, universais e 

repetíveis”.8A partir dessa definição, Rescher esclarece em que sentido a 

universalidade se relaciona com a particularidade. O caráter específico do 

desenvolvimento concreto das estruturas programáticas chamadas de ‘universais’ 

depende da sua localização espaço-temporal, ou melhor, do contexto em que o 

‘programa universal’ é implementado. Essa implementação implica que o universal – 

um modus operandi geral – se torne um universal concreto. É o contexto particular 

que faz com que uma dada estrutura universal se efetive como um universal concreto, 

dinâmico e processual. 

                                                     
7 Processes, seen abstractly, are inherently structural and programmatic and, in consequence, universal 
and repeatable. To be a process is to be a process of a certain structural sort, a certain specifiable make-
up. What concretizes processes of a given abstract characterization – a rain shower, for example – is 
simply their spatio-temporal emplacement within the wider matrix of natural process, their positioning 
by way of concrete realizations or instantiations in the framework of reality. And so a particular instance 
of a process is, by its very nature, a concrete universal – any actually occurrent process is at once 
concrete (context-specific) and universal (type-instantiating) (RESCHER, 1996, p. 74). 
8 “Processes, seen abstractly, are inherently structural and programmatic and, in consequence, universal 
and repeatable” (RESCHER, 1996, p. 74) 
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De fato, comparando a concepção do universal concreto com a concepção 

platônica dos universais, Rescher escreve o seguinte: 

 

E assim, na abordagem da filosofia dos processos, os universais são retirados do 
reino platônico para se tornarem características estruturais das maneiras pelas 
quais os processos do mundo se revelam. O recurso a uma abordagem processual 
é mais uma vez um dispositivo útil para a solução de problemas [...], eliminando 
várias camadas de complicação ontológica desnecessárias.9 
 
 

Nesse sentido, o universal se torna particular na medida em que é concebido 

como um universal configurado e articulado dentro de um contexto espaço-temporal 

específico, ou seja, na medida em que é implementado dentro de um determinado 

contexto natural, social, cultural, histórico, etc. 

Essa releitura da noção hegeliana do universal concreto representa uma 

contribuição interessante e original dentro do debate contemporâneo sobre a 

metafísica dos processos e, por essa razão, acredito que valha a pena levá-la a sério. A 

pergunta que faço aqui não é tanto a respeito da adequação da leitura de Rescher da 

noção hegeliana de universal concreto. Parece interessante investigar, olhando o 

debate contemporâneo, se o Hegel, a quem Rescher se refere, é um bom jogador no 

team dos metafísicos dos processos. Minha ideia é que, além da relevância das ideias 

que Rescher nos apresenta, olhando para a dialética do conceito, no início do terceiro 

volume da lógica de Hegel, é possível achar um Hegel muito mais poderoso em dar 

conta das questões fundamentais pretendidas por Rescher. Isso se torna evidente se 

partirmos da consideração dos limites internos da própria proposta de Rescher em 

relação à natureza processual da noção de universal desenvolvida pelo autor. 

A primeira coisa a se notar é que o tipo de universal apresentado por Rescher é 

particularizado dependentemente de um determinado contexto espaço-temporal. Isso 

implica, antes de tudo, que o universal não é em si particular, mas é um universal que 

é, ao mesmo tempo, particular ou que se torna um universal concreto, 

dependentemente do particular contexto em que sua dada configuração estrutural está 

implementada. 

                                                     
9 “And so, on the process approach, universals are pulled down from the Platonic realm to become 
structural features of the ways in which the world’s processes transpire. Recourse to a process approach 
is once again a useful problem-solving device […] by cutting through various layers of needless 
ontological complication” (RESCHER, 1996, p. 74). 



 

 

 
 

Michela Bordignon | 199 

 

Isso significa que a proposta de Rescher não aborda diretamente o problema 

tradicional da relação entre universalidade e particularidade, na qual 

1) a relação tem como relata um universal e uma pluralidade de particulares; 

2) a relação tem como base o fato de que o universal corresponde a uma 

característica comum atribuível aos vários particulares que ele subsume. 

Existem duas maneiras pelas quais podemos conceber essa relação. A primeira 

é aquela segundo a qual o universal e os particulares que ele subsume são distintos. 

Surge, então, o problema de pensar em como os particulares participam da natureza 

do universal. Como nota Richard Winfield, essa maneira de conceber a relação entre 

universal e particular parece fechar todos os espaços para poder dar adequadamente 

conta da relação entre universalidade e particularidade: 

 

O universal é algo que eles [os particulares] compartilham, embora sejam 
distintos. Como o universal pode estar neles e ainda não ser o que eles são? Parece 
que precisamos de um terceiro termo que os conecte. Por exemplo, seguindo 
Platão, consideramos a forma do homem e Sócrates. Para estabelecer uma conexão 
entre essa forma e Sócrates, parece que precisamos de algum intermediário, o 
chamado ‘terceiro homem’, que servirá de conexão. Mas então parece que 
precisamos de um padrão adicional para determinar se esse terceiro termo 
realmente une o universal e o particular, porque ele mesmo é diferente dos dois.10 

 

Se a universalidade e a particularidade são consideradas como dois pólos de 

uma relação, cada um dois quais tendo seu próprio status independente, é necessário 

identificar um elemento mediador para dar conta dessa relação. Obviamente, isso 

envolverá um problema incontornável: esse mesmo elemento mediador, não estando 

envolvido na natureza imanente dos dois pólos, sendo um terceiro com respeito a eles 

e tendo ele mesmo um status independente, por sua vez, tornará necessária a 

individuação de outros dois elemento adicionais de mediação, um que o conecte ao 

primeiro pólo e um outro que o conecte ao segundo, e assim por diante ad infinitum. 

Portanto, a opção de conceber a relação entre universal e seus particulares, 

pressupondo que os dois relata são dados como distintos e separados, parece fechar o 

espaço para qualquer possibilidade de pensar uma relação propriamente dita entre os 

                                                     
10 “The universal is something that they share in common, although they are distinct. How can the 
universal be in them and yet not be what they are? It seems that we need a third term that is going to 
connect them. For example, following Plato, take the form of man and Socrates. To establish a 
connection between that form and Socrates, we seem to need some intermediary, a so-called ‘third man,’ 
that is going to serve as their connection. But then it seems we need a further standard to determine 
whether this third term really does join the universal and the particular, because it is itself different 
from them both” (WINFIELD, 2012, p. 209). 
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dois. A solução, assim, talvez seja a de revisar essa pressuposição, que corresponde à 

maneira comum de dar conta da conexão entre universalidade e particularidade. Dessa 

forma, trata-se de pensar a universalidade e a particularidade não a partir da 

autonomia e autossubsistência das duas, mas como momentos de uma relação em que 

cada uma das duas categorias está envolvida de maneira imanente na estrutura da 

categoria oposta. 

Essa é precisamente a direção em que se orienta a proposta de Rescher, 

pensando os universais como universais concretos, isto é, como universais sempre 

particularizados dentro de um determinado contexto espaço-tempo. Trata-se de 

universais que podem existir como separados dessa particularização apenas na medida 

em que são o resultado de nossa reflexão que abstrai as próprias estruturas universais 

dos contextos em que elas estão implementadas. 

Essa concepção do universal, que parece se aproximar às propostas realistas e 

conceitualistas apresentadas no começo deste texto, parece resolver o problema da 

concepção tradicional dos universais abstratos, ou seja, a necessidade de dar conta de 

como esses universais entram em relação com os seus particulares. A solução do 

problema é uma afirmação simples: os universais são sempre e necessariamente 

universais particularizados. 

Mas essa nova maneira de pensar a relação entre universalidade e 

particularidade não é um simples pressuposto imediato, uma tese assumida e ainda 

não justificada, tanto quanto a tese à qual ela se opõe? Frente essa pergunta, é evidente 

que o risco que Rescher corre é de assumir a noção de universal concreto como um 

dado imediato, sem se preocupar em apresentar qualquer justificação ou mediação 

para a ideia de que o status ontológico dos universais implica necessariamente sua 

particularização. Ou, dito em palavras ainda mais simples, o universal concreto parece, 

nas palavras de Rescher, ainda um mito, que poderíamos chamar de mito do universal 

concreto. Esse mito parece ser capaz de resolver uma série de problemas, mas por si 

só permanece ainda esperando a sua própria mediação conceitual, ou seja, uma 

justificação racional adequada. 

Não acho o ponto em questão de relevância marginal, porque a possibilidade de 

dar conta do caráter processual do próprio universal depende da demonstração do fato 

de que o universal se torna um particular em si mesmo, e não apenas em relação à 

instanciação dentro de um determinado contexto específico. Somente um universal 
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necessariamente orientado a se particularizar é um universal capaz de uma 

autodiferenciação interna na qual ele, longe de perder sua consistência, encontra seu 

próprio desenvolvimento imanente e sua realização efetiva e concreta. Para entender 

em que consiste a noção de um universal articulado na base da sua autodiferenciação 

intrínseca, temos que olhar – acho – à própria dialética de universalidade, 

particularidade e singular, encontrada no início da doutrina do conceito da Ciência da 

lógica de Hegel, a qual tentarei resumir brevemente.11 

 

3 A processualidade concreta do universal hegeliano 

 

O primeiro momento da dialética do conceito é o universal. O conceito é ser que 

se relaciona consigo mesmo e que, nessa relação consigo, é diferente de si mesmo. 

Como nota Stephen Houlgate, o conceito: “é autorrelacionado e autoidêntico apenas 

na medida em que é internamente diferenciado e determinado”.12 O universal, em sua 

imediatidade, é o conceito puro na identidade absoluta consigo mesmo, mas é uma 

identidade absoluta apenas na medida em que é, ao mesmo tempo, a pura referência 

negativa a si mesmo. 

Na sua universalidade imediata, o conceito se desenvolve, assim, numa relação 

de identidade que não é abstrata. Hegel define essa relação como uma identidade 

absoluta, porque essa identidade inclui em si o momento da oposição. O conceito 

universal é “negatividade absoluta” (HEGEL, 2018, p. 68) ou seja, “ele tem […] a 

determinidade e a diferença dentro de si mesmo” (HEGEL, 2018, p. 50).13 

Nesse sentido, o universal é idêntico a si mesmo, mas também ao seu outro, que 

está incluído no seu desenvolvimento concreto. O universal já é, portanto, em si 

mesmo seu processo de particularização, isto é, é em si mesmo a dinâmica pela qual 

vem a realizar a sua determinidade específica como universal concreto. O particular e 

o singular são, assim, o conteúdo do qual o universal abstrato se substancia e no qual 

                                                     
11 Para uma análise mais detalhada da dialética da universalidade, particularidade e singular, veja IBER 
2002 e 2003; SANS 2004; TRISOKKAS, 2009; WINFIELD, 2012, pp. 223-230. 
12 “It is self-relating and self-identical only in being internally differentiated and determinate” 
(HOULGATE, 2006, p. 25). 
13 “Der hegelsche Begriff ist insofern bestimmt, als er sich negative auf sich selbst bezieht” (SANS, 2004, 
p. 26). Trata-se então de uma negatividade na qual o conceito realiza completamente a sua própria 
relação consigo mesmo «Der Begriff ist Einheit von einfacher Selbstbeziehung und Negativität” (IBER, 
2002, p. 184). 
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ele se efetiva plenamente, isto é, “um conteúdo dentro do qual ele não apenas se 

conserva, mas que lhe é próprio e imanente” (HEGEL, 2018, p. 69). 

O universal “é potência criadora enquanto negatividade absoluta que se 

relaciona consigo mesma. Enquanto tal, ele é o diferenciar dentro de si, e este é um 

determinar pelo fato de que o diferenciar é um com a universalidade” (HEGEL, 2018, 

p. 70).14 O universal, assim, não se articula como uma estrutura lógica estática na 

identidade abstrata consigo, mas como uma estrutura idêntica consigo mesma, que é, 

ao mesmo tempo, constitutivamente dinâmica, na medida em que sua identidade é seu 

próprio processo de autodiferenciação e desenvolvimento interno. 

No entanto, é preciso dizer que, na universalidade simples, essa dinâmica 

interna do conceito ainda é apenas implícita. Ela é desdobrada no processo de 

autodeterminação do conceito universal, que leva à sua particularização e 

singularização. 

O primeiro passo no processo de autodeterminação da universalidade é dado 

pela passagem do universal para o particular, na qual ocorre a primeira negação do 

conceito, ou seja, a autonegação do conceito universal em si mesmo. O universal, 

assim, se particulariza: “O conceito, na medida em que se determina ou se diferencia, 

está voltado negativamente para sua unidade” (HEGEL, 2018, p. 74). 

O conceito está em uma relação negativa consigo mesmo, e isso o leva a se 

desenvolver no outro e a se determinar de uma maneira específica: “Enquanto 

negatividade em geral, ou seja, conforme a negação primeira, imediata, ele tem a 

determinidade em geral enquanto particularidade nele” (HEGEL, 2018, p. 69). A 

particularidade é, portanto, a posição – mas ainda não é a realização completa – da 

determinação do conceito como tal, isto é, é a posição de uma determinação imanente 

ao próprio conceito e que já estava implicitamente presente no conceito na sua 

universalidade: 

 

esse [o conceito], por conseguinte, dentro da particularidade não está junto a um 
outro, mas pura e simplesmente junto a si mesmo. […] o particular contém, 
portanto, não apenas o universal, mas também o apresenta através de sua 
determinidade (HEGEL, 2018,p. 71).15 

                                                     
14 “The concept’s creativity, therefore, means self-negation, the power to posit the difference of 
particularity as its difference” (HAAS, 2000, p. 172). 
15 Com isso, o universal e o particular, apesar de serem diferentes, não estão numa relação de 
incompatibilidade, porque o universal, no processo de particularização, realiza, o seu próprio 
desenvolvimento interno: “Its content is constituted by negative relations among different elements, the 
universal persists (or continues) through this spectrum of negative differentiations” (TRISOKKAS, 
2009, p. 145). 



 

 

 
 

Michela Bordignon | 203 

 

O particular é o segundo momento da dialética do conceito. Basicamente o 

particular consiste a autodiferenciação do universal, ou seja, o processo por meio o 

qual o universal se determina: 

 

O universal se determina, assim ele é, ele mesmo, o particular; a determinidade é 
sua diferença; ele é diferente apenas de si mesmo. Suas espécies são, por 
conseguinte, apenas a) o próprio universal e b) o particular (HEGEL, 2018, p. 72).16 

 
 

O universal se desenvolve no particular porque 

 

(1) o universal, em seu processo de autodeterminação, é antes de tudo a 

universalidade em sua imediatidade e, portanto, é o abstrato universal e 

indeterminado; 

(2) esse universal imediato passa a constituir uma espécie, um particular na 

frente do outro, ou seja, o particular como tal; 

(3) a universalidade, portanto, se torna determinada de uma maneira específica 

e sua determinação é ser absolutamente abstrata e indeterminada. 

 

Desse modo, o universal especifica-se com base na abstração e na 

indeterminação que o distingue do que é diferente de si mesmo e que o torna um 

particular diante do seu próprio outro. A universalidade é em si um particular. Dessa 

maneira, universal e particular são idênticos não porque são definidos pelas mesmas 

características, “de modo que eles apenas seriam iguais para a reflexão exterior no fato 

de serem particulares” (Hegel, 2018, p. 72), mas porque são dois momentos da mesma 

dinâmica lógica, a saber, a da universalidade que, com base em sua negatividade 

interna, é determinada como particular. 

Com base nessa negatividade, o conceito necessariamente sai da 

indeterminação inicial para se tornar uma universalidade que não é mais abstrata, mas 

concreta, ou seja uma universalidade que é realmente tal porque se torna 

particularidade. Portanto, essa universalidade realiza a si mesma nesse seu 

desenvolvimento no seu outro: 

 

 

                                                     
16 “Die Besonderheit reprasentiert die Allgemeinheit des Begriffs, sie ist nach Hegel selbst der ganze sich 
bestimmende Begriff” (DÜSING,1984, p. 247). 
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O universal, enquanto conceito, é ele mesmo e o seu oposto, que, por sua vez, é ele 
mesmo enquanto sua determinidade posta; o universal pervade seu oposto, e 
dentro dele está junto a si mesmo. Assim ele é a totalidade e o princípio de sua 
diversidade, que está determinada inteiramente por ele mesmo (HEGEL, 2018, p. 
72). 

 

O conceito universal é, ao mesmo tempo, ele mesmo e a determinação oposta, 

universalidade e particularidade, não em dois sentidos diferentes, mas em um e no 

mesmo sentido. A identidade de universal e particular, no entanto, é uma condição 

necessária, mas não suficiente, para a articulação do conceito em sua concretude. O 

desenvolvimento concreto do conceito não poderia existir sem a diferença entre 

universal e particular. Sem essa diferença, no desenvolvimento de uma determinação 

para outra, o conceito permaneceria simples e imediatamente idêntico a si mesmo. Se 

esse fosse o caso, sua identidade, ou seja, sua própria determinação, permaneceria 

vazia e indeterminada.17 

A identidade entre universalidade e particularidade, porque se alimenta da 

diferença radical entre as duas determinações opostas, não é uma identidade estática, 

mas é dinâmica. Na transição da universalidade para a particularidade, o conceito 

assume um maior grau de determinação, e isso só é possível com base no fato de que 

com o particular é posto algo a mais, algo diferente do universal imediato. A diferença 

que distingue universalidade e particularidade é, portanto, imanente ao mesmo 

movimento lógico do conceito, que se distingue de si mesmo no desenvolvimento 

interno de sua determinação intrínseca. 

A singularidade é o terceiro momento da dialética do conceito e constitui o 

desenvolvimento completo da negatividade imanente à estrutura do conceito. A 

primeira negação é explicitada no processo de particularização do conceito universal, 

envolvendo uma primeira posição da determinação do conceito. Essa mesma 

determinação, no entanto, encontra seu desenvolvimento concreto e completo apenas 

com a segunda negação, ou seja, na singularização do conceito: 

 
 
 

                                                     
17 O particular, assim, não é simplesmente idêntico ao universal: “Aber zugleich ist sie [die Besonderheit] 
nur eine seiner Bestimmungen, d.h. ein Entgegengesetztes gegen Anderes” (DÜSING, 1984, p. 247). 
Nesse sentido, universal e particolar estão numa unidade que integra, em si mesma, a oposição deles: 
“Das Allgemeine ist nur der Gedanke der Einheit von Einheit und Gegensatz, der gefasst ist unter dem 
Gesichtspunkt, dass in allem Besonderen diejenige Beziehung auf sich erhalten bleibet, welche die des 
Allgemeineist und welche seine Allgemeinheit definiert” (HENRICH, 1978, p. 221). 
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determinidade dentro da forma da universalidade está ligada com essa até se 
tornar um simples; este universal determinado é a determinidade que se relaciona 
consigo mesma; a determinidade determinada ou a negatividade absoluta posta 
para si. Mas a determinidade que se relaciona consigo mesma é a singularidade 
(HEGEL, 2018, p. 78). 

 

A singularidade, como terceiro momento da dialética do conceito, distingue-se 

das duas primeiras determinações conceituais. Ao mesmo tempo, traz consigo o ganho 

dos momentos anteriores. 

De fato, o singular implica a realização concreta da universalidade inicial 

através do processo de determinação que se efetiva na sua particularização. Essa 

particularização, no entanto, encontra uma configuração concreta somente no 

singular: 

Mas a singularidade, enquanto essa negatividade, é a determinidade determinada, 
o diferenciar enquanto tal; por meio dessa reflexão da diferença dentro de si, a 
diferença se torna firme; o determinar do particular é somente através da 
singularidade (HEGEL, 2018, p. 88). 
 

 

A singularidade é a explicitação completa da autoreferência da negatividade do 

conceito. A singularidade é – escreve Hegel – “negatividade que se relaciona consigo 

mesma, é identidade imediata do negativo consigo” (HEGEL, 2018, p. 88). No 

singular, o conceito é capaz de unir, numa plena integração, o momento da 

universalidade do conceito com o momento de sua completa singularização implicada 

através de seu processo de particularização, pelo qual “como negação da negação, ele 

é determinidade absoluta ou singularidade e concreção” (HEGEL, 2018, p. 69). 

A autodiferenciação do conceito universal no momento da particularidade “se 

torna firme” (HEGEL, 2018, p. 88). Ele se sedimenta num singular que não é mais 

apenas o se tornar outro do universal no particular, mas é o universal que se tornou 

um outro numa determinidade efetiva na qual ele se realiza como universal concreto. 

O singular não é mais apenas a posição da determinidade, mas é a realização do 

conceito numa determinidade efetivamente posta, isto é, numa “determinidade 

determinada” (HEGEL, 2018, p. 88). No singular, o universal é um universal concreto: 

 

a singularidade aparece como a reflexão do conceito dentro de si mesmo a partir 
de sua determinidade. […] o retorno desse lado para dentro do universal é […] pela 
singularidade, para a qual o universal desce na própria determinidade. […] a 
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singularidade […] é a profundidade dentro da qual o conceito colhe a si mesmo e 
está posto como conceito (HEGEL, 2018, p. 85).18 

 

Através da dialética do universal, particular e singular, Hegel consegue oferecer 

ideias para fundamentar alguns dos pontos cruciais enunciados na proposta de 

Rescher acerca da abordagem processual ao problema dos universais. 

(a) Primeiro, Hegel mostra que o universal abstrato não tem nenhuma 

substistência lógico-ontológica. O universal como tal tem sua efetividade apenas no 

seu processo de autodeterminação, processo esse de particularização que resulta no 

que Hegel chama de singular, ou seja, o universal concreto.19 

(b) Segundo, Rescher mostra que, numa teoria processual, as estruturas 

universais estão sempre em ação nos particulares, como modus operandi dos próprios 

particulares. Portanto, esse tipo de teoria daria conta da relação entre a universalidade 

e a particularidade que, em uma concepção clássica dessas noções, são sempre 

categorias concebidas como distintas e independentes uma da outra, gerando uma 

série de aporias das quais é difícil sair. Diante do mérito da teoria de Rescher, no 

entanto, deve-se notar que ele justifica a validade dela na base do maior poder 

explicativo que a própria teoria teria em relação a esses problemas. Mas Rescher não 

oferece nenhuma justificação lógico-racional, que seja independente da necessidade 

de sair desses problemas, para demonstrar como se constitui uma relação necessária 

entre universal e particular. Esse tipo de justificação, por sua vez, é precisamente o 

que, como vimos, podemos encontrar na dialética hegeliana do conceito universal, 

particular e singular, à qual o próprio Rescher se refere, mas que ele ao mesmo tempo 

não parece levar a sério. 

Essa dialética traça um caminho interessante para abordar o problema clássico 

da relação entre universalidade e particularidade. Se essa relação realmente constitui 

as estruturadas determinações em questão, ela acaba por implicar paradoxalmente 

                                                     
18 “La Singolarità e ‘l’universalità determinata’, in essa si realizza una delle vie di affermazione del vero 
universale, quella che più interessa nello stadio del processo che porta verso l’oggettività e la concretezza 
del pensiero: se infatti da una parte l’universale ascende verso il ‘genere supremo’ per astrazione, 
dall’altra l’universale discende alla ‘determinatezza stessa’, o ‘Determinato determinato’. Ebbene la 
Singolarità esprime la realizzazione di questa seconda via, che rappresenta l’autentica espressione del 
contenuto del concetto, mentre l’altro non rappresenta che la finitezza dell’astrazione, la vuotezza di 
contenuto” (LIVIERI, 2007, p. 178). 
19 “O universal é, assim, a totalidade do conceito, é concreto, não um vazio, e sim pelo seu conceito 
possui, antes, conteúdo – um conteúdo dentro do qual ele não apenas se conserva, mas que lhe è próprio 
e imanente. Pode-se certamente abstrair do conteúdo: assim, porém, não se conserva o universal do 
conceito, mas o abstrato, o qual éum momento isolado e imperfeito do conceito e 
nãotemverdadealguma” (HEGEL, 2018, p. 69). 
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tanto a identidade quanto a diferença entre universal e particular. Por um lado, na 

medida em que os particulares incorporam a característica que corresponde ao 

universal em que estão subsumidos, eles são idênticos com esse universal. Por outro 

lado, se os particulares fossem simplesmente idênticos com o universal, eles seriam 

também idênticos entre eles. Mas isso não é o caso justamente porque o universal 

como abstrato é diferente das suas particularizações.20 

Com a dialética da gênese lógica do universal concreto, Hegel parece conseguir 

dar conta da relação entre universal e particular e de como paradoxalmente ela envolve 

tanto a identidade quanto a diferença das duas categorias em questão, e ele faz isso 

através de uma teoria que tem um caráter explicitamente processual. De fato, o 

processo de autodeterminação do universal, no qual ele necessariamente se 

particulariza, tem como condições necessárias e suficientes tanto a identidade quanto 

a diferença, totalmente integrada, de universal e particular.21 

É nesse sentido a afirmação de Hegel de que cada determinação da dialética do 

conceito é a totalidade do conceito, ou, dito de outra forma, cada determinação do 

conceito, na diferença que a distingue das outras determinações, ao mesmo tempo 

permeia e é permeada pelo conteúdo dessas determinações, pois cada uma é um 

momento de um processo unitário de uma totalidade que se autodetermina, de um 

desenvolvimento em que cada fase – universalidade, sua particularização e o seu 

depositar-se em uma singularidade – é completamente integrada às outras.22 

                                                     
20 Este problema e esta paradoxalidade è exatamente aquilo que uma concepção abstrata do universal 
não consegue explicar. Justamente, Schäfer nota o seguinte: “Nach Hegel ist die analytisch-disckursive 
Allgemeinheit ein Produkt des trennenden, endlichen Verstandes, der die abstrakte Identität zu seinem 
Gesetz hat und daher nicht in der Lage ist, die konkrete Allgemeinheit mit dem von ihr implizierten 
Widerspruch des Besonderen und des Einzelnen in dem Allgemeinen zu denken” (SCHÄFER, 2001, p. 
236). 
21 “Porque o conceito é a totalidade – portanto, em sua universalidade ou relação puramente idêntica 
consigo mesmo, é essencialmente o determinar e o diferenciar –, ele tem dentro dele mesmo o padrão 
de medida pelo qual essa forma da sua identidade consigo mesmo, ao compenetrar e compreender em 
si todos os momentos, determina-se igualmente de modo imediato para ser apenas o universal frente à 
diferencialidade dos momentos” (HEGEL, 2018, pp. 65-66). 
22 “A estrutura do conceito alcança uma relação nova entre o todo e seus momentos. Em primeiro lugar, 
visto que cada um dos três momentos contém os outros, cada momento constitui o conceito inteiro. 
Disso resulta, em segundo lugar, que o conceito como um todo se en contra em seus momentos numa 
relação de transparência consigo mesmo. Os momentos do conceito […] são complexos dentro de si, 
porque eles não excluem de si seu oposto respectivo, mas o envolvem em si desde o início de modo 
inseparável” (IBER e ORSINI, 2018, p. 9). Nesse sentido, temos uma teoria processual da 
autodeterminação do conceito. Como bem explica o Reiner Schäfer: “Daran wird deutlich, dass die Form 
der Dialektik im Rahmen der «Lehre vom Begriff» nicht statische in und dieselbe ist, sondern dass sie 
sich wandelt. Die Konkretion der Momente wandelt sich und damit auch der Typus der 
Entwicklungsdialektik des Begriffs, im Sinne einer Intensivierung des inneren Zusammenhang der 
verschiedenen Momente des dialektischen Entwicklungsprozesses” (SCHÄFER, 2001, p. 222). Na 
mesma direção, Winfield afirma o seguinte: “universality […] is not a fixed term, whose rigidity requires 
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(c) Não menos importante, Hegel não propõe, como Rescher, uma teoria 

processual dos universais como alternativa à teoria clássica, na qual universal e 

particular são categorias distintas. Hegel faz muito mais do que isso. Com a dialética 

do conceito universal, particular e singular, Hegel mostra como a mesma concepção 

clássica, que assume como base teórica a noção de um universal abstrato e distinto das 

suas instanciações particulares, já implica em si mesma a concepção processual dos 

universais. Em outras palavras, ao apresentar a dialética da necessária 

particularização do conceito universal, Hegel desenvolve uma atividade terapêutica 

com relação à concepção clássica dos universais, mostrando como quem assume a 

validade dessa teoria é necessariamente obrigado a superá-la, para adotar uma 

concepção processual da relação entre universal e particular. 

(d) Além disso, o mesmo caráter processual do universal tem uma justificação 

lógica que, na teoria de Rescher, corre o risco de ser bastante fraca. Se considerarmos 

a teoria dos universais concretos de Rescher, independentemente da dialética do 

conceito de Hegel, o que essa teoria corre o risco de apresentar é uma noção do 

universal como programa, função, como estrutura que encontra a sua concretização 

processual somente na medida em que é considerada nos seus específicos âmbitos de 

instanciação. Nesse sentido, entre universal e particular parece haver uma relação na 

qual temos a estrutura, o programa, o modus operandi, por um lado, e a maneira pela 

qual essa estrutura, esse programa ou esse modus operandi se manifestam na 

realidade concreta – natural ou espiritual – por outro. Mas isso ainda não oferece 

nenhuma justificação racional de como a estrutura, o programa ou o modus operandi, 

ou seja, o universal, é em si dinâmico, ou, melhor, não explica nem justifica por que o 

universal é processual. Poderíamos dizer que, na teoria de Rescher, esse caráter 

processual ainda é assumido como um mero fato ontológico. 

Aquilo que Hegel nos oferece, por sua vez, é uma justificação do caráter 

processual dos universais. Essa justificação, eu acho, depende da demonstração do fato 

de que o universal é em si mesmo particular, ou seja, é por si mesmo orientado 

necessariamente a se determinar num processo imanente de autodiferenciação. Assim, 

a teoria de Rescher mostra a sua insuficiência na medida em que a particularização do 

universal ainda consiste apenas na instanciação de uma estrutura ou forma de operar 

                                                     
an external connector to link it to any other factor, but instead a dynamic category that transforms itself 
and thereby relates itself to additional content that it encompasses” (WINFIELD, 2006, p. 80). 
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dentro de um contexto específico. Na teoria hegeliana, por sua vez, a particularização 

do universal não depende de maneira alguma da implementação do universal em uma 

determinada localização espaço-temporal, mas depende de própria natureza do 

universal, que é, portanto, um processo, isto é, um universal concreto. 

(e) Finalmente, e aqui chegamos ao ponto mais importante, é fundamental 

destacar que a noção de universal é central na metafísica dos processos não apenas 

para dar conta do problema dos universais e de como os universais se relacionam com 

suas instanciações particulares, mas, sobretudo, para explicar e demonstrar por que a 

noção de universal e a maneira como se relaciona com suas instanciações particulares 

constituem a base da noção crucial da própria metafísica dos processos, ou seja, a 

própria noção de processo. Na metafísica dos processos, tudo o que existe não são 

coisas, mas processos e, como nota Shields, 

 
Cada processo efetivo é inerentemente um ‘universal concreto’, pois é ao mesmo 
tempo a instanciação concreta, ou a instanciação relativa ao contexto de uma 
operação ou maneira de operar programática, e uma instância de um tipo [type] 
capaz de ser repetida por outros processos.23 
 

 

O próprio Rescher destaca a função fundamental da noção de universal para 

determinar o que são os processos: “os universais podem ser conceituados como 

características estruturais dos processos”.24 

Precisamente nesse sentido, ao definir os universais como estruturas 

programáticas, como modus operandi, torna-se fundamental caracterizar a 

articulação interna dessas estruturas e desses modus operandi, porque, com base 

nessa caracterização, está implicada a mesma possibilidade de definir a noção de 

processo. Esse tipo de caracterização precisa da articulação da noção de concreto 

universal que, na teoria de Rescher, ainda está ausente. 

Rescher explica como o universal se comporta em relação a suas instanciações 

particulares, mas não explica como o universal se articula em si como um particular. 

Como é possível que nos universais, que nada mais são do que a própria estrutura dos 

processos, a autodiferenciação e a permanência estejam juntas no desenvolvimento 

imanente do próprio universal como universal concreto? Essa questão tem a ver com 

                                                     
23 “Every actual process is inherently a “concrete universal,” for it is at once the concrete or context-
specific instantiation of a programmatic operation or way of doing, and a type instance capable of being 
repeated by other processes (SHIELDS, 2004, p. 137). 
24 “Universals can be conceptualized as structural features of processes” (RESCHER, 1996, p. 73). 
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individuação da própria estrutura lógica do processo, que é uma das grandes questões 

ainda abertas no debate sobre a metafísica dos processos. Com o meu texto espero ter 

conseguido mostrar que, para investigar essas questões, é possível encontrar um apoio 

teórico significativo para a teoria de Rescher precisamente na teoria hegeliana do 

universal concreto e na dialética com base na qual essa noção de universal está 

estruturada. 
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Paulo Roberto Konzen1 
 

Introdução 

 

Conforme Hegel Werke, edição Suhrkamp Verlag, o termo Not ocorre 

literalmente, na Filosofia do Direito2, em: [zu § 6], [zu § 33], [zu § 63], [zu § 126], [zu 

§ 127] (4 vezes), § 127 Z, § 128, § 183, § 185 Z, § 190 Z, § 195 Z, § 242, § 242 A, § 243, § 

248 Z, § 258 A, 270 A, § 278 A e § 294 A (2 vezes), isto é, um total de 23 vezes, sendo 

4 vezes em caput e 6 vezes em anotação (total 10 vezes); já o termo Notrecht ocorre 

em: [zu § 126 Anm.], § 127, § 127 A, [zu § 127], [zu § 128] e § 132 A, a saber, um total 

de 6 vezes, sendo 1 vez em caput e 2 vezes em anotação (total 3 vezes). Ora, convém 

destacar que Not é traduzido por miséria, penúria ou ‘necessidade’ (constringente)3 e 

que Notrecht é traduzido por direito de miséria, direito de penúria, direito de 

                                                     
1 Prof. Dr. Paulo Roberto Konzen (UNIR). E-mail:  prkonzen@unir.br 
2 Será usada a tradução: HEGEL, G. W. F. Filosofia do Direito [FD]. Tradução, notas, glossário e 
bibliografia de Paulo Meneses, Agemir Bavaresco, Alfredo Moraes, Danilo V.-C. R. M. Costa, Greice Ane 
Barbieri e Paulo Roberto Konzen. Recife, PE: UNICAP; São Paulo: Loyola; São Leopoldo: UNISINOS, 
2010. 
Todas as citações de textos de Hegel, usando as traduções em português publicadas, foram sempre 
comparadas com o texto alemão original da Hegel Werke (2000), que será também sempre 
devidamente citado em notas de pé de página. Nas citações dos diversos textos de Hegel sempre consta 
a referência, primeiro, do número do volume (Band) e, depois, da página (Seite) de HEGEL, G. W. F. 
Hegel Werke. Berlin: Hegel-Institut - Talpa Verlag, 2000, mantendo devidamente os grifos em itálico 
do autor. O parágrafo (§) citado seguido da letra A indica Anmerkung (anotação) e o da letra Z designa 
Zusatz (adendo) ao caput. O texto traduzido ou com tradução alterada, seja de Hegel ou de outros 
autores, consta com a respectiva especificação de [TP] = Tradução Pessoal. Muitas vezes, faremos ainda 
acréscimo de termos em alemão nas citações, com o objetivo de destacá-los e/ou mostrar alterações na 
tradução publicada (termos citados sempre mantendo o itálico ou não da versão alemã e entre colchetes 
[__]). 
3 O termo alemão Not [§ 128] é traduzido de várias formas: Paulo Meneses et al. (2010, p. 142) - miséria; 
Marcos L. Müller (2003 [Seção: Direito Abstrato - Glossário], p. 179) - Not (die) = miséria / necessidade 
constringente; Orlando Vitorino (Lisboa, 1987, p. 126) - miséria; Angélica M. de Montero (1968, p. 105) 
- necesidad; Eduardo Vásquez (2ª ed., 1991, p. 159) - penuria; André Kaan (1940, p. 160) - détresse; 
Robert Derathé (1986, p. 166) - détresse; Jean-François Kervégan (1998, p. 204) - détresse; S. W. Dyde 
(2001, p. 109) - need; T. M. Knox (2008, p. 125) - distress; Giuliano Marini (1994, p. 110) - necessità. 
Infelizmente, por falta de espaço, os dados bibliográficos das respectivas traduções não constam aqui 
nem nas Referências. Pessoalmente, segundo a etimologia, defendo a tradução: miséria. 
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‘necessidade’ (constringente) ou direito de emergência (jus necessitatis)4. Mas, por 

questão de limitação de espaço, infelizmente, não será possível citar e analisar todas 

as ocorrências de Not e Notrecht na Filosofia do Direito de Hegel, em particular as de 

Adendos (Zusätze)5, até porque muitas vezes não apresentam pensamento completo 

ou claro6. Assim, procuraremos expor e analisar as principais ocorrências dos citados 

conceitos. 

 

Principais Ocorrências de Not na Filosofia do Direito 

 

A primeira ocorrência de Not que se destaca é no § 127 Z, ao falar de “a miséria 

do presente imediato” (7/241 die Not der unmittelbaren Gegenwart), porém a 

citaremos e analisaremos a menção devidamente ao ver o conceito de Notrecht, que 

ocorre principalmente no § 127. Já no § 128, consta certamente a principal ocorrência 

de Not, a saber: 

 
A miséria revela tanto a finitude e, com isso, a contingência do direito como 
[também] do bem-estar, – [quer dizer,] a do ser-aí abstrato da liberdade, sem o 
que seja a existência de uma pessoa particular, e da esfera da vontade particular, 
sem a universalidade do direito. 7 

                                                     
4 O termo alemão Notrecht [§ 127 e 127 A] é traduzido de várias formas: Paulo Meneses et al. (2010, p. 
142) - direito de miséria [direito de emergência - jus necessitatis]; Marcos L. Müller (2003 [DA - 
Glossário], p. 179) - Not (die) = miséria / neces-sidade constringente; (1994, p. 46; § 132 A) - direito de 
necessidade; Orlando Vitorino (Lisboa, 1987, p. 126) - direito da miséria; Angélica M. de Montero 
(1968, p. 105) - derecho de necesidad; Eduardo Vásquez (2ª ed., 1991, p. 159) - derecho de penuria; 
André Kaan (1940, p. 159-160) - droit de détresse; Robert Derathé (1986, p. 166) - droit de détresse; 
Jean-François Kervégan (1998, p. 204) - droit de détresse; S. W. Dyde (2001, p. 109) - right of necessity; 
right of need; T. M. Knox (2008, p. 125) - right of distress [Notrecht]; Giuliano Marini (1994, p. 110) - 
diritto di necessità. Pessoalmente, segundo a etimologia, defendo a tradução: direito de miséria. 
5 Convém destacar que os “adendos” (Zusätze) são registros discentes das aulas de Hegel e, assim sendo, 
devem ser qualificados realmente como “adendos” (Zusätze) às “frases” (Sätze) de Hegel, pois, existe a 
“questão da autenticidade” (Authentizitätsfrage) desses registros e a questão do suposto “Hegel 
autêntico” (echter Hegel), quando Zusätze e Sätze diferem. Ora, independente da resposta para tais 
problemas, na presente pesquisa, citaremos e examinaremos o conteúdo dos adendos apenas para 
compará-lo com o das frases do texto em si publicado por Hegel, a saber, no caso, a Filosofia do Direito; 
afinal, consideramos que o Zusatz deve sempre servir “para” (zu) o Satz e não o contrário. Assim, na 
dúvida, o que vale é o Satz e não o Zusatz. 
6 Por exemplo, o [zu § 63] em que consta: “α) Carecimento necessário (...) apenas em tempos de miséria” 
([TP] Cf. Hegel Werke. 7/136 „α) notwendiges Bedürfnis (...) nur in Zeiten der Not.“) e o [zu § 127], em 
que consta: “Miséria é uma palavra sagrada, se verdade - toda a situação - miséria de um todo - vida, 
família. - Para outra miséria maior autorização.” ([TP] Cf. Hegel Werke. 7/240 „Not ist ein heiliges 
Wort, wenn wahrhaft - Ganzes des Zustands - Not eines Ganzen - Leben, Familie. - Für andere Not 
höhere Berechtigung.“). 
7 HEGEL. FD. § 128, p. 141 [TP]. Cf. Hegel Werke. 7/242 „Die Not offenbart sowohl die Endlichkeit und 
damit die Zufälligkeit des Rechts als [auch] des Wohls - des abstrakten Daseins der Freiheit, ohne daß 
es als Existenz der besonderen Person ist, und der Sphäre des besonderen Willens ohne die 
Allgemeinheit des Rechts.“ 
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Trata-se da relação direta entre “miséria” (Not) e “direito” (Recht), que veremos 

melhor abaixo ao analisar o conceito de Notrecht. Já se destaca aí a questão da 

importância e da influência da miséria no direito.  

Depois8, no § 185 Z, fala-se que “a privação e a miséria são algo sem-medida” 

(7/343 ist [...] die Entbehrung und Not ein Maßloses), sendo que, no § 195, ocorre 

explicação: 

A orientação da situação social [gesellschaftlichen Zustandes] para a multiplicação 
indeterminada e a especificação dos carecimentos [Bedürfnisse], meios e fruições, 
a qual, assim como a diferença entre carecimento natural e cultural [natürlichem 
und ungebildetem Bedürfnisse], não tem limites [Grenzen], – o luxo [Luxus] – é 
um aumento igualmente infinito da dependência e da miséria [unendliche 
Vermehrung der Abhängigkeit und Not], que tem de atuar com uma matéria que 
oferece resistência infinita, a saber, com os meios externos da modalidade 
particular de ser propriedade da vontade livre e, com isso, com a absoluta solidez.9 
 

 

Assim, no § 195, fala-se de um “aumento infinito” (unendliche Vermehrung) da 

“dependência e miséria” (Abhängigkeit und Not). Além disso, no § 195 Z, consta: 

“Onde, por um lado, este [o luxo = Luxus] se encontra no seu auge, aí, também, por 

outro, a miséria [Not] e a rejeição [Verworfenheit] são igualmente grandes 

[ebensogroß], e o cinismo é então causado pelo contraste do refinamento”10. Enfim, 

fala-se da relação entre “miséria” (Not) e “luxo” (Luxus), os quais tem influência na 

“subsistência” (Subsistenz) seja do membro familiar, social ou estatal. 

Depois disso, no § 242, afirma-se o seguinte: 

 
O subjetivo da pobreza [Armut] e, em geral, da miséria de toda espécie [der Not 
aller Art], a que cada indivíduo já está exposto no seu círculo natural, exige 
também uma ajuda subjetiva [subjektive Hilfe], tanto no que concerne às 
circunstâncias particulares como ao ânimo e ao amor. Aqui é o lugar em que, 
apesar de todas as instituições universais, a moralidade encontra suficientemente 
o que fazer. Mas, porque essa ajuda [Hilfe] para si e nos seus efeitos depende da 
contingência, assim o esforço da sociedade vai na direção de descobrir e organizar, 

                                                     
8 Antes, no § 183, fala-se sobre “o Estado externo, - Estado de miséria e Estado do entendimento” ([TP] 
Cf. Hegel Werke. 7/340 „den äußeren Staat, - Not- und Verstandesstaat“), mas, sem detalhar esse 
“Estado de miséria” = Notstaat. 
9 HEGEL. FD. § 195, p. 196. Cf. Hegel Werke. 7/350-351 „Die Richtung des gesellschaftlichen Zustandes 
auf die unbestimmte Vervielfältigung und Spezifizierung der Bedürfnisse, Mittel und Genüsse, welche, 
so wie der Unterschied zwischen natürlichem und ungebildetem Bedürfnisse, keine Grenzen hat, - der 
Luxus - ist eine ebenso unendliche Vermehrung der Abhängigkeit und Not, welche es mit einer den 
unendlichen Widerstand leistenden Materie, nämlich mit äußeren Mitteln von der besonderen Art, 
Eigentum des freien Willens zu sein, dem somit absolut Harten zu tun hat.“ 
10 HEGEL. FD. § 195 Z, [TP]. Cf. Hegel Werke. 7/350 „Wo auf der einen Seite derselbe sich auf seiner 
Höhe befindet, da ist auch die Not und Verworfenheit auf der anderen Seite ebensogroß, und der 
Zynismus wird dann durch den Gegensatz der Verfeinerung hervorgebracht.“ 
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no estado de miséria [Notdurft] e no seu remédio [Abhilfe], o universal, e tornar 
aquela ajuda [Hilfe] dispensável.11 
 

 

No caso, menciona-se a relação entre a “pobreza” e a “miséria de toda espécie” 

(der Not aller Art) e questiona-se sobre seu possível “remédio” (Abhilfe) ou “ajuda” 

(Hilfe), sendo que, no § 242 A, fala-se que a “caridade” (Mildtätigkeit) não seria “este 

remédio da miséria” (diese Abhilfe der Not). Ora, no § 243, afirma-se o seguinte: 

 
Pela universalização da conexão dos homens mediante seus carecimentos e os 
modos de preparar e distribuir os meios de satisfazê-los aumenta-se a acumulação 
das riquezas [Anhäufung der Reichtümer], de uma parte, – pois dessa dupla 
universalidade resulta o maior ganho [größte Gewinn] – enquanto que, de outra 
parte, aumentam também o isolamento e a delimitação do trabalho particular e, 
com isso, a dependência e a miséria [die Abhängigkeit und Not] da classe ligada a 
esse trabalho, ao que se ligam a incapacidade [die Unfähigkeit] de experimentar o 
sentimento e a fruição de outras liberdades e, particularmente, as vantagens 
espirituais [weiteren Freiheiten und besonders der geistigen Vorteile] da 
sociedade civil-burguesa.12 

 

No caso, Hegel registra a relação entre “acumulação das riquezas” (Anhäufung 

der Reichtümer) e “maior ganho” (größte Gewinn) com “a dependência e a miséria” 

(die Abhängigkeit und Not), conceitos já registrados no § 195, mostrando que 

provocam a “incapacidade” (Unfähigkeit) de usufruir, “particularmente, as vantagens 

espirituais” (besonders der geistigen Vorteile) da vida em sociedade. Ora, a “miséria” 

(Not) é um problema, cujo “remédio” (Abhilfe) ou “ajuda” (Hilfe), para Hegel, envolve 

vários aspectos. Sobre isso, no § 244, ele afirma: 

 
A queda de uma grande massa [einer großen Masse] [de indivíduos] abaixo da 
medida de certo modo de subsistência [Subsistenzweise], que se regula por si 
mesmo como o necessário [notwendige] para um membro da sociedade [ein 

                                                     
11 HEGEL. FD. § 242, p. 221. Cf. Hegel Werke. 7/388 „Das Subjektive der Armut und überhaupt der Not 
aller Art, der schon in seinem Naturkreise jedes Individuum ausgesetzt ist, erfordert auch eine 
subjektive Hilfe ebenso in Rücksicht der besonderen Umstände als des Gemüts und der Liebe. Hier ist 
der Ort, wo bei aller allgemeinen Veranstaltung die Moralität genug zu tun findet. Weil aber diese Hilfe 
für sich und in ihren Wirkungen von der Zufälligkeit abhängt, so geht das Streben der Gesellschaft 
dahin, in der Notdurft und ihrer Abhilfe das Allgemeine herauszufinden und zu veranstalten und jene 
Hilfe entbehrlicher zu machen.“ 
12 HEGEL. FD. § 243, p. 221 [TP]. Cf. Hegel Werke. 7/389 „Wenn die bürgerliche Gesellschaft sich in 
ungehinderter Wirksamkeit befindet, so ist sie innerhalb ihrer selbst in fortschreitender Bevölkerung 
und Industrie begriffen. - Durch die Verallgemeinerung des Zusammenhangs der Menschen durch ihre 
Bedürfnisse und der Weisen, die Mittel für diese zu bereiten und herbeizubringen, vermehrt sich die 
Anhäufung der Reichtümer - denn aus dieser gedoppelten Allgemeinheit wird der größte Gewinn 
gezogen - auf der einen Seite, wie auf der andern Seite die Vereinzelung und Beschränktheit der 
besonderen Arbeit und damit die Abhängigkeit und Not der an diese Arbeit gebundenen Klasse, womit 
die Unfähigkeit der Empfindung und des Genusses der weiteren Freiheiten und besonders der geistigen 
Vorteile der bürgerlichen Gesellschaft zusammenhängt.“ 
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Mitglied der Gesellschaft], – e com isso a perda do sentimento do direito, da 
retidão e da honra de subsistir [bestehen] mediante atividade própria e trabalho 
próprio [eigene Tätigkeit und Arbeit], – produz o engendramento da populaça [ou 
plebe - Pöbels], a qual, por sua vez, acarreta ao mesmo tempo uma facilidade maior 
de concentrar, em poucas mãos, riquezas desproporcionais [unverhältnismäßige 
Reichtümer].13 

 

Assim, a existência de “riquezas desproporcionais” (unverhältnismäßige 

Reichtümer) versus de “uma grande massa [einer großen Masse]” sem o “necessário” 

(notwendige) para ser “um membro da sociedade” (ein Mitglied der Gesellschaft), cria 

a “populaça” ou a “plebe” (Pöbels), a qual, no § 244 Z, é apresentada como “o modo 

mais baixo de subsistência” (7/389 Die niedrigste Weise der Subsistenz); porém, no 

caso, é ressaltado que “a pobreza em si não torna ninguém parte da populaça [ou 

plebe]: esta só é determinada como tal pela disposição de espírito que se combina com 

a pobreza” (Die Armut an sich macht keinen zum Pöbel: dieser wird erst bestimmt 

durch die mit der Armut sich verknüpfende Gesinnung), isto é, pelo fato de se tornar 

“leviano e avesso ao trabalho” (leichtsinnig und arbeitsscheu), pois, “com isso, surge 

na populaça [plebe] o mal de não ter a honra de assegurar sua subsistência mediante 

seu trabalho e de, contudo, pretender assegurá-la como direito seu” (Somit entsteht 

im Pöbel das Böse, daß er die Ehre nicht hat, seine Subsistenz durch seine Arbeit zu 

finden, und doch seine Subsistenz zu finden als sein Recht anspricht). Ao final, consta 

a frase: 

Contra a natureza, nenhum ser humano pode reivindicar um direito, mas na 
situação de sociedade a penúria (ou privação) [der Mangel] adquire igualmente a 
forma de uma injustiça [eines Unrechts], que é feita a esta ou aquela classe 
[Klasse]. A pergunta importante sobre como remediar [abzuhelfen] a pobreza 
[Armut] é uma pergunta que move e atormenta principalmente as sociedades 
modernas.14 

 

No § 245, Hegel fala ser um problema o fato de que “a subsistência dos 

carecidos” (die Subsistenz der Bedürftigen) seja “assegurada sem ser mediada pelo 

trabalho” (gesichert, ohne durch die Arbeit vermittelt zu sein), pois vai contra a 

                                                     
13 HEGEL. FD. § 244, p. 223. Cf. Hegel Werke. 7/389 „Das Herabsinken einer großen Masse unter das 
Maß einer gewissen Subsistenzweise, die sich von selbst als die für ein Mitglied der Gesellschaft 
notwendige reguliert - und damit zum Verluste des Gefühls des Rechts, der Rechtlichkeit und der Ehre, 
durch eigene Tätigkeit und Arbeit zu bestehen -, bringt die Erzeugung des Pöbels hervor, die 
hinwiederum zugleich die größere Leichtigkeit, unverhältnismäßige Reichtümer in wenige Hände zu 
konzentrieren, mit sich führt.“ 
14 HEGEL. FD. § 244 Z [TP]. Cf. Hegel Werke. 7/390 „Gegen die Natur kann kein Mensch ein Recht 
behaupten, aber im Zustande der Gesellschaft gewinnt der Mangel sogleich die Form eines Unrechts, 
was dieser oder jener Klasse angetan wird. Die wichtige Frage, wie der Armut abzuhelfen sei, ist eine 
vorzüglich die modernen Gesellschaften bewegende und quälende.“ 
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“autonomia e honra” (Selbständigkeit und Ehre) dos “indivíduos” (Individuen); e, em 

seguida, afirma: 

 
Aqui aparece que a sociedade civil-burguesa, apesar do seu excesso de riqueza 
[Übermaße des Reichtums], não é suficientemente rica [nicht reich genug ist], isto 
é, não possui, em seu patrimônio próprio [ihr eigentümlichen Vermögen], o 
suficiente para governar [obviar - zu steuern] o excesso de pobreza [dem 
Übermaße der Armut] e a produção da populaça [ou da plebe - Erzeugung des 
Pöbels].15 

 

Assim, Hegel ressalta a questão de que a “riqueza” (Reichtum) e até o “excesso 

de riqueza” (Übermaße des Reichtums) não é garantia da não existência ou da não 

produção da populaça ou da plebe (Pöbel)16, pois isso envolve a “disposição de espírito” 

(Gesinnung) de querer trabalhar, de não ser preguiçoso, de querer ser autônomo e 

honrado. 

Além disso, no § 245 A, consta o seguinte: 

 
Enquanto meio mais direto se comprovou (principalmente na Escócia), tanto 
contra a pobreza [Armut] como em particular contra o desaparecimento do pudor 
e da honra [die Abwerfung der Scham und Ehre], que são as bases subjetivas da 
sociedade, e contra a preguiça e o desperdício [die Faulheit und Verschwendung] 
etc., que engendram a populaça [ou a plebe - Pöbel], o abandonar os pobres 
[Armen] a seu destino e os entregar à mendicidade pública.17 

 

Trata-se de passagem que reforça o valor do “trabalho” (Arbeit), da “autonomia” 

(Selbständigkeit), do “pudor” (Scham), da “honra” (Ehre), sobretudo contra a 

“preguiça”  (Faulheit),   enquanto  uma  das  causas da  “populaça  ou  plebe”  

                                                     
15 HEGEL. FD. § 245, p. 223. Cf. Hegel Werke. 7/390 „Es kommt hierin zum Vorschein, daß bei dem 
Übermaße des Reichtums die bürgerliche Gesellschaft nicht reich genug ist, d. h. an dem ihr 
eigentümlichen Vermögen nicht genug besitzt, dem Übermaße der Armut und der Erzeugung des Pöbels 
zu steuern.“ 
16 Sobre isso, convém citar EICHENBERGER, Hernandez Vivan. Pobreza e Plebe em Hegel. Curitiba: 
UFPR, 2018, o qual, na p. 16, afirma: “(...) Hegel é explícito em afirmar que a pobreza não constitui a 
plebe, embora nem sempre ele pareça estabelecer uma clivagem evidente. O segundo ponto reside na 
existência de uma plebe rica [reiche Pöbel]. Isto é, a noção de uma plebe rica fortalece a ideia de que o 
central na definição do conceito de plebe repousa sobretudo em caracteres morais ou psicossociais. Essa 
noção se encontra em textos não publicados (as Lições sobre Filosofia do Direito de 1821-1822), mas 
também é possível detectá-la em pelo menos um texto de juventude, a partir de sugestões no Sistema 
da Eticidade (1802), tema esse cujas raízes parecem residir em Adam Ferguson.” Infelizmente, por 
questão de espaço, não veremos a distinção entre “plebe pobre” (arme Pöbel) e “plebe rica” (reiche 
Pöbel). 
17 HEGEL. FD. § 245 A, p. 223. Cf. Hegel Werke. 7/390-391 „Als das direkteste Mittel hat sich daselbst 
(vornehmlich in Schottland) gegen Armut sowohl als insbesondere gegen die Abwerfung der Scham und 
Ehre, der subjektiven Basen der Gesellschaft, und gegen die Faulheit und Verschwendung usf., woraus 
der Pöbel hervorgeht, dies erprobt, die Armen ihrem Schicksal zu überlassen und sie auf den 
öffentlichen Bettel anzuweisen.“ 
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(Pöbel).  

No § 246, Hegel afirma que, “por esta sua dialética, a sociedade civil-burguesa 

é impelida além de si mesma” (Durch diese ihre Dialektik wird die bürgerliche 

Gesellschaft über sich hinausgetrieben), a fim de “buscar os meios necessários de 

subsistência” (die nötigen Subsistenzmittel zu suchen). Já no § 248, fala-se da 

necessidade de “colonização” (Kolonisation), enquanto “nova demanda e novo 

campo” (neuen Bedarf und Feld) para “trabalho diligente” (Arbeitsfleißes), e no 248 

Z, fala-se do “aumento da população” (Zunahme der Bevölkerung) e do fato dela “não 

poder obter a satisfação de seus carecimentos mediante seu trabalho, quando a 

necessidade de consumo excede a produção” (die Befriedigung ihrer Bedürfnisse nicht 

durch ihre Arbeit gewinnen kann, wenn die Produktion das Bedürfnis der Konsumtion 

übersteigt); ora, no caso, se afirma: “Quando, então, a população crescia tanto, de 

modo que havia miséria para se prover, então, a juventude era enviada a uma nova 

área (...)” (Wenn nun die Bevölkerung so anwuchs, daß Not entstehen konnte, für sie 

zu sorgen, dann wurde die Jugend in eine neue Gegend geschickt).  

No § 252, Hegel apresenta a “corporação” (Korporation), como tendo “direito” 

(Recht), entre outros, “de cuidar [Sorge] de seus integrantes [Angehörigen] frente às 

contingências particulares, assim como de cuidar da cultura [Bildung] em vista da 

capacidade para ser integrado a ela”, a saber, “de maneira geral, de intervir por eles 

enquanto segunda família [zweite Familie]18, cuja posição permanece mais 

indeterminada para a sociedade civil-burguesa universal, que está mais distante dos 

indivíduos e do seu estado de miséria particular [besonderen Notdurft]”19. 

No § 253, Hegel fala da “segurança da subsistência” (Sicherung der Subsistenz) 

“mediante a qualificação” (durch Befähigung) e, no § 253 A, relaciona novamente o 

“luxo” (Luxus) e “a produção da populaça (§ 244)” (die Erzeugung des Pöbels (§ 244)), 

no caso citando “outras causas (por exemplo, a sempre maior mecanização do 

                                                     
18 Ver HEGEL. FD. § 255 A, p. 228: “Depois da família, a corporação constitui a segunda raiz ética do 
Estado, a qual está fundada na sociedade civil-burguesa” (Cf. Hegel Werke. 7/396 „Zur Familie macht 
die Korporation die zweite, die in der bürgerlichen Gesellschaft gegründete sittliche Wurzel des Staats 
aus.“) 
19 HEGEL. FD. § 252 A, p. 226. Cf. Hegel Werke. 7/394 „Die Korporation hat nach dieser Bestimmung 
unter der Aufsicht der öffentlichen Macht das Recht, ihre eigenen innerhalb ihrer eingeschlossenen 
Interessen zu besorgen, Mitglieder nach der objektiven Eigenschaft ihrer Geschicklichkeit und 
Rechtschaffenheit in einer durch den allgemeinen Zusammenhang sich bestimmenden Anzahl 
anzunehmen und für die ihr Angehörigen die Sorge gegen die besonderen Zufälligkeiten sowie für die 
Bildung zur Fähigkeit, ihr zugeteilt zu werden, zu tragen - überhaupt für sie als zweite Familie 
einzutreten, welche Stellung für die allgemeine, von den Individuen und ihrer besonderen Notdurft 
entferntere bürgerliche Gesellschaft unbestimmter bleibt.“ 
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trabalho)” (anderen Ursachen (z. B. das immer mehr mechanisch Werdende der 

Arbeit)). No caso, o autor relembra o § 244, que já vimos, e acrescenta um aspecto 

relevante da época20. 

Depois disso, no § 258, Hegel fala sobre “as singularidades empíricas segundo 

suas propriedades contingentes, força e fraqueza, riqueza e pobreza etc.” (die 

empirischen Einzelheiten nach ihren zufälligen Eigenschaften, Kraft und Schwäche, 

Reichtum und Armut usf.). Sobre isso, no § 258 A, menciona-se “a contingência da 

miséria” (7/401 der Zufälligkeit der Not), mas sem maiores informações. 

No § 270 A, Hegel fala de “tempos” ou “épocas de miséria [ou desgraça] pública” 

(Zeiten öffentlichen Elends) e, também, critica a visão de um “Estado” que “apenas é 

considerado uma organização da miséria” (der Staat so nur als eine Veranstaltung der 

Not betrachtet wird). No caso, Marcos Lutz Müller traduz (Seção: O Estado, 1998, p. 

56) por “uma organização da necessidade que constringe”21 e coloca a Nota 16, a saber:  

 
A tradução de ‘Not’ por ‘necessidade constringente’ me adveio por sugestão de 
Benedito Nunes, que a emprega no contexto de um estudo sobre Heidegger, e que 
me parece mais ampla e adequada do que ‘estado de necessidade’ ou ‘estado de 
emergência’, usualmente utilizadas, dotadas de um sentido mais estritamente 
jurídico que, embora às vezes presente, não abarca o significado mais amplo de 
‘Not’. 

 

Trata-se de aspecto relevante, pois realmente “Not” na Filosofia  do Direito  de 

Hegel é muito mais do que meramente “necessidade”22 do ponto de vista jurídico ou 

da Legalidade = Direito Abstrato, pois envolve também o aspecto da Moralidade  e  da 

Eticidade.  

No caso, convém registrar a relação com a afirmação alemã: “Not hat kein 

Gebot.” e a afirmação latina: “Necessitas legem non habet.”, traduzida por 

                                                     
20 Sobre isso, convém citar SAFATLE, Vladimir. A forma institucional da negação: Hegel, liberdade e os 
fundamentos do Estado moderno. In: Kriterion, Belo Horizonte, vol. 53, nº 125, p. 149-178, 2012, p. 
172: “(...) na aurora do século XIX, Hegel é um dos poucos filósofos a se mostrar claramente consciente 
tanto dos problemas que organizarão o campo da questão social nas sociedades ocidentais a partir de 
então quanto da real extensão destes problemas. Para ele, esta tendência de aumento das desigualdades 
e da pauperização, tendência que o leva a afirmar que por mais que a sociedade civil seja rica, ela nunca 
é suficientemente rica para eliminar a pobreza, é um problema que tem a força de bloquear a 
possibilidade da efetivação de uma forma de vida regulada pelo conceito de liberdade.” 
21 As duas outras ocorrências são no § 278 A, em Hegel de uma “situação de miséria, seja interna ou 
externa” (Zustande der Not aber, es sei innerer oder äußerlicher) [situação de necessidade 
constringente (MLM, 1998, p. 78)] e no § 294 A, em que também se fala de “miséria externa” (äußere 
Not) [necessidade constringente externa (MLM, 1998, p. 99)]. 
22 Convém lembrar da tradução de bedürfnen e Bedürfnis por “carecer” e “carecimento”, a fim de 
distinguir de notwendig e de Notwendigkeit, respectivamente, “necessário” e “necessidade”. 
Infelizmente, alguns traduzem Bedürfnis, Notwendigkeit e Not ambos por necessidade. 
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“‘Necessidade’ não tem lei.”; igualmente, a afirmação alemã: “Not kennt kein Gebot.”, 

traduzida por “‘Necessidade’ não conhece lei.”. Mas, para Hegel, trata-se da relação 

Not + Recht = Direito de Miséria (ou Direito de ‘Necessidade’ (Constringente), Direito 

de Emergência, Direito de Resistência23 ou Direito de Desobediência Civil). 

Em suma, o Projeto Sistemático ou o Sistema de G. W. F. Hegel, com suas 

tríades e sub-tríades e o seu processo dialético-especulativo de “suprassumir” 

(aufheben), isto é, de negar (sumir), conservar (assumir) e elevar (supra), ressalta, por 

exemplo, a necessidade lógica de visualizar e compreender melhor a abrangência e a 

importância do conceito de “direito” (Recht) no seu Sistema, sobretudo na Filosofia do 

Espírito Objetivo ou na Filosofia do Direito, sendo compreendido de forma triádica, a 

saber: Direito da Legalidade, Direito da Moralidade e Direito da Eticidade. Afinal, 

existem, respectivamente, “obrigações” (legais), “deveres” (morais) e “direitos” (legais, 

morais e da eticidade)24, que valem para todos. Ora, como veremos, há a “imputação” 

(Zurechnung) ou “imputabilidade” (Zurechnungsfähigkeit) jurídica, moral e da 

                                                     
23 O que é Direito de Resistência? Resistência ao quê? Tradicionalmente, trata-se da resistência contra 
a tirania; contra a opressão; contra a ação ilegítima do poder constituído; contra a violação dos direitos; 
contra [o risco] à vida, etc. Mas, é algo eventual - extraordinário ou constante - ordinário? Direito de 
Resistência, por exemplo, que reage [apenas] à negação da vida ou que é [também] a afirmação da vida?  
Sobre isso, convém citar COTRIM JÚNIOR, Dorival Fagundes. O Direito de Resistência em Spinoza e a 
Institucionalização do Decreto Nº 8.243/14. In: Revista Espinosanos, n. 39, p. 287-315, jul.-dez 2018, 
o qual, na p. 288, afirma, em “1. Direito de resistência em diferentes visões”, o seguinte: “Direito de 
Resistência é uma categoria ou instituição jurídica ou mesmo uma afirmação prática através das 
singularidades objetivando resistir, insurgir, firmar, não sucumbir perante um choque com outro (s) 
corpo (s) que ameacem as suas próprias sobrevivências ou que represente uma violência lato sensu aos 
valores éticos de cada uma, sendo ao longo da história afirmado e confirmado de diferentes formas. [...] 
Outros apontam que a ação de resistir ao direito surgiu na Grécia Antiga, sob o exercício de Sófocles em 
sua peça Antígona, sendo esta e sua outra irmã Ismênia os símbolos de resistência à tirania, não sendo 
desenvolvida ali naquele contexto, mas influenciando a doutrina clássica do pensamento sobre o direito 
de resistir (COSTA, 2006, p. 18). [COSTA, N. N. (2006), Ciência Política. Rio de Janeiro: Forense.]” 
Além disso, na p. 289, ele afirma: “Normalmente, na tradição jurídico-filosófica da modernidade mais 
conhecida, o direito de resistência é visto a partir desta perspectiva negativa de tão somente resistir, 
estando associado com a desobediência civil [...].” 
Mas, no caso, convém citar também HECK, José N. Direito e Lei em I. Kant. In: Revista Síntese Nova 
Fase, Belo Horizonte, v. 25, n. 80, p. 43-72, 1998, o qual, na p. 55, afirma: “Contrariamente a Kant, 
constituições modernas positivam um direito ativo à resistência (Art. 20 IV da Lei Fundamental alemã). 
[...] Kant proclama um direito restrito de desobediência civil, quando a obediência a uma ordem fere 
direta e imediatamente a lei moral.” E no caso, ele afirma existir uma “incompatibilidade entre Hegel e 
Kant”, a saber: “Enquanto a filosofia política de Hegel pode ser vista como a mais engenhosa superação 
filosófica da coerção, o republicanismo kantiano faz dela um princípio normativo por definição. A ideia 
hegeliana de eticidade [...] não coaduna com a legitimação jurídica do poder apostrofada por Kant in 
statu civile.”  
Na nota de rodapé do § 258 da Filosofia do Direito (1821), fala-se de “resistência frente ao ilícito” 
(Widerstand gegen Unrecht). Resistência = Widerstand em Hegel. 
24 Traduzimos Pflicht e Verpflichtung por “obrigação” e não por “dever”, a fim de diferenciar do verbo 
“dever” (sollen) e do substantivo “dever-ser” (Sollen). Traduzimos unrecht e Unrecht(lichkeit) por 
“ilícito” e “ilicitude”, pois se trata do que é “não-direito”, “contrário ao direito”. Assim, para distinguir, 
traduzimos ungerecht e Ungerechtigkeit por “injusto” e “injustiça”. 
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eticidade, pois toda a “ação” (Handlung), segundo o “direito da vontade subjetiva” 

(Recht des subjektiven Willens), precisa ser “imputada” (zugerechnet) ao indivíduo, 

“segundo o conhecimento que tem do valor dela [da ação] nessa objetividade, como 

lícita ou ilícita, boa ou má, legal ou ilegal, segundo seu conhecimento de seu valor [...]” 

(§ 132 [TP] nach seiner Kenntnis von ihrem Werte, den sie in dieser Objektivität hat, 

als rechtlich oder unrechtlich, gut oder böse, gesetzlich oder ungesetzlich zugerechnet 

werde). 

Logo depois, no § 132 A, Hegel ainda afirma o seguinte: 

 
O direito do sujeito de conhecer a ação na determinação do bem e do mal, do legal 
e do ilegal, tem por consequência nas crianças, nos imbecis, nos loucos, segundo 
também esse aspecto, diminuir ou suprassumir a imputabilidade. Contudo, não se 
pode fixar um limite determinado para tais situações e para a imputabilidade. Mas 
fazer da cegueira do instante, da excitação da paixão, da embriaguez e de modo 
geral de tudo o que se chama a força dos impulsos sensíveis (na medida em que 
está excluído o que funda o direito de miséria [Notrecht], § 127) as razões na 
imputação [Zurechnung] e na determinação do próprio crime e de sua 
punibilidade [Strafbarkeit] e considerar tais circunstâncias como se elas 
abolissem a culpa [Schuld] do criminoso, isso quer dizer igualmente (ver § 100, § 
119 anotação) não tratá-lo conforme o direito e a honra que competem ao ser 
humano, enquanto sua natureza é precisamente ser por essência um universal e 
não um ser do instante abstrato, isolado do saber. 25 

 

Assim, em suma, todo “indivíduo” é: 1º “pessoa”; 2º “sujeito” e 3º “membro” de 

uma “família”, de uma “sociedade civil-burguesa” e de um “Estado”, neste enquanto 

“cidadão”. Enfim, assim sendo, as “ações” dos indivíduos, enquanto “pessoas” jurídicas 

ou legais, “sujeitos” morais e, ainda, “membros” ou “cidadãos” éticos, estão sempre em 

“relação”, “vinculação” ou “articulação” com as ações dos outros (isto é, são públicas 

ou intersubjetivas ou não meramente privadas).  

Ora, Hegel afirma que somente para indivíduos em situação de “demência”, 

como “loucos e imbecis”, ou ainda em situação de ausência de saber a noção de limites 

                                                     
25 HEGEL. FD. § 132 A, p. 145. Cf. Hegel Werke. 7/246-247 „Das Recht des Subjekts, die Handlung in 
der Bestimmung des Guten oder Bösen, des Gesetzlichen oder Ungesetzlichen zu kennen, hat bei 
Kindern, Blödsinnigen, Verrückten die Folge, auch nach dieser Seite die Zurechnungsfähigkeit zu 
vermindern oder aufzuheben. Eine bestimmte Grenze läßt sich jedoch für diese Zustände und deren 
Zurechnungsfähigkeit nicht festsetzen. Verblendung des Augenblicks aber, Gereiztheit der 
Leidenschaft, Betrunkenheit, überhaupt was man die Stärke sinnlicher Triebfedern nennt (insofern das, 
was ein Notrecht (§ 120) begründet, ausgeschlossen ist), zu Gründen in der Zurechnung und der 
Bestimmung des Verbrechens selbst und seiner Strafbarkeit zu machen und solche Umstände 
anzusehen, als ob durch sie die Schuld des Verbrechers hinweggenommen werde, heißt ihn gleichfalls 
(vgl. § 100, 119 Anm.) nicht nach dem Rechte und der Ehre des Menschen behandeln, als dessen Natur 
eben dies ist, wesentlich ein Allgemeines, nicht ein abstrakt Augenblickliches und Vereinzeltes des 
Wissens zu sein.“ 
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(do que é legal/ilegal, moral/imoral, lícito/lícito), como as “crianças” na fase infantil, 

existe “inimputabilidade total ou menor”. Assim, sobre os demais, Hegel fala de seu 

respectivo “valor e dignidade” (Wert und Würde - § 21, § 131 e § 132 A), pois, senão, 

seria “não tratá-lo conforme o direito e a honra de ser humano” (nicht nach dem 

Rechte und der Ehre des Menschen behandeln - § 132 A), ou segundo “o [elemento] 

ético e o valor supremo do ser humano” (das Sittliche und der höchste Wert des 

Menschen - § 140 A). 

Além disso, no § 209 A, Hegel ainda declara: 

 
Pertence à cultura [Bildung], ao pensar como consciência do singular na forma da 
universalidade, o fato de que eu seja apreendido enquanto pessoa universal, no 
que todos são idênticos. O ser humano vale assim porque ele é ser humano, não 
porque ele é judeu, católico, protestante, alemão, italiano etc. Essa consciência, 
pela qual o pensamento vale, é de uma importância infinita, – apenas é insuficiente 
quando se fixa, enquanto cosmopolitismo, num opor-se à vida concreta do 
Estado.26 

 

Assim, isso é “insuficiente”, pelo menos enquanto não for “universalmente 

reconhecido, sabido e querido e, mediado por esse ser sabido e ser querido, ter validade 

e efetividade objetiva” (§ 209)27. Um exemplo do que precisa tornar-se 

“universalmente reconhecido, sabido e querido” é o chamado Notrecht = direito de 

miséria (direito de penúria, direito de necessidade (constringente) ou direito de 

emergência), mencionado no § 132 A, remetendo ao § 127, que veremos na sequência 

do texto.  

 

Ocorrências de Notrecht na Filosofia do Direito 

 

No § 12728, Hegel declara: 

                                                     
26 HEGEL. FD. § 209 A, p. 203. Cf. Hegel Werke. 7/360 „Es gehört der Bildung, dem Denken als 
Bewußtsein des Einzelnen in Form der Allgemeinheit, daß Ich als allgemeine Person aufgefaßt werde, 
worin Alle identisch sind. Der Mensch gilt so, weil er Mensch ist, nicht weil er Jude, Katholik, 
Protestant, Deutscher, Italiener usf. ist. Dies Bewußtsein, dem der Gedanke gilt, ist von unendlicher 
Wichtigkeit, - nur dann mangelhaft, wenn es etwa als Kosmopolitismus sich dazu fixiert, dem konkreten 
Staatsleben gegenüberzustehen.“ 
27 HEGEL. FD. § 209, p. 203. Cf. Hegel Werke. 7/360 „(...) allgemein Anerkanntes, Gewußtes und 
Gewolltes zu sein und, vermittelt durch dies Gewußt- und Gewolltsein, Gelten und objektive 
Wirklichkeit zu haben. “ 
28 Antes, no [zu § 126 Anm.], consta: “(...) as perguntas [vinculadas] a essas contradições do bem-estar 
e direito - também direito de miséria - dizem respeito apenas a casos de uma esfera altamente 
delimitada;” ([TP] Cf. Hegel Werke. 7/239 „(...) die Fragen, die sich auf diese Gegensätze von Wohl und 
Recht - auch Notrecht - [beziehen], betreffen nur Fälle einer höchst beschränkten Sphäre;“). 
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A particularidade dos interesses da vontade natural, reunida em sua totalidade 
simples, é o ser-aí pessoal enquanto vida [Leben]. Essa [vida], no perigo último 
[letzten Gefahr] e em conflito com a propriedade jurídica do outro, tem a invocar 
(não enquanto concessão [Billigkeit], porém enquanto direito [Recht]) um direito 
de miséria [ein Notrecht], visto que, de um lado, se encontra a violação infinita de 
um ser-aí, e nisso a privação total do direito, e, do outro lado, encontra-se apenas 
a violação de um ser-aí delimitado, singular, da liberdade, em que se reconhece o 
direito como tal e ao mesmo tempo sua capacidade jurídica [Rechtsfähigkeit] do 
que apenas é lesado nessa propriedade.29 

 

Sobre isso, Kervégan afirma: 

 
Desconhecido do direito romano, o jus necessitatis (direito de necessidade ou de 
emergência) foi teorizado pelos canonistas medievais e, desde então, faz parte das 
ações ordinárias da cultura jurídica ocidental; em particular, a tradição tomista o 
absolutizou. A defesa do jus necessitatis aqui produzido por Hegel é 
principalmente destinada a contrariar o argumento kantiano segundo o qual este 
“alegado direito” repousa sobre uma confusão danosa entre direito e ética; ora, 
"não há necessidade de tornar legal aquilo é injusto [ilícito]" (Doutrina do Direito, 
p. 110).30 

 

No  caso,  convém   citar   Immanuel  Kant,  A  metafísica  dos   costumes   (Die 

 Metaphysik der Sitten), “Apêndice à Introdução à Doutrina do Direito”, na parte “Do 

direito equívoco [Vom zweideutigen Recht] (Ius aequivocum)”31, em que se afirma:  

 

Uma competência para exercer coerção [zwingen] está relacionada a qualquer 
direito em sentido restrito (ius strictum). Mas as pessoas pensam também em um 
direito num sentido mais lato (ius latium), no qual nenhuma lei existe pela qual 
uma competência de exercer coerção [zwingen] pudesse ser determinada. Destes 
verdadeiros ou pretensos direitos há dois: a equidade [Billigkeit - Aequitas] e o 
direito de necessidade [Notrecht]. A primeira admite um direito sem coerção 
[Recht ohne Zwang]; o segundo, a coerção sem um direito [Zwang ohne Recht].32 

                                                     
29 HEGEL. FD. § 127, p. 142. Cf. Hegel Werke. 7/239-240 „Die Besonderheit der Interessen des 
natürlichen Willens, in ihre einfache Totalität zusammengefaßt, ist das persönliche Dasein als Leben. 
Dieses in der letzten Gefahr und in der Kollision mit rechtlichen Eigentum eines anderen hat ein 
Notrecht (nicht als Billigkeit, sondern als Recht) anzusprechen, indem auf der einen Seite die 
unendliche Verletzung des Daseins und darin die totale Rechtlosigkeit, auf der andern Seite nur die 
Verletzung eines einzelnen beschränkten Daseins der Freiheit steht, wobei zugleich das Recht als 
solches und die Rechtsfähigkeit des nur in diesem Eigentum Verletzten anerkannt wird.“ 
30 KERVÉGAN, Nota 2, p. 204: « Inconnu du droit romain, le jus necessitatis (droit de nécessité ou de 
détresse) a été théorisé par les canonistes médiévaux, et fait dès lors partie du fonds commun de la 
culture juridique occidentale; en particulier, la tradition thomiste l’a absolutisé. La défense du jus 
necessitatis ici produite par Hegel est surtout destinée à contrer l’argument kantien selon lequel ce 
« prétendu droit » repose sur une confusion dommageable entre droit et éthique; or, « il ne saurait y 
avoir de nécessité qui rende légal ce qui est injuste » (Doctrine du Droit, p. 110). » 
31 Citaremos, sem alterar a tradução: KANT, Immanuel. A metafísica dos costumes. Tradução, textos 
adicionais e notas Edson Bini. Bauru, SP: EDIPRO, 2003. 
32 KANT. A metafísica dos costumes. 2003, p. 79-80:. „Mit jedem Recht in enger Bedeutung (ius 
strictum) ist die Befugnis zu zwingen verbunden. Aber man denkt sich noch ein Recht im weiteren Sinne 
(ius latum), wo die Befugnis zu zwingen durch kein Gesetz bestimmt werden kann. – Dieser, wahren 
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Já na parte “II. O direito de necessidade [Das Notrecht] (Ius necessitatis)” 

consta:  

A divisa [O lema] do direito de necessidade [Notrechts] é: "a necessidade não tem 
lei [Not hat kein Gebot] (necessitas non habet legem)". No entanto, não poderia 
haver necessidade [Not] alguma que fizesse o que é injusto [unrecht] se conformar 
à lei.33 

 

Além disso, na sequência, Kant afirma: 

 
Vê-se que em ambas as avaliações do que é direito (em termos de um direito de 
equidade e um direito de necessidade [Notrechte]), a equivocidade ou 
ambiguidade (aequivocatio) nasce do confundir a base objetiva com a subjetiva 
[der objektiven mit den subjektiven Gründen] de exercer o direito (perante a razão 
e perante um tribunal).34 
 

 

No caso, “o conceito de direito” (der Begriff des Rechts), mencionado por Kant, 

parece opor meramente Legalidade versus Moralidade, a base, a razão ou o 

fundamento (Grund) objetivo e subjetivo, sem levar em conta a Eticidade, o que Hegel 

propriamente faz e defende. 

Além disso, no § 127 A, afirma-se: 

 

Do direito de miséria [Notrecht] deriva o benefício da imunidade [ou da 
competência - Wohltat der Kompetenz - benificium competentiae], pelo qual se 
deixam ao devedor as ferramentas de trabalho, os instrumentos de lavoura, as 
vestimentas, de maneira geral se deixa seu patrimônio, isto é, da propriedade do 
credor tanto quanto é considerado como contribuindo para a possibilidade de sua 
manutenção – conforme seu estamento [social].35 

 

Sobre isso, Kervégan afirma: “die Wohltat der Kompetenz; este termo é o 

equivalente alemão do vocábulo latino benificium competentiae. Este é o “favor 

especial  de  amenizar  uma condenação [de uma pessoa] apenas no  limite   dos   seus 

                                                     
oder vorgeblichen, Rechte sind nun zwei: die Billigkeit und das Notrecht; von denen die erste ein Recht 
ohne Zwang, das zweite einen Zwang ohne Recht annimmt, (…)“ 
33 KANT. A metafísica dos costumes. 2003, p. 82: „Der Sinnspruch des Notrechts heißt: »Not hat kein 
Gebot (necessitas non habet legem)«; und gleichwohl kann es keine Not geben, welche, was unrecht ist, 
gesetzmäßig machte.“ 
34 KANT. A metafísica dos costumes. 2003, p. 82: „Man sieht: daß in beiden Rechtsbeurteilungen (nach 
dem Billigkeits- und dem Notrechte) die Doppelsinnigkeit (aequivocatio) aus der Verwechselung der 
objektiven mit den subjektiven Gründen der Rechtsausübung (vor der Vernunft und vor einem Gericht) 
entspringt (…)“. 
35 HEGEL. FD. § 127 A, p. 142. Cf. Hegel Werke. 7/240 „Aus dem Notrecht fließt die Wohltat der 
Kompetenz, daß einem Schuldner Handwerkszeuge, Ackergeräte, Kleider, überhaupt von seinem 
Vermögen, d. i. vom Eigentum der Gläubiger so viel gelassen wird, als zur Möglichkeit seiner - sogar 
standesgemäßen - Ernährung dienend angesehen wird. “ 
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recursos” (Girard, Direito Romano, p. 617).”36 Por fim37, no § 127 Z, consta: 

 
A vida [Leben], enquanto soma dos fins, tem um direito [Recht] frente ao direito 
abstrato [abstrakte Recht]. Se, por exemplo, alguém rouba um pão para poder se 
alimentar, então, com isso, a propriedade de uma pessoa é lesada [verletzt], mas 
seria ilícito [unrecht] considerar esta ação como um roubo ordinário. Se não se 
permitir a um ser humano, cuja vida [Leben] está em perigo, agir desta maneira, 
então seria como considerá-lo sem direito [rechtlos] e, ao privá-lo de sua vida 
[Leben], se negaria sua total liberdade [seine ganze Freiheit]. Para a segurança da 
vida [Sicherung des Lebens] há certamente uma multiplicidade de elementos, e se 
miramos o futuro [Zukunft], então precisamos considerar cada um deles. Mas o 
necessário [notwendig] é, agora, apenas viver [nur, jetzt zu leben], o futuro não é 
absoluto e permanece na contingência [Zufälligkeit]. 38 

 

Além disso, ainda no § 127 Z, se afirma: 

 
Por isso, apenas a miséria [Not] do presente imediato pode justificar [kann ... 
berechtigen] uma ação ilícita [einer unrechtlichen Handlung], porque na sua 
omissão [Unterlassung] mesma se cometeria uma, e de fato, a mais elevada 
ilicitude [des höchsten Unrechts], a saber, a total negação do ser-aí da liberdade; - 
o beneficium competentiae [o benefício da imunidade ou da competência] tem 
aqui seu lugar, pois nas vinculações de parentesco e outras relações mais próximas, 
reside o direito de reclamar a não total sujeição ao direito [nicht gänzlich dem 
Rechte hingeopfert].39  

 

Sobre isso, convém citar Thadeu Weber, que assevera o seguinte: 

 
[...] a crítica de Hegel ao formalismo da moral kantiana, sobretudo através do 
“direito de emergência” (Notrecht). Para o filósofo de Königsberg, reconhecer a 
validade universal da lei moral e abrir uma exceção a seu favor é incorrer numa 
contradição. Há uma defesa da validade apriorística da lei, independente das 
circunstâncias. Em contraposição a isso, Hegel defende um direito de abrir uma 

                                                     
36 KERVÉGAN, Nota 3, p. 204: « die Wohltat der Kompetenz; ce terme est l’équivalent allemand du 
vocable latin benificium competentiae. Il s’agit de la «faveur spéciale de n’amener une condammation 
[d’une personne] que dans la limite de ses ressources». (Girard, Droit romain, p. 617). » 
37 O termo Notrecht ocorre também em [zu § 127] e [zu § 128], mas são adendos de alunos sem devida 
clareza. 
38 HEGEL. FD. § 127 Z [TP]. Cf. Hegel Werke. 7/240-241 „Das Leben, als Gesamtheit der Zwecke, hat 
ein Recht gegen das abstrakte Recht. Wenn es z. B. durch Stehlen eines Brotes gefristet werden kann, 
so ist dadurch zwar das Eigentum eines Menschen verletzt, aber es wäre unrecht, diese Handlung als 
gewöhnlichen Diebstahl zu betrachten. Sollte dem am Leben gefährdeten Menschen nicht gestattet sein, 
so zu verfahren, daß er sich erhalte, so würde er als rechtlos bestimmt sein, und indem ihm das Leben 
abgesprochen würde, wäre seine ganze Freiheit negiert. Zur Sicherung des Lebens gehört freilich ein 
Mannigfaches, und sehen wir auf die Zukunft, so müssen wir uns auf diese Einzelheiten einlassen. Aber 
notwendig ist es nur, jetzt zu leben, die Zukunft ist nicht absolut und bleibt der Zufälligkeit 
anheimgestellt.“ 
39 HEGEL. FD. § 127 Z [TP]. Cf. Hegel Werke. 7/241 „Daher kann nur die Not der unmittelbaren 
Gegenwart zu einer unrechtlichen Handlung berechtigen, weil in ihrer Unterlassung selbst wieder das 
Begehen eines, und zwar des höchsten Unrechts läge, nämlich die totale Negation des Daseins der 
Freiheit; - das beneficium competentiae hat hier seine Stelle, indem in verwandtschaftlichen 
Beziehungen oder in anderen Verhältnissen der Nähe das Recht liegt, zu verlangen, daß man nicht 
gänzlich dem Rechte hingeopfert werde.“ 
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exceção a seu favor em caso de extrema necessidade. Está em jogo uma ameaça à 
vida. É um direito e não uma concessão. (...) O direito de emergência é, na verdade, 
um recurso contra a injustiça ou contra as consequências injustas da aplicação da 
lei. O conflito de direitos no seu efetivo exercício exige ponderação e 
hierarquização.40 

 

Além disso, ele ainda defende que:  

 
O direito de emergência [Notrecht] é o marco decisivo no diálogo entre Kant e 
Hegel para demarcar o avanço deste no que se refere à realização da justiça em 
situações de extrema necessidade. A garantia da preservação da vida e tudo o que 
isso importa (por exemplo, necessidades básicas materiais) é o princípio básico de 
qualquer instituição que queira assegurar os mínimos padrões de justiça.41  

 

Convém citar também Alcione Roberto Roani, que afirma: 

 
Para Hegel, diferentemente de Kant, cada indivíduo tem condição de abrir uma 
exceção a seu favor, dado o fato de estar em uma situação de extrema necessidade, 
ou seja, "em perigo extremo e em colisão com a propriedade jurídica de outro" 
(RPh, § 127). (...) O direito de emergência leva em conta a vida, nem que para isso 
tenha de lesar a propriedade de outro. (...) O direito à vida, nesse caso, é um direito 
primário, e está além do direito à propriedade. (...) A fome é a mais clara ilustração 
do direito de emergência, pois é algo presente, imediato, que não aguarda uma 
decisão futura.42 

 

Assim, em suma, Hegel tem consciência de que situações de miséria (Not), de 

estado de miséria ou penúria (Notdurft), de pobreza (Armut), etc., versus de 

acumulação de riquezas (Anhäufung der Reichtümer), de luxo (Luxus), etc., podem 

trazer o mal da populaça ou plebe (Pöbel), que não tem a honra (Ehre) de assegurar 

sua subsistência, mediante seu trabalho (seine Subsistenz durch seine Arbeit). Ora, o 

Notrecht, enquanto “direito de miséria”, exatamente quer garantir a todos a sua 

dignidade e seu valor, pois é o direito de violar os direitos de outros quando do perigo 

extremo de perder a vida como tal. 

 

Considerações Finais 

 

Em resumo, um dos  aspectos mais  importantes do  direito  hegeliano é  o  que 

                                                     
40 WEBER, Thadeu. Direito, Justiça e Liberdade em Hegel. In: Textos & Contextos, Porto Alegre, v. 13, 
n. 1, p. 20-30, jan./jun. 2014. p. 24-25. 
41 Idem, p. 29. 
42 ROANI, Alcione Roberto. A filosofia do direito de Hegel: o agir ético e político conforme a Moralität 
e a Sittlichkeit. In: Revista de Ciências Humanas, Florianópolis: EDUFSC, n. 38, p. 295-316, outubro 
de 2005. p. 304 e 305. 
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evidencia a dignidade e o valor da vida ou o direito de conservar a sua vida, via, entre 

outros, o Notrecht = “direito de miséria [de penúria, emergência, ‘necessidade’ 

(constringente), extrema necessidade ou extremo carecimento]”. Ora, é o direito de 

fazer uso dos meios possíveis para a preservação da vida. Isso tem como núcleo de 

sustentação a inviolabilidade da pessoa humana, de sua vida e liberdade. É a garantia 

de uma espécie de um “mínimo existencial”, que visa assegurar as condições mínimas 

de uma vida digna. Tudo isso é assegurado pelo Notrecht. É o direito de abrir exceção, 

dependendo das circunstâncias, em seu favor, por exemplo, no caso de perigo extremo 

ou último (letzten Gefahr) de vida.  

Mas, para Hegel, considerar as circunstâncias não significa abrir exceções 

ilimitadas ou discricionárias, pois, nas mesmas circunstâncias descritas, estas 

exceções também devem ser universalizáveis. Trata-se, assim, de um direito 

fundamental e não de uma concessão. Ora, o direito à propriedade privada, para Hegel, 

deve ser respeitado, mas há situações de perigo extremo que comprometem princípios 

inalienáveis, como o direito à vida. Por exemplo, quando um pai rouba um pão para 

não deixar morrer seu filho de fome, assim, ele comete um certo delito jurídico e uma 

falta moral (a saber, roubar), mas, se não o fizesse, faria, segundo Hegel, um delito 

jurídico e uma falta moral muito maior (a saber, deixar seu filho morrer de fome). 

Assim, para Hegel, impõe-se legitimamente que o Notrecht faça valer, por exemplo, o 

direito a viver, mesmo que, em alguns casos, em detrimento do citado direito de 

propriedade privada. Existe, com isso, uma hierarquia de direitos. 

Por fim, indo além do que Hegel diz literalmente, Notrecht pode ser visto 

também enquanto “Direito de resistência” (Widerstandsrecht), ainda como “o direito 

de resistência” (Das Recht auf Widerstand), porque como se diz: “Onde o direito se 

torna ilícito, a resistência se torna obrigação/dever!” (Wo Recht zu Unrecht wird, wird 

Widerstand zur Pflicht!). 

Em suma, são elementos, entre outros, que destacam a importância e certa 

atualidade dos conceitos hegelianos de miséria (Not) e de direito de miséria 

(Notrecht), expondo e analisando a preocupação de Hegel com o valor (Wert) e a 

dignidade (Würde) da vida de todo ser humano. 
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 12. A SOLUÇÃO DA POBREZA ATRAVÉS DA REPRESENTAÇÃO 

POLÍTICA NA FILOSOFIA DO DIREITO DE HEGEL 
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Pedro Geraldo Aparecido Novelli1 

 

Introdução  

 

Em sua Filosofia do Direito o pensador alemão G.W.F. Hegel se detém sobre a 

questão da pobreza que ele qualifica como crime. O filósofo é bastante duro e incisivo 

nessa sua afirmação. Isso se deve, segundo Hegel, pelo fato de que o pobre não 

somente é desprovido da satisfação de suas necessidades primárias, mas também das 

condições para superar o estado de carência que o priva igualmente de sua dignidade. 

Nesse sentido o conceito de liberdade faz por merecer uma maior e melhor 

compreensão. O texto das Lições sobre a Filosofia da História Universal expõe o 

desenvolvimento da consciência da liberdade ao longo dos tempos e se apresenta como 

material fundamental para tal investigação no pensamento de Hegel. A própria 

Filosofia do Direito termina com a exposição da história universal indicando que nem 

mesmo o Estado compreendido como a marcha de Deus na terra representa o fim, mas 

que esse encontra-se na história e na história de todos os povos. Mas, como a privação 

da liberdade se encontra na origem da constituição da pobreza? O pobre deixa de ser 

livre por ser pobre? Ou a liberdade tem um limite na pobreza?  Nascemos 

determinados pela geografia e pela história. Nascemos num dado país, numa dada 

cultura, com uma dada língua, numa dada família, numa dada cidade, numa dada 

situação sócioeconômica, com uma dada sexualidade. Na medida em que 

reconhecemos essas determinações podemos empreender tanto a confirmação como a 

negação de cada uma delas. Podemos viver diferentemente das determinações 

recebidas a partir do nascimento. Podemos morrer diferentemente das determinações 

que nos demos enquanto vivos. Isso não significa que estejamos falando de algo fácil 

                                                     
1 Departamento de Filosofia – FFC – Unesp – Marília. E-mail: pedro.novelli@unesp.br 
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nem tranquilo. As barreiras não são poucas, mas além de muitas também podem se 

multiplicar. Que o querer possa ser mais facilmente realizado no que diz respeito 

somente a nós individualmente parece não representar muitos problemas. No entanto, 

o indivíduo não se constitui enquanto indivíduo a partir de si, mas assim se identifica 

na medida em que resulta de um contexto que o supera sem que desapareça nele, ou 

seja, a coletividade como comunidade ou sociedade. Se, a determinação do indivíduo 

depende muito da coletividade, então de acordo com a organização coletiva o indivíduo 

pode ser promovido ou rebaixado. Desse modo a liberdade é sempre afirmada ou 

negada na relação que os indivíduos travam entre si o que contraditoriamente indica 

que a liberdade continua presente mesmo sendo aparentemente negada, pois o que 

cada um experimenta ou que todos experimentam confirma o querer que, entretanto, 

nem sempre se reconhece estando em curso. A liberdade não é realização de um, mas 

de, pelo menos, dois ou da relação. Então, como é que alguém pode ser pobre sozinho? 

A questão aqui considerada é se a representatividade política constituir-se-ia uma 

solução para a pobreza segundo Hegel. 

 

Pobreza, economia na sociedade civil burguesa 

 

Hegel apresenta em suas “Linhas Fundamentais da Filosofia do Direito” 

diversas soluções para a pobreza que ele mesmo considera como a questão mais 

premente de sua época (desgraçadamente também da nossa) e que exige uma 

resolução por parte das sociedades modernas. “A importante questão como seria 

eliminar a pobreza, é uma premência que move e atormenta as sociedades modernas.” 

2 As soluções apresentadas por Hegel vão desde a mendicância até a inserção nas 

corporações. No entanto, todas as soluções indicadas por Hegel são avaliadas por ele 

como ineficazes não passando de meros paliativos que resolvem o problema da 

pobreza momentaneamente. Deve-se mencionar aqui que a origem da pobreza, para 

Hegel, não é de caráter individual, mas coletivo. Não é o fato do indivíduo ser 

preguiçoso ou indolente que gera a pobreza, mas a organização social na qual ele se 

encontra. Nas palavras de Hegel a origem da pobreza encontra-se no momento da 

sociedade civil burguesa que se caracteriza pela promessa de satisfação de toda e 

                                                     
2 “Die wichtige Frage, wie der Armut abzuhelfen sei, ist eine vorzüglich die modernen Gesellschaften 
bewegende und quälende.” (Hegel. 1970, § 244, Z.) . 
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qualquer carência para todos indiscriminadamente, mas que na verdade não tem 

condições para cumprir o prometido por não ser rica o suficiente. Se, por um lado, a 

pobreza não se origina no indivíduo, por outro lado, Hegel é enfático ao afirmar que o 

indivíduo jogado na pobreza tem sua autoestima diminuída fazendo-o aí, então, 

desinteressado em superar suas carências. Cada uma das soluções para a pobreza 

conforme Hegel as considera apontam para além da sociedade civil burguesa, pois 

implica, por exemplo, desde a mendicância repartir a riqueza acumulada indo de 

procedimentos mais espontâneos até mais sistemáticos e instituídos. Daí, a solução 

para a pobreza somente pode ser encontrada, obtida, fora da sociedade civil burguesa 

fazendo com que ela deixe de ser o que é, o que parece criar um outro problema, ou 

seja, o cerceamento exagerado da subjetividade, e, consequentemente, o 

enfraquecimento da objetividade na efetividade do Estado. Para Hegel um Estado forte 

deve ser capaz de suportar a extrema realização da subjetividade sem que esta, no 

entanto, ultrapasse os limites que se fazem necessários para a existência do Estado.  

 
O Estado é a efetividade ética, - o espírito ético enquanto vontade substancial 
manifesta, nítida a si mesma, que se pensa e se sabe e realiza o que sabe e na 
medida em que sabe. No costume, ele [o Estado] tem sua existência imediata e, na 
autoconsciência do singular, no saber e na atividade do mesmo, a sua exigência 
imediata, assim como essa, mediante a disposição de espírito nele [no Estado], 
como sua essência, seu fim e seu produto de sua atividade, tem sua liberdade 
substancial.3  

 

Ora, para além do momento da sociedade civil burguesa encontra-se o 

momento do Estado, pois este é, de fato, a solução para o problema da pobreza porque 

uma tal solução para um problema de origem coletiva somente pode ser enfrentada 

igualmente pelo parâmetro da coletividade ainda mais desenvolvida e que se quer 

coletividade independentemente dos afetos envolvidos e do interesse sobre a 

satisfação das carências. Hegel se orienta pela compreensão grega antiga que reúne 

indivíduo e coletividade ou pela qual o indivíduo tem sua essência na comunidade. Na 

antiga Atenas o homem precisava somente saber o que o bem era e exercê-lo. Não havia 

questionamento sobre saber ou não o bem, mas sim em saber o que ele seria. A 

                                                     
3 HEGEL. 2010. § 257. “Der Staat ist die Wirklichkeit der sittlichen Idee - der sittliche Geist, als der 
offenbare, sich selbst deutliche, substantielle Wille, der sich denkt und weiß und das, was er weiß und 
insofern er es weiß, vollführt. An der Sitte hat er seine unmittelbare und an dem Selbstbewußtsein des 
Einzelnen, dem Wissen und Tätigkeit desselben, seine vermittelte Existenz, so wie dieses durch die 
Gesinnung in ihm, als seinem Wesen, Zweck und Produkte seiner Tätigkeit, seine substantielle Freiheit 
hat.” HEGEL. 1970a, § 257. 
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“Filosofia do Direito” de Hegel é uma filosofia do social segundo a qual o ético não é a 

concentração dos indivíduos, mas a relação livre entre todos. 4 Para Hegel o ser 

humano encontra-se em relação, pois ele não surge no mundo enquanto pura 

individualidade nem se motiva por si mesmo. O ser humano se dá enquanto 

construção estrutural interpessoal. 5 O ser humano conhecido e reconhecido no Estado 

de direito não é alguém que acidentalmente nem casuisticamente aparece aí, mas que 

é quisto desde a família, uma interpessoalidade, na qual tanto sua subjetividade se 

confirma quanto é suprassumida. A eticidade não é uma abstração ou algo a que 

alguém se submete cegamente. A eticidade não se esgota na jurisprudência, nem nas 

instituições legais, mas é uma práxis que os seres humanos se dão e pela qual se 

constituem. Por isso, a liberdade aparece na seção dedicada ao Direito Abstrato 

relacionada à propriedade na qual o ser aí da liberdade é o ser aí da pessoa. Por 

conseguinte, o ser aí não é tão somente o ser aí da propriedade, mas da propriedade 

privada. Não se trata aqui (Deus me livre!) da defesa da propriedade privada, mas da 

defesa de que cada indivíduo deve poder ter o que realiza seu ser aí, mas como não há 

propriedade suficiente para que todos se apropriem, reage Hegel, o ser aí de todos não 

pode depender nem ficar condicionado à apropriação.  

Para Hegel, na linha de Adam Smith, os indivíduos ao procurarem o próprio 

interesse contribuem para o interesse de todos e se põem em relação de cooperação e 

confrontação constante. Contudo, Hegel aponta que somente na medida em que o 

indivíduo atua por si só é que ele obtém reconhecimento. Seu atuar depende de outros 

e outros passam a depender dele. Não somente a satisfação é garantida e promovida, 

mas também seu contrário porque os indivíduos podem sempre condicionar o que 

proporcionam e, além disso, não se dirigem especificamente a certos indivíduos. 

A igualdade entre os indivíduos na sociedade civil burguesa é uma abstração ou 

a igualdade de que cada um busca para si e, concomitantemente, fornece para outro. 6 

Na verdade, a desigualdade encontra-se na raiz da sociedade civil burguesa porque a 

                                                     
3 “Was Physik genannt wird, hieß vormals Naturphilosophie und ist gleichfalls theoretische, und zwar 
denkende Betrachtung der Natur, welche einerseits nicht von Bestimmungen, die der Natur äußerlich 
sind, wie die jener Zwecke, ausgeht, andererseits auf die Erkenntnis des Allgemeinen derselben, so daß 
es zugleich in sich bestimmt sei, gerichtet ist - der Kräfte, Gesetze, Gattungen, welcher Inhalt ferner 
auch nicht bloßes Aggregat sein, sondern, in Ordnungen, Klassen gestellt, sich als eine Organisation 
ausnehmen muß. Indem die Naturphilosophie begreifende Betrachtung ist, hat sie dasselbe Allgemeine, 
aber für sich zum Gegenstand und betrachtet es in seiner eigenen, immanenten Notwendigkeit nach 
der Selbstbestimmung des Begriffs.” HEGEL. 1970 b, § 246. 
4 ELLMERS. 2015, p. 13. 
6 Ibid.,p. 23. 
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riqueza acumulada ou já tida não é uma abstração, pois se dá pela posse do capital ou 

da habilidade. Esta, por sua vez, depende da possibilidade de investimento na própria 

formação, do talento e das condições naturais ou não que afetam o indivíduo. Para 

Hegel a desigualdade na sociedade civil burguesa é muito mais do que 

desenvolvimento conjunto das condições naturais externas e internas do indivíduo.  

A própria divisão das classes, segundo Hegel, desiguala as mesmas que se 

fecham no que fazem e no que fornecem uma a outra. Mas, a classe industrial-

comercial que se encontra entre a dependência da matéria vinda da classe da terra e 

da supervisão da classe universal também controla a distribuição do produto 

transformado assim como no repasse do que deve à classe universal. Esta mesma 

classe também não se encontra aparte de desigualdades internas entre maiores e 

menores.  

Pela universalização da conexão dos homens mediante seus carecimentos e os 
modos de preparar e distribuir os meios de satisfazê-los aumenta-se a acumulação 
das riquezas, de uma parte, - pois dessa dupla universalidade resulta o maior 
ganho – enquanto que, de outra parte, aumentam também o isolamento e a 
delimitação do trabalho particular e com isso, a dependência e amiséria da classe 
ligada a esse trabalho, ao que se ligam a incapacidade de experimentar o 
sentimento e a fruição de outras capacidades e, particularmente, as vantagens 
espirituais da sociedade civil burguesa. 7 

 
 

Pobre é quem construiu sua carência no âmbito da sociedade civil burguesa e 

não pode aí satisfazê-la. A pobreza é um estado do indivíduo ser e estar “(...) que é 

infeliz e abandonado por todos os lados”.8  A pobreza ameaça a sobrevivência, instaura 

um direito de emergência tornando o pobre “(...) ainda mais devedor assim como 

dificultando o fornecimento de uma dieta balanceada”.9 A pobreza não é, para Hegel, 

somente um problema de satisfação das necessidades mais básicas, mas é também um 

estado de crescente degradação.10 O pobre se encontra alijado da sociedade, pois não 

efetiva sua liberdade o que implica em comprometer a liberdade da mesma sociedade. 

                                                     
7 HEGEL. 2010, § 243. “Durch die Verallgemeinerung des Zusammenhangs der Menschen durch ihre 
Bedürfnisse und der Weisen, die Mittel für diese zu bereiten und herbeizubringen, vermehrt sich die 
Anhäufung der Reichtümer - denn aus dieser gedoppelten Allgemeinheit wird der größte Gewinn 
gezogen - auf der einen Seite, wie auf der andern Seite die Vereinzelung und Beschränktheit der 
besonderen Arbeit und damit die Abhängigkeit und Not der an diese Arbeit gebundenen Klasse, womit 
die Unfähigkeit der Empfindung und des Genusses der weiteren Freiheiten und besonders der geistigen 
Vorteile der bürgerlichen Gesellschaft zusammenhängt.” HEGEL. 1970a, § 243. 
7 „(...) der nach jeder Seite hin unglücklich und verlassen ist.“ HEGEL. Vorlesungen über die 
Philosophie des Rechts, 1819-1820. 
8 „(...) so viel gelassen wird, als zur Möglichkeit seiner – sogarstandesmässigen Ernährung dienend, 
angesehen wird.“ HEGEL. 1970a. § 127. 
9 Ibid. 
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Ou o pobre tem que trabalhar muito para se manter ou não consegue trabalhar de 

forma alguma. O pobre não consegue frequentar todos os espaços sociais mesmo 

aqueles que são espaços de direito do cidadão. Os pobres sofrem com a raiva e a 

vergonha de sua situação e vê o direito como mera formalidade. A diferença social não 

parece ser o problema para Hegel, mas sim a extrema diferença da riqueza e da 

pobreza. Uma economia desregulada caracteriza o acaso entre oferta e procura. Com 

respeito à auto regulação do mercado pela lei da oferta e da procura afirma Hegel que 

a indústria pressiona para um aumento do consumo e para tal acorrem muitos que, 

porém, terão dificuldade em pagar suas aquisições. A indústria também atrai um 

grande número de aprendizes que custam caro para sua formação e que também 

criarão um excesso. Além disso, os mercados não são, para Hegel, transparentes 

porque dependem das informações (propaganda) divulgadas que sempre extrapolam 

investimentos e consumo.  

A concorrência é outro aspecto que contribui para o surgimento e o aumento da 

pobreza, pois muitos são retirados de cena no mercado visto que oligopólios e 

monopólios facilmente se formam. “Um começo de desiguadade [...] se multiplica 

indefinidamente.“ 11 

A produção excessiva também contribui para a desigualdade. Por um lado, a 

grande produção permitiria um grande ganho. Por outro lado, a grande produção fica 

condicionada pelos limites de sua localização. E, na medida em que a produção busca 

a satisfação das carências, e estas dependem do comércio, o que se tem é a formação 

de inúmeros especialistas que ao final do processo de satisfação poderão ficar 

insatisfeitos. A carência será sempre maior do que sua satisfação, pois mesmo aqueles 

que satisfazem precisam ser satisfeitos. Assim, o trabalhador vende seu trabalho para 

comprar sua satisfação. O trabalho especializado desvaloriza o trabalho cujo ápice da 

desvalorização é encontrado na mecanização do trabalho. 12 Outra causa a ser 

considerada é a alta especialização do trabalho que dependendo da idade do 

trabalhador se constitui em barreira intransponível13. A falta de trabalho assim como 

a preguiça resultantes da exclusão conduzem à mais pobreza.  

A desqualificação social e, daí a busca de prestígio contrapõe os indivíduos que 

ora buscam algum luxo, o qual Hegel aceita parcialmente como a satisfação para além 

                                                     
11 “Ein Anfang Von Ungleichheit [...] vermehrt sich so ins Grenzenlose.“ HEGEL. 1970. § 242, 1821-22 
12 HEGEL. Jenaer Systementwürfe I, 323; HEGEL. System der Sittlichkeit, 297. 
12 HEGEL. Vorlesungen über die Philosophie des Rechts. Griesheim. § 198; Hotho. § 198. 



 

 

 
 

Pedro Geraldo Aparecido Novelli | 237 

 

de determinações únicas como pão e água, e que também rejeita porque os ricos podem 

querer sempre mais as custas dos demais. 14  

Segundo Hegel todas as situações mencionadas são desvantagens da autonomia 

privada tornada absoluta e causadoras da massa de pobres. A desorganização que 

Hegel vê na sociedade civil burguesa e dependência dos processos do mercado levam 

a perda dos laços comunais e o lucro é determinante. 15 Hegel não chega ao conceito 

de mais valia e denomina capitalistas tanto empregadores quanto os que possuem 

grandes rendas. Ambos se beneficiam do trabalho de muitos que podem receber pouco 

para enriquecer o capitalista. 16 

Hegel toma a sociedade civil burguesa como momento anti-igualitário, porém 

não como a desigualdade natural e sim fortalecida. A crítica hegeliana se dirige muito 

mais à organização que mina a chance de um processo de justiça. 

Aqui o indivíduo não é valorizado de forma imediata e indeterminada como na 

família, mas depende da pessoa que escolhe ser.  

A sociedade civil burguesa retira o indivíduo da família, mas reconhece sua 

independência e autodeterminação. Reconhece seu direito de escolher sua formação, 

seu trabalho, sua forma de ganhar a vida. Negar isso significa deixar o indivíduo à 

própria sorte e à ruína.  

Contudo, Hegel sabe da pobreza gerada pela mesma sociedade. Se, o indivíduo 

não se deixa determinar pelo que a sociedade civil burguesa espera dele, então ele está 

condenado à ruína.  

O pobre também é levado a crer que atua sobre ele uma arbitrariedade. A 

liberdade é defendida nas palavras, mas negada pela grande produção de riqueza e da 

pobreza. 

Segundo Hegel a sociedade civil burguesa tem por tarefa a realização da 

liberdade. Assim, os indivíduos não somente têm o direito negativo de não terem seus 

direitos lesados, mas também tem o direito positivo de ter seus direitos realizados. 

Sem propriedade, sem acesso ao auxílio judicial e médico, o pobre não tem as 

ferramentas necessárias para sua realização. 17 O pobre tem, para Hegel, consciência 

de sua dignidade e do respeito merecido justamente na sociedade da qual faz parte, 

                                                     
13 HEGEL. 1970a, § 253; Griesheim. § 195 
14 RIEDEL. M. Der Begriff der Bürgerlichen Gesellschaft und das Problem seines geschichtlichen 
Ursprung in: ders. Studien zu Hegels Rechtsphilosophie. Farnkfurt am Main, 1969, 142. 
16 Griesheim, § 196. 
17 HEGEL. 1970a, § 238 Z. 
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mas vê aí a negação do que é afirmado para todos. No entanto, esse “todos” é uma 

abstração, pois ele se vê excluído.  

Os ricos também desenvolvem a compreensão de que não dependem de 

ninguém e que se encontram para além de qualquer responsabilidade social. 

A carência não é criada por aqueles que se encontram nela, mas por aqueles que 

aproveitam dela para lucrar. A carência não é somente de matéria, mas também de 

compreensão. “(...) não é mais a carência, mas a opinião que deve ser satisfeita”. 18 Na 

sociedade civil burguesa não é nada fácil ver o sucesso como resultado da vitimização 

de outros.  

 

Pode a representatividade política solucionar o problema da pobreza? 

 

Segundo Hegel a particularidade somente tem seu sentido e significado e, 

porque também não dizer, sua efetividade na medida em que se universaliza e ou se 

integra com e na universalidade. A permanência na particularidade é a posição da 

atomização que para Hegel pode ser definida como nada porque o ser humano sem 

relação alguma não é ninguém. A integração do particular no universal tem seu ápice 

na filosofia política hegeliana no momento do Estado que não surge de relações 

contratuais ou do livre-arbítrio dos indivíduos. O Estado é, para Hegel, a totalidade 

orgânica de um povo que se expressa na Constituição enquanto lei maior, mas 

sobretudo como expressão dos interesses populares. 19 A participação direta é a mais 

adequada ainda mais se for de caráter permanente. Na impossibilidade da participação 

de todos por questões numéricas a representação política ainda se apresenta como a 

possibilidade da presença popular. O representante não possui carta branca, ou seja, 

sua atuação não pode ser arbitrária nem indeterminada. A Constituição de um povo 

que depende do ser de um povo, de sua formação cultural e de sua tradição é a 

referência pela qual o representante deve atuar. Por aí pode-se também acompanhar 

sua atuação. Um povo deve acompanhar seus representantes, mas esta obrigação, este 

dever, somente um povo constituído se põe e impõe. 20 O representante por mais que 

tenha diante de si a Constituição como sua bússola não deixa de trazer consigo 

                                                     
18 “Es ist zuletzt nicht mehr der Bedarf, sondern die Meinung, die befriedigt werden muß, (...)”. HEGEL. 
1970a, § 190, Z. 
19 SIEP. Ludwig. Der Staat als irdischer Gott. Genese und Relevanz einer Hegelschen Idee. Tubingen. 
Mohr Siebeck, 2015. 
20 SALGADO. Carlos. A Ideia de Justiça em Hegel. pp. 415-6. 



 

 

 
 

Pedro Geraldo Aparecido Novelli | 239 

 

interesses ligados aqueles que representa. Obviamente o representante sempre tem 

interesses pessoais e particulares, mas os interesses de seu grupo também se 

encontram presentes e ele atua assim na contemplação destes. Desse modo há grupos, 

coletividades, associações como corporações e, mais largamente, os estamentos, as 

classes que sustentam o representante. O bem geral do Estado não se dá de forma 

indiscriminada, mas sabida, determinada, direcionada. Diferenças são consideradas, 

diferenças são assumidas, diferenças são reconhecidas para que o Estado atue sobre 

si, pois ele não é senão a identidade das diferenças e a diferença das identidades. O 

Estado é o que é porque exige a diferença, porque promove a diferença e porque 

protege a diferença. Na medida em que o Estado suporta o extremo da diferença ele se 

confirma enquanto o que é, ou seja, como a realização das particularidades na 

universalidade. Mas, o Estado não é uma entidade abstrata e sem conteúdo. Os seres 

humanos com todos os seus interesses são o conteúdo do Estado. A subjetividade 

ciente de si assim como também sem tanta ciência constitui o Estado. A estrutura 

conceitual do Estado expressa nos diferentes poderes e que nas relações travadas entre 

si constroem e desconstroem o organismo estatal constantemente é viva e dinâmica. 21 

O governo é, segundo Hegel, o poder que mais tem condições de reconhecer as 

necessidades e as carências da população devido à visão de conjunto e mais abrangente 

que pode ter através de sua ocupação e tarefa diárias e de seu corpo de funcionários. 

Este poder é o que deve, para Hegel, estar mais atento à manifestação da opinião 

pública.   As classes do Estado não representam a necessidade da produção como as 

classes da sociedade civil burguesa, mas, ao contrário, a liberdade e a legitimidade dos 

interesses organizados que o Estado deve reconhecer. A vocação das classes do Estado 

é fazer com que as opiniões subjetivas individuais participem no trabalho legislativo.  

O termo massa não é em Hegel pejorativo como em Platão, criador do termo. 

Hegel o emprega como um termo técnico para designar o universal filosoficamente 

não determinado. O povo não se encontra representado no legislativo porque ele seria 

na melhor das hipóteses o que ele quer e o que lhe convém. O governo e seus altos 

funcionários, porque possuem mais conhecimentos técnicos, mais informações e 

frequentemente inteligência pessoal, sabem melhor o que o povo quer e qual é o 

interesse geral do Estado. É razoável presumir que os membros do governo e os 

                                                     
21 VER EECKE. Wilfried. Ethical Dimensions of the Economy. Making use of Hegel and the concepts of 
public and merit goods. Berlin-Heidelberg. Springer, 2008. 
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funcionários do Estado queiram manter a integridade do Estado de onde tiram seu 

sustento, honra e poder do que o destruir. O povo não sabe o que ele quer, mas sabe o 

que não quer e esse é um saber que os potentados não possuem e que não podem 

desprezar. A expressão livre das vontades privadas empíricas é importante para que o 

governo se mantenha informado do descontentamento da população. Essas opiniões 

exprimem livremente e publicamente as vontades privadas de uma maneira mais 

civilizada que o descontentamento mascara e reprime. O governo deve saber escutar a 

opinião crítica. Mesmo se essa opinião esteja marcada pela raiva e desconfiança, ele 

deve poder responder e explicar racionalmente seu ponto de vista, se o tiver, 

orientando assim a discussão pública sobre uma via construtiva, somente digna de um 

Estado. Não é suficiente exigir das classes do Estado o reconhecimento do poder 

central, ou seja, o cumprimento dos deveres. É necessário também lhes garantir o 

direito à crítica e à liberdade de expressão. Hegel conclui essa importante menção 

salientando mais uma vez que a liberdade de expressão é uma necessidade da 

consciência moderna; o Estado para seu próprio bem deve contar com ela. 

Se as massas não puderem se expressar de forma construtiva elas se tornarão 

agressivas e recorrerão à violência. O déspota tem medo do povo e não pode exigir o 

sacrifício deste e precisa se contentar com a contribuição que ele obtém pela coerção. 

É no Estado onde o povo apóia seu governo e que paga mais impostos. 

Os deputados são o que são devido aos seus eleitores que confiam neles por 

serem os mais capazes e inteligentes, ou seja, os mais capazes de representar os outros. 

Sua razão de ser não é a execução de ordens (mandamento imperativo), mas deliberar 

razoavelmente com os seus iguais e se entender com os mesmos dentro de um respeito 

mútuo sobre a causa nacional. 22 

Não é presunção exigir dos deputados qualquer qualidade pessoal. Nem todos 

são interlocutores capazes. Assim, é adequado que se leve em consideração o que de 

melhor cada deputado pode realizar. Que tenha experiência é melhor do que ser rico, 

mas este aspecto pode favorecer sua independência, maior objetividade e a não 

procura do proveito próprio.  

Se, por um lado, o deputado eleito está comprometido com os interesses de seu 

segmento, por outro lado, é muito bom que saiba quais são os interesses, os problemas, 

as dificuldades desse mesmo grupo. É essencial que os interesses dos grupos sejam 

                                                     
22 BUCHWALTER. Andrew. (Editor) Hegel and Global justice. London. Springer, 2012. 
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determinantes para os representantes. Isto é importante, pois se todas as 

consequências forem contempladas, é possível aceitar uma outra forma de se eleger os 

deputados. A eleição numérica introduz um elemento externo na política; podendo ser 

menos arbitrário quando os diferentes segmentos da sociedade designam seus 

representantes.  

As câmaras não devem governar, mas garantir aos cidadãos a crítica ao governo 

promovendo o debate. Por isso, é importante que os debates sejam públicos. 

Através da publicidade dos debates parlamentares todos terão a oportunidade 

de conhecer as razões a favor e contra das decisões governamentais. É assim que a 

opinião pública é corretamente informada. A opinião subjetiva do homem se torna 

pensamento e entendimento, se a razões a favor e contra se juntam; as câmaras tem 

uma tarefa educativa de primeira importância; a elas pertence o dever de elevar o nível 

dos simples à nobreza, a sutileza e inteligência dos debates que tomam lugar. Os 

debates produzem manifestos à cultura e inspiração dos poderes públicos, e permitem 

julgar se a arbitrariedade, o egoísmo ou, ao contrário, o verdadeiro senso político guia 

as tomadas de posição.   

No entanto, Hegel não compreende as manifestações populares com puro 

exercício da subjetividade atomizada, mas como o que resulta e conduz cada vez mais 

ao estabelecimento de relações cujo parâmetro é o interesse comum entre os sujeitos 

que o leva à organização coletiva. Por mais que os interesses sejam os mais variados 

possíveis eles permitem que estados, na linguagem hegeliana, ou estamentos, classes 

sejam fortalecidos nos laços que os unem. Para Hegel é importante superar o momento 

da multidão ou massa desorganizada no qual grassam interesses dispersos e corrosivos 

às mesmas subjetividades. Os estamentos, classes, estados se fazem presentes no 

Estado e como Estado por aqueles que os representam e que se encontram ligados aos 

interesses de que representam. Os representantes são formados pelos representados 

em suas organizações. Enquanto representantes eles não têm a função de confrontar o 

governo muito embora isso também seja importante, mas muito mais mediar e 

intermediar a relação entre o governo e as coletividades.23 Por um lado, os 

representantes aproximam ou elevam o particular ao universal e, por outro lado, o 

governo se particulariza na universalidade dos problemas dos indivíduos. A classe dos 

                                                     
23 HEGEL. 2010, § 302. 
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funcionários já participa da vida universal do Estado enquanto a classe da indústria e 

da agricultura como privadas são tomadas como alvo da ação universal. 

O representante não substitui o indivíduo nem se torna tão somente portador 

do interesse do indivíduo. A representação é sempre da comunidade, da coletividade 

organizada, pois caso contrário implicaria na dissolução do que é orgânico. A atividade 

política do representante não é a separação do social e nem da supressão do político, 

mas a unificação do social no político ou da elevação do particular ao universal. 24 

Muito mais do que a representação partidária defende Hegel a representação 

comunitária, estamental, classista, de interesses econômicos e sociais comuns porque 

é daí que o representante é indicado sendo conhecido e reconhecido pela coletividade. 

Uma escolha atomizada é abstrata e perigosa, pois os laços comunais não estão 

claramente estabelecidos. O Estado não seria “(...) a totalidade articulada em seus 

círculos particulares”. 25  

O critério para a representação não é nenhuma contingência como a riqueza, os 

bens ou as posses, mas a habilidade e a inteligência com as quais exerce a mediação 

entre o conteúdo particular e sua consideração no universal. Desse modo, a 

representação não é privilégio de alguns nem se encontra restrita a uns poucos seletos. 

Na medida em que as deliberações são publicadas e feitas acessíveis a todos, o que 

exige que se prepare o cidadão para compreender o que está em discussão e como 

decisão, a representação política se prolonga.  

Nada disso é estranho à organização coletiva, pois não é o indivíduo isolado 

quem decide, não são decisões obscuras que são levadas a cabo e não é a imposição do 

particular sobre o universal comum que impera, mas a sua contemplação mesmo que 

diferenciada no universal. Com isso o governo não pode faz o que bem entende, mas 

entende o bem que faz porque o faz determinado pela assembleia ou pelo máximo 

possível de organicidade.   

 

Conclusão 

 

A tese de que a pobreza não é uma questão familiar nem política, mas social é 

bastante delicada e encontra-se sujeita a muita discussão. Como Hegel não trata da 

                                                     
24 Ibid., § 311. 
25 Ibid., § 308. 



 

 

 
 

Pedro Geraldo Aparecido Novelli | 243 

 

pobreza no âmbito da família nem do Estado, assume-se a partir disso que nesses 

momentos a pobreza não cabe aí. Famílias podem ser empobrecidas assim como o 

Estado é envolvido pelo empobrecimento de seus constituidores. Hegel aborda a 

pobreza na situação histórica real desde a qual ela é produzida, isto é, a sociedade civil 

burguesa. Eis o social que se expande ao que é da família assim como do Estado. A 

família não parece ter, segundo Hegel, forças para resolver a premência da carência 

extrema. A sociedade civil burguesa empreendeu ao longo dos tempos soluções que se 

mostraram ineficazes porque a sociedade que procura resolver é a mesma que causa. 

Então, ela faz não fazendo ou desfaz o que faz. Desse modo a solução cabe ao Estado. 

Este exige da família, por exemplo, que envie seus filhos ao processo de educação. O 

Estado intervém na relação matrimonial não permitindo que nenhum dos cônjuges 

deserde o outro arbitrariamente assim como os filhos que por ventura o casal tenha. 

Nesse sentido o Estado se põe como a solução para a pobreza na medida em que 

intervém não somente na vida da família, mas também e, principalmente, na 

organização da sociedade civil não permitindo, por exemplo, que as “coisas do Estado” 

ou de bem comum não sejam transformadas em propriedade privada. Desde os 

escritos de Jena Hegel reconhece o papel do político sobre o social o que o distingue 

de seus predecessores. Em sua Filosofia do Direito Hegel chega a afirmar que o Estado 

é a marcha de Deus na terra indicando o alcance que o Estado e a vida nele pode e deve 

ter. Por isso, sempre que um povo se encontra em situação de penúria ou pouco ciente 

de si pode-se dizer que o Estado ainda não se realizou enquanto tal. Ora, o Estado não 

é uma entidade abstrata nem indeterminada, mas é cada um dos seres humanos que o 

constituem e pelos quais ele é o que é. Os membros do Estado organizam o Estado em 

suas diferentes esferas ou nos assim denominados poderes. Todos são regidos pelo 

interesse comum ou que não significa dizer que os interesses sejam todos comuns. 

Sabe-se o que deve balizar as ações no Estado e é tarefa do Estado em cada um de seus 

componentes de se educar para o interesse comum. Hegel sabe muito bem que se trata 

de uma tarefa histórica que se transforma em cultura e é conhecida e reconhecida cada 

vez mais. Percalços existem e devem ser esperados porque Hegel tem ciência do grande 

desafio trazido pela modernidade que é conciliar a liberdade individual com a coletiva. 

Daí, aponta Hegel a necessidade do Estado proteger o indivíduo de si mesmo assim 

como atentar para o estabelecimento de totalitarismos que não consigam conviver com 

a diversidade que os indivíduos representam. O jovem Hegel encantou-se com a beleza 
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da vida ética do mundo grego antigo, mas aprendeu que a modernidade já não permitia 

os mesmos procedimentos políticos como a participação direta. Ao se manifestar sobre 

os estamentos Hegel enfatiza que aí se tem um momento importante e indispensável 

de participação política, mas também assume que daí saem os representantes para 

uma esfera mais ampla. Segundo Hegel a participação na vida dos estamentos faz com 

que os interesses dessa vida sejam conhecidos e reconhecidos. É aí, nas relações 

travadas entre os pares que se forma o envolvimento e a pertença a um corpo como o 

grupo. Representantes não podem surgir de uma atitude voluntarista e casuísta, mas 

precisam passar pelo crivo do conhecimento e do reconhecimento do grupo. Hegel 

também sabe que mesmo assim o representante pode deixar de representar o que exige 

o acompanhamento constante do grupo assim como a corporação reconhece a 

probidade naqueles que recruta antes de os ter como membros. A probidade é exercida 

publicamente de forma contínua. O representante é reconhecido por sua prática que o 

confirma ou não enquanto porta voz de seu grupo. Ruralistas, banqueiros, religiosos, 

militares, acadêmicos, etc tem seus representantes e muitos desses grupos também 

pretendem atentar para os interesses dos pobres. Seria estranho um partido de pobres 

cuja meta seria seu desaparecimento porque pobres não deveriam mais existir. Para 

Hegel quem não se relaciona e não se encontra ligado à alguma forma de organização 

não é ninguém. Pobres tem atenção no Estado que se apresenta enquanto tal, porém 

sua participação se dá politicamente quando se fazem ver e ouvir. Não se trata de 

disputar com os cães as migalhas que caem das mesas dos donos, mas de se sentar à 

mesa o que certamente criará o desconforto para aqueles que possam ter se esquecido 

dos excluídos. A participação política pela representatividade é mais uma  

oportunidade  para que os pobres clamem  sendo  eco 

do que vivem todos os dias.     
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13.  SOBRE AS INTERPRETAÇÕES DA FILOSOFIA HEGELIANA E SUAS 

SUPERAÇÕES NA IDEIA DA FILOSOFIA E NO ESPÍRITO ABSOLUTO: A 

INTERPRETAÇÃO ESPIRITUAL ESPECULATIVA1 
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Ricardo Pereira Tassinari2 

Interpretações da obra hegeliana 

 

A obra hegeliana é muito inspiradora ! Trechos dela inspiraram e ainda 

inspiram novas e frutíferas propostas interpretativas em diversas áreas do 

conhecimento. Seria vão querer que assim não o fosse e que as interpretações do 

pensamento hegeliano buscassem apenas o que se poderia chamar de verdadeira 

interpretação da obra de Hegel. 

Seria vão, primeiramente, porque os autores assim o procedem e não 

intencionam deixar de o fazer, em especial, pelos resultados que alcançam. 

Seria vão querer que não houvesse tantas interpretações dispares também 

porque essa é uma das maiores riquezas da obra hegeliana: ser geradora de visões 

sempre renovadas de antigas e novas questões, nas diversas áreas do conhecimento. 

Seria vão, igualmente, porque a possibilidade da diversidade de interpretações 

da Filosofia é exigida pela própria obra hegeliana, na medida em que, por exemplo, 

diversas filosofias são interpretaras como partes da Filosofia que Hegel expõe. 

Finalmente, seria vão porque o fato da obra hegeliana se prestar a várias 

interpretações mostra que os conceitos presentes na exposição da Obra possibilitam 

pensar os diferentes contextos e as diversas visões. Logo, o que se poderia chamar de 

verdadeira interpretação teria que conter as interpretações consideradas desviantes, 

                                                     
1 Este artigo expõe parte das reflexões realizadas no desenvolvimento das pesquisas do Projeto de 
Pesquisa “Filosofia Especulativa e Epistemologia Genética: Construção do Objeto, Razão e Liberdade”, 
realizadas na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sob a supervisão do Prof. Dr. Jean-François 
Kervégan, com auxílio Bolsa Pesquisa no Exterior FAPESP 2016/13547-6 da Fundação de Apoio a 
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) à qual agradeço vivamente! Agradeço, em especial, ao Prof. 
Dr. Jean-François Kervégan, ao Prof. Gilles Marmasse e aos participantes do Séminaire Hegel da equipe 
NoSoPhi, bem como ao Prof. Dr. Diogo F. Ferrer, pelas críticas e comentários que muito contribuíram 
para a finalização deste trabalho! 
2 Prof. Dr. Ricardo Pereira Tassinari - Universidade Estadual Paulista (UNESP), Departamento de 
Filosofia, Marília. E-mail: ricardotassinari@gmail.com; orcid.org/0000-0003-1026-730X 
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e, assim, essas viriam a confirmar a denominada verdadeira interpretação, pois o 

exposto nela seria o conteúdo-fonte da inspiração e contém as diversas interpretações. 

Logo, existem várias interpretações da obra hegeliana e de suas partes e isso 

está em consonância com o próprio pensamento de Hegel: o pensamento hegeliano 

assim o exige ! 

 

O Problema das interpretações parciais da obra hegeliana 

 

Mas será que haveria um problema nas interpretações parciais da obra 

hegeliana ou da Filosofia ? 

Ora, o problema de uma interpretação parcial está justamente em que ela é, 

segundo sua natureza e conceito, parcial, isto é, deixa de fora outra(s) parte(s). 

Note-se, pois, que esse é um problema congênito, inerente às interpretações 

parciais. 

Mas, poderia se perguntar: qual o problema em deixar de fora outras partes ? 

Principalmente, se a parte tratada é justamente a parte que se queria tratar. 

A princípio, uma interpretação parcial pode ser feita, como foi argumentado, e 

tem até suas vantagens. 

Então, por que se preocupar com a(s) parte(s) deixada(s) de lado ? 

Ora, na filosofia hegeliana, duas partes que se contrapõem, em que uma não 

consegue superar (aufheben)3 a outra, constituem duas interpretações possíveis (e 

estão sempre em choque, em contradição) e como uma não consegue superar a outra, 

nenhuma delas é necessária, sendo arbitrário permanecer em qualquer uma delas. 

E qual o problema em ser arbitrário na interpretação ? 

Neste caso, em especial, mostra-se ser não científico: seria uma questão de 

gosto, ou melhor, de escolha pessoal (e, ainda que justificada localmente, 

permaneceria unilateral). 

Como se disse, uma interpretação parcial é possível e pode inclusive render 

bons frutos, e até, como visto, é necessário que haja diversas interpretações parciais. 

Entretanto, dada uma interpretação parcial, existe uma parte que se contrapõe 

a ela, e tal visão parcial não consegue explicar essa outra parte, não consegue 

                                                     
3 Neste texto, sempre se utilizará os termos superar e superação no sentido atribuído por Hegel (§96Z) 
aos termos alemães aufheben e aufhebung. Quanto ao parágrafo de Hegel citado, confira-se a nota de 
rodapé seguinte. 
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compreendê-la. 

Mais ainda, na exposição hegeliana, interpretações parciais que se contrapõem 

são sempre superadas (aufgehoben) em uma interpretação mais geral que as colocam 

como visões parciais de uma totalidade maior que as englobam, as superam. E tal 

interpretação mais geral que supera ambas interpretações parciais consegue explicar 

e compreender ambas, mas o inverso não é verdadeiro: as interpretações parciais não 

conseguem explicar e compreender o conteúdo da interpretação mais universal. 

Logo, o problema das interpretações parciais é que, não apenas deixam de fora 

interpretações que se lhe contrapõem e não são por elas compreendidas, mas deixam 

de fora também o conteúdo da progressão que vem a superá-las e, portanto, deixam 

de fora o próprio conteúdo que elas pretendem explicar e compreender. 

Mais ainda, acabam ficando na superfície desse conteúdo que elas pretendem 

explicar e compreender, e, com isso, acabam com possibilidade de aprofundamento, 

parando o próprio processo, não apenas ignorando a visão mais profunda do conteúdo 

que ela visa explicar e compreender, mas também ignorando o processo que a levaria 

adiante. 

Note-se que se pode propor interpretações parciais que supõem tal processo 

contínuo de aprofundamento e que não indicam a que se chegará, ou mesmo se nega 

um chegar a, um resultado do processo de superação. Ora, mas, sem a indicação do 

resultado, tal proposição de eterno processo é apenas o vaguear sem se saber para 

onde. Com isso, esvazia-se o sentido da superação, ela é apenas o passar para uma pura 

negatividade, para o desconhecido, um caminhar sem se saber para onde. 

 

A vantagem das interpretações que superam 

 

Como comentado, na exposição hegeliana, interpretações parciais que se 

contrapõem são sempre superadas em uma interpretação mais geral que as colocam 

como visões parciais de uma totalidade maior que as englobam, as superam. 

Levando-se em conta o que foi comentado, sobre as necessidades das diversas 

visões, a visão que supera as visões parciais consegue compreender e explicar essas 

visões parciais e suas necessidades, enquanto o inverso não é possível. 

Logo, se, por um lado, são pertinentes os conceitos e o encadeamento entre eles 

em uma determinada visão parcial, por outro, as visões que a superam sempre 
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possibilitam ainda manter o conteúdo de tal visão parcial e também das visões parciais 

que lhe contrapõem, expondo um único e maior conteúdo; enquanto que as visões 

parciais o deixam necessariamente de fora. 

Nesse sentido, as superações têm um duplo ganho filosófico em relação às 

visões parciais: (1) contém a compreensão e explicação das visões parciais, e (2), 

usando uma linguagem hegeliana, mostra-se ser “a verdade” daquelas visões parciais. 

 

Haveria uma visão geral da Filosofia que supera todas as demais ? 

 

Neste contexto, cabe perguntar: haveria uma visão que supera todas as demais 

da obra hegeliana ? Ou estamos sempre fadados a uma série geral ininterrupta de 

superações dos pensamentos e das determinações ? Em especial, estamos fadados a 

eterna superação de qualquer interpretação do todo da Filosofia, inclusive, a exposta 

pelo próprio Hegel ? 

Pode-se chamar aqui de interpretações dialéticas, para se usar um termo que 

se tornou constante e corrente nas interpretações da obra de Hegel, as interpretações 

que exigem uma eterna superação. 

Cabe notar que as sequências de superações sempre presentes em cada uma das 

partes das obras publicadas pelo próprio Hegel, desde a Fenomenologia do Espírito, 

parecem indicar a adequação das interpretações dialéticas: sim, haveria sempre uma 

superação de todo e qualquer pensamento ou determinação ! 

Porém, neste caso, reencontra-se a velha contradição das interpretações 

dialéticas: se é sempre necessária a superação, então é necessária a superação da 

interpretação dialética proposta. 

Inclusive, seria necessário superar a própria filosofia hegeliana. 

Aqui ressurge a contradição anterior em uma nova forma: é necessário superar 

a própria filosofia hegeliana, mas a necessidade de sua superação já estaria expressa 

na própria filosofia hegeliana e, se houvesse a sua superação, não haveria 

propriamente a sua superação, ela continuaria sendo a si própria. Ou seja, sua 

superação seria sua confirmação, e não sua superação, verdadeiramente. 

Cabe notar que, caso se assuma a necessidade da eterna superação de si e de 

toda e qualquer interpretação filosófica, inclusive a realizada pelo próprio Hegel, 

então, como salientado anteriormente, sem a indicação do resultado dessas 
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superações, a proposição de eterno processo, como comentado anteriormente, é 

apenas o vazio caminhar para não se sabe para onde. 

Cabe notar, por outro lado, que, se existisse efetivamente a superação das 

interpretações da obra de Hegel e da Filosofia, exposta pelo próprio Hegel, teria que 

haver pelo menos uma filosofia atual que superasse e explicasse todas essas 

interpretações, que, conforme Hegel (§14A), conteria “em si todos os outros princípios 

particulares” das outras filosofia que ela supera, inclusive da própria Filosofia como 

exposta por Hegel. 

Mas, parece difícil indicar qual seria ou onde estaria tal filosofia atual (e que 

também deverá ser superada) que engloba todas as demais filosofia, a ponto de conter 

seus princípios, inclusive os da própria filosofia hegeliana. O que se tem, hoje em dia, 

é um conjunto de interpretações que acabam abandonando um ou alguns dos 

princípios inerentes à filosofia hegeliana; e os abandonam não com uma justificativa 

deduzida sistematicamente, mas por uma escolha particular, o que leva a uma filosofia 

particular. 

Sem se expor tal nova filosofia atual, que verdadeiramente superaria as demais, 

mantém-se a velha contradição das interpretações dialéticas. O que leva a necessidade 

de superação das interpretações apenas dialéticas. Ou seja, por uma negação da 

negação (no sentido daquela que leva à verdadeira infinitude e ao ser-para-si, 

segundo Hegel, §95, como se verá mais adiante), é necessário a superação da eterna 

superação, é necessária a superação das interpretações apenas dialéticas. 

Do ponto de vista da totalidade do Sistema, parece ter que haver uma superação 

das superações. Mas como isso seria possível ? 

Note-se então que, se se mantém nas interpretações apenas dialéticas, não é 

possível compreender como poder haver uma superação das superações (que é o outro 

delas) e qual seria tal superação. Nesse sentido, como uma interpretação parcial, elas 

não compreendem seu contrario e nem o conteúdo que possibilita suas superações e 

de seus contrários. 

 

A exposição do todo da Filosofia por Hegel 

 

Nesse contexto, cabe lembrar que, Hegel expõe o todo da Filosofia, ou, nas suas 

palavras, a “vista geral do escopo completo da Filosofia (Übersicht des gesamten 
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Umfanges der Philosophie)”4 na Enciclopédia das Ciência Filosóficas em Compêndio. 

Pode-se afirmar que Hegel dedicou toda a sua vida à exposição e à publicação 

do todo da Filosofia, a ponto de fazer três reedições da Enciclopédia, em 1817, 1827 e 

1830, sempre renovadas (esta última um ano antes de sua morte). Como salienta Hegel 

(§14A): “Um filosofar sem sistema não pode ser algo científico [destaque de Hegel]”. 

Mesmos as outras obras que o próprio Hegel publica, depois da Fenomenologia 

do Espírito, em especial, os três volumes da Ciência da Lógica, ou a Grande Lógica, 

com reedição do primeiro volume, e a Filosofia do Direito, são uma melhor explicação 

de partes do Sistema que é exposto na Enciclopédia. 

Nesse sentido, cabe usar a própria Enciclopédia para falar do todo da Filosofia, 

de acordo com o próprio Hegel. 

Logo, pode se perguntar: a exposição da Filosofia na Enciclopédia indica uma 

eterna superação que, no limite, aplica-se a si própria e gera todas as contradições 

insuperáveis apontadas ? Ou haveria, na exposição da Filosofia feita por Hegel na 

Enciclopédia, uma interpretação que é a superação de todas as demais ? 

 

A Ideia da Filosofia/Espírito Absoluto e a Interpretação Espiritual 
Especulativa que supera todas as demais 
 

Se a Enciclopédia é uma exposição da Filosofia realizada por Hegel suficiente 

madura, em especial, em relação a sequência das superações, e se nela há uma 

interpretação da Filosofia que supera todas as demais, então tal interpretação deve se 

encontrar no final da exposição enciclopédica. 

Aqui também se pode dizer que, se existe uma determinação ou, mais 

especificamente, uma ideia que supera todas as demais, ela deve estar expressa no final 

da exposição da Enciclopédia. 

Se se considera o parágrafo final (§577) da Enciclopédia, ambas coincidem: (1) 

a interpretação que supera todas as demais e (2) a determinação e ideia que supera 

todas as demais. Neste caso: seria a Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto. 

                                                     
4 Início do Prefácio da Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse de 1817, 
reproduzido em todas as edições posteriores. Neste trabalho, todas os parágrafos de Hegel citados serão 
da traduções da 3ª edição de 1830 e de seus adendos posteriores, feitos na edição da Associação dos 
Amigos do Eternizado, referenciada aqui apenas por Enciclopédia. Nesse sentido, reduziremos a forma 
de referência apenas à indicação do parágrafo, ou de seu comentário (indicado pela letra A), ou de seu 
adendo (indicado pela letra Z), ou por uma composição desses (indicado pelo símbolo &). As traduções 
realizadas aqui se apoiaram na tradução de Paulo Meneses: HEGEL, G.W.F. Enciclopédia das Ciências 
Filosóficas em Compêndio (1830). Vol. 1-3. Petrópolis: Loyola, 1995.. 
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No parágrafo final (§577), encontra-se a Ideia da Filosofia, que é o último 

silogismo “que tem a razão auto-sabedora (sich wissende), o absolutamente 

universal, por seu meio-termo, que se cinde em espírito e Natureza”, sendo que, por 

fim, “a Ideia eterna [da Filosofia] existente (seiende) em si e para si, […] eternamente 

se ativa, engendra, e desfruta, como Espírito Absoluto.” 

Nesse sentido, vamos usar a expressão composta Ideia da Filosofia / Espírito 

Absoluto para designar tal unidade final. 

Ora, mas como interpretar tal parágrafo em vista de uma interpretação e ideia 

que supera todas as demais ? 

Note-se, primeiramente, que só é possível existir uma interpretação ou ideia 

que supere todas as demais, se todas as interpretações e ideias estiverem nela contidas, 

isto é, se ela consegue explicar e compreender todas as demais e não puder ser 

explicada e compreendida pelas demais. 

Dado que ela explica e compreende todas as demais e não pode ser explicada e 

compreendida por nenhuma das demais, tem-se que: tal interpretação e ideia só pode 

ser compreendida em si própria e por si própria. Nesse sentido, existe uma 

anterioridade lógico-filosófica de tal interpretação e compreensão frente a todas as 

demais. 

Mais ainda, ela é a mais abrangente interpretação e ideia. E na mais abrangente 

interpretação: a Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto é o Conhecimento / Saber / 

Ciência / Filosofia total de tudo, como um Sistema, não como um aglomerado. 

Mais ainda, como a Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto é tal Conhecimento / 

Saber / Ciência / Filosofia Total, ela é também saber-se de si, compreensão de si, é 

saber para si, assim, pode-se concluir: a Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto é em si, 

por si e para si. 

E é nesse Conhecimento / Saber / Ciência / Filosofia total que estão todos os 

saberes particulares, em especial, todos os saberes de cada um de nós. Como 

salientado: a Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto só pode ser explicada e 

compreendida em si própria, por si própria e para si própria, suas partes não podem a 

compreender e a explicar. 

Pode-se chamar aqui de Interpretação Espiritual Especulativa, tal 

interpretação universal (em que pode haver sempre o completamento progressivo de 

sua exposição para nós, mas não dela para ela própria) em que a Ideia da Filosofia / 
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Espírito Absoluto é em si, por si e para si, e em que os conhecimentos / saberes / 

ciências / filosofias particulares, em especial, os de cada um de nós e o de Hegel, se 

encontram nela. No final deste artigo, tornar-se-á mais claro o porquê desta 

denominação. 

Note-se que, segundo essa própria Interpretação Espiritual Especulativa, o 

completamento progressivo de sua exposição não produz um outro dela própria: como 

se verá, ela é, como Conceito (§158&ss.) e Espírito (§383&ss.), o universal (§163) cuja 

exposição é apenas uma particularização e desenvolvimento (§161&Z) de si próprio. 

 

A exposição enciclopédica da Interpretação Espiritual Especulativa 

 

Não é possível, pelo limite de espaço aqui, esclarecer os detalhes da exposição 

que é realizada na Enciclopédia da Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto, de acordo 

com a Interpretação Espiritual Especulativa. Nesse sentido, lista-se a seguir apenas 

algumas de suas características, a partir das já citadas anteriormente. 

(1) A Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto é em si, por si e para si. 

(2) A Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto só pode ser compreendida a partir 

de si própria. 

(3)  A Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto tem todos os conceitos e razões 

gerais que possibilitam sua exposição e são os principais conceitos e razões que são 

expostos na Enciclopédia. 

(4) Existe uma progressão lógico conceitual na exposição enciclopédica de tais 

conceitos e razões gerais; ou seja, a progressão da exposição enciclopédica se dá do 

ponto de vista lógico. 

(5) Para um eu singular que busca compreender a Ideia da Filosofia / Espírito 

Absoluto, tal reconhecimento dela pode se dar também temporalmente e 

historicamente (e não apenas logicamente), na medida em que ele vai seguindo 

temporalmente o próprio encadeamento lógico dessas razões; porém, na e para a Ideia 

da Filosofia / Espírito Absoluto, tais conceitos e razões que levam a ela e tal 

encadeamento já estão realizados. Embora a progressão se mostre também como uma 

verdade histórica (na própria História da Filosofia), sua base e sua demonstração são 

lógicas, e não uma generalização por indução de uma história (Geschichte) não factual 

mas interpretada, o que se torna insustentável, pois se comete uma falácia de petição 
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de princípio. 

(6)  Tais conceitos e razões são, pois, efetivamente os conceitos e as razões pelos 

quais se conhece a Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto e, portanto, são os próprios 

conceitos e razões pelos quais a própria Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto se 

reconhece (em si, por si e para si). 

(7)  Na medida que a Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto é o próprio 

Conhecimento / Saber / Ciência / Filosofia do Todo, a Ideia da Filosofia / Espírito 

Absoluto se identifica com o Todo, e este com aquela. Aqui, se expressa claramente a 

concepção de um Idealismo Absoluto hegeliano monista, no qual tudo é Ideia e 

Espírito, Ideia / Espírito é a substância absoluta e universal de tudo ! 

(8) Logo, na Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto se encontram a Natureza e 

todos os espíritos particulares, todo o âmbito do finito (das Gebiet des Endlichen; cf. 

§1). Inclusive todos os conceitos, razões e forças que a tudo movem. Nesse sentido, a 

Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto atua como o primeiro motor imóvel de 

Aristóteles, atuação citada por Hegel no final da Enciclopédia de forma 

completamente inusual, inclusive para seus textos. Em especial, é impressionante 

como a obra hegeliana, sendo apenas a obra de um professor universitário, que apenas 

assim o queria ser, mobilizou e mobiliza tantas pessoas, seja na academia seja nos 

movimentos sociais, atuação que não poderia ser explicada sem que a Ideia da Filosofia 

/ Espírito Absoluto fosse em si, por si e para si e estivesse agindo como primeiro motor 

imóvel. 

(9) Por fim, a Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto é Sujeito. Enquanto a Ideia 

da Filosofia / Espírito Absoluto é compreensão absoluta que contém todos os eus, e 

seu conteúdo vêm a constituir os conteúdos de todos os eus, tendo seu conteúdo 

(parcialmente) compreendido pelos eus, a Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto é um 

Eu que é nós e um nós que é Eu5; a própria Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto é um 

Eu que a tudo contém, a tudo rege, auto-regula-se e se auto-expõe, por isso, é Sujeito. 

(10) Por todas razões até aqui expostas (e isso é primordial, pois esta 

conclusão última resulta delas, e não o contrário, como usualmente e 

                                                     
5 Célebre expressão “Ich, das Wir, und Wir, das Ich ist” que marca a primeira ocorrência e introduz o 
conceito de Espírito (“der Begriff des Geistes”) na exposição da ciência da experiência da consciência, 
na Fenomenologia do Espírito (System der Wissenschaft. Erster Theil: Die Phänomenologie des 
Geistes. Bamberg und Würzburg: J. A. Goebhart, 1807, p. 113). Note-se que ela é interpretada aqui em 
termos da Interpretação Espiritual Especulativa, para além de uma interpretação (parcial) da 
Fenomenologia. 
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inadvertidamente se pensa, pois se trata aqui de Filosofia, demostrada cientificamente 

no sentido hegeliano, e não de religião) certamente, nossa representação da Ideia da 

Filosofia / Espírito Absoluto, como aqui exposta, é a de um ser onisciente, onipresente 

e onipotente, revelado na Religião Cristã. Ou seja, conceitualmente e 

demonstradamente, na Enciclopédia e, com isso, na Filosofia, a Ideia da Filosofia / 

Espírito Absoluto é um ser onisciente, onipresente e onipotente. Mas anteriormente a 

sua apreensão conceitual na Filosofia por Hegel, a sua apreensão se deu de diversas 

formas, particularmente, no sentimento e na representação na religião e, em especial, 

na Religião Cristã. Analisa-se, nas seções a seguir, com mais detalhes, a significação 

deste item. 

 

A Interpretação Espiritual Especulativa e a exposição enciclopédica de 
Deus 
 

 Como se disse, conceitualmente e demonstradamente, na Enciclopédia e, com 

isso, na Filosofia, a Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto é um ser onisciente, 

onipresente e onipotente e, por essa razão (e não o inverso), a Ideia da Filosofia / 

Espírito Absoluto expressa mais adequadamente e explicita o que nos representamos 

por Deus. 

Por isso, de acordo com a Interpretação Espiritual Especulativa proposta aqui, 

Hegel fala, já no §1 da Enciclopédia, da desvantagem da Filosofia de não “poder 

pressupor seus objetos (Gegenstände) como imediatamente dados pela representação 

[último destaque inserido]” e, sobretudo, que: 

 
Em primeiro lugar, a Filosofia tem, de fato, seus objetos em comum com a religião. 
Ambas têm a Verdade por seu objeto, decerto no sentido mais alto: no sentido de 
que Deus é a Verdade, e somente ele é a Verdade. Além disso, ambas tratam do 
âmbito do finito, da Natureza e do espírito humano, de sua relação recíproca, e de 
sua relação com Deus, enquanto sua Verdade [destaques de Hegel]. 

 

Quanto à explicitação do que é de Deus (do ponto científico-filosófico) na 

Enciclopédia, o próprio Hegel (§31A e §85) ressalta que: “Na proposição Deus é eterno 

etc., começa-se com a representação Deus; mas o que ele é ainda não se sabe; só o 

predicado enuncia o que ele é [destaques de Hegel]”, e que: 

 
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 [...] Pois, definir Deus 



 

 
 
 

Ricardo Pereira Tassinari | 257 

 

metafisicamente significa exprimir sua natureza em pensamentos enquanto tais 
[...][destaques de Hegel]. 

 

Cabe, então, lembrar a última definição explícita do Absoluto / Deus na 

Enciclopédia (§384A), o papel e atração que ela exerce e a relação dela com a Religião 

Cristã: 

O Absoluto[ / Deus] é o Espírito; esta a suprema definição do Absoluto[ / Deus]. 
Encontrar essa definição e conceber seu sentido e conteúdo, pode-se dizer que foi 
essa a tendência absoluta de toda cultura e filosofia; nesse ponto insistiu toda 
religião e ciência, somente a partir dessa insistência pode-se conceber a História 
Mundial. A palavra e a representação do Espírito cedo foram encontradas; e o 
conteúdo da Religião Cristã é dar a conhecer [o Absoluto / ]Deus como Espírito. O 
que aqui é dado à representação [na Religião Cristã], e o que é em si a essência, a 
tarefa da Filosofia é apreendê-lo em seu elemento próprio, no Conceito [destaques 
de Hegel]. 

 

Cabe lembrar também que a Enciclopédia termina, em seu último parágrafo 

(§577), como visto, com a determinação da Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto e com 

uma citação de Aristóteles, relativa ao primeiro motor imóvel e sua forma de ação. Ou 

seja, a última definição de Deus, na exposição enciclopédica, é a Ideia da Filosofia / 

Espírito Absoluto. 

Logo, a partir de uma visão do todo da exposição enciclopédica, a Interpretação 

Espiritual Especulativa, na qual a Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto é em si, por si 

e para si, possibilita o retorno do último parágrafo (§577) ao primeiro parágrafo (§1) 

da Enciclopédia, e pode-se compreender o porquê de Hegel ressaltar (no §17, que 

também trata do objeto geral da Filosofia), que: 

 

Dessa maneira a Filosofia [ou a Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto] se mostra 
como um círculo que retorna sobre si, que não tem começo – no sentido das outras 
ciências –, de modo que o começo é somente relativo ao sujeito, enquanto esse 
quer decidir-se a filosofar, mas não à Ciência [ou a Ideia da Filosofia / Espírito 
Absoluto] enquanto tal. Ou, o que é o mesmo, o conceito da Ciência [ou da Ideia 
da Filosofia / Espírito Absoluto] e por isso o primeiro conceito – e, por ser o 
primeiro, contém a separação [a saber], que o pensar é o objeto para um sujeito 
filosofante (de certo modo exterior) – [esse conceito] deve ser apreendido da [e 
na] própria Ciência [ou da e na própria Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto]. Esse 
é até mesmo seu único fim, agir e meta: [o] chegar ao conceito de seu conceito, e 
assim a seu retorno [sobre si que ele é] e satisfação. 

 

Quanto à tal auto-exposição da Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto, cabe notar 

o seguinte. Por um lado, existe uma primeira apreensão dos conceitos e suas razões, 

na progressão lógico conceitual exposta na Enciclopédia, por um eu / sujeito 
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filosofante singular que busca a Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto, como citado no 

Item (5) da seção anterior. Por outro lado, existe uma relação desses conceitos e suas 

razões com o todo do Sistema, que é a própria Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto, e 

– como a determinação posterior supera todas as anteriores e se mostra como a 

verdade dessas anteriores – a Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto se mostra como a 

Verdade de todas as determinações, de modo universal e concreto. Como a Ideia da 

Filosofia / Espírito Absoluto existe em si, por si e para si, e ela só pode ser exposta e 

compreendida em si própria e por si própria e, portanto, ela realiza a auto-exposição 

de si própria. Logo, se, em um primeiro momento de apreensão da exposição do 

Sistema, não é evidente que a Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto seja tal Verdade 

que se auto-expõe, depois, em relação ao todo do Sistema, ao se retornar a partir da 

exposição do todo do Sistema, a Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto se mostra ser tal 

Verdade. 

 

A Verdadeira Infinitude da Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto 

 

Como comentado inicialmente, existem várias interpretações da filosofia de 

Hegel e, como se sabe, a questão da interpretação teológica do Sistema foi um dos 

principais motivos da cisão dos interpretes de Hegel, após sua morte, originando, 

inclusive, as famosas correntes dos jovens hegelianos ou hegelianos de esquerda e dos 

velhos hegelianos ou hegelianos de centro e hegelianos de direita. Nesse sentido, para 

além das razões gerais relativas ao todo da exposição enciclopédica expostas até aqui, 

frente às várias possibilidades de interpretação, cabe também indicar aqui, 

sucintamente, algumas das principais razões lógico-filosóficas inerentes à  exposição e 

articulação dos conceitos em questão, de acordo com a Interpretação Espiritual 

Especulativa. 

Do ponto de vista mais específico do núcleo da exposição e demonstração lógica 

(e filosófica) da Interpretação Espiritual Especulativa da Ideia da Filosofia / Espírito 

Absoluto, particularmente, frente as demais interpretações (em especial, as 

interpretações dialéticas que exigem a eterna superação das interpretações), cabe 

notar o uso que se faz nesse caso da categoria do tornar-se outro, exposta por Hegel 

(§93&ss.) na Ciência da Lógica. Algumas interpretações (como as que fazem 

referência da Filosofia apenas como o voo crepuscular da Coruja de Minerva) sugerem 
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que, ao final da exposição enciclopédica, as últimas determinações são apenas o 

recolho e articulação das interpretações realizadas, seja por um sujeito, seja 

historicamente, podendo (e até devendo) ser superadas por interpretações futuras. 

Ora, nesse caso, as interpretações de tal recolho recaem na má ou negativa infinitude 

(die schlechte oder negative Unendlichkeit) analisada por Hegel (§93-95A), pois, o 

infinito exposto a nós até então seria apenas o das exposições feitas até então por nós. 

Ainda que as exposições fossem consideradas em uma série infinita, por não parar, 

como nas interpretações dialéticas, ainda assim seria apenas a má infinitude e não a 

verdadeira infinitude (die wahrhafte Unendlichkeit), que expõe seus momentos 

finitos. Conforme salienta Hegel (§95): 

 
 
c) De fato, o que está presente [na má ou negativa infinitude] é que Algo se torna 
Outro; e que o Outro, em geral, se torna Outro. Algo, na relação com um outro, já 
é ele mesmo um Outro para com esse Outro; por conseguinte, como aquilo, para o 
que passa, é exatamente o mesmo que aquilo que passa, os dois não têm outra 
determinação a não ser uma só e a mesma determinação: a de um Outro; e assim 
Algo, em seu passar, para Outro, só vem a juntar-se consigo mesmo; e essa relação 
para consigo mesmo, no passar e no Outro, é a verdadeira infinitude. Ou, 
considerado negativamente: o que é alterado é o Outro; ele se torna o Outro do 
Outro. Desse modo, o ser é restaurado, mas como negação da negação; e é o ser-
para-si [destaques de Hegel]. 

 

 

Nesse sentido, salienta também Hegel (§94Z): “A Filosofia não vagueia em 

torno de um tal vazio, e de um simples além. Aquilo de que a Filosofia trata é sempre 

algo concreto e absolutamente presente.” Logo, é necessário que haja uma verdadeira 

infinitude e um ser-para-si que se expõe nos diversos momentos da exposição 

enciclopédica, e essa verdadeira  infinitude e ser-para-si são, no caso, da Ideia da 

Filosofia / Espírito Absoluto. 

Portanto, já no início da análise (e síntese) categorial e conceitual da Filosofia 

por Hegel na Enciclopédia, evidencia-se a necessidade da verdadeira infinitude e do 

ser-para-si da Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto. Nesse caso, cabe observar, em 

especial, a relação que Hegel (§95-96Z) estabelece entre o finito, a má infinitude, a 

verdadeira infinitude e, por fim, o ser-para-si. A verdadeira infinitude se manifesta 

nos momentos finitos (que não tem com ela “igual dignidade de consistência e de 

autonomia [destaques de Hegel (§95A)]”) e também se manifesta na má infinitude, na 

sequência dos momentos (finitos). Cabe salientar também que, como se vê, na 

exposição enciclopédica (§95, citado) e lógico-filosófica, a verdadeira infinitude se 
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mostra como o ser-para-si, cujo exemplo mais próximo, ressalta Hegel (§96Z), tem-se 

no Eu. Nesse momento, Hegel (§96Z) salienta também que: “Mais ainda: o ser-para-si 

em geral deve ser compreendido como idealidade. [… sendo] que a realidade, posta 

como é em si, mostra-se ela mesma como idealidade”. 

É, pois, no Eu e para o Eu que se manifestará, com o desenvolvimento da 

exposição das demais determinações lógico-filosóficas, agora a partir do ser-para-si 

como idealidade que contém nela como superada a realidade: a Ideia da Filosofia / 

Espírito Absoluto. Logo, tal exposição lógico-filosófica (de análises e sínteses) de Hegel 

das categorias e conceitos revela, pois, a exigência (lógica) da verdadeira infinitude da 

Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto. 

 

A Religião Revelada pela Verdadeira Infinitude de Deus como Ideia da 
Filosofia / Espírito Absoluto 
 

Segundo a Interpretação Espiritual Especulativa, é exatamente a verdadeira 

infinitude da Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto que, no momento da Religião 

Revelada, quase no final da exposição enciclopédica, torna (lógico-filosoficamente) 

necessária a Religião (Revelada), já que ela é o reconhecimento da existência desse 

conteúdo verdadeiramente infinito,  para si e ideal da Filosofia. 

Por tudo isso, a exposição filosófico-enciclopédica da Religião Revelada é (e tem 

logicamente que ser) anterior à exposição do Conceito e da Ideia da Filosofia, e ambas 

tem (lógico-filosoficamente) que pertencer à seção do Espírito Absoluto (pois são 

relativas a tal infinitude verdadeira e não pertencem, pois, à seção do Espírito 

Objetivo). O fato da Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto ser efetiva e 

(verdadeiramente) infinita, leva a própria anterioridade lógico-filosófica dela, para 

além do (mero) saber subjetivo de um conjunto de seres humanos, como, por exemplo, 

do Espírito do Mundo (Weltgeist) de uma determinada época. Por isso, a Religião se 

encontra na seção do Espírito Absoluto e não na  seção do Espírito Objetivo, na qual 

ela seria apenas uma manifestação cultural dos espíritos dos povos. Como salienta 

Hegel (§386 e §386Z), tal Espírito do Mundo, como momento do Espírito Objetivo, é 

finito e, portanto, não se confunde com o Espírito Absoluto, que é infinito. 

A Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto é um saber (verdadeiramente) infinito 

e eterno. Como ressalta Hegel (§258A): “… nem ele [o Conceito] está no tempo nem é 

[algo] temporal, mas ele é muito mais o poder do tempo... a Ideia, o Espírito, é eterno 
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[destaque de Hegel]”; bem como (§258Z), “A Ideia, o Espírito, está acima do tempo, 

pois tal é o próprio conceito do tempo; é eterno, em e para si, astutamente não entra 

no tempo, porque ele não se desgasta em seu um lado do processo.” 

Deve-se notar a esse respeito que a Filosofia da Religião de Hegel não trata 

especificamente apenas da existência de Deus, mas sim de como se dá o nosso 

reconhecimento d’Ele, por isso sua denominação: Filosofia da Religião (e, não, por 

exemplo, Filosofia de Deus ou Teologia). A demonstração da existência de Deus (como 

Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto) é feita propriamente no todo da exposição 

filosófica da Enciclopédia, na qual, a partir do próprio Ser (§86&AZ), aprofundando-

se nele, mostra-se que: a verdade do Ser é o Conceito (§159&AZ); o Conceito vem a se 

mostrar como a Ideia Especulativa Absoluta (§235, §237 e §242-243); esta é a Razão 

(§214); posteriormente, a Razão se mostra como Espírito (§439) e; por fim,  o Espírito 

vem a se mostrar como a própria Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto (§577), 

retornando ao início (§1), como visto, que se mostra presente desde o início (§17, 

citado). 

Em sendo a Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto eterna e infinita, Substância 

e Sujeito, em si, por si e para si, nosso saber dela é esse próprio saber eterno dela nela, 

como parte integrante e imanente do próprio saber dela de si própria. Na seção da 

Religião Revelada, na exposição enciclopédica, a Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto 

começa a ser revelada para nós como tal. Por isso, como salienta Hegel (§564), tem-se 

uma religião que é absoluta e “revelada, e em verdade revelada por Deus [destaques 

de Hegel]”, na qual, como “religião absoluta é o Espírito Absoluto que manifesta, não 

mais seus momentos abstratos, mas sim a si mesmo.” Portanto, é necessário 

(logicamente) que nos vejamos nessa Ideia eterna e infinita, que é em si, por si e para 

si, que a tudo produz (inclusive a nós e para nós). 

 

Deus como Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto 

 

Tendo a Ideia da Filosofia o saber de si junto com o saber que é na efetividade 

(cf. §6) e sendo efetiva e (verdadeiramente) infinita, ela é o próprio Deus (§1), ou 

melhor, o Espírito Absoluto (§577) em si, por si e para si, que já chamávamos Deus, 

em nossa representação religiosa cristã (não completamente filosófica conceitual), 

antes de sua explicação filosófica conceitual por Hegel, logo, sem o conhecer conceitual 
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e, com isso, sem o reconhecer e compreender propriamente filosófico. Como salienta 

Hegel (§537A): 

 
[…] aqui é o lugar de tratar, em uma análise determinada, a relação da religião 
com a Filosofia. O que importa é apenas a diferença entre as formas do pensar 
especulativo [da Filosofia] e as formas da representação e do entendimento 
reflexivo [da religião]. Mas é o percurso todo da Filosofia, e da Lógica em 
particular, que não somente deu a conhecer essa diferença, senão que também 
julgou, ou melhor, deixou a natureza dela desenvolver-se e julgar, nessas 
categorias mesmas. Somente sobre o fundamento desse conhecimento das formas 
se pode adquirir a convicção verdadeira do que se tratava: de que o conteúdo da 
Filosofia e o da religião é o mesmo […] [último destaque inserido]. 

 

Nesse sentido, a Interpretação Espiritual Especulativa possibilita dar um 

sentido e um significado mais precisos ao termo Deus, presente em nossa cultura 

(usado por Hegel de forma denotativa e não conotativa, em especial, não de forma 

alegórica, metafórica ou meramente comparativa): o termo Deus denota a Verdade 

(como consta no §1 citado), que vem a ser conhecida como a Ideia da Filosofia / 

Espírito Absoluto (§577). 

Em especial, no fim do Adendo do §83, que trata da divisão da Ciência Lógica 

e sua significação, Hegel salienta que: 

 
Na figura concreta e real, a relação, aqui mencionada, dos três graus da Ideia lógica 
[Ser, Essência e Conceito-Ideia], mostra-se de modo que Deus, que é a Verdade, 
somente é reconhecido nessa sua Verdade – isto é, como Espírito Absoluto – na 
medida que nós reconhecemos concomitantemente como não verdadeiros, em sua 
diferença para com Deus, o mundo por ele criado, a Natureza e o espírito finito 
[expostos na Enciclopédia antes do próprio Espírito Absoluto]. 

 

Certamente, o conteúdo da Religião Cristã, em especial, dos Evangelhos, tem 

diversas interpretações, além das tradicionais (Católicas Romana e Ortodoxa, as 

Protestantes etc.), e continuará tendo, como, por exemplo, atualmente, a do 

Espiritismo, do Racionalismo Cristão, etc. A interpretação de Hegel é também uma 

delas, bem como a Interpretação Espiritual Especulativa aqui exposta. Em especial, 

Hegel (é um cristão confesso que) revela à Humanidade um conceito (e ideia) de Deus 

que supera os que foram expostos até então, inclusive na própria Filosofia, e que os 

aprofundam, como salienta o próprio Hegel (§86A) no parágrafo citado sobre as 

definições metafísicas de Deus. Logo, não se deve identificar o sentido do conceito de 

Deus hegeliano, como Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto, simplesmente com os 

sentidos dos conceitos tradicionais de Deus da Religião Cristã, pois, como visto, ele os 
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supera, e, portanto, deles é diferente. Mas como unidade especulativa, tal diferença 

não é a da separação excludente (do entendimento), e tal conceito de Deus revelado na 

exposição enciclopédica é o próprio conceito (verdadeiramente infinito) de Deus que 

supera (aufhebt) os anteriores, o que significa também dizer que guarda uma 

identidade com os anteriores e os aprofundam e, como tal, também conserva seus 

aspectos positivos (cf. final do §96Z), em especial, como visto, de Deus onipresente, 

onipotente e onisciente, um Eu que é Substância e Sujeito.6 

Voltando a questão da cisão dos interpretes de Hegel, após sua morte, cabe 

notar que os assim chamados jovens hegelianos ou hegelianos de esquerda rejeitavam 

explicitamente a veracidade da ideia de Deus afirmada por Hegel e os velhos 

hegelianos ou hegelianos de centro e hegelianos de direita buscavam a compreendê-

la e desenvolvê-la, segundo suas interpretações próprias, a partir da exposição da 

Filosofia por Hegel. 

Nesse contexto, cabe lembrar que, mesmo antes da morte de Hegel, em 1831, já 

havia tais divergências em relação a interpretação hegeliana de Deus, marcada por 

discussões do próprio Hegel com teólogos de sua época, inclusive havia tais 

divergências entre seus alunos, e que, nesse contexto, Hegel7, em 1829, publica uma 

resenha extremamente favorável ao livro, publicado nesse mesmo ano, de Karl F. 

Göschel8, que será considerado posteriormente um dos principais representantes dos 

hegelianos de direita, e que Hegel (§564A), um ano depois, em 1830, na própria 

Enciclopédia, faz suas as palavras de Göschel desse livro (em especial, da seção “O que 

é Deus”, p. 51-76) para expressar a sua interpretação de Deus: 

 
Requer-se uma especulação aprofundada para apreender correta e 
determinadamente no pensamento o que é Deus como Espírito. Aí se encontram 
contidas, antes de tudo, as proposições: Deus é somente Deus enquanto ele sabe a 
si próprio; seu saber-se é além disso sua autoconsciência no homem e o saber do 
homem sobre Deus, saber que avança para o saber-se do homem em Deus. Ver a 
elucidação profunda dessas proposições no escrito donde foram extraídas: 
Aforismos sobre o saber e o não saber etc. de C. F. G[ösche]l, Berlim, 1829 
[sublinhado inserido, os destaques de Hegel estão em itálico]. 

                                                     
6 Cf. também, Tassinari, R.P. Deus na Filosofia Hegeliana. In: SANTOS, L.R.; MARQUES, U.R.A; 
AFONSO, F.. (Org.). Jornadas Filosóficas Internacionais de Lisboa 2015: Filosofia & Atualidade. 
Lisboa: Centro de Filoso a da Universidade de Lisboa, 2015, p. 331-340. 
7 Cf. G.W.F. Hegel, Werke 11: Berliner Schriften 1818-1831, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1970, p. 
353-389. 
8 K. F. Göschel, Aphorismen über Nichtwissen und absolutes Wissen im Verhältnis zur christlichen 
Glaubenserkenntnis. Ein Beitrag zum Verständnis der Philosophie unserer Zeit. E. Franklin: Berlin 
1829. 
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Bem entendido, os hegelianos de esquerda não negavam que Hegel expunha 

uma Ideia de Deus cristã que estaria como Verdade da Filosofia, segundo ele próprio, 

mas se contrapunham explicitamente ao próprio Hegel, buscando realizar uma nova 

filosofia. 

Hoje, diferentemente dos hegelianos de esquerda (e também dos de centro e de 

direita), existem interpretações da própria exposição de Hegel da Filosofia que negam 

a existência de um Deus cristão para o próprio Hegel ! 

Note-se que, para tal, basta, em geral, na exposição conceitual-enciclopédica da 

Filosofia, parar na esfera do Espírito Objetivo (sem se considerar o Espírito Absoluto), 

ou mesmo no momento da Arte, sem adentrar verdadeiramente na esfera do Espírito 

Absoluto e seu desenvolvimento, e, em especial, sem considerar a verdadeira 

infinitude da Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto em si, por si e para si. 

Mas como atingir o pensamento do próprio Hegel com tal (re)corte ? Cabe notar 

que, nesse caso, fica em aberto o problema de interpretar as passagens em que Hegel 

trata explicitamente de Deus, do Cristianismo, de Cristo, da Religião Revelada ou do 

Espírito Absoluto, para além de meras alegorias, metáforas e comparações não 

declaradas como tais (o que nunca se mostrou ser explicitamente o estilo de Hegel, 

nesse caso). 

Além disso, o que é mais problemático, tais interpretações suscitam o problema 

da substancialidade e de sua inteligibilidade, ou, mais precisamente, da inteligência 

da Substância, ou seja, falta indicar qual seria a Substância-Sujeito do Todo e de tudo, 

segundo o próprio texto de Hegel (o que aqui, conforme se viu, na seção A exposição 

enciclopédica da Interpretação Espiritual Especulativa, está indicado nos Itens (7) e 

(9)). Claro que há certa substancialidade e inteligibilidade em qualquer interpretação 

na medida em que, como uma interpretação, é uma compreensão conceitual; mas, 

nesse caso, tal substancialidade e inteligibilidade são relativas e não totais, não são 

absolutas, não consideram uma onipresença, onipotência e onisciência; e, como tais, 

faltam-lhe também a inteligência (absoluta) de um Sujeito (absoluto). 

Na medida em que existem interpretações que não assumem que a Ideia da 

Filosofia / Espírito Absoluto é o autoconhecimento autoconsciente inteligente do 

Todo, inclusive em relação a tudo, tornam-se interpretações parciais, das quais se 

analisam a seguir alguns  problemas e a relação delas com a Interpretação Espiritual 

Especulativa. 
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As interpretações e a Interpretação Espiritual Especulativa 

 

Em certo sentido, a Interpretação Espiritual Especulativa (aqui exposta) é 

apenas mais uma interpretação dentre as diversas interpretações que a filosofia 

hegeliana e a própria Filosofia admitem. 

Por outro lado, ela possibilita assumir a superação das superações de todas as 

interpretações. 

Em especial, ela é a interpretação a mais abrangente, pois não existe nenhuma 

interpretação e nenhuma verdade de uma interpretação particular que não esteja nela 

contida. 

E claro que as interpretações (apenas) dialéticas, como aqui denominadas, que 

exigem sempre a eterna superação de qualquer interpretação, contrapõem-se a 

Interpretação Espiritual Especulativa, pois elas só a compreendem como mais uma 

compreensão finita (e não como parte da compreensão verdadeiramente infinita), e 

exigem a superação dela (como o exigem de outra qualquer), o que, de acordo com a 

própria Interpretação Espiritual Especulativa não é possível. 

Por outro lado, a Interpretação Espiritual Especulativa exige as interpretações 

dialéticas como momentos seus, mas que devem ser superados. 

Primeiramente, a Interpretação Espiritual Especulativa exige a própria 

dialética, como movimento de superação das interpretações parciais, pois, uma 

interpretação parcial, por sua própria natureza e conceito (ser parcial e com isso 

finita), deixa de lado justamente uma parte que pertence a Interpretação Espiritual 

Especulativa. Logo, para se aproximar cada vez mais do conteúdo que a própria 

interpretação parcial busca compreender e explicar, a Interpretação Espiritual 

Especulativa exige a superação de qualquer interpretação parcial em uma nova 

interpretação, da qual a interpretação parcial é parte. E assim se continua 

eternamente, pela má ou negativa infinitude dialética da determinação da Filosofia, a 

menos que se veja tais progressões como momentos da Ideia da Filosofia / Espírito 

Absoluto verdadeiramente infinita, proposta pela Interpretação Espiritual 

Especulativa. 

Mais ainda, como salienta Hegel (§81Z): 
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É da mais alta importância apreender e reconhecer devidamente o dialético. O 
dialético, em geral, ele próprio é o princípio de todo movimento, de toda vida, e de 
toda atividade na efetividade. Igualmente, o dialético é também a alma de todo 
conhecer verdadeiramente científico. […] Tudo o que nos rodeia pode ser 
considerado como um exemplo do dialético. Sabemos que todo o finito, ao invés 
de ser algo firme e último, é antes variável e passageiro; e não por outra coisa senão 
pela dialética do finito que ele, enquanto é em si o outro de si mesmo, é levado 
também para além do que ele é imediatamente, e converte-se em seu oposto. Se 
foi dito antes (§80) que o entendimento podia ser considerado como o que está 
contido na representação da bondade de Deus, então há que notar agora [a 
respeito] da dialética, tomada no sentido (objetivo) próprio, que seu próprio 
princípio corresponde à representação da potência de Deus. Dizemos que todas as 
coisas (isto é, todo o finito enquanto tal) vão a juízo, e temos nisso a intuição da 
dialética como da potência universal irresistível diante da qual nada pode 
permanecer – por seguro e firme que se possa parecer. Com essa determinação 
sem dúvida não está ainda esgotada a profundeza da essência divina – o conceito 
de Deus –; mas ela própria forma, certamente, um momento essencial em toda a 
consciência religiosa. 

 

Logo, a dialética é essencial à Interpretação Espiritual Especulativa. Entretanto, 

diferente das interpretações apenas dialéticas, que apontam para uma eterna 

superação para sabe lá onde, um onde que não há, a Interpretação Espiritual 

Especulativa aponta para a eterna superação das exposições dela própria em direção a 

ela própria, por completamento dialético-especulativo progressivo. 

Nesse sentido, na Interpretação Espiritual Especulativa, pode-se e deve-se falar 

de um movimento dialético-especulativo (mas não apenas dialético). Ou seja: tem-se 

um movimento no qual a dialética, como descrita, é-lhe essencial; mas se deve 

acrescentar a ele a denominação especulativa9, no sentido de que, segundo a 

Interpretação Espiritual Especulativa, a dialética é a força que o Espírito Absoluto, 

como o Todo que também é saber de si próprio, usa para movimentar todo finito, 

inclusive os saberes finitos (individuais e coletivos), rumo a ele e ao seu saber, análogo 

ao primeiro motor aristotélico. 

Nesse sentido, não apenas as interpretações parciais e as interpretações 

(simplesmente) dialéticas estão contidas na Interpretação Espiritual Especulativa, 

como também as razões das passagens de uma a outra e do próprio processo dialético. 

Portanto, não apenas, o movimento dialético de passagem é exigido, como é 

compreendido e explicado. 

Por outro lado, as interpretações (apenas) dialéticas (e os eus que as realizam) 

                                                     
9 Para mais detalhes sobre a significação do termo especulativo, nesse caso, veja: TASSINARI, R. P. 
Ciência da Lógica: Ciência Subjetiva, Ciência Objetiva e Teologia Especulativa. In: HELFER, I.. (Org.). 
Lógica e Metafísica em Hegel. São Leopoldo - RS: Unisinos, 2019, v. , p. 150-173. 
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colocam a Interpretação Espiritual Especulativa como um outro de si e, nesse sentido, 

não a podem admitir e, mais ainda, pelo argumentado aqui inicialmente, não a podem 

compreender ou explicar. 

Nesse sentido, é inútil insistir com trechos do texto hegeliano, como, por 

exemplo, da Enciclopédia, para demonstrar às interpretações parciais a verdade da 

Interpretação Espiritual Especulativa: sempre as interpretações parciais, por serem 

parciais, interpretam parcialmente (e finitamente). Em especial, interpretam 

parcialmente (e finitamente) o sentido de termos universais. Por exemplo, já no 

primeiro parágrafo do Prefácio da Primeira edição, no trecho “vista geral do escopo 

completo da Filosofia (Übersicht des gesamten Umfanges der Philosophie)”, citado 

anteriormente: a expressão “escopo completo” (des gesamten Umfanges) não é 

admitida pelas interpretações parciais como indicando um escopo tão completo 

(gesamte) assim. 

Por fim, quanto à atribuição dos adjetivos espiritual e especulativa à 

interpretação aqui exposta, vê-se que ela é espiritual e especulativa na medida em que, 

como visto, o Todo é a Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto, que é em si, por si e para 

si, Substância e Sujeito10. 

Cabe, por fim, notar que, como já salientado, de acordo com Hegel (§564A): 

“Requer-se uma especulação aprofundada para apreender correta e 

determinadamente no pensamento o que é Deus como Espírito.” 

Em especial, não se deve compreender tal conteúdo (Deus) apenas segundo 

(§79-82) os momentos (1) abstrato ou do entendimento e (2) dialético ou 

negativamente racional, mas deve-se chegar (3) “ao afirmativo que está contido em 

sua resolução e passagem [destaque de Hegel (§82)]” , ao momento especulativo ou 

positivamente racional. Ou seja, o afirmativo, neste caso, é a Ideia da Filosofia / 

Espírito Absoluto que, como verdadeiro e eterno infinito, produz os dois primeiros 

momentos e os superam. 

Se não se chegar a compreensão especulativa, que é eterna e está como limite 

que contém todas as suas exposições particulares que dela se pode fazer, estando-se 

portanto sempre nela, e se permanecer apenas em seus momentos anteriores, nunca 

se compreenderá o que está sendo expresso aqui. 

Tem-se, pois, que se chegar a que: nosso saber da Ideia da Filosofia / Espírito 

                                                     
10 Idem. 
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Absoluto é esse próprio saber eterno dela nela, como parte integrante e imanente do 

próprio saber de Deus d’Ele n’Ele. 

Em especial, como salientado anteriormente (Item (9) da seção A exposição 

enciclopédica da Interpretação Espiritual Especulativa), tem-se que se chegar a que 

a Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto é Sujeito, que, enquanto a Ideia da Filosofia / 

Espírito Absoluto é compreensão absoluta que contém todos os eus, e seu conteúdo 

vêm a constituir os conteúdos de todos os eus (tendo seu conteúdo parcialmente 

compreendido pelos eus), a Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto é um Eu que é nós e 

um nós que é Eu; a própria Ideia da Filosofia / Espírito Absoluto é um Eu que a tudo 

contém, a tudo rege, auto-regula-se e se auto-expõe, por isso, é Substância e Sujeito. 

Por isso, como salienta Hegel (§82Z): “A respeito da significação do 

especulativo, há ainda que mencionar aqui que se tem de entender, por isso, o que 

antes se costumava a designar por místico – sobretudo em relação à consciência 

religiosa e seu conteúdo.” Lembrando que, no contexto religioso-filosófico, místico 

tem o sentido da “união intima e direta do espírito humano com seu princípio 

fundamental, união que constitui um modo de existência alheia e superior a existência 

dos conhecimentos normais.”11 

Nesse sentido, é como se pudesse dizer, em relação às interpretações da filosofia 

hegeliana e à Interpretação Espiritual Especulativa: “Na casa de meu Pai há muitas 

moradas (Jo 14, 2)”, mas “Sede vós portanto perfeitos como é perfeito o vosso Pai nos 

céus (Mt 5, 48)”! 

                                                     
11 LALANDE, A. Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Vol. I. Paris: Quadrige; P.U.F, 1988, 
p. 662. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II 
 

COMUNICAÇÕES 
 
 
 
 



 



 

14. CONTEMPORANEIDADE DO PODER EM HEGEL –  

DA LIBERDADE A EFETIVIDADE DO ABSOLUTO 
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Arthur Nadú Rangel1 
 

A filosofia de Hegel tem como característica central a sua capacidade, sua 

universalidade e sua atemporalidade, observando que o movimento que se apresenta 

na dialética, que é real, também se apresenta na própria representação da realidade2. 

A nós, Hegel apresenta a mais poderosa ferramenta já criada para compreensão da 

realidade, o necessário movimento dialético, onde nada se perde, tudo se conserva em 

uma elevação que se faz presente como suprassunção3.  

A representação, que se mostra neste movimento, pode representar, em um 

primeiro momento, o Espírito, que se reconhece pelo próprio movimento, mas 

também pode representar a História, que aparece como momento do absoluto. O 

absoluto hegeliano pode aparecer através da representação da religião (Deus) ou do 

conhecimento (absoluto), mas sua representação na História, que é uma linha reta com 

começo certo e fim inevitável, será sempre o Estado. O homem encontra no Estado o 

seu caminhar rumo ao Absoluto na História, que aparece por meio de uma 

representação do conhecer a si mesmo e ao caminhar do Espírito. 

Tal representação, que, em seu todo, é parte necessária do conhecimento, não 

se encontra mais na natureza, mas nas formas que diferenciam o homem da natureza 

e tornam possivel que, ao olhar para ela, e, utilizando de sua historicidade e 

experiência, crie cultura, esta que já suprassume em si a natureza. A cultura do Estado 

nasce da realidade efetiva, criada pelo homem e apresentada como momento de 

realização deste todo no caminhar da História. Salgado, em sua obra A Ideia de Justiça 

em Hegel, nos traz o valor máximo do Estado, que se apresenta como Espírito 

                                                     
1 Doutorando em Direito pela UFMG (Teoria da Justiça) sob Orientação do Prof. Dr. Joaquim Carlos 
Salgado, Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da UFMG (Estudos Estratégicos), Bacharel em 
Direito pela Faculdade Promove, especialista em Ciências Criminais pela Faculdade Arnaldo, Professor 
na Faculdade Promove, Professor convidado do IES, Membro da ABED, Membro efetivo colaborador 
da Sociedade Hegel Brasil. E-mail: arthurnadu@gmail.com; 
2 SALGADO, Joaquim Carlos. A ideia de justiça em Hegel. São Paulo: Edições Loyola. 1996, Pág. 62; 
3 KERVEGAN, Jean-François. Hegel e o Hegelianismo. São Paulo: Edições Loyola, 2008, Pág. 52 
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Absoluto, como pura efetividade, onde as relações humanas passam a ter significado 

através não apenas do reconhecimento do outro, mas também pelo efetivo convívio 

com o outro, em conjunto com os vários absolutos que se condensam em um só. Nesta 

representação sólida do Estado, o poder surge não apenas como força decorrente de 

um Absoluto representado na História, mas como efetividade pura do movimento de 

reconhecimento do outro, em uma cadeia que possibilita a existência comum da 

sociedade. Hegel em sua Filosofia do Direito, no parágrafo 288, deixa claro que esta 

relação do indivíduo, que abandona a sua efetividade em favor do Ético representado 

pelo Estado, também abandona o seu poder que é exercido como ferramenta de 

garantia própria em favor do poder do Estado, que irá garantir não apenas um 

indivíduo, mas toda a sociedade. Assim, na construção das sociedades 

contemporâneas, o poder se faz tão presente e necessário quanto a própria filosofia 

hegeliana, demonstrando a realidade em seu caminhar absoluto. No caminhar da 

História, na construção do sujeito, a vida em sociedade adquire um grau de 

importância não apenas no sentido Aristotélico, onde o homem encontra o seu 

significado na vida com amigos e pessoas que atendam às suas necessidades, mas 

também porque a polis é o momento de reconhecimento do indivíduo, onde o seu 

estado natural o direciona ao convívio com o outro, seja pelos carecimentos, seja pela 

segurança, ou até pela própria experiência com o outro. 

Tal momento, em comunidade, é o momento da negação do EU, pois o Estado 

ético pressupõe a negação do poder individual em favor do Estado que cuida não 

apenas do sujeito, mas de todos. Por este motivo, o caminhar na História do Estado 

representa o poder que não apenas existe, mas aparece, como essência do próprio 

Estado. 

Assim, a representação do Poder na história do Estado está necessariamente 

ligada a finalidade do Estado para existir. O caminhar do Espírito Absoluto, que 

atravessa a história, utiliza o próprio conhecimento e a própria experiência de seu 

caminhar para avançar em frente, nunca negando a História, apenas fluindo de forma 

lógica em direção ao próximo ponto dialético, a coruja de minerva alça voo no 

entardecer, nunca olhando para trás, mas sempre para frente, observando o necessário 

caminhar do Espírito4. 

                                                     
4 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Filosofia do Direito. São Leopoldo: UNISINOS, 2010, Pág. 44; 
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O poder que move o Estado em Hegel não é um poder que surge do nada, que 

avança sem sentido, de forma niilista, não, o poder é a vontade do homem, portador 

da lógica e do pensar, que ao reconhecer o outro, e descobrir a sua inserção em uma 

sociedade, descobre que não é capaz de se conhecer sozinho e passa a viver na 

sociedade, em um sistema legítimo de trocas e necessidades, suprimindo assim as suas 

carências e avançando para um estado de vida condizente com a sua condição 

humana5. 

A sociedade, que se encontra em si e para si, entende que a individualidade está 

suprassumida no Estado e no reconhecer do outro. Salgado demonstra que o outro é, 

tanto para Kant quanto para Hegel, um ponto central da filosofia6. Em Kant, de forma 

mais primitiva, o outro se faz presente através da moral, que atravessa o indivíduo e 

avança em torno de um dever agir coletivo, que pode ser imposto ao outro7. Mas apenas 

em Hegel o outro se torna nítido e belo, pois despojado de qualquer pressuposto inicial 

(como a moral), o outro existe como momento do reconhecimento, como momento do 

ser que conhece o próprio EU na figura do outro8. Assim, neste reconhecimento do 

outro, o EU, antes sozinho, percebe que sua existência apenas tem sentido na 

sociedade, no conjunto com o outro. Para Salgado, devemos considerar o outro como 

elemento fundamental da filosofia, onde existe a negação de um indivíduo que se 

encontra em face de seus próprios problemas e dilemas morais, por um indivíduo que 

se encontra frente ao outro, no reconhecimento do outro, no sistema de necessidades 

do outro, a filosofia idealista alemã encontra assim o seu mais elevado sentido9. 

Hegel constrói uma filosofia do movimento, de um constante caminhar que se 

inicia sempre de forma cíclica quando chega no final de seu movimento anterior, 

porém tal movimento não se encontra parado no mesmo lugar, ou como um cachorro 

que busca o próprio rabo: Hegel se encontra em um ciclo sempre ascendente, em um 

conhecimento que se eleva após cada movimento, em uma ação que nada perde, 

                                                     
5 “O Estado é uma ideia e como tal desenvolve-se em um processo dialético, partindo da imediatidade, 
passando pela reflexão, até chegar a totalidade [...]” SALGADO, Joaquim Carlos. A ideia de justiça em 
Hegel. São Paulo: Edições Loyola. 1996, Pág. 412 - 413; 
6 SALGADO, Joaquim Carlos. A ideia de justiça em Kant: Seu fundamento na liberdade e na igualdade 
Belo Horizonte: Editora UFMG. 1995, Pág. 81; 
7 KANT. Immanuel. Metafisica dos Costumes. Tradução Clélia Aparecida Martins. Petrópolis: Vozes; 
Bragança Paulista: Editora Universidade São Francisco, 2013, Pág. 22; 
8 VAZ. Henrique C. de Lima. Senhor e Escravo: Uma parábola da filosofia ocidental. Disponível em: 
http://faje.edu.br/periodicos/index.php/ Sintese/article/download/2175/2468/, 1980 – FAJE, Pág. 8; 
9 SALGADO, Joaquim Carlos. A ideia de justiça em Kant: Seu fundamento na liberdade e na igualdade, 
2ª ed, Belo Horizonte: Editora UFMG. 1995, Pág. 84; 
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conservando e elevando. Assim, ao considerar todos os pontos de sua filosofia, temos 

que considerar sob a ótica de um movimento perpétuo de constante elevação [§36]10. 

Nenhum momento pode ser ignorado, e assim, considerando a completude da 

obra do filósofo alemão, não podemos considerar que na sua Teoria do Estado, 

demonstrada em sua Filosofia do Direito, não exista movimento; não só existe 

movimento interno no ser humano na medida que ele conhece, mas também existe 

movimento do humano na medida que ele avança na sociedade, não em um sentido 

social, mas de semelhante modo ao reconhecimento interno, no seu reconhecimento 

externo do outro; o indivíduo passa a entender que o outro, igual a ele, porém 

diferente, também se encontra em movimento de reconhecimento que traz sua 

valorização pela forma como o mesmo percebe o Estado e é percebido pela 

sociedade[§258]11. 

A percepção física de um movimento dialético, proporcionada pela Filosofia do 

Direito de Hegel, não a torna de menor valor racional, pois o movimento racional é 

real e o Estado é elemento racional. Apesar de não trazer em sua representação um 

valor expositivo, como visto na religião, o Estado traz valor estético, como visto na arte, 

observando que a política, os planos e o poder são feitos e exercidos de forma artesanal 

pelo indivíduo em movimento12. O indivíduo avança para fora de sua individualidade 

no Estado ao sair de seu estado natural na família e avançando para o Estado absoluto 

em um caminhar ético: é uma passagem natural de um ser que, sempre em movimento, 

se encontra em constante reconhecimento, o caminhar ético. 

A passagem tem a construção do Estado Ético13 como ponto máximo que deve 

ser preservado, de forma que o Estado Democrático é um passo de fundamental 

importância no caminhar em direção ao Estado Ético. Tal caminhar, em direção ao 

ápice da construção humana, se condensa na construção e efetivação dos direitos 

fundamentais, de forma que a liberdade será garantida apenas pelo Estado. Não só 

isso, o Estado é o único elemento forte o suficiente para suprimir de forma passiva as 

vontades individuais em torno de uma vontade coletiva que  não  se  impõe  contra  a 

liberdade individual, mas que convive e potencializa tal liberdade14. 

                                                     
10 [§36] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologia do Espirito. Petrópolis: Vozes, 2014, Pág. 
43;  
11 [§258] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Filosofia do Direito. São Leopoldo: UNISINOS, 2010, Pág. 
230; 
12 SCHIMITT, Carl. O Conceito do Político/ Teoria do Partisan. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, Pág. 58; 
13 Observando o Estado ético como uma continuidade do Estado Absoluto de Hegel; 
14 SALGADO, Joaquim Carlos. A ideia de justiça em Hegel. São Paulo: Edições Loyola, 1996, Pág. 390; 
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Não basta a existência de um Poder que tenha finalidade social, deve ser uma força 
que aja com objetivo claro e delimitado. Dentro deste ambiente delimitado é 
possível colocar a vontade popular que deve ser condensada seu momento 
máximo: O Estado Democrático. 15 

 

 Os poderes, para o homem, só existem em potência para ser exercidos quando 

o mesmo se encontra despojado do Estado. Porém, quando o indivíduo inicia o seu 

caminhar rumo ao Estado ético, mesmo quando se encontra ainda no momento da 

família, o poder já se encontra comprometido ainda como uma única coisa: com o 

Estado, que está potentem com todo o poder dos seus cidadãos. O poder individual se 

encontra, assim, perdido, destituído e incapaz de ser exercido pelo cidadão. Podemos 

considerar aqui o início da morte do indivíduo no Estado, visto que este não tem poder 

para impor vontade. 

 O caminhar do indivíduo, que deixa de ser indivíduo, está em paralelo com o 

caminhar do Estado. É na passagem do sujeito, que avança em progressão dialética, 

saindo assim do ponto de formação da cultura (a família) e avançando para o sistema 

de necessidades (a sociedade liberal), que, neste caminhar, o homem se despoja não 

apenas da sua individualidade16, mas também do Poder que ele exerceria sobre os 

outros de forma política ou mesmo de força. 

 O ponto de chegada do Espírito é o outro, o Espírito se demora no outro, se 

encontra e se deleita em sua negatividade. Este outro no Estado é a sociedade, que está 

além das necessidades básicas, mas também focada em chegar aos seus direitos17. O 

Espírito, no Estado, não apenas se deleita no outro, mas se deleita na igualdade do 

outro, no sujeito que também exerce de forma coletiva a sua liberdade como finalidade 

do Estado. Assim, o Estado, que representa o NÓS, está revestido da graça quase divina 

do poder de todos. O poder no Estado não é o poder da força; para Kant, a força do 

Estado está de forma simples, por assim dizer, na imposição da moral necessária para 

a vida em sociedade. As leis existentes e os Direitos pressupõem uma força de coerção 

para impor o positivado necessário, o “correto”18. Os Estados pressupõem Poder como 

estado e não como coerção. Ninguém está necessariamente submetido ao Estado por 

                                                     
15 RANGEL, Arthur Nadú. O Poder Moderador no Estado Brasileiro. Dissertação de mestrado: UFMG – 
Belo Horizonte, 2018, Pág 129; 
16 SALGADO, Joaquim Carlos. A ideia de justiça em Kant: Seu fundamento na liberdade e na igualdade, 
2ª ed, Belo Horizonte: Editora UFMG, 1995, Pág. 38; 
17 SALGADO, Joaquim Carlos. A ideia de justiça no Mundo contemporâneo: Fundamento e aplicação do 
direito como maximum ético, Belo Horizonte: Del Rey. 2007, Pág. 258; 
18 MATA-MACHADO, Edgar de Godoi da. Direito e Coerção. Belo Horizonte: Auto publicado, 1956, Pág. 
147; 
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meio de uma coerção. Os sujeitos aderem ao Estado pela necessidade de buscar a 

garantia de sua vida, a garantia de sua liberdade, seus direitos. Podemos assim dizer 

que a imposição parte do outro, que fora do Estado está sujeito às suas mais vis 

necessidades. O homem fora do Estado, e dotado de poder, não se diferencia da 

natureza, ele se confunde com ela, se comportando como selvagem, agindo pelas suas 

próprias necessidades; se o homem tem necessidade de água, comida ou qualquer 

outra necessidade básica, ele tem poder para buscá-la, mesmo que isto implique em 

sobrepujar o outro, inclusive ceifando a vida de seu inimigo. Segundo Foucault, quanto 

mais poder o homem tem, maior a sua vontade em se sobrepor aos outros19. 

 No Estado, o homem que se despoja de seu poder, não tem o direito de se impor 

ao outro. A imposição sobre o outro significaria uma negação do outro e 

necessariamente uma negação de si. Han, ao dissertar sobre o indivíduo, observa que 

Hegel coloca o outro como centro do reconhecimento20. Ao negar o outro, o Espírito 

aborta a dialética do reconhecimento e não chega ao conceito. 

 O poder para exercer esta negação não pode, por assim dizer, existir no Estado. 

O poder que existe não vai agir no sentido de negar o outro, mas de trazer a igualdade 

do nós. Assim, ao exercer este poder, ele está em relação ao nós como de si e para si. 

Então, a melhor forma de entender esta característica está colocada na dialética do 

Senhor e do Escravo, onde podemos observar que aquele que sobrepuja o outro não é 

capaz de reconhecer-se no outro e, por consequência, a si mesmo21. Neste universal do 

outro, o espírito tem poder para sobrepujar o outro apenas fora do Estado, quando o 

mesmo se confunde com a natureza; porém quando o Poder está fora do sujeito, já 

transferido para o Estado, o outro não pode ser sobrepujado, pois o Espírito 

necessariamente deve se reconhecer nele, não o anula e o sobrepuja, mas o 

suprassume. 

 O caminhar da história, através de seu Espírito, o Estado, é uma disputa entre 

o poder e a liberdade. O poder é, quando no indivíduo, a negação da liberdade, mas 

quando o indivíduo está dotado da liberdade, ele não pode exercer o poder para negar 

a liberdade do outro. Assim, ao avançar para o Estado absoluto, podemos dizer que a 

                                                     
19 HAN, Byung-Chul. O que é poder? Petrópolis: Vozes, 2019, Pág 93 – 94; 
20 HAN, Byung-Chul. Sociedade do Cansaço. 2ª edição. Petrópolis: Vozes, 2017, Pág.  26 – 27; 
21 VAZ. Henrique C. de Lima. Senhor e Escravo: Uma parábola da filosofia ocidental. Disponível em: 
http://faje.edu.br/periodicos/index.php/ Sintese/article/download/2175/2468/, 1980 – FAJE, Pág. 8; 
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dialética do poder e da liberdade será suprassumida no Estado ético22. O Poder se torna 

ilegítimo fora do Estado, ele pertence apenas ao absoluto na História; a liberdade se 

torna ilegítima fora do homem, sem sentido, sem um caminhar delimitado, sem 

finalidade; nem em frente ao outro a liberdade nega outra liberdade, uma vez que 

quando a mesma se torna individual e não universal vivemos no reino das tiranias ou 

do absoluto eu que não encontra o nós. Assim, o problema que devemos aqui superar 

é o Poder que se encontra não mais no indivíduo, mas no Estado. O indivíduo está 

morto sem o poder; do indivíduo emerge a pedra fundamental do cidadão, o sujeito de 

direitos que integra e se doa para o Estado para garantir a sua liberdade23. O poder 

abre o caminho para o nós; ele legitima a mediação de necessidades em troca de uma 

capacidade de liberdade, se realizando na alteridade, no outro, que passa a delimitar a 

liberdade, de forma que ela seja infinita na medida da infinidade de outras liberdades. 

 Este movimento é de igual modo um caminhar do indivíduo e do coletivo, um 

elemento fenomenológico que encontra razão apenas na realização do homem que 

encara o absoluto. Na representação física do caminhar do Espírito de Hegel, o 

homem, encontra o seu absoluto não frente a um ser sem consciência ou sem essência, 

ele busca encontrar o reconhecimento na aparência, no fenomenológico, que no real 

se encontra em uma coletividade de outros, em constante movimento dialético; o 

reconhecimento no Estado é o momento onde encontramos o reconhecimento da 

sociedade frente a própria existência do Estado. Deste modo nasce uma relação que 

pode ser medida pela liberdade, um valor liberal kantiano24, e o poder, um elemento 

absoluto do Estado frente aos seus componentes25 

 Assim, chegamos ao ponto de fundamental importância: o que é poder no 

Estado? A nossa tentação sempre será responder: “Poder é força”. Porém, se poder 

fosse apenas força, poderíamos dizer que o Estado não passaria de um estado de 

natureza organizado, não sujeito a uma ordem ou a uma finalidade, sem as tão 

importantes Liberté, Egalité, Fraternité. Outros poderão dizer que poder no Estado é 

                                                     
22 Segundo Salgado, não será apenas no Estado, visto que o mesmo pode ser considerado ainda 
autoritário, ou despótico, mas no Estado democrático. SALGADO, Joaquim Carlos. O Estado Ético e o 
Estado Poiético. Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, v 27, n. 2, 
pág. 37-68, 1998; 
23 Ibidem; 
24 KANT. Immanuel. Metafisica dos Costumes. Tradução Clélia Aparecida Martins. Petrópolis: Vozes; 
Bragança Paulista: Editora Universidade São Francisco, 2013, Pág. 19; 
25 SALGADO, Joaquim Carlos. A ideia de justiça em Kant: Seu fundamento na liberdade e na igualdade, 
2ª ed, Belo Horizonte: Editora UFMG. 1995, Pág. 77 – 78; 
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apenas coerção (ou medo), porém se fosse apenas moral, o Estado estaria restrito 

apenas ao momento liberal, como visto antes, e não avançaria para o momento ético26. 

A dialética hegeliana possibilita que o caminhar do Estado se encontre em um 

constante momento de suprassunção; porém, quando a pessoa não se submete ao nós, 

mas fica presa no eu, o Estado não se torna ético, não avança e passa a negar a dialética 

na forma de Estado liberal (ou neoliberal), onde o dever do Estado será sempre o 

mínimo, o direito máximo será o de estar vivo e de peticionar os seus direitos. Porém, 

onde não existir o Estado ético, o mercado poiético tomará o seu lugar, submetendo a 

pessoa não mais aos seus direitos, mas ao estado de natureza do capital27. 

 O conceito de Estado está diretamente relacionado ao conceito de poder para 

fazer, o fazer no Estado pressupõem poder, poder para ter como meio de realizar um 

fim. Para Hegel, o fim do Estado será sempre a liberdade, visto que existe liberdade 

apenas no Estado. O poder então deixará de ser a luta contra a liberdade, visto que, 

como observado anteriormente, o poder e a liberdade estão suprassumidos no Estado 

Ético. 

O poder é então, na sua primeira forma, meio para a realização da liberdade do 

Espírito. O Estado, como caminhar do Espírito na história, tem poder para ser Estado. 

Neste sentido, o Estado é legítimo pelo simples fato de sua imposição ser positiva 

(liberdade) e também porque a força que este exerce é a força comum dos cidadãos, 

que se doam em essência para garantir os seus direitos. O único ente capaz de receber 

os nossos poderes doados será o Estado, visto que a pessoa que possui mais poder que 

outra busca se sobrepujar, destruindo a igualdade conquistada. 

O poder, em seu segundo momento, será o poder de negar o outro, seja através 

da sua aniquilação (conceito de amigo-inimigo28), seja pela proteção externa e interna 

contra as forças que atentam contra direitos e liberdades. O poder de força é o poder 

que se origina no Estado e não no cidadão. O poder que foi dado ao Estado é poder 

exercido pelo Estado e para o Estado (para si) como método de ser o que é. 

O Estado então estará revestido deste poder, que o faz caminhar para frente, 

rumo ao Absoluto. O poder é assim para Hegel, o necessário para efetivação das 

liberdades e dos direitos, indo muito além do simples fazer ou do ser, para aquele 

                                                     
26 SALGADO, Joaquim Carlos. O Estado Ético e o Estado Poiético. Revista do Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, v 27, n. 2, pág. 37-68, 1998; 
27 Ibidem; 
28 SCHIMITT, Carl. O Conceito do Político/ Teoria do Partisan. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, Pág. 23; 
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poder que nega a si mesmo, reconhece o outro e o coloca como ser livre, protegido e 

garantido por aquilo que ele já não tem. O não ter poder, em favor de todos, é o 

caminhar do Espírito que antes era o espírito em si, e que, com o outro e com o seu 

despojar-se do seu poder, passa a ser espirito para si, o Espírito que chega ao seu 

conceito apenas no Estado. Desta maneira, o indivíduo dotado de poder se suprassume 

no cidadão dotado de liberdade. 
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Introdução  

 

O presente trabalho tem por objetivo discutir a Doutrina do Destino Manifesto 

na história dos Estados Unidos segundo a concepção de Filosofia da História 

Hegeliana. Publicado por John L. O’Sullivan, em 1845, o artigo Anexação, na qual se 

encontra toda base conceitual da Doutrina do Destino Manifesto que impulsionaria a 

expansão estadunidense para o Oeste e depois para o restante do globo terrestre, 

defende que os princípios de progresso, liberdade individual e da emancipação 

universal são realizações e manifestações do Destino da nação americana, cujo dever 

divino é ampliar esses princípios para o restante do Mundo.  

 Destarte, os desdobramentos da objetivação da Doutrina do Destino Manifesto, 

culminam na guerra entre México e Estados Unidos (1846-1848), e a consolidação do 

Estados Unidos como nova potência mundial. 

 Neste contexto, a Filosofia da História Hegeliana dialoga com a referida 

Doutrina através dos conceitos de progresso, de liberdade e do conceito de telos. 

Concepções estas que promovem uma relação direta ao papel da guerra, da qual 

manifesta exteriormente ideais que um povo carrega internamente, afirmando, assim, 

sua liberdade e suas demais convicções teleológicas, tal qual apresenta a Filosofia da 

História Hegeliana. 

 Assim, acredita-se que é possível compreender, segundo o aparato filosófico de 

Hegel, a história da guerra Mexicano-Americana a partir dos ideais estadunidenses 

expressos no Destino Manifesto de John O’Sullivan. 

                                                     
1 Mestrando em Filosofia pela Unesp de Marília/ FFC, e-mail: facirolli.edu@gmail.com. 
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1 Destino Manifesto 

 

A doutrina do Destino Manifesto tem uma pré-formulação na própria 

constituição dos Estados Unidos, pois nasce de uma combinação de fatores que 

especiais e únicos, sendo um elemento sua geografia, pois tem proporções 

continentais, sendo protegida por dois oceanos, e outra de ordem econômica, foi goza 

de uma colonização que a livra das amarras feudalistas provenientes da Europa.  

Podemos destacar ainda um poderoso legado cultural, pois se porta como 

merecedora de um direito divino e vocação divina, oriunda do calvinismo dos 

colonizadores, que se viam como um povo predestinado, que atravessou não um 

deserto de areia, mas sim um deserto de água, o oceano, para chegar à terra prometida. 

Outro poderoso legado é de ordem política, advinda da Guerra da 

Independência, que é crença da terra da liberdade, dotada de uma constituição onde 

promulga a liberdade eterna, criando assim, no Novo Mundo, uma república impar na 

história da humanidade, que será a guia e norte de todas as nações das Américas e do 

Mundo. E segundo o pensador francês Tocqueville, fascinado sobre a democracia 

americana, 

 
Há paises onde um poder, de certo modo exterior ao corpo social, age sobre ele e o 
força a marchar em certa direção. Outros há em que a força é dividida, estando ao 
mesmo tempo situada na sociedade e fora dela. Nada de semelhante se vê nos 
Estados Unidos; ali, a sociedade age sozinha e sobre ela própria. O povo reina sobre 
o mundo político americano como Deus sobre o universo. É causa e o fim de todas 
as coisas, tudo sai de seu seio e tudo se absorve nele. (TOQUEVILLE, 1977, p. 16). 

 

Pois mesmo com as limitações como a escravidão, a pobreza e situação das 

mulheres, um marco histórico significava a constituição estadunidense, a soberania 

popular, a capacidade de mudança de governos e governantes, caso fosse rompido os 

direitos fundadores da constituição, tal como pensava Locke, e a constante defesa das 

liberdades individuais. Tendo nas dez primeiras emendas da Constituição, os Bill of 

Rigths, os mais importantes e fundamentais direitos e liberdades individuais, expressa 

da primeira à décima emenda, sendo consideradas as mais contundentes e 

importantes em relação ao restante da Constituição, Segundo Junqueira (2018) 

 
acreditavam que o mundo que constituíam era diferente e superior a todos os 
outros que existiam na Europa. (...) Com a Independência criou-se ainda outra 
ideia: a de que o norte-americano era um novo tipo de homem, completamente 
desvinculado do passado, ‘emancipado da História’. (...) o início de uma nova 
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História desconectada do passado: o Adão norte-americano tinha apenas o futuro 
pela frente. (...) a nascente democracia norte-americana vinha acompanhada por 
um enorme sentimento de possibilidades, mas também por sentimentos de 
impaciência, intolerância e hostilidade. Ao novo homem norte-americano, tido 
como inocente e dotado de energia excepcional, cabia uma tarefa incomum: 
construir um mundo a partir do zero (JUNQUEIRA, 2018 p. 77).  

 

Com as concepções do Destino Manifesto, imbuídas desde sua formação se deu 

a invasão e anexação de outros territórios, em busca de um direito divino de expansão 

que garantisse a segurança e defesa da nação estadunidense, com a compra da 

Louisiana dos franceses (1803) por 15 milhões de dólares, sendo uma região ameaçava 

o comercio e a segurança no interior do país, sendo 2.6000.000 quilômetros 

quadrados de território adquirido. Sendo usado a justificativa de defesa a fracassada 

invasão do sul do Canadá em 1812. 

Influenciados por sua predestinação política, tem-se como objetivo na sua 

expansão, que o país tenha limites geográficos, ou seja, fronteiriços, limites naturais, 

tais como montanhas, ou outros marcos naturais como rios ou acidentes naturais. O 

governo americano começa neste período sua “Marcha para o Oeste”, com a intenção 

de povoar o interior do país, aproveitando o solo fértil e o baixo custo das terras do 

governo, sendo o Oregon e Flórida, comprados da Espanha, sempre guiados pelo 

Destino Manifesto tendo em vista seus interesses estratégicos e econômicos, e segundo 

Fernandes e Morais (2010) 

 
Desenvolveu-se a ideia de Destino Manifesto: seria uma missão espalhar a 
concepção de sociedade norte-americana para as regiões vistas como carentes e 
necessitadas de ajuda. Argumento semelhante de superioridade étnica estava 
sendo utilizado pelos europeus no movimento neocolonianista da Ásia e na África 
do século XIX: o homem branco seria responsável por levar a civilização e 
progresso às outras nações “selvagens” e “atrasadas”. Entre os norte-americanos, 
no discurso que justificação o imperialismo, junto de “civilização e progresso”, lia-
se “democracia e liberdade” (FERNANDES e MORAIS, 2010, p.125). 

 

Embora todos os elementos da doutrina do Destino Manifesto estivessem 

presentes em todos os elementos da expansão territorial estadunidense, ela foi 

cunhada por John L. O´Sulivan, em artigo escrito em 1839, mas só publicado em 1845. 

Neste famoso artigo, intitulado “Annexation”, declara apoio a anexação do Texas pelos 

E.U.A., pois seria um direito dado a esta nação pela providencia, e assim cumprir seu 

Destino Manifesto. Nas palavras de O'Sullivan (1845): 
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Por que, faltava outro raciocínio a favor de agora elevar esse questão da recepção 
do Texas na União, fora do nível mais baixo região de nossas dissensões partido 
passado, até o seu nível adequado de um alto e ampla nacionalidade, certamente é 
encontrada, encontrada abundantemente, na maneira em que outras nações se 
comprometeram a se intrometer entre nós e as partes apropriadas do caso, em um 
espírito de interferência hostil contra nós, para o objeto declarado de contrariar 
nossa política e dificultar o nosso poder, limitando a nossa grandeza e verificação 
o cumprimento do nosso destino manifesto de espalhar o continente alocado pela 
Providência para o livre desenvolvimento de nossa multiplicação anual milhões. 
(O'SULLIVAN, 1845. Tradução nossa) 4. 
 
 

O Texas que se tornou um país independente em 1836, e por volta de 1845, se 

encontrava em conflito com o México por conta da região do Rio Grande, logo sendo 

apoiado pelos estadunidenses e anexados, ampliando seu território. A ideia que além 

de seu direito de expansão, estavam levando a Liberdade, e conseqüentemente a 

Civilização para esses novos povos de territórios a serem anexados, foram argumentos 

utilizados pelo presidente Jackson para justificar a tomada dos territórios ate a região 

do rio grande. Logo depois em 1846, os E.U.ª tentam comprar os territórios do Novo 

México e Califórnia, mas o clima já belicoso por conta da anexação do Texas, e um 

incidente militar nas fronteiras americanas, desencadeia no mesmo ano, a Guerra do 

México. Tendo rapidamente os americanos invadindo o território mexicano e 

conquistando posições estratégicas, sendo liquidado o conflito em 1848, e como saldo 

metade do território mexicano anexado para os estadunidenses, aumentado em 25% 

seu território, e tendo o Rio Grande como nova fronteira com o México, consolidando 

assim sua “Marcha para o Oeste”. 

Fica evidente que o papel da doutrina do Destino Manifesto nas ações que 

levariam não só a expansão geográfica, mas política e sua posterior consolidação como 

potencia mundial, mas para entendermos sua relação com as formulações de Hegel 

sobre a História, discorreremos agora as principais idéias defendidas por Hegel. 

 

 

 

                                                     
4 Why, were other reasoning wanting, in favor of now elevating this question of the reception of Texas 
into the Union, out of the lower region of our past party dissensions, up to its proper level of a high and 
broad nationality, it surely is to be found, found abundantly, in the manner in which other nations have 
undertaken to intrude themselves into it, between us and the proper parties to the case, in a spirit of 
hostile interference against us, for the avowed object of thwarting our policy and hampering our power, 
limiting our greatness and checking the fulfillment of our manifest destiny to overspread the continent 
allotted by Providence for the free development of our yearly multiplying millions. 
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2  Hegel e a história 

 

Para Hegel a natureza é repetição e tem movimento circular, ou seja, não se 

desenvolve no tempo, já o espírito tem uma história, e não se repete, tendo um 

movimento em espiral, e se manifesta e cria a si mesmo. O espírito é a exteriorização 

no tempo, na história universal, e a natureza, se exterioriza no espaço. 

Através do trabalho humano, ou seja, a transformação e atuação dos homens 

com o mundo e entre ele mesmos, faz-se a história, criando-se e recriando a si mesmos, 

os povos em constante movimento, lento mais constante, uma acumulação que 

transcende os gênios, heróis ou grandes mestres. Hegel (1945) sobre trabalho dos 

povos: 

O tesouro da razão consciente de si mesma que nos pertence, que pertence à época 
contemporânea, não se produziu de maneira imediata, não saiu do solo do tempo 
presente, mas para ele é essencialmente uma herança, mais precisamente, o 
resultado do trabalho e, a bem-dizer, do trabalho de todas as gerações anteriores 
do gênero humano (HEGEL, 1945, p. 20). 

 

Mas o trabalho dos povos é alienado, pois enquanto os homens acreditam 

buscar seus próprios objetivos, tem como resultado do conjunto seu trabalho, legados 

e resultados que não foram esperados. Hegel se vale do conceito de astúcia da razão, 

para explicar esse fenômeno, “o artesão interior da história universal, a Ideia eterna e 

absoluta que se realiza na humanidade” (HEGEL, 1960, p.177). 

 Na história, os reis, heróis, sábios e santos, são sempre colocados em papéis de 

destaque ou importância, mas Hegel salienta que não são eles que fazem a história ou 

podem mudar a história conforme sua vontade, mas são “heróis”, e são destacados na 

história, por que se identificaram com as mudanças necessárias de seu tempo, sua 

vontade particular coincide com a vontade universal, que os ultrapassa e os transforma 

em encarnação da história. Segundo explica Barros (2011) sobre a concepção de Hegel: 

 

As suas lições sobre a Filosofia da História Universal, publicadas em 1830, tanto 
estabelecem uma reflexão filosófica sobre a História, como haviam feito os 
filósofos iluministas da geração que o precedera, como também já intentam 
realizar esta História como ‘Marcha da Razão’, bem à maneira iluminista, e 
sustenta que não são mais do que faces desta mesma razão a multidiversificação 
que poderia ser encontrada em todos os povos com seus respectivos 
desenvolvimentos históricos. Existiria uma espécie de ‘vontade divina’, uma 
‘Razão que rege o mundo’, por trás do incessante movimento histórico, que Hegel 
compreenderá a partir de uma perspectiva dialética que discutiremos mais 
adiante. Essa razão, contudo, não deve ser em Hegel entendida como uma 
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perspectiva teológica, à maneira das antigas historiografias cristãs que teriam seu 
auge no século XVII. A razão não governaria o mundo de maneira arbitrária, 
pontuando a sua história com milagres. Ao contrário, haveria uma racionalidade a 
ser percebida, uma lógica interna ao desenvolvimento do mundo humano, da qual 
os milagres estariam necessariamente excluídos. O real, para Hegel, é racional. E 
o Racional, Real (BARROS, 2011, p. 78). 

 

Na filosofia da história de Hegel, a contradição, tem lugar de destaque, pois 

diferente das outras concepções filosóficas, como a dos iluministas franceses do 

´século XVIII, que descrevem uma evolução linear, Hegel, abarca na sua concepção as 

contradições, lutas, crises e revoluções, ou seja, a superação de contradições internas 

e objetivas, faz nascer o novo, a mudança, ou seja, a história é dialética, se move em 

espiral, abarcando consigo suas concepções anteriores, passando por saltos 

qualitativos. 

A dialética tem o poder de destruir até mais sólida e durável criação humana, 

como as contradições geradas pela Igreja Católica, sua corrupção material e moral, 

seus abusos de poder e excessos, ou seja, as contradições de suas ações, resultou na 

Reforma. E no processo histórico dialético a luta, a negação, o mal, ou seja, os 

retrocessos, a barbárie, são movimentos necessários ao processo histórico, Hegel 

(1945), diz sobre a história humana: “O espírito se opõe a si mesmo, ele é para si 

mesmo o verdadeiro obstáculo hostil que deve vencer, a evolução não é simples 

eclosão, sem custo e sem luta, como a vida orgânica, mas o trabalho duro e forçado 

sobre si mesma” (HEGEL, 1945, p.58). 

Na história para Hegel a organização social é perpassada de contradições, pois 

o homem luta pela sobrevivência, tenta dominar a natureza, e também tenta dominar 

outros homens, criando a escravidão, que permite aos homens livres (senhores) se 

desenvolverem materialmente e espiritualmente, mas nesta relação senhor e escravo, 

surge a questão da consciência de si e do poder do escravo sobre o senhor. 

 O escravo tem em si, a universalidade da consciência alienada, e não pode 

alcançar seus objetivos, e apenas quando tomar consciência de si, e lutar pela sua 

liberdade, é que alcançara a liberdade e poderá se realizar, a Ideia contem dentro de si 

a autoconsciência da liberdade, o universal. 

A reconciliação da liberdade objetiva e da liberdade subjetiva, do indivíduo e a 

sociedade, se objetiva através do Estado, onde o espírito se reconcilia com o mundo. O 

Estado é a ideia divina tal como ela existe na terra, que todo o valor que o homem tem, 

toda realidade espiritual, não a tem senão graças ao Estado. 
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Hegel (1960) define a liberdade: 

 
O sujeito não vê no que o rodeia nada que seja estranho, nenhum limite nem 
barreira, mas reencontra-se aí a si mesmo, a liberdade significa a desaparição da 
miséria e da infelicidade, a conciliação do sujeito com o mundo, tornando uma 
fonte de satisfação, e de desaparição, de toda oposição, de toda contradição 
(HEGEL, 1960, p.130). 

 

Para Hegel, a liberdade é o caminho para o homem se reconhecer no outro como 

igual e nas coisas como obras de sua criação, e no Estado identificar as instituições 

como conjunto e criação de sua vontade, que também é a vontade dos outros. 

 Neste caminho para a liberdade, arte, religião e filosofia se sucedem, pois é a 

manifestação sensível da Ideia, na religião, a consciência toma forma de representação, 

se recolhe na sua interioridade, e por fim, a filosofia, onde a consciência do finito e do 

infinito, se integram. Para Hegel (1960), “arte, religião e a filosofia diferem somente 

pela forma, seu objetivo é o mesmo” (HEGEL, 1960, p.127). 

 Para Hegel há a história é fruto de um longo processo da sociedade para atingir 

a liberdade, através da razão, e formando um Estado perfeito, processo que fornecido 

pela Ideia, pelo espírito que tem a liberdade como telos. A Ideia tem um plano a 

princípio oculto, mas que o homem, através da especulação filosófica, a mais elevada 

condição espiritual humana, pode conscientemente, enquanto organizado no Estado, 

elevar a sociedade à perfeição e liberdade. 

 

Conclusão 

 

O Destino Manifesto se encaixa nas ideias do Iluminismo de progresso humano, 

cuja realização é guiada por uma razão superior, tal como Hegel a concebe, pois 

embora não seja evidente que O’Sullivan (1813-1895) seja um leitor de Hegel, fica claro 

que existe influência do Iluminismo Alemão em seus escritos, pois era 

reconhecidamente um estudioso da obra do Diplomata e Filósofo George Bancroft 

(1800-1891), formado no Historicismo Alemão, na Universidade de Berlin, onde se 

doutora em 1820.  

Tendo em seus escritos a noção de providência e história humana como 

reconciliadas. O’Sullivan foi um influente escritor político e defensor do partido 

democrata, não é por acaso que ele seja o formulador de o Espírito de seu Tempo, pois 

foi um intelectual preocupado com questões de seu tempo. 
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 Embora seja lembrado pelo artigo “anexação”, ele tem muitos outros artigos e 

escritos onde desenvolve sua concepção de nação, acreditando que as nações tem uma 

emanação própria, que passam por estágios e amadurecem, e que são agentes morais 

que escrevem a trama divina histórica, onde Deus escolhe as nações onde seus 

propósitos transcendem seus interesses puramente temporais, identificando nos 

Estados Unidos como a forma da Liberdade a ser seguida, e como seu destino impor a 

vontade da providência. 

O princípio de progresso abunda nos textos de O’Sullivan, ou seja, a ideia da 

marcha inevitável do progresso humana, claro que encarnado na figura histórica 

estadunidense, que está destinada a ser a nação do futuro, chegando a afirmar 

O’Sullivan (1839): 

 
foi o começo de uma nova história, a formação e o progresso de um novo sistema 
político, que nos separa do passado e nos conecta apenas com o futuro; ... podemos 
confiantemente assumir que nosso país está destinado a ser a grande nação do 
futuro. É tão destinado, porque o princípio sobre o qual uma nação é organizada fixa 
seu destino, e o da igualdade é perfeito, é universal. (O’SULLIVAN, 1839, p.30. 
Tradução nossa) 5. 

 

Hegel já apontou em seus escritos e cartas, que a América seria um lugar de 

progresso da humanidade, e O’Sullivan identifica na providência, e seu desenrolar da 

história americana, como a autoconsciência desse movimento, tendo a Liberdade, 

como norte para o desenvolvimento dos homens, e no caso americano, a Liberdade 

está encarnada na sua Constituição, leis e direitos. Hegel vê na sucessão de povos o 

desenrolar dessa liberdade, sendo o Oriente, seguindo depois para a Grega-romana, e 

conseqüentemente, as culturas cristãs das nações germânicas, sendo o telos da história 

o mundo germânico, ou seja, a maturidade da história, apontado Hegel em sua filosofia 

da história o ponto onde o espírito chegou, não dado por completo a tarefa do Espírito. 

Sobre esse tema o historiador da Draw (1969) assinala: 

 

Que Hegel jamais afirma que uma apreensão filosófica da necessidade histórica 
nos capacite a predizer o curso dos acontecimentos. Diz ele, em verdade, que algum 
posterior desenvolvimento do espírito pode ser esperado da América, uma vez que 
se torne culturalmente independente da Europa, mas recusa-se a especular quanto 
à forma que esse desenvolvimento possa assumir. Mesmo em relação a 

                                                     
5 “It was the beginning of a new history, the formation and progress of a new political system, which 
separates us from the past and connects us only with the future; ... we can confidently assume that our 
country is destined to be the great nation of the future.  It is so destined, because the principle on which 
a nation is organized fixes its destiny, and that of equality is perfect, it is universal.” 
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acontecimentos já passados, Hegel não tenta evidenciar que cada qual deles 
decorre inevitavelmente do que precedeu na linha principal do desenvolvimento 
histórico (DRAW, 1969, p. 108). 

 

Assim, O'Sullivan se liga à Hegel por ter como pontos de comum acordo os 

temas de progresso, telos e liberdade, claro não tendo uma filosofia da história 

complexa e sofisticada como a hegeliana, mas transposta por sua influência de seus 

escritos e pela diversidade e multiplicidade, tendo identificado no artigo "The Great 

Nation of the Future", a seguinte compreensão do desenvolvimento das nações: 

primeiro estágio teocrático, no Oriente, onde existe pouca liberdade pessoal, o segundo 

estágio é o mundo greco-romano, marcado pela indiscutível supremacia do estado, 

logo em seguida o terceiro estágio marcado pela ordem aristocrática da civilização, 

onde elites lutam pelo poder, e o último estágio, o Democrático, que aparece pela 

primeira vez na história da humanidade nos Estados Unidos. Ambos têm uma ideia da 

evolução dos povos no caminho da liberdade, Hegel vê o telos no mundo germânico, 

O'Sullivan identifica na América. 

Chegamos ao consenso que O'Sullivan, banhado pelo Iluminismo Alemão, e 

identificado na América tal desdobramento histórico, tenta dar uma explicação 

histórico-filosófica, tendo repercutido seus escritos de forma influenciadora no calor 

dos fatos, ficando a cargo dos filósofos, agora que a coruja de Minerva já alçou voo, e 

objetivamente os Estados Unidos se tornaram a maior potência político-militar-

econômica do globo, se valer da refinada filosofia hegeliana para entender quais os 

desdobramentos da razão, essa que governa o Mundo, mas esse é trabalho para outros 

escritos. 
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Hegel e sua apreciação atinente a educação e seus reflexos na 
contemporaneidade 
 

O presente artigo possui como finalidade compreender e analisar a educação na 

perspectiva de Hegel no intento de contribuir e auxiliar os professores no 

desenvolvimento de propostas pedagógicas capazes de despertar o senso crítico e 

proporcionar um ensino-aprendizado mais humanizado, atrelado aos valores éticos e 

morais tão defasados no mundo de hoje.  

Verificamos na modernidade uma sociedade degradada e corrompida, onde é 

perceptível a defasagem da educação e o declínio dos preceitos éticos e morais. Sendo 

de suma importância a análise da educação no anseio de melhorar a situação em que 

nos deparamos, especialmente no que se refere ao sistema educacional.  

 Hegel não escreveu de forma expressa e declarada sobre o assunto educação, 

todavia sempre esteve atuante na educação, como professor e diretor, possuindo como 

uma de suas principais inquietações e interesse o homem,  analisando e averiguando 

o indivíduo em sua totalidade, ou seja, o homem em seu contexto dialético, estando 

portanto desta maneira atrelado a questão da educação dos indivíduos, tendo sua 

pedagogia como atributo um completo e irrestrito humanismo, possuindo a educação 

um função primordial e efetiva em sua filosofia. 

 A plausibilidade e razoabilidade da pedagogia hegeliana é demarcada por 

conceitos hegelianos incipientes e elementares, tais como: a compreensão e percepção 

de formação/cultura (Bildung), a ideia do aprimoramento evolução do indivíduo 
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atinente ao desenvolvimento do espírito; a apreensão e perspicácia da indigência da 

disciplina (Zucht) na relação educador-educando, além da concepção de 

universalidade existente na configuração do Estado.  

 Hegel concebe a Filosofia como sendo a própria história no pensamento, logo, 

a educação sendo momento da história faz parte de seu sistema filosófico. A Filosofia 

propõe um procedimento para aprender a realidade adequadamente.  

 

Hegel não propôs uma filosofia da educação. No entanto, sua filosofia é uma 
pedagogia, pois expressa o processo de elevação da consciência. Para Hegel, a 
‘formação-educação’ (Bildung) é o resultado do processo de desenvolvimento do 
espírito: o espírito absoluto (Deus), ao longo do processo histórico, compreendeu 
a si mesmo e a natureza, tornando-se livre, ou seja, autoconsciente. Do mesmo 
modo, o homem, que é espírito e matéria, torna-se espírito completo – livre – por 
meio [mediação] do processo educativo (Erziehung), o qual tem por fundamento 
a formação-cultura (Bildung). O processo educativo é a tomada de consciência da 
necessidade de limitar seus impulsos para se realizar como ser ético. O processo 
educativo toma a subjetividade imediata [sem mediação, indeterminada, em si 
mesma, singularidade, ou individualidade] para, do exterior, conduzi-la à 
subjetividade mediata [homem educado; ‘cidadão’], determinada pela 
racionalidade que se manifesta no Estado (Staat/Volksgeist). Daí Hegel dizer que 
o homem educado é moral, ético, universal, ou seja, a essência do processo 
educativo do indivíduo encontra-se na universalidade ética do espírito do povo 
(Volksgeist/Staat) (MAZZOTI, 2011, p. 1). 

 

A filosofia de Hegel desponta o processo de ascensão da consciência, sendo a 

(Bildung) resultado do processo de evolução do espirito no transcorrer do 

desenvolvimento histórico, adquirindo autoconsciência, vindo a tornar-se livre. 

Conforme podemos verificar no prefácio da Fenomenologia do Espírito, para Hegel o 

saber só se efetiva e concretiza como sistema. 

Para Hegel o homem é o que faz e não está desvinculado de sua ação, o homem 

é sua própria atividade, sua formação empreendida e recebida, em outros termos é sua 

própria educação. Na educação o homem se constrói e é construído e neste processo 

se realiza o espírito. O homem está sempre interagindo com o meio e sendo afetado 

por esse exterior, é justamente nessa abertura para o exterior que será possível realizar 

a educação, pois agora existe a relação. O homem só é o que deve ser mediante o 

processo de formação. 

 O processo de educação é essencial para formação do homem enquanto cidadão, 

pois trata-se de um processo de inserção do particular no universal, refere-se há um 

processo de humanização que vai propiciar a liberdade ao sujeito, a qual é a essência 
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do Espírito e o Espírito o cerne do homem, pois o homem é a própria incorporação de 

seu povo.  

 De acordo com Hegel, os indivíduos agem buscando realizar seus interesses 

particulares, no entanto, mesmo sem terem conhecimento ao objetivarem seus anseios 

particulares estão sob a astucia da razão determinando a autoconsciência do espírito 

do povo. Desta forma para Hegel todo o processo educativo – de formação, incluindo-

se a educação adquirida na escola e na família, precisa ajustar-se à eticidade própria 

do espírito do povo, pois refere-se à uma forma da manifestação do espírito universal. 

A escolaridade é apenas um dos percursos admissíveis, oportuno e aceitável 

para a formação do indivíduo, mas é preciso percorrer outros caminhos para efetivação 

e concretização da formação do indivíduo como cidadão, os quais estão subordinados 

à adequação do indivíduo ao espírito do povo, tendo em vista que está formação 

integral do indivíduo como cidadão só se consolida na vida comum.   

 O homem adquire e possui existência racional somente no Estado, onde 

reconhece suas limitações e necessidades e possui a capacidade de se autolimitar. Para 

Hegel, o processo educativo será uma espécie de segundo nascimento, o qual permitirá 

ao homem ser propriamente homem. Assim, o homem precisa nascer duas vezes, 

naturalmente e espiritualmente. Educar as crianças seria então considerado o segundo 

nascimento, no qual através da formação serão adultos autônomos e passíveis de viver 

em sociedade. É preciso superar o estado de natureza através da educação, a criança é 

um ser humano, mas ainda imediato, natural, a educação vai ser aqui a negação do 

natural, uma disciplina do espírito para a elevação de sua imediatez. Através das 

relações que institui com seus semelhantes e através da história o indivíduo vai 

construindo-se através da história.   

 Sem a educação (Bildung) nenhuma sociedade seria capaz de se sustentar, para 

Hegel a educação (Bildung) seria a manifestação da razão e anseia instituir a liberdade 

e introduzir o indivíduo ao espírito do povo, digo, a universalidade. No entanto, 

observa Hegel que essa formação como cidadão só se efetiva e se concretiza na 

coletividade.  Não existe educação (Bildung) sem sociedade e não há sociedade sem 

educação (Bildung), existindo entre ambas uma vinculação.  

 
A educação proporciona o segundo nascimento do indivíduo, elevando-o do 
estágio natural ao social, tornando-o autônomo ou senhor de si no convívio de seu 
povo. A autonomia é uma conquista do indivíduo porque este precisa aderir à 
proposta de seu povo, isto é, ao que significa conviver num determinado contexto, 
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e renunciar suas particularidades e exclusivismos.... Para Hegel, aprender é 
aprender com alguém, por intermédio de alguém, isto é, por um processo 
necessariamente mediado. Sem intervenção não se pode esperar que a educação 
se realize. (NOVELLI, 2005, p. 5). 

 

A educação (Bildung) possibilita o indivíduo entender e assimilar a 

humanidade, suscitando o desenvolvimento e progresso por meio da capacitação do 

indivíduo, determinando a superação e desenvolvimento, permitindo a este tornar-se 

um cidadão agente e atuante na sociedade, auxiliando desta forma na condução destes 

indivíduos para obter as melhorias das condições humanas desejadas.   A educação 

(Bildung) por motivar a conscientização e estimular a racionalidade e a liberdade 

permite ao indivíduo ciente de sua função na sociedade realizar suas escolhas de forma 

consciente, adequada e pertinente conjecturando as implicações que suas atitudes 

podem vir a causar. 

 Hegel examina a educação de maneira abrangente, em todas as suas esferas, 

verificando os possíveis percursos para a formação e desenvolvimento do indivíduo e 

os caminhos e as direções propicias para efetivação e concretização da constituição do 

indivíduo como cidadão. Para Hegel o indivíduo educado, bem constituído é aquele 

que adentra a universalidade, com práticas e atitudes condizentes aos anseios do 

espírito do povo. 

 
O indivíduo precisa passar por diversos estágios em sua formação. Tais estágios 
podem ser caracterizados na particularidade e na universalidade do espírito de 
cuja existência o indivíduo participa. O espírito se desenvolve na vida do indivíduo 
e o desenvolvimento do indivíduo ocorre no espírito. A tarefa do indivíduo é 
adquirir o que lhe é apresentado e apropriar-se da cultura de sua época. Essa 
apropriação é o acesso à cultura universal da qual participam todos os povos. 
Conhecer e fazer seu o conhecimento construído por outros povos torna o 
indivíduo membro da universalidade. Desse modo, o espírito é atualizado e 
confirmado pelo indivíduo que, consequentemente, se confirma aí.  (NOVELLI, 
2001, p. 75). 

 

 A educação será a construtora do espírito, ela é quem traz a cultura para o 

homem, é na educação que a ideia se torna concreta. A educação tem como função 

social inserir o indivíduo na cultura, na totalidade, faz com que os indivíduos 

aprendam a abrir mão dos desejos individualistas e visem o bem comum, que forme 

os sujeitos de maneira humana e que permita ao homem ter o que já é de sua essência 

e bem mais precioso, a liberdade. “É também pela educação que se adquire consciência 

do momento presente e de suas exigências para se situar de forma pertinente” 
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(NOVELLI, 2001, p.85). A educação permite aos homens se integrar no seu tempo, 

nela o indivíduo torna-se conceito, e o conceito é inserido no indivíduo, a moralidade 

se concretiza.  

Um aspecto importante da vida de Hegel é sua rigidez, o filósofo pensa num 

processo de educação onde a disciplina seria fundamental. As crianças devem ser 

submetidas a obediência e a disciplina, não vendo somente um fim para si, mas como 

meio de torná-las pessoas livres. Para educar a criança é preciso uma mediação entre 

a ampla liberdade e a excessiva restrição, pois ambas possuem defeitos e falhas, sendo 

pior para Hegel a concessão da ampla liberdade do que a excessiva restrição. 

Questiona-se: Seria a falta de disciplina um dos erros presentes no sistema educacional 

atual?  

 De acordo com Weber o filósofo Hegel nos “ensina que para realizar a liberdade 

é preciso saber limitá-la. As instituições da eticidade precisam ser fortalecidas como 

instâncias mediadoras de reconhecimento recíproco” e que a família deve assumir um 

papel determinante na formação dos cidadãos e que “a educação é a arte de tornar os 

homens seres eticamente corretos” (JUNGES, 2016, p.5). 

 Averiguamos que a educação familiar e escolar para Hegel pode ser vista 

inicialmente como disciplina (Zucht) formal, uma vez que deve ajustar, de maneira 

externa, cada singularidade a eticidade de seu povo.  

 
Esta disciplina, porém, não é arbitrária, não é abstrata, porque é o espírito do povo 
que a requer e ele é, em si e por si mesmo, a manifestação do espírito universal. O 
espírito universal requer que cada indivíduo se ultrapasse enquanto vivente, 
enquanto desejo impulsionado pela matéria que ele também é, para vir a ser 
espírito completo, universal, que sabe quais são as suas necessidades e, por isso, 
sabe conter-se, limitar-se. A disciplina não é, de fato, algo que se ensine apenas nas 
escolas, uma vez que é a expressão necessária da eticidade do espírito do povo 
(MAZZOTI, 2011, p.2/3). 

 

 O homem é resultado das suas ações e da sua formação recebida e exercida, o 

homem é reflexo da sua educação, da sua formação. E fundamentalmente a concepção 

de educação possui uma concepção de homem pois o escopo da educação é o homem 

que se anseia formar e apenas no contexto da coletividade pode o homem ser 

compreendido. “Para Hegel a educação universaliza o indivíduo na medida em que o 

introduz na vida do Estado no qual a subjetividade e a individualidade são de fato 

conhecidas” (NOVELLI, 2012, p.179). 
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Para Hegel a formal inicial universalizadora de interesses seria a família, onde 

são definidas as primeiras regras sociais, sendo o primeiro contato do indivíduo como 

membro da coletividade e sujeito de normas disciplinares. A sociedade civil como 

forma de família universal tem o dever e o direito de influenciar e inspecionar a 

educação, pois a educação confere a capacidade de uma criança tornar-se integrante 

da sociedade. A forma mais universal seria o Estado, o qual representa o ápice da 

universalidade. 

Hegel reconhece que os pais possuem a incumbência e a obrigação de prover a 

educação de seus filhos. Esta ação se inclui na efetividade da vida ética, pois é o meio 

legítimo de instituir racionalmente a sociedade. A função desse processo realizado no 

âmbito familiar “é elevar as crianças de sua condição natural ao estágio da autonomia 

e personalidade livre”. (HEGEL, 2010, §175). 

A família tem deveres em relação a seus filhos, tangente a educação destes.  

Todavia é na escola que os mesmos conhecem e passam pelas primeiras experiências 

no mundo ético. A escola “é uma circunstância ética especial no qual o homem se 

detêm e onde através do acostumar-se é moralmente formado em condições práticas” 

(HEGEL, 1994, p. 61). 

“A escola, ao constituir-se como passagem entre o mundo da família e o mundo 

efetivo, se coloca na função de preparar o cidadão, desde a infância, para a realidade 

da vida inserida na sociedade civil” (SILVA, 2013, p.79). No decorrer do período 

escolar o indivíduo “aprende a determinar seu agir segundo uma finalidade e segundo 

normas, deixa de valer pela sua pessoa imediata e começa a valer por aquilo que 

efetiva” (HEGEL, 1994, p.61), devendo comportar-se na escola em consonância com 

as normas e deveres a serem cumpridos.  

A sociedade civil é o espaço onde o indivíduo depara-se com as experiências e 

dinâmicas da vida social, e no Estado encontra a base de seus direitos e as leis que 

devem conduzir sua vida ética. 

 A formação (Bildung) é uma forma de realidade que reúne o ideal do conceito e 

o real do ser-aí (particularidade). A formação acaba sendo a união entre o real e o ideal. 

Inserção do particular no universal, que exige uma mediação (escola\educação) capaz 

de proporcionar a negação da condição imediata da natureza humana, ou seja, no 

universal o homem realiza sua humanidade. Assim, a formação permite que o homem 

esteja dentro, ligado à realidade de seu tempo. A educação é parte do processo histórico 
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na realização da liberdade, permitindo melhoria individual e da humanidade, uma 

dependendo da outra. 

“A primeira figura da Bildung está relacionada ao movimento no qual a própria 

subjetividade se forma como “consciência de si” (Selbstewufstein) na certeza da 

singularidade” (SILVA, 2013, p.27), podemos assim dizer que o indivíduo se saber 

como autoconsciente seria o princípio da formação subjetiva do desenvolvimento do 

espírito.  Sendo o reconhecimento e o trabalho os passos iniciais da educação do 

espírito.  Logo após adentra na questão da educação do espírito objetivo, através da 

razão, por meio dos preceitos morais e pôr fim a eticidade, onde na figura do Estado é 

possível a efetiva educação. 

 A tarefa da educação versa não apenas em tomar e adotar as medidas cogentes 

para que ocorra o desenvolvimento natural e espiritual do indivíduo sem empecilhos, 

mas que concomitantemente a vida individual e comunitária seja levada e conduzida 

a seu maior nível de perfeição, com atitudes conforme a razão, havendo reflexão crítica 

de suas ações.          

Concluímos que embora Hegel não tenha proposto uma filosofia da educação, 

sua filosofia constitui uma pedagogia, pois expressa e manifesta o processo de elevação 

da consciência; sendo essencial para formação do indivíduo como cidadão, fruto do 

processo de desenvolvimento do espírito e que portanto a essência do processo 

educativo apresenta-se na universalidade ética do espírito de um povo 

(Volksgeist/Staat), no qual “os conteúdos bons e maus, justos e injustos, estão 

determinados, para os casos habituais da vida privada, nas leis e costumes do Estado”. 

(HEGEL, 1946, p.77). 

 Reconhecemos que para Hegel a ação do processo de ensino, habilitação e 

socialização dos saberes indispensáveis para vida, é definido pela cultura ética. “A 

efetividade desse processo educacional (Erziebung) é a objetividade da cultura ética 

(Bildung) concernente a sociedade” (SILVA, 2013, p.89), devendo ser, portanto, a 

Erziebung a Bildung materializada e concretizada.  

   O princípio, o meio e o fim da educação é o universal, é o pensar. A educação 

do, pelo e para o pensar atenta para a formação de bons homens. A humanidade é o 

universal que se particulariza e se especializa no fazer de seu trabalho, como por 

exemplo da medicina, do artesanato, do ensino, etc; portanto para Hegel o homem 

educado é ético e moral, no desempenho de suas atividades e incumbências, 
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respeitando os outros indivíduos e as leis, por se reconhecer como integrante da 

coletividade. 

 Constatamos que estamos num período de modificações e transição para uma 

nova época e que o espírito rompeu com o mundo do ser-ai; estando a ponto de 

submergir o seu passado e se entregar ao seu processo de transformação. Estando o 

espírito sempre em movimento almejando aperfeiçoar-se, resta a família, a sociedade 

e o Estado conduzir da forma mais adequada esse processo de mudança, para que 

transforme esses indivíduos em cidadãos plenos, ciente da sua função social, agindo 

de forma coerente com os preceitos éticos e morais almejados para uma melhor 

sociedade. 
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Considerações iniciais 

 

A filosofia hegeliana, como se sabe, foi recebida de maneira tardia na França, 

no século XX. Tal recepção se estabelece com leituras ousadas que até hoje pautam 

polemicas nos debates hegelianos. Desse modo, figuras como Jean Wahl, Jean 

Hyppolite, Alexandre Kojève etc., vieram a formar e influenciar uma série de filósofos 

franceses, os quais não hesitaram a redigir duras críticas ao viés universal e 

enciclopédico de Hegel, como, por exemplo, Foucault, Deleuze e Guattari. Desse modo, 

haja vista as condições de uma recepção tardia de um pensamento demasiadamente 

complexo, junto com leituras originais e discordantes entre si, acerca da natureza da 

filosofia de Hegel, torna-se a análise da compreensão entre filosofia francesa 

contemporânea e filosofia hegeliana ainda mais obscura, de modo a requerer uma 

compreensão ampla do debate francês, no século XX. De maneira geral, gostaríamos 

de afirmar que interpretações muito “pré-maturas” foram realizadas acerca da filosofia 

de Hegel, de modo que um mesmo autor, aqui o debate centrado em Jean-Paul Sartre, 

apresenta relações diferentes com a filosofia de Hegel ao decorrer do desenvolvimento 

de sua obra. Em outras palavras, o Sartre que não concorda tanto com Hegel em 1943, 

                                                     
1 Graduando em Filosofia pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Marília. 
Membro do Grupo de Pesquisa Pensamento Francês Contemporâneo, na UNESP – Marília. Bolsista de 
Iniciação Científica pela FAPESP, sob o processo 2018/07346-3. Além disso, o presente capítulo resulta 
de resultados parciais de nosso estágio na Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, também pela 
FAPESP, sob o processo 2019/25007-4. E-mail: fabricioreino@hotmail.com. 
2 Professor Colaborador junto ao Colegiado de Filosofia da Universidade Estadual do Norte do Paraná - 
UENP; https://orcid.org/0000-0001-9220-1501 
Mestre em Filosofia pela Universidade Estadual Paulista - UNESP; Membro Efetivo Colaborador da 
Sociedade Hegel Brasileira (SHB); Membro do Grupo Hegel e o Idealismo Especulativo - Laboratório 
Hegel (GHIE-LH); Graduação em Filosofia pela Universidade Estadual Paulista - UNESP; Graduação 
em Direito pela Universidade de São Paulo - USP. E-mail: marconato.marcelo@gmail.com 

https://doi.org/10.36592/9786587424064-17
https://orcid.org/0000-0001-9220-1501


 

 

 
 
304 | Hegel e a Contemporaneidade 

 

com a publicação de L’être et le néant, faz mais concessões ao autor alemão, em 1960, 

com a publicação da Critique de la raison dialetique.  

Neste aspecto, abordaremos uma questão fundamental na filosofia de Hegel e 

Sartre, a saber: o problema do solipsismo e sua resolução. No que tange a Sartre, 

podemos destacar duas grandes respostas ao problema do solipsismo em sua obra; a 

primeira está presente em sua primeira obra filosófica La transcendance de l’Ego, 

publicada em 19363; a segunda presente em sua obra mais célebre, L’être et le néant, 

publicada em 1943. Visto isso, não nos ocuparemos em mostrar as insuficiências da 

resposta ao problema do solipsismo presentes em La transcendance de l’Ego, mas 

focaremos em L’être et le néant, pois esta apresenta uma novidade: a influência da 

filosofia hegeliana. Além disso, ressaltaremos a contribuição de Hegel à resolução 

sartriana do problema do solipsismo, pois, de acordo com Vincent de Coorebyter, La 

transcendance de l’Ego contém, de maneira condensada, todas as questões 

apresentadas em L’être et néant, com exceção de uma: a refutação do solipsismo 

(COOREBYTER, 2000, p. 172). Com efeito, para o reconhecimento de Sartre, a 

respeito das insuficiências da resposta ao solipsismo, na obra de 1936, o fenomenólogo 

francês entra em contato com a filosofia hegeliana de maneira mais tardia que os 

demais intelectuais franceses, como Lacan, Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir, entre 

outros. Um panorama sobre o contato tardio de Sartre com o pensamento de Hegel 

nos auxiliará na compreensão dos limites de sua crítica ao filósofo alemão.  

Hegel era praticamente desconhecido na França, no início do século XX, de 

modo que Lachelier, professor da École Normale, até impedia que os estudantes 

evocassem Hegel nos seus trabalhos (DE COOREBYTER, 1997, p. 84). Contudo, nos 

anos 30, a filosofia hegeliana passa a influenciar o debate filosófico francês, através de 

figuras como Jean Wahl, que publicou Le malheur de la conscience dans la 

philosophie de Hegel; Alexandre Koyré e Kojève, este último responsável pelos cursos 

que resultaram em maior influência na intelectualidade francesa, pois filósofos como 

Bataille, Lacan, Merleau-Ponty foram frequentadores assíduos de suas aulas a respeito 

da Fenomenologia do espírito, que resultaram na compilação e publicação de uma 

obra intitulada Introdução à leitura de Hegel.  

                                                     
3 Apesar de La transcendance de l’Ego ser publicada em 1936, ela é produto de um estágio realizado por 
Sartre, em Berlim, no ano acadêmico de 1933-1934.  
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Entretanto, Sartre não estava presente no cerne do debate hegeliano francês. 

Em 1933, ano que começam os cursos de Kojève, Sartre viaja a Berlim para estudar 

fenomenologia, no Instituto Francês, no qual fica até 1934. Quando retorna, dedica seu 

tempo para os escritos em torno da imaginação e, de 1939-1940, participa da Segunda 

Guerra Mundial, mas devido aos seus problemas de visão, não serviu como soldado, 

mas em um posto fixo na meteorologia. Desse modo, de acordo com Contat e Rybalka, 

Sartre entrou em contato com o pensamento hegeliano, em 1939, através do 

comentário de Jean-Hyppolite, Gênese e estrutura da Fenomenologia do Espírito 

(SARTRE, 1991, p. LV). Neste aspecto, Sartre apenas leu Hegel, por ele mesmo, em 

1941, quando Simone de Beauvoir envia-lhe um exemplar da Fenomenologia do 

Espírito4, porém, Sartre já inicia a redação de O ser e o nada, sem dispor de um 

exemplar da Fenomenologia, muito menos de ler Hegel sem a mediação de um 

comentador (DE COOREBYTER, 2000, p. 84-85). Ademais, é válido ressaltar que 

Simone de Beauvoir foi responsável por estimular Sartre a conhecer a novidade da 

filosofia hegeliana, pois, de acordo com a filósofa, Hegel poderia auxiliar Sartre nas 

investigações acerca do nada (néant). Portanto, podemos ao menos indicar que, dado 

esse percurso histórico do primeiro contato de Sartre com a filosofia de Hegel, as 

afirmações de Sartre direcionadas a Hegel são, no mínimo, afirmações de um autor 

que acaba de se defrontar com o sistema hegeliano. Dessa maneira, gostaríamos de 

ressaltar que por mais que O ser e o nada representa uma consolidação de quase uma 

década de investigações de Sartre, a leitura sartriana da filosofia de Hegel ainda é 

jovem e o ponto central que liga os escritos de juventude, de Sartre, com O ser e o nada, 

é o problema do solipsismo, na medida que uma resolução efetiva só se torna possível 

com a influência de Hegel.  

 

1 A crítica de Sartre a Hegel: a barreira do solipsismo  

 

No que tange às investigações de Sartre, a respeito da consciência, atinge-se um 

momento em que Husserl e Heidegger não são suficientes para os avanços 

fenomenológicos de Sartre, de modo que o contato com o pensamento de Hegel 

permite o fenomenólogo francês avançar. Contudo, por mais que Sartre aceite dialogar 

                                                     
4 De acordo com as datas das cartas de Simone de Beauvoir a Sartre e vice-versa, Sartre perde 
rapidamente o exemplar da Fenomenologia do Espírito enviado por Simone (SARTRE, 1983b, p. 307).  
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com o pensamento especulativo absoluto, ele o faz estabelecendo críticas, as quais 

iremos evidenciá-las.  

Em primeiro lugar, Sartre afirma que a “intuição genial”, de Hegel, é a de fazer 

com que o sujeito seja dependente do Outro em seu próprio ser, de modo que “[...] é 

em meu coração que o outro me penetra. Não poderia colocá-lo em dúvida sem que eu 

duvide de mim mesmo [...]5.” (SARTRE, 2019, p. 332). Com base nesse movimento 

argumentativo, de acordo com Sartre, até parece que o solipsismo foi definitivamente 

resolvido, se não fosse algumas exacerbações idealistas de Hegel, as quais Sartre é 

veemente contra, como por exemplo, o aspecto sintético que iguala a contradição e a 

universalidade do “Eu”. Contudo, Sartre concentrará sua primeira crítica a Hegel, no 

que tange ao solipsismo, no estatuto epistemológico da proposta. 

Sartre parte da perspectiva hegeliana de que a luta de consciência se 

fundamenta no esforço que cada consciência faz em transformar a certeza de si em 

verdade (SARTRE, 2019, p. 333). Contudo, essa verdade só pode ser alcançada uma 

vez que o Algo se torna objeto para o Outro e vice-versa6. Desse modo, em Hegel, o ser 

está intimamente relacionado com o conhecer, de modo que a consciência (Algo) se 

afirma frente ao Outro, pois reivindica o reconhecimento em seu próprio ser. Em 

outras palavras, deparamos com a fórmula “Eu sou eu”, de Hegel. Com efeito, a base 

da crítica sartriana ao otimismo epistemológico hegeliano é a impossibilidade da 

identidade ao Eu, haja vista todos os progressos alcançados com a intencionalidade da 

consciência. Posto que “toda consciência é consciência de alguma coisa”, o correlato 

da consciência é, necessariamente, diferente dela, isto é, o Eu nunca poderá se 

identificar ao próprio Eu. Tal identificação está presente no pensamento hegeliano e, 

em última análise, configura-se como etapa fundamental de um processo em que o 

Algo e o Outro tornam-se um só e o mesmo. Neste aspecto, de acordo com a perspectiva 

de Sartre sobre a dialética do senhor e do escravo, Hegel confunde objetividade e vida 

no momento da aparição do Outro. A respeito disso, Sartre afirma: “[d]e fato, nossa 

experiência apenas nos apresenta indivíduos conscientes e vivos; mas, de direito, é 

preciso observar que o outro é objeto para mim, porque ele é outro e não porque ele 

                                                     
5 “C’est donc en mon coeur que l’autre me pénètre. Il ne saurait être mis en doute sans que je doute de 
moi-même […]. » Todas as traduções, aqui apresentadas, são de nossa responsabilidade.  
6 Tal movimento argumentativo de Sartre baseia-se na dialética do ser e escravo, presente na 
Fenomenologia do Espírito.  
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aparece por ocasião de um corpo-objeto7.” (SARTRE, 2019, p. 336-337). Desse modo, 

Sartre passa a discutir o obstáculo do solipsismo no âmbito formal, o qual abarca o 

maior problema na perspectiva do fenomenólogo francês, uma vez que, em um 

primeiro momento o Outro que aparece ao Algo, possui um estatuto de objeto. Com 

efeito, na objetividade da aparição do Outro, a consciência não distingue um objeto de 

um “objeto-corpo” ou “objeto vivo”, isto é, outra consciência, levantando assim uma 

indagação: “[a]parecer como objeto para uma consciência continua a ser uma 

consciência?8” (SARTRE, 2019, p. 337).  

Neste aspecto, Sartre ao discutir o solipsismo no plano formal, de direito, busca 

ressaltar que aquele Outro que aparece à consciência não é, em um primeiro momento, 

outra consciência que existe independentemente de mim, mas existe como objeto. 

Desse modo, existir para uma consciência como objeto muda totalmente o conteúdo 

da consciência, pois em um mero objeto (entenda-se: algo que não seja uma 

consciência) impossibilita o reconhecimento. O sujeito não se identifica em um livro 

ou numa cadeira, o sujeito se reconhece em outro sujeito que, por sua vez, é ele mesmo. 

Posto isso, Sartre atesta:  

 
[...] postular que a consciência de si se exprime pelo “Eu sou Eu”, ou seja, ao 
assimilá-la ao conhecimento de si, ele [Hegel] não se atentou às consequências de 
tirar essas constatações primeiras, pois ele introduziria na própria consciência algo 
como um objeto em potencial, que o Outro teria somente para resgatar sem o 
modificar9 (SARTRE, 2019, p. 337).  

 

Desse modo, se levarmos o argumento Sartriano às últimas consequências, 

notaremos que o problema reside no argumento da identidade da consciência com o 

seu correlato que, por mais que não ocorra em um primeiro momento da aparição, 

propicia ao Eu o caráter de universal. De outro modo, a síntese ocorrida quando o Algo 

e o Outro se tornam o mesmo, nos pressupostos fenomenológicos de Sartre, como o a 

priori universal da correção e a intencionalidade, Hegel confundirá a questão de fato 

e de direito, conferindo o papel de objeto à uma consciência. De modo a tornar as 

                                                     
7 « En fait, notre expérience ne nous présente que des individus conscients et vivants ; mais en droit, il 
faut remarquer qu’autrui est objet moi parce qu’il est autrui et non parce qu’il apparaît à l’occasion d’un 
corps-objet. »  
8 “Apparaître comme objet pour une conscience, est-ce encore être conscience ? »  
9 « [...] en posant que la conscience de soi s’exprime par le « Je suis je », c’est-à-dire en l’assimilant á la 
connaissance de soi, il manquait les conséquences à tirer de ces constatations premières, puisqu’il 
introduisant dans la conscience même quelque chose comme un objet en puissance, qu’autrui aura 
seulement á dégager sans le modifier. »  
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coisas mais claras, segundo Bornheim (2011), quando Sartre afirma, conta Hegel, que 

quando formulado corretamente o problema do outro, torna-se impossível uma 

passagem universal, pois isso só se justifica “[...] porque se tornou impossível pensar 

o para-si em função do seu fundamento; de fato, o para-si mantém-se, ôntica e 

ontologicamente, separado do em-si.” (BORNHEIM, 2011, p. 161). Portanto, a fórmula 

hegeliana do “Eu sou Eu”, de modo a conectar o ser e o conhecer na relação com o 

Outro, haja vista que só me conheço, na medida em que me deparo com o Outro, para 

Sartre, denota um otimismo que o obriga a não concordar totalmente a proposta 

hegeliana ao problema do solipsismo.  

 Por conseguinte, o segundo, e último, aspecto da crítica de Sartre a Hegel, diz 

respeito não mais a um otimismo epistemológico, mas ontológico. Esse segundo 

otimismo, é mais fundamental que o segundo, pois vai direção às bases filosóficas que 

fundamentam o conhecimento de si pela relação com o Outro. De acordo com Sartre, 

Hegel acredita que a verdade é a verdade do Todo, de modo que o filósofo alemão “[...] 

se coloca do ponto de vista da verdade, ou seja, do Todo, para encarar o problema do 

outro.10” (SARTRE, 2019, p. 339). Desse modo, a perspectiva de Hegel torna-se a 

perspectiva do Todo, pois é o próprio autor idealista que estabelece isso, de modo que 

é de se explicar que ele, nas palavras de Sartre, resolva tão facilmente o problema das 

consciências (SARTRE, 2019, p. 339). De maneira mais simples, afirma Sartre: “[p]ois 

as consciências são momentos do todo, momentos que são, por eles mesmos, 

‘unselbstständig’, e o todo é mediador das consciências11.” (SARTRE, 2019, p. 339, 

grifo do autor).  Portanto, estabelece-se, em Hegel, de acordo com a perspectiva 

sartriana, de O ser e o nada, que a pluralidade das consciências podem e devem ser 

transcendidas ruma a totalidade, de modo, porém Hegel só pode afirmar essa 

realidade e uma resolução ao conflito das consciências, uma vez que já estabeleceu o 

rumo do movimento desde o começo (SARTRE, 2019, p. 339). Em uma só frase: não é 

porque o processo de reconhecimento de si pelo Outro, de modo a se identificarem, 

termina no próprio Eu, que se refuta o problema do solipsismo, esse deve garantir a 

existência do Outro independente da minha consciência, sem uma resolução sintética 

que iguale a relação da consciência e objeto.  

 

                                                     
10 « [...] se place du point de vue de la vérité, c’est-à-dire du Tout, pour envisager le problème de l’autre. »  
11 « Car les consciences sont des moments du tout, des moments qui sont, par eux-mêmes, 
‘unselbstständig’, et le tout est médiateur entre les consciences. »  
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2 O Hipersolipsismo de Hegel 

 

A razão é espírito quando a certeza de ser toda a realidade se eleva à verdade, e 
[quando] é consciente de si mesma como de seu mundo e do mundo como de si 
mesma. (...) O espírito é a vida ética de um povo, enquanto é a verdade imediata: 
o indivíduo que é um mundo (HEGEL, 1807/2014, §§ 438, 441, pp. 298-300). 

 

 A proposta da presente seção é sustentar, aos moldes do que aqui temos 

discutido, uma visão possível acerca da filosofia hegeliana que a caracterize, como 

marca essencial do Idealismo Absoluto, como Hipersolipsismo, ou um Eu que é Nós e 

um Nós que é Eu.  

Sartre, em verdade, não estava tão enganado assim ao criticar a filosofia 

hegeliana e indicar a impossibilidade de uma síntese última que abarcasse o em si e o 

para si, ou o Eu que compreendesse tanto a si mesmo quanto ao Outro em si mesmo. 

De fato, permanecer em si e aí demorar-se, com a paciência do conceito necessária, é 

característica da consciência que toma para si a tarefa de conhecer a si mesma – e que 

não avança rapidamente rumo ao nada, que pouco pode propor – mas reconhece que 

as cisões com as quais se depara podem – e, efetivamente, o fazem – lhe dizer muito a 

respeito de sua própria autoconstituição, seja esta lucidamente consciente ou não. 

Nesse sentido, no entanto, é importante que se frise, Sartre não compreendeu que o 

pensamento de Hegel pode, em última análise, ser compreendido como um 

Hipersolipsismo, um solipsismo que propriamente contém em si toda a idealidade da 

totalidade dos Eus como momentos seus12. 

 É importante, para tanto, preliminarmente, que relembremo-nos acerca da 

estrutura do pensamento maduro de Hegel, sintetizado na Enciclopédia das Ciências 

Filosóficas, e exposto, com a dilação que é necessária, ao longo das obras 

                                                     
12 A própria Gênese e estrutura da Fenomenologia do Espírito de Hyppolite já antecipa a possibilidade 
da visão hipersolipsista, como por exemplo: “A consciência, no sentido estrito do termo, considera o 
objeto um outro distinto do eu, o ser-em-si. O desenvolvimento da consciência, porém, conduz à 
consciência de si, para a qual o objeto é somente o próprio eu. De início, a consciência de si é singular 
sendo somente para si de modo imediato; ela exclui o objeto da consciência para poder colocar-se a si 
mesma em sua independência de liberdade. A educação da consciência de si é o movimento pelo qual 
ela se eleva dessa singularidade exclusiva até a universalidade. A consciência de si singular se torna 
consciência de si universal. O eu desejante se torna o eu pensante. É então queo conteúdo da consciência 
é tanto em si quanto para a consciência. O saber de um objeto é saber de si e o saber de si é saber do ser-
em-si. Tal identidade do Pensamento e do Ser se chama Razão (Vernunft), é a síntese dialética da 
consciência e da consciência de si; a síntese, porém, só é possível se a consciência de si tiver se tornado 
verdadeiramente, em si mesma, consciência de si universal. O eu é em si mesmo universal, mas deve 
passar a sê-lo para si, de modo que suas determinações se manifestem como as próprias determinações 
das coisas, que seu pensamento de si mesmo seja, ao mesmo tempo, pensamento do objeto” 
(HYPPOLITE, 1946/2003, p. 233). 
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Fenomenologia do Espírito, Ciência da Lógica, Filosofia do Direito, e nos textos 

utilizados como material de aula, posteriormente compilados, enquanto Lições sobre 

a Filosofia da História, Lições sobre a Filosofia da Arte, Lições sobre a Filosofia da 

Religião e Lições sobre a História da Filosofia. Anteriormente à realização da 

Enciclopédia, tal estrutura encontrava na Fenomenologia do Espírito a sua 

introdução. Conforme Bourgeois: 

 

A Fenomenologia do Espírito [...] representa a primeira parte do Sistema da 
Ciência. A segunda parte do Sistema devia desdobrar-se no elemento do 
pensamento, desembaraçado das cisões da consciência; seria o processo mesmo 
do ser como saber enciclopédico. Hegel anunciava que a segunda parte se articula 
em Lógica, Filosofia da Natureza, e Filosofia do Espírito (BOURGEOIS, 1995, p. 
400). 

 

 Consideraremos, aqui, portanto, enquanto principal fonte para as críticas 

sartrianas, a Fenomenologia do Espírito como obra central para a contra-

argumentação, utilizando-nos da Enciclopédia para atestar a auto exposição científica 

do conceito que se segue em curso.  

A Fenomenologia, assim visto, caracteriza-se como o caminho que a consciência 

imediata percorre até alcançar a sua verdadeira existência como Saber Absoluto, ponto 

em que está pronta para auto expor a si mesma sistematicamente todo o seu conteúdo 

ao longo das obras acima elencadas. O que nos salta ao olhos ao traçarmos o percurso 

fenomenológico e o compararmos à auto exposição sistemática são, como acima 

mencionado, as cisões que a consciência encontra em si mesma ao longo do caminho 

da Fenomenologia, cisões estas que, por razão de sua própria autoconstituição, levam 

a consciência a níveis cada vez mais profundos de sua verdade. 

 A crítica sartriana, assim, centrada na impossibilidade do Eu, em seu 

reconhecimento a partir de um Outro, atingir um nível de compreensão de si próprio 

agora superior, incorre em um problema fenomenológico bem marcado no caminho 

da consciência que traça seu percurso: a consciência resiste à suprassunção de sua 

cisão e, ao invés de atingir o descobrir-se e reconhecer-se enquanto Espírito, 

permanece na oposição não resolvida de um Eu que reconhece-se no Outro mas que 

não compreende-se como momento dessa própria configuração da consciência: 

subjetivamente opta-se pelo não reconhecimento. 

 Ora, a verdade da consciência que buscou na certeza sensível imediata o 

verdadeiro é a consciência-de-si, após descobrir figuras suas mais abstratas, como a 
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percepção e o entendimento. Ao compreender seu objeto como entendimento, a 

consciência já opera neste o que ela é em si mesma, a ponto de descobrir-se como 

fundamento do que imediatamente antes considerava e saber-se, assim, então, 

consciência-de-si. 

 A consciência-de-si, portanto, é o que é por conta de sua idealidade, em que a 

realidade e todos os momentos que aí se sucedem só o são por conta dessa unidade 

para-si da consciência-de-si que, a princípio, reconhece-se apenas como puro desejo. 

Um desejo que se quer na Vida e quer-se mais ainda, para reconhecer-se como 

consciência-de-si, na relação e no reconhecimento em uma outra consciência-de-si. 

 No entanto, como é sabido, o reconhecimento é exercido e atingido como luta 

de vida e morte, em que Vida e Liberdade surgem como essenciais uma para a outra. 

A relação do Senhor e do Escravo é marcada, assim, por cisões e unilateralidades que 

atestam a avaliação acima exposta de Sartre: neste ponto, a consciência-de-si 

permanece em sua imediatidade e olvida-se de sua universalidade, enquanto o Senhor 

realiza-se apenas e por meio do Escravo, e enquanto o Escravo, apesar de abrir 

caminho para a consciência-de-si universal, ainda permanece escravo pois não se 

liberta das amarras do Senhor. 

 Entretanto, retomando a ideia anteriormente aventada do Hipersolipsismo, 

uma vez descoberta e quista a consciência-de-si, “entramos, pois, na terra pátria da 

verdade” (HEGEL, 1807/2014, §167, p. 135). Ou seja, toda e qualquer cisão, 

diferenciação, oposição que a consciência venha a experimentar doravante, são cisões, 

diferenciações e oposições nela mesma, como marca da idealidade. 

 Dito de outro modo, se ainda a consciência-de-si experimenta diferenciações 

internas a si mesma, tais diferenciações são, necessária e livremente, suprassumidas 

na própria consciência-de-si, pois esta revelou-se como verdade da consciência que 

lidava com objetos exteriores a si. A consciência-de-si descobre-se, assim, como 

consciência-de-si universal. 

 
A consciência-de-si universal é o saber afirmativo de si mesmo no outro Si: cada 
um desses Si tem como livre singularidade absoluta autonomia mas devido à 
negação de sua imediatez, ou o desejo, é consciência-de-si universal, e é objetivo, 
e tem a universalidade real como reciprocidade de modo que se sabe reconhecido 
no outro [Si] livre; e isso sabe enquanto reconhece o outro e o sabe livre. (...) O 
resultado – aduzido pelo conceito do espírito – da luta pelo reconhecimento é a 
consciência-de-si universal, que forma o terceiro grau nessa esfera; isto é, aquela 
livre consciência-de-si para quem a outra consciência-de-si, que é para ela 
objetiva, não é mais uma consciência-de-si sem liberdade – como no segundo grau 
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– mas uma consciência-de-si igualmente autônoma. Desse ponto de vista, os 
sujeitos conscientes-de-si em relação recíproca elevaram-se assim, pela 
suprassunção de sua singularidade particular desigual, à consciência de sua 
universalidade real, de sua liberdade que compete a todos e, por  isso, à intuição 
de sua identidade determinada de um com o outro (HEGEL, 1830/1995, §436, pp. 
206-207). 

 

 A consciência-de-si universal, assim, portanto, é unidade da consciência, que 

toma seu conteúdo como um oposto, diferenciado e cindido de si mesma, objeto 

apenas enquanto objeto, e da consciência-de-si, idealidade que, tomada para si, 

compreende as diferenças em si mesma. Atinge-se, assim, tanto fenomenologicamente 

quanto cientificamente, a Razão. 

 
A verdade essente em si e para si, que é a razão, é a identidade simples da 
subjetividade e universalidade. A universalidade da razão tem, por isso, tanto a 
significação do objeto  apenas dado à consciência como tal – mas agora ele mesmo 
universal, penetrando e abarcando o Eu – quanto a significação do puro Eu, da 
forma puta que pervade o objeto e o abarca em si mesma (HEGEL, 1830/1995, 
§438, p. 209). 

 

 A Razão, portanto, é a unidade sujeito-objeto, subjetividade objetiva e 

objetividade subjetiva. Seu mundo, assim, o mundo que ela mesma objetiva, é a vida 

da comunidade enquanto realidade espiritual e enquanto substância ética: o famoso 

delírio báquico, onde não há membro que não esteja ébrio (HEGEL, 1807/2014, §47, 

p. 50). A breve tese desta seção, o Hipersolipsismo anteriormente aventado, 

entendemos, assim, que se cumpre aqui enquanto Espírito, relembrando: um Eu que 

é um Nós, e um Nós que é um Eu (HEGEL, 1807/2014, §177, p. 142). 

 

Conclusão 

 

Assim, concluímos que a crítica de Sartre conduzida contra o idealismo 

hegeliano tem sua plausibilidade, porém, o fenomenólogo francês se apoia em 

justificações insuficientes, pois se baseia, majoritariamente, apenas na Gênese e 

estrutura da Fenomenologia do Espírito e na Fenomenologia do Espírito, de Hegel. 

Desse modo, Sartre, em uma obra de extrema relevância para a totalidade de sua 

filosofia, que é O Ser e o Nada, tomando Hegel como um dos principais interlocutores, 

apresenta uma leitura jovem, talvez ingênua.  
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As duas críticas sartrianas ao otimismo epistemológico e ontológico de Hegel, 

desse modo, desconsidera a vasta contribuição da Grande e Pequena Lógica, acerca da 

alteridade. Neste aspecto, buscamos apresentar uma perspectiva de certa existência de 

solipsismo na filosofia de Hegel, isto é, de um hipersolipsismo, haja vista que o Nós 

pode ser compreendido como vários momentos do Eu singular e vice-versa. Com 

efeito, Sartre não visualizou que a consciência resiste à suprassunção de sua cisão e 

que isso permanece como oposição não resolvida do Eu que se reconhece no Outro. 

Como apresentamos, subjetivamente opta-se pelo não reconhecimento, o que 

demonstra um não otimismo acerca da alteridade, pois considera-se as dificuldades e 

processos no âmbito subjetivo ou, como ataca Sartre, no âmbito formal.  

Por fim, é válido ressaltarmos na presente conclusão que Sartre, na Crítica da 

razão dialética, irá apresentar uma leitura amadurecida de Hegel, mas fortemente 

influenciado pelos cursos de Kojève, com os quais só teve contato após a publicação de 

sua obra principal, O Ser e o Nada, em 1943. Contudo, os problemas da Crítica são 

distintos de O Ser e o Nada, haja vista a forte presença do marxismo e do diálogo 

profundo com a historicidade. Desse modo, supomos que uma nova possiblidade de 

pensar a alteridade e o problema do solipsismo, em Sartre, está apresentada nessa obra 

de velhice, que é a Crítica da Razão Dialética.  
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Introdução 

 

Em seu sistema filosófico, e mais precisamente em sua lógica, Hegel confere 

uma importância fundamental para a contradição4. Conforme esclarece Gomes e 

D’Ottaviano:  

 
Hegel, sem sombra de dúvida, contribuiu para reabilitar o papel da contradição no 
conhecimento, reabrindo a vereda filosófica por onde outros teóricos poderiam 
considerar seriamente o papel da contradição em contextos racionais amplos 
(GOMES; D’OTTAVIANO, 2017, p. 278).  

  
 

Esta importância, por sua vez, surge, principalmente, através da obra Ciência 

da Lógica (Wissenschaft der Logik). Tal obra é constituída por três livros, os quais 

são: A Doutrina do Ser (Die Lehre vom Sein), A Doutrina da Essência (Die Lehre vom 

Wesen) e A Doutrina do Conceito (Die Lehre vom Begriff). Respectivamente 

publicados em 1812, 1813 e 18165.  

                                                     
1 Alguns dos resultados aqui apresentados foram desenvolvidos a partir de uma pesquisa de iniciação 
científica financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), sob 
a orientação do Prof. Dr. Pedro Novelli (UNESP/FFC). 
2 Mestrando em Filosofia – na linha de pesquisa História da Filosofia, Ética e Filosofia Política – pela 
Faculdade de Filosofia e Ciências (FFC) da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 
(UNESP), câmpus de Marília, São Paulo. Bacharel (2018) e Licenciado (2019) em Filosofia pela mesma 
instituição. Membro do Grupo Hegel e o Idealismo Especulativo – Laboratório Hegel (GHIE-LH). E-
mail: gabriel.r.silva@unesp.br. 
3 Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. E-mail: pedro.novelli@unesp.br. 
https://orcid.org/0000-0001-7750-7246 
4 Cf. (MÜLLER, 2019, p. 123). 
5 Seguimos aqui as datas de publicações conforme estabelecidas pela Gesammelte Werke (GW) de 
Hegel, publicada pela Felix Meiner Verlag. Todavia, é válido lembrar que alguns estudiosos da obra 
hegeliana afirmam que os dois primeiros livros da Ciência da Lógica foram escritos em 1812, mas 
apenas o segundo teria sido publicado em 1813, outros estudiosos afirmam que os dois primeiros livros 
foram publicados em 1812. Além disso, segundo a Gesammelte Werke, A Doutrina do Ser também foi 
parcialmente revisada por Hegel em 1831 e republicada em 1832, após a morte do autor, alguns 
estudiosos afirmam que foi publicada ainda em 1831. Cf. (LONGUENESSE, 2007, p. XI). 

https://doi.org/10.36592/9786587424064-18
https://orcid.org/0000-0001-7750-7246


 

 

 
 
316 | Hegel e a Contemporaneidade 

 

A Grande Lógica (Die Große Logik), isto é, a Ciência da Lógica composta por 

seus três livros, mencionados acima, como é comumente denominada, se opõe à A 

Pequena Lógica (Die Kleine Logik), isto é, ao volume primeiro da Enciclopédia das 

Ciências Filosóficas em Compêndio (Enzyklopädie der Philosophischen 

Wissenschaften im Grundrisse), que é nomeado de A Ciência da Lógica (Die 

Wissenschaft der Logik), e que foi publicado pela primeira em 1817 e reelaborado pelo 

autor e republicado em outras duas edições, a segunda em 1827 e a terceira e última 

em 18306.  

Na Grande Lógica, Hegel fornece uma exposição mais detalhada, minuciosa e 

rigorosa sobre a sua lógica e, consequentemente, também sobre a contradição. Já ao 

longo da Pequena Lógica, a abordagem realizada pelo filósofo sucede-se de forma mais 

sucinta, introdutória e assertiva, o que é próprio do caráter enciclopédico almejado por 

Hegel, pois, o filósofo pretendia utilizá-la como uma espécie de manual de ensino para 

suas aulas7.  

A exposição da lógica hegeliana, de acordo com Ferrer, ocorre segundo 

determinações ou conteúdos categoriais do pensar e, quase sempre, de forma 

tripartida8. Primeiramente, estas divisões aparecem como ser, essência e conceito. Na 

Doutrina do Ser encontramos a qualidade, a quantidade e a medida. Na Doutrina da 

Essência encontramos a essência, o aparecimento9 e a efetividade. Na Doutrina do 

Conceito encontramos a subjetividade, a objetividade e a ideia. E dentro de cada uma 

destas seções encontramos ainda mais subdivisões10.  

                                                     
6 É importante lembrar que 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). 
7 Enquanto A Grande Lógica possui três livros, A Pequena Lógica possui apenas um e ambas pretendem 
dar conta do mesmo conteúdo. Portanto, o material desta última acaba sendo muito mais abstrato, 
condensado e resumido em relação à primeira. Cf. (HEGEL, 2012 A, p. 13); Cf. (MCTAGGART, 1910, p. 
2); Cf. (LONGUENESSE, 2007, p. XI). Além disso, o capítulo da Enciclopédia das Ciências Filosóficas 
em Compêndio dedicado às determinações da reflexão não aborda a contradição, que é, justamente, o 
foco do nosso capítulo, mas apenas a identidade, a diferença e o fundamento. Cf. (DE BOER, 2010, p. 
350). 
8 Cf. (FERRER, 2016, p. 90). 
9 A palavra utiliza por Hegel é “Erscheinung” que, em alguns casos, foi traduzida por “Fenômeno”. 
Todavia, preferimos aqui a tradução por “Aparecimento”, visto que “Fenômeno” já foi utilizado na 
tradução de “Phänomeno”, como no caso da obra Phäenomenologie des Geistes (1807), traduzida por 
Fenomenologia do Espírito. 
10 Cf. (FERRER, 2016, p. 95). McTaggart denomina a primeira tríade (ser, essência e conceito) de 
categorias primárias e suas divisões imediatas (qualidade, quantidade e medida, no caso da Doutrina 
do Ser; essência, aparecimento e efetividade, no caso da Doutrina da Essência; subjetividade, 
objetividade e ideia, no caso da Doutrina do Conceito) de categorias secundárias e assim por diante, 
adicionando categorias terciárias etc. Cf. (MCTAGGART, 1910, p. 4). 
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Além disso, a Ciência da Lógica é dividida em uma Lógica Objetiva (Die 

Objektive Logik) e uma Lógica Subjetiva (Die Subjektive Logik). A Lógica Objetiva é 

constituída em duas partes, as quais são: A Doutrina do Ser e A Doutrina da Essência. 

Já A Lógica Subjetiva é composta somente pela Doutrina do Conceito. Todas essas 

Doutrinas juntas formam a Ciência da Lógica, como já foi dito anteriormente. Neste 

capítulo, nós focaremos na exposição da contradição conforme explicitada por Hegel 

na segunda parte de sua Lógica Objetiva, ou seja, na Doutrina da Essência. 

A Doutrina da Essência foi escolhida como o material primário deste capítulo, 

pois, é nele onde Hegel apresenta a contradição de modo mais sistemático e preciso11. 

Tal exposição ocorre, principalmente, no capítulo segundo da primeira seção, isto é, 

no capítulo As essencialidades ou as determinações da reflexão (Die Wesenheiten 

oder die Reflexionsbestimmungen), que faz parte da seção A essência como reflexão 

dentro dela mesma (Das Wesen als Reflexion in ihm selbst). Na Doutrina da Essência, 

Hegel afirma: “‘Todas as coisas são em si mesmas contraditórias’, e precisamente no 

sentido de que essa proposição, frente às demais, exprime, antes, a verdade e a essência 

das coisas” (HEGEL, 2017, p. 87). 

De acordo com Pippin, a afirmação de Hegel, citada acima, é uma das mais 

importantes e, também, uma das mais obscuras que se encontra em sua Ciência da 

Lógica12. De certo modo, essa afirmação resume bem qual é a questão que nos move 

neste capítulo. Através dessa afirmação, o filósofo se opõe à toda uma tradição da 

lógica que prevalecia desde a antiguidade13. Pois, além de afirmar que existem 

contradições verdadeiras, o que, por si só, já causa uma estranheza14, Hegel reforça 

que a contradição possui um papel central em sua filosofia15. 

                                                     
11 Cf. (PIPPIN, 1978, p. 302-303); (LONGUENESSE, 2007, p. 39); (DE BOER, 2010, p. 346); 
(BORDIGNON, 2015, p. 133). Cf. (MÜLLER, 2019, p. 126). 
12 Cf. (PIPPIN, 1978, p. 309). 
13 Tal tradição teve seu início com os escritos aristotélicos. Conforme esclarece William e Marta Kneale 
na seguinte passagem: “Quando os escritos de Aristóteles foram reunidos pelos seus alunos depois da 
sua morte em 322 a. C., uma série dos seus tratados sobre o raciocínio foi agrupada e a coleção acabou 
por se chamar Órganon¸ ou instrumento da ciência. A palavra ‘lógica’ só adquiriu o seu sentido 
moderno 500 anos mais tarde quando foi usada por Alexandre de Afrodisias; mas o âmbito da 
investigação, mais tarde chamada lógica, foi determinado pelo conteúdo do Órganon” (Kneale; Kneale, 
1978, p. 25, grifo do autor). 
14 Taylor, por exemplo, afirma que o fato de Hegel negar o princípio da não contradição é algo “maluco”. 
Cf. (TAYLOR, 2014, p. 292). Bordignon, por sua vez, escreve que, ao afirmar que as coisas são em si 
mesmas contraditórias, “Hegel traz para o debate filosófico uma tese escandalosa, revolucionária e 
altamente ambiciosa” (BORDIGNON, 2015, p. 21, tradução nossa). 
15 Taylor, por exemplo, ao longo da sua obra Hegel (1975), ressalta constantemente a importância da 
contradição na lógica hegeliana. O termo “contradição” aparece em vários momentos da obra 
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Nesse sentido, de acordo com Ferrer, dada a importância da contradição para o 

sistema hegeliano, podemos admitir que na filosofia hegeliana há a necessidade da 

contradição para a definição do verdadeiro, assim como há a necessidade de uma 

definição objetiva da contradição16. Segundo Ferrer, Hegel é claro ao afirmar que as 

coisas são contraditórias, ou seja, que a contradição é uma determinação ontológica17. 

No parágrafo cento e dezenove (§119) da Enciclopédia das Ciências Filosóficas em 

Compêndio, por exemplo, Hegel escreve: “Em geral, o que move o mundo é a 

contradição; e é ridículo se dizer que a contradição não se deixa pensar” (HEGEL, 2012 

A, p. 236, §119, Adendo 2). Assim sendo, conforme a citação acima, a contradição é 

entendida como uma propriedade real, ontológica, verdadeira, racional, e não 

meramente como um erro do pensamento, como uma falha lógica ou discursiva.  

A contradição certamente é ainda melhor compreendida em seu significado na 

medida em que se considera a lógica para Hegel. A concepção de lógica apresentada 

por Hegel é muito diferente das concepções dos outros filósofos que o antecederam 

historicamente, a citação exposta acima, anuncia a mudança paradigmática 

pretendida pelo filósofo. Para Hegel, a lógica “é o elemento do puro pensar, em que 

este se pensa a si de modo inteiramente livre e autônomo” (Ferrer, 2016, p. 9). Sendo 

assim, o conteúdo da lógica é o próprio pensar em suas determinações mais gerais18. 

Conforme esclarece Burbidge:  

 
Hegel tem dois livros que são chamados Ciência da Lógica, mas nenhum deles 
assemelha-se àquilo que normalmente é próprio de um texto de lógica. Em vez de 
começar com símbolos e regras, começam a falar sobre o ‘ser’, o ‘nada’ e o ‘devir’” 
(BURBIDGE, 2014, p. 105, grifo do autor).  

 

Ao longo deste capítulo nós analisaremos o significado, a função e a importância 

da contradição dentro da lógica de Hegel. Entretanto, é imprescindível recordar que 

campo de estudos da filosofia de Hegel existem diferentes escolas, leituras e 

interpretações e, portanto, é natural que o conceito hegeliano de contradição, assim 

como afirma Bordignon, seja, quando analisado sob o ângulo dos estudos hegelianos, 

polissémico, possuindo múltiplos significados, diversas funções e variáveis 

                                                     
mencionada. Cf. (TAYLOR, 2014, p. 313, p. 319, p. 332, p. 336, p. 340, p. 348, p. 352, p. 355, p. 361, p. 
377). 
16 Cf. (FERRER, 2016, p. 88). 
17 Cf. (FERRER, 2016, p. 102). 
18 Cf. (FERRER, 2016, p. 91). 
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importâncias19. A diversidade de leituras enriquece o hegelianismo, ampliam e 

fomentam a pesquisa e o debate. 

Dentre as interpretações da contradição, Bordignon enfatiza três principais, as 

quais ela denomina do seguinte modo: a contradição metafórica, a contradição como 

erro do entendimento e a contradição ontológica20. Na próxima seção do capítulo, 

seguiremos a exposição de Bordignon, presente no primeiro capítulo de sua obra Até 

os limites da verdade: o problema da contradição na lógica de Hegel (Ai limiti della 

verità: Il problema della contraddizione nella logica di Hegel), publicada em 2015, 

apresentando e comentando as três interpretações da contradição estabelecidas pela 

autora. Após isso, já nas considerações finais, comentaremos o trecho no qual Hegel 

expõe sua concepção de contradição, confrontando brevemente com cada uma das 

interpretações da contradição apresentadas. 

 

1 Desenvolvimento 

 

De acordo com Bordignon, a primeira das interpretações está diretamente 

relacionada com a compreensão do que denominamos comumente, no âmbito da 

filosofia hegeliana, de unidade dos opostos21. Segundo a autora, esta interpretação não 

considera a unidade dos opostos propriamente como uma contradição, mas sim como 

alguma espécie de oposição. Desse modo, a palavra “contradição” é empregada com 

um sentido metafórico, pois, não estaria significando verdadeiramente uma 

contradição, mas apenas uma forte oposição. 

É necessário lembrar que Hegel coloca a negação como parte necessária e 

constituinte da concepção de identidade. Para o filósofo, a afirmação “A é igual A” é 

vazia e tautológica e, portanto, não apreende nada de novo22. É como se, para descrever 

o que é Deus, nós disséssemos que Deus é Deus, que uma planta é uma planta, que a 

verdade é a verdade, entre outros inúmeros exemplos fornecidos por Hegel.  

                                                     
19 Cf. (BORDIGNON, 2015, p. 27). É preciso ressaltar que em uma passagem de sua obra, a autora dá a 
entender que as diferentes compreensões sobre a contradição na lógica de Hegel não são apenas 
interpretações exteriores, mas sim diferentes significados que a própria contradição assume dentro do 
sistema lógico hegeliano. Desse modo, as interpretações não brigam entre si para estabelecerem-se 
como a “leitura verdadeira e correta”, mas são incluídas em um significado amplo de contradição que 
se desenvolve ao longo da Ciência da Lógica. Cf. (BORDIGNON, 2014, p. 25).  
20 Cf. (BORDIGNON, 2015, p. 29-30). 
21 Cf. (BORDIGNON, 2015, p. 30). 
22 Cf. (HEGEL, 2016, p. 39); Cf. (HEGEL, 2017, p. 58). 
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Porém, Hegel afirma que toda determinação é uma negação – omnis 

determinatio est negatio23 –, assim como, toda negação é, também, uma 

determinação24. Ou seja, a afirmação de que “A é igual A” é constituída também pela 

afirmação negativa de que “A não é igual B”. De acordo com Brandom:  

 

Hegel abraça o princípio medieval (e Espinozista) omnis determinatio est negatio. 
Mas a mera diferença ainda não é a negação que a determinação determina de 
acordo com esse princípio. Para uma propriedade essencial e definidora da 
negação é a exclusividade codificada no princípio da não contradição: p exclui não-
p; eles são incompatíveis. Para Hegel, é essa exclusividade que é a essência da 
negação. Ele abstrai esse recurso do caso de negação formal e o generaliza para 
incluir o tipo de incompatibilidade material obtida entre as propriedades 
quadrado e triangular. (A negação formal pode reaparecer como a sombra da 
incompatibilidade material: não-p é o mínimo incompatível de p. É o que implica 
tudo o que é materialmente incompatível com p.). Em um sentido conceitual 
profundo, longe de rejeitar a lei da não contradição, quero afirmar que Hegel a 
radicaliza e a coloca no centro de seu pensamento (BRANDOM, 2002, p. 179, grifo 
do autor, tradução nossa). 

 

Do mesmo modo, a identidade só é identidade em sua relação com a diferença 

e, portanto, conclui Hegel, que a identidade é diferente nela mesma, ela contém em si 

o seu oposto. Nesse sentido, Magee afirma que, para a filosofia hegeliana, há uma 

identidade na diferença, pois, existe uma relação entre a identidade e a diferença, na 

qual ambas são indispensáveis e caracterizam-se mutuamente25. McTaggart denomina 

isso de síntese da identidade e da diferença26. 

Sendo assim, esta primeira leitura da contradição justifica-se, principalmente, 

através de uma compreensão do termo “contradição” de um modo em que ele não é 

realmente entendido como contraditório. Todavia, segundo essa interpretação, ainda 

que a contradição não seja compreendida como uma contradição de fato, mas apenas 

como uma contradição metafórica, ela possui o caráter de ser verdadeira. Ou seja, 

desse modo, a contradição é entendida como uma unidade de opostos, mas uma 

unidade de opostos não contraditórios, isto é, uma propriedade contém outra 

propriedade negativa em si, ou seja, A contém B, porém, A contém B como negação. 

Portanto, ambas as propriedades são unidas, relacionadas e, além disso, são pensadas 

somente uma através da outra. Todavia, enquanto uma é afirmada, a outra, por sua 

                                                     
23 Cf. (HEGEL, 2016, p. 117); Cf. (HEGEL, 2012 A, p. 187, §91, Adendo 1). 
24 Cf. (HEGEL, 2016, p. 106). 
25 Cf. (MAGEE, 2010, p. 66). 
26 Cf. (MCTAGGART, 1910, p. 116). 
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vez, é negada. Segundo a interpretação metafórica, ambas as propriedades, sendo 

opostas, não podem ser verdadeiras, isto é, afirmadas, ao mesmo tempo e sob o mesmo 

aspecto. 

Além disso, a interpretação metafórica da contradição é baseada, de acordo com 

Bordignon, em dois pressupostos, os quais são: a compreensão de que aquilo que pode 

ser contraditório cabe apenas à esfera do discurso ou à esfera do pensamento, mas não 

cabe à esfera da realidade, ou seja, a contradição é entendida como concernente ao 

âmbito discursivo e/ou reflexivo, isto é, o pensamento sobre as coisas pode ser 

contraditório, assim como a linguagem, mas não as próprias coisas e, 

consequentemente, isso leva à distinção entre duas espécies de oposições, a oposição 

lógica e a oposição real, isto é, de um lado o plano lógico, reflexivo, discursivo e do 

outro lado plano ontológico, real27. 

Conforme expõe Kant em seu Ensaio para introduzir o conceito de grandezas 

negativas na filosofia (Versuch den Begriff der negativen Größen in die Weltweisheit 

einzuführen) de 1763, a oposição lógica é uma oposição caracterizada pela contradição. 

Ou seja, ela pode ocorrer em dois casos, os quais são: em um juízo, quando se nega um 

predicado que já está contido no sujeito, por exemplo, com a afirmação “Todo 

triângulo não possui três lados”, visto que “possuir três lados” é propriamente a 

definição de triângulo e, portanto, afirmar que todo triângulo não possui três lados é o 

mesmo que afirmar “aquilo que possui três lados não possui três lados”  28, ou entre 

dois juízos quando cada um dos juízos nega o outro, isto é, quando o mesmo sujeito é 

expresso com predicados opostos e excludentes, por exemplo, com as afirmações 

concomitantes “Todo triângulo possui três lados” e “Todo triângulo não possui três 

lados”29. 

Já a oposição real, segundo Bordignon, “não implica qualquer contradição, não 

diz respeito à esfera lógica e não viola o PNC” (BORDIGNON, 2015, p. 35, tradução 

nossa). Como no caso de duas forças de intensidades iguais que são exercidas em 

direções opostas, onde uma anulará a outra, assim como o estado de quietude de cada 

um dos corpos. Conforme esclarece Kant: 

                                                     
27 De acordo com Bordignon, ambos os pressupostos apresentados estão relacionados com distinções 
feitas na filosofia kantiana. Cf. (BORDIGNON, 2015, p. 34-35); Cf. (KANT, 1912, p. 164-204); (KANT, 
1911, p. 222). 
28 Cf. (PORTA, 2014, p. 112). 
29 Kant, propriamente, utiliza-se de outro exemplo: um corpo que está e não está, simultaneamente, em 
movimento. Cf. (KANT, 1912, p. 171-172). 
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Ela [a oposição lógica] consiste no seguinte: de uma única e mesma coisa, afirma-
se e nega-se algo ao mesmo tempo. A consequência dessa conexão lógica é 
absolutamente nada (nihil negativum irrepraesentabile), como o exprime o 
princípio de contradição. Um corpo em movimento é algo, um corpo que não está 
em movimento é também algo (cogitabile); no entanto, um corpo que, ao mesmo 
tempo, e justamente sob a mesma relação, estivesse e não estivesse em movimento 
é absolutamente nada.  
A segunda oposição, vale dizer, a real, é aquela em que dois predicados de uma 
coisa são opostos, mas não pelo princípio de contradição. Aqui também se suprime 
algo que é posto pelo outro; contudo, a consequência é algo (cogitabile). A força 
motriz de um corpo que se dirige a uma região, bem como um esforço igual do 
mesmo corpo na direção oposta, não se contradizem e, como predicados, são 
possíveis ao mesmo tempo num corpo (KANT, 2005, p. 57-58, grifo do autor).  
 
  

Todavia, Bordignon argumenta, que não podemos interpretar a lógica hegeliana 

através de um paradigma kantiano, isto é, fazendo uso de distinções kantianas, como 

entre ser e pensar, lógica e ontologia etc., pois, o sistema lógico de Hegel é constituído 

por uma identidade entre ser e pensar e, portanto, a distinção entre oposição lógica e 

real, conforme estabelecida por Kant, perde o seu significado30. 

A segunda interpretação sobre a contradição na lógica hegeliana, de acordo com 

Bordignon, caracteriza-se por possuir um significado crítico negativo31. Ou seja, nesse 

sentido, a contradição é entendida como um uma ferramenta que pode explicar a 

transição de uma determinação lógica para outra determinação lógica. Pois, de acordo 

com essa compreensão, a contradição não é uma estrutura lógica realmente verdadeira 

e, portanto, quando ela “age”, isto é, quando ela está presente, quando ela ocorre, é 

porque algo está errado e, desse modo, ela implica, ou ao menos indica, sugere, que os 

pressupostos lógicos e as operações lógicas sejam revistas e reanalisadas. 

 Desse modo, a contradição possui, primeiramente, um valor negativo, pois, 

sempre que ela ocorre é porque há um erro e, em segundo lugar, a contradição possui 

um valor crítico, pois ela possibilita e estimula que haja um reexame lógico e que se 

chegue, definitivamente, à verdade. Segundo Bordignon, “essa estrutura lógica é como 

uma ferramenta crítica que nos permite livrar-nos do que não é verdadeiro e, portanto, 

conduzir negativamente à verdade” (BORDIGNON, 2015, p. 27, tradução nossa)32. 

                                                     
30 Cf. (BORDIGNON, 2015, p. 35). 
31 Cf. (BORDIGNON, 2015, p. 36). 
32 É importante lembrarmos da primeira tese da Dissertatio Philosophica de Orbitis Planetarum, escrita 
por Hegel em 1801, na qual o filósofo afirma: “Contradictio est regula veri, non contradictio falsi” 
(HEGEL, 2012 B, p. 104-105, grifo do autor). Nesta frase, de acordo com Bordignon, a contradição pode 
ser entendida como uma régua, que serve para medir, ou melhor, para se chegar à verdade, mas que não 
é propriamente a verdade, ou seja, a contradição é um instrumento que possibilita e auxilia o 
conhecimento da verdade. Cf. (BORDIGNON, 2015, p. 27-28). Tal afirmação, quando interpretada deste 
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É necessário esclarecer que, de acordo com Hegel, o pensamento envolve três 

lados ou três diferentes momentos, aspectos, operações, os quais são: o lado abstrato 

ou do entendimento, o lado dialético ou negativamente racional, e o lado especulativo 

ou positivamente racional. O primeiro dos lados opera quando nós determinamos e 

definimos um conceito de modo fixo, inalterável. Esse primeiro modo é uma concepção 

imediata, auto subsistente, determinada em si mesmo, fora de qualquer relação, que 

separa as determinidades. A segunda operação ocorre quando ultrapassamos o limite 

posto pelo entendimento e, desse modo, percebemos a existência do conceito contrário 

àquele que fixamos anteriormente. Portanto, há um conhecimento das relações, das 

mediações e das oposições. Já o terceiro momento reflete sobre todo o processo 

anterior, partindo do conceito original em direção ao seu oposto para, após isso, 

segundo Burbidge, “estabelecer uma perspectiva global, ou fundamento, que explicará 

como os dois contrários se ajustam no interior de um pensamento complexo e 

singular” (BURBIDGE, 2015, p. 111). Conforme esclarece Hegel:   

 

O entendimento determina e mantém as determinações; a razão é negativa e 
dialética porque ela dissolve as determinações do entendimento em nada; ela é 
positiva, porque produz o universal e compreende o particular inserido nele 
(HEGEL, 2016, p. 28, grifo do autor).  

 

De acordo com esta interpretação, a contradição se encontra no segundo 

momento do pensamento, na dialética ou no lado negativo racional, pois, é onde há 

um contraste entre duas posições ou dois conceitos que ainda não conseguiram se 

ajustar e, portanto, permanecem incompatíveis, contraditórios, cada um excluindo o 

outro. Desse modo, a contradição é entendida como um erro, inaceitável, impensável 

e, sendo assim, ela impulsiona a sua própria resolução que, por sua vez, culminará no 

terceiro momento do pensamento, com uma resolução do conflito precedente. Ou seja, 

a contradição é entendida como um momento da verdade. Certamente, não como 

momento final, acabado, completo, mas sim como um momento crítico negativo, pelo 

qual o pensamento necessariamente deve percorrer quando se caminha à verdade. 

                                                     
modo e comparada à exposição da contradição na Ciência da Lógica, pode indicar uma mudança na 
concepção hegeliana de contradição, ocorrida entre os de anos de 1801 e 1812. 
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Já terceira interpretação da contradição hegeliana, exposta por Bordignon, é a 

contradição compreendida como ontológica, ou seja, a contradição como a verdade das 

determinações lógicas33. Conforme esclarece Bordignon:  

 
A contradição corresponde a uma estrutura contraditória efetiva e essa estrutura 
contraditória é verdadeira, onde a verdade não é a correspondência ou não de uma 
proposição a um estado de coisas, mas a articulação concreta de determinações 
lógicas. Se as determinações consistem [...] nas dinâmicas que permeiam o modo 
de ser da realidade, mas ao mesmo tempo são explicadas apenas dentro da 
atividade crítica do pensamento conceitual, então a contradição que estrutura 
concretamente estas determinações, em sua verdade, caracteriza tanto a maneira 
pela qual as coisas se articulam, como trazem esta verdade das coisas para a sua 
explicitação completa (BORDIGNON, 2015, p. 48, tradução nossa). 

 

Segundo Bordignon, esta interpretação ressalta que todas as determinações 

lógicas são constituídas em termos contraditórios34. Ou seja, o ser de cada uma das 

determinações contém em si o seu não ser ou o seu ser outro. Como exposto por Hegel, 

por exemplo, no início da Ciência da Lógica, com a identidade entre a categoria de ser 

e a categoria de nada que, em um primeiro momento, aparentam ser opostas, mas 

depois mostram-se como idênticas e, posteriormente, desenvolvem-se na categoria de 

devir35.  

Esta leitura da contradição hegeliana, quando comparadas as outras, expõe o 

lado mais inovador e autêntico da lógica de Hegel. Pois, segundo Bordignon, o filósofo 

afirma a verdade da contradição, e não meramente como uma espécie oposição36. 

Desse modo, as interpretações anteriores, isto é, a contradição entendida 

metaforicamente e a contradição entendida como um erro do entendimento, são 

reconfiguradas e superadas pela contradição entendida como uma categoria 

ontológica. Conforme esclarece Bordignon:  

 

Contradição e verdade, no pensamento hegeliano, constituem um par inseparável. 
Não só porque a contradição é uma maneira de entrar na verdade; não só porque 
o reino da verdade envolve o desdobramento das contradições às quais o intelecto 
permanece enredado em sua pretensão de dizer o verdadeiro em abstrato. Tudo 
isso está certamente presente no discurso de Hegel. Mas o que esse discurso nos 
convida a pensar é algo cada vez mais radical: a ideia de que o verdadeiro está em 
sua estrutura básica de contradição, que pensar a verdade, na medida em que isso 

                                                     
33 Cf. (BORDIGNON, 2015, p. 47). 
34 Cf. (BORDIGNON, 2015, p. 49). 
35 De acordo com Vieillard-Baron: “A primeira tríade da Lógica abrange os dois conceitos opostos de 
ser e nada. O devir aparece como a primeira forma da verdade e do todo; é a expressão da contradição” 
(VIEILLARD-BARON, 2013, p. 50, grifo do autor, tradução nossa). 
36 Cf. (BORDIGNON, 2015, p. 10). 
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significa pensar a coisa, significa pensar a contradição, significa reconhecer a 
contradição que vive no próprio coração da coisa (BORDIGNON, 2015, p. 216, 
tradução nossa).  

 

 

Considerações finais 

 

O capítulo da Doutrina da Essência dedicado à contradição é dividido por Hegel 

em três seções, as quais são: A identidade (Die Identität), A diferença (Die 

Unterschied) – esta, por sua vez, é subdividida em A diferença absoluta (Die absolute 

Unterschied), A diversidade (Die Verschiedenhit) e A oposição (Der Gegensatz) – e A 

contradição (Der Widerspruch). Nesta última seção, Hegel faz, primeiramente, uma 

brevíssima recapitulação dos três conceitos expostos e desenvolvidos na seção 

anterior, os quais são: diferença absoluta, diversidade e oposição. Para, após isso, 

apresentar sua concepção de contradição. 

De acordo com o filósofo, a diferença contém seus lados como momentos, isto 

é, como momentos de uma única e mesma coisa. Desse modo, podemos imaginar o 

desenvolvimento de uma semente que, pouco a pouco, germina, cresce e torna-se uma 

planta. Tais momentos, como a semente, a germinação, a planta etc., permanecem 

ligados à um mesmo objeto que os unifica. Desse modo, a diferença, segundo Hegel, 

está relacionada, de algum modo, à identidade. 

Na diversidade, os lados caem um para fora do outro e, desse modo, são 

indiferentes entre si, não se relacionam de forma alguma, eles não são mais momentos 

de uma única e mesma coisa, pois, não há relação entre eles. Segundo Hegel: 

 
Os diversos não se relacionam um com o outro, portanto, enquanto identidade e 
diferença, mas apenas como diversos em geral, que são indiferentes um frente ao 
outro e frente a sua determinidade (HEGEL, 2017, p. 64, grifo do autor). 

 

Já na oposição, os lados permanecem como lados da diferença, mas, agora, são 

lados interdeterminados ou codeterminados, isto é, determinados um pelo outro, e, 

portanto, continuam sendo momentos. Contudo, eles ultrapassam a compreensão da 

diferença, pois, na oposição, os lados são determinados um pelo outro de modo 

negativo, ou seja, cada um é aquilo que é, justamente, por não ser o outro e, sendo 

assim, eles se excluem. Nas palavras do autor:  
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Uma é o positivo, a outra, o negativo, mas aquela enquanto o positivo nele mesmo, 
essa, enquanto o negativo nele mesmo. Cada momento tem a autossubsistência 
indiferente para si pelo fato de que tem nele mesmo a relação com seu outro 
momento; assim, ele é a oposição inteira fechada em si mesma. – Enquanto [é] 
esse todo, cada um está mediado consigo através de seu outro e contém o mesmo. 
Mas, além disso, ele está mediado consigo através do não ser de seu outro; assim, 
ele é unidade que é para si e exclui de si o outro (HEGEL, 2017, p. 78, grifo do 
autor).  
 
  

Entretanto, na medida em que a oposição contém em si aquilo que lhe 

determina como positivo e negativo e, desse modo, pretende excluir de si esta sua 

determinação negativa, em última instância, ela estará pretendendo excluir de si 

àquilo que a constituí e, portanto, estará em contradição consigo mesma. E, desse 

modo, a contradição emerge. De acordo com o filósofo:  

 

Na medida em que a determinação autossubsistente de reflexão, sob o mesmo 
aspecto em que ela contém a outra e, através disso, é autossubsistente, exclui a 
outra, ela, em sua autossubsistência, exclui de si sua própria autossubsistência, 
pois essa consiste em conter dentro de si sua outra determinação e, unicamente 
através disso, em não ser relação com um externo, – mas, de modo igualmente 
imediato, consiste em ser ela mesma e em excluir de si sua determinação negativa. 
Assim, a determinação autossubsistente de reflexão é a contradição (HEGEL, 
2017, p. 78-79, grifo do autor).  

 

Desse modo, observamos que a primeira dentre as três interpretações da 

contradição, apresentadas na seção anterior, isto é, a contradição metafórica, quando 

analisada lado a lado com a oposição, mostra-se pouco sustentável, pois, segundo 

compreendemos, a leitura da contradição metafórica é, justamente, a categoria da 

oposição, exposta por Hegel em sua Ciência da Lógica.  

A tese da leitura da contradição metafórica consiste em afirmar que Hegel 

utiliza-se da palavra “contradição” de modo metafórico e, portanto, ao dizer 

“contradição”, ele estaria, na verdade, falando de alguma espécie de oposição, que não 

a contradição. Todavia, dentro da lógica hegeliana, a oposição e a contradição são 

claramente distinguidas. Inclusive, na obra, a contradição é exposta logo após a 

oposição. Desse modo, afirmar que Hegel confunde, intencionalmente ou não, 

contradição com oposição é problemático ou, até mesmo, ingenuidade, visto que 

ambas as categorias diferenciadas pelo próprio filósofo. 

Observamos, a partir dessa breve recapitulação da exposição de Hegel, como a 

contradição, de acordo com a concepção do filósofo, encontra-se em um grau mais 
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elevado de significação do que aquele que lhe é habitualmente atribuído. Pois, Hegel 

não expõe a contradição meramente como uma falsidade que, apenas aparentemente, 

unificaria os polos contraditórios em um nível primário. Mas, ao invés disso, o filósofo 

mostra o desenvolvimento dos conceitos em uma articulação que, progressivamente, 

se torna mais complexa.  

As determinações lógicas, expostas por Hegel ao longo da Ciência da Lógica, 

vão, a medida em que se desenvolvem, rompendo, paulatinamente, com suas camadas 

superficiais, ganhando novas significações em diferentes níveis conceituais. Ou seja, a 

contradição não é mais entendida como uma relação de incompatibilidade, na qual 

dois elementos opostos se excluem, isto é, uma relação na qual não é a possível a 

existência concomitantemente de elementos contraditórios37. 

Desse modo, a segunda interpretação da contradição, isto é, a contradição como 

erro do entendimento, mostra-se problemática, pois, na exposição da contradição em 

sua Ciência da Lógica, Hegel não confere à contradição a propriedade do erro, isto é, 

a contradição, para Hegel, não significa necessariamente uma falsidade. Mas, pelo 

contrário, a contradição mostra-se como verdadeira e constituinte das coisas mesmas 

e, sendo assim, ela é entendida como ontológica, assim como argumenta a terceira 

interpretação da contradição.  

Ao expor a categoria da contradição, Hegel mostra como todas as coisas são em 

si mesmas contraditórias, isto é, ressaltando a autonegação ou a autoexclusão de si38 

como uma característica determinante das coisas. Sendo assim, o filósofo não relega à 

contradição uma falsidade ou uma inverdade, mas afirma seu caráter ontológico e 

verdadeiro. 

Hegel se desvincula do significado padrão da contradição, quase majoritário na 

história da filosofia até então, pois, de acordo com Horstmann, Hegel pensa que sua 

nova lógica é, ao menos em parte, incompatível com a lógica tradicional39. Sobre a 

lógica e a sua história, Hegel afirma: 

 
Se a lógica, desde Aristóteles, não sofreu nenhuma alteração – pois, de fato, se 
observarmos os compêndios mais recentes de lógica, as alterações consistem na 
maioria das vezes somente em supressões – então tem de se concluir, antes, que 
ela necessita de uma total reelaboração; pois um labor contínuo de dois mil anos 
do espírito deve ter-lhe proporcionado uma consciência mais elevada sobre o seu 
pensar e sobre sua essencialidade pura em si mesma (HEGEL, 2016, p. 54). 

                                                     
37 Cf. (ABBAGNANO, 2007, p. 203). 
38 Cf. (MÜLLER, 2019, p. 143). 
39 Cf. (HORSTMANN, 1999, p. 280). 
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19. VERDADEIRA INFINITUDE E A CONSCIÊNCIA-DE-SI DIVINA:  

PRODUTO OU FUNDAMENTO DA CONSCIÊNCIA-DE-SI HUMANA? 
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Introdução 

 

 O objeto da Filosofia, segundo Hegel (1830/2012, § 1, p. 39), é o mesmo da 

religião: Deus, enquanto somente ele é a Verdade. “Além disso, ambas tratam do 

âmbito do finito, da natureza e do espírito humano; de sua relação recíproca, e de sua 

relação com Deus, enquanto sua verdade” (ibid.). Sendo assim, o resultado do 

desenvolvimento completo da Filosofia expresso na Enciclopédia das Ciências 

Filosóficas em Compêndio (1817/1827/1830) é, não só o conhecimento de Deus, mas 

também a prova de que ele é a Verdade do finito como o universal em si e para si que 

a tudo abarca e contém (HEGEL, 1988, p. 115). 

 Segundo Williams (2012), essa concepção teológica hegeliana, que pode ser 

chamada de panenteísta, tem sua base no que Hegel (1830/2012, § 95A, p. 193) chama 

de “conceito fundamental da filosofia”: a Verdadeira Infinitude. Houlgate (2006), em 

consonância, assevera que tal infinitude é o que a religião representa como sendo 

Deus, todavia, o comentador diverge de Williams (2012) quanto ao sentido dessa 

relação. Para Houlgate (2006), a infinitude é apenas o resultado do processo da 

finitude, isto é, da natureza e da humanidade. Williams (2012), na contramão, defende 

que a finitude é um momento da infinitude e que esta, portanto, é o fundamento da 
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primeira e não seu mero resultado. 

 Além disso, a consciência-de-si é “[…] o exemplo mais próximo da presença da 

infinitude” (HEGEL, 2016, p. 164), pois o “[…] Eu, é isso a expressão da infinita – e ao 

mesmo tempo negativa – relação consigo mesmo” (HEGEL 1830/2012, § 96Z, p. 194). 

Na Fenomenologia do Espírito (1807), a infinitude é o conceito que antecede a 

consciência-de-si ou autoconsciência (Selbstbewusstsein). Na exposição dessa obra, 

“Quando a infinitude – como aquilo que ela é – finalmente é objeto para a consciência, 

então a consciência é consciência-de-si” (HEGEL, 2014, p. 128). 

 Sendo a consciência-de-si o exemplo mais próximo da “presença da infinitude” 

e Deus a infinitude mesma, a divindade é, portanto, marcada pela consciência-de-si. 

No entanto, conforme a interpretação que se tenha acerca da infinitude em Hegel, a 

partir das duas abordagens aqui consideradas, a de Williams (2012) ou a de Houlgate 

(2006), a concepção da consciência-de-si divina muda. De acordo com a interpretação 

que se adote, a consciência-de-si de Deus pode ser tida como um produto da 

consciência-de-si humana ou o contrário. Tendo isso em vista, o objetivo do presente 

trabalho é explicitar a relação da infinitude com a consciência-de-si e, a partir da 

concepção de Deus como verdadeira infinitude, avaliar e opinar acerca das visões dos 

comentadores supracitados. 

 

1 Infinitude e Consciência-de-si a partir da Fenomenologia 

 

A Fenomenologia, como é sabido, não comunga do mesmo ponto de vista de 

exposição de conteúdo com a Ciência da Lógica, doravante denominada CdL. 

Enquanto a CdL realiza a autoexposição conceitual do Conceito mesmo, em si e para 

si, até a rememoração completa da Ideia Absoluta, a Fenomenologia apresenta-se 

como o percurso traçado pela consciência imediata rumo à sua verdadeira existência, 

ponto no qual estará preparada para executar a autoexposição que a CdL performa.  

Antes da elaboração da Enciclopédia, com edições em 1817, 1827 e 1830, em que 

pese posicionamentos contrários, Hegel, em sua própria letra, estabelece a 

Fenomenologia como a primeira parte de sua filosofia, servindo, de acordo com nossa 

interpretação, como introdução ao pensamento filosófico sistemático posteriormente 

elaborado 3. Senão, vejamos: 

                                                     
3  Cf. BOURGEOIS, B. A Enciclopédia das Ciências Filosóficas de Hegel. São Paulo: Loyola, 1995. 
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Na minha Fenomenologia do Espírito – que, por isso, quando se publicou foi 
designada como a primeira parte do Sistema da Ciência – tomou-se o caminho de 
começar pela primeira [e] mais simples manifestação do espírito, pela consciência 
imediata, e de desenvolver sua dialética até o ponto de vista da ciência filosófica, 
cuja necessidade é mostrada através dessa progressão. (HEGEL, 1830/2012, §25A, 
p. 88). 
 

 

Tal elucidação aponta para uma compreensão do próprio autor de conduzir 

conjuntamente a consciência ainda marcada pela singularidade, pela exterioridade, 

pelo paradoxal afundamento em si mesmo, através de um caminho traçado 

fenomenologicamente, em que figuras da consciência surgem e sucedem-se umas às 

outras, manifestando configurações que posteriormente serão autoexpostas na 

Ciência da Lógica, até o ponto em que alcança a compreensão de si mesma enquanto 

atuante para si mesma.  

Durante tal via, não só certeza sensível, percepção, finitude, entre outros, vêm 

à tona, como também e essencialmente a própria infinitude, que aqui investigaremos 

a partir das perspectivas de Houlgate (2006) e Williams (2012) segundo a dupla via de 

considerá-la como resultado da consciência finita ou como resultante nesta. 

A Fenomenologia do Espírito tem como tarefa principal, portanto, conduzir a 

consciência imediata à sua verdade, ou ao ponto de vista da Ciência Filosófica. A 

condução da consciência à sua verdade não é realizada imediatamente, tal qual a 

consciência que inicia a consideração acerca do que ela mesma é opera no começo de 

sua progressão, mas é realizada de modo mediatizado, isto é, buscando-se percorrer 

todo o conteúdo que a consciência é e tem em si mesma, mas do qual ainda não é 

cônscia com base na própria consideração que a consciência faz de si mesma ao longo 

de seus desenvolvimentos. Isso porque não é possível iniciar a exposição, nem da 

Filosofia, nem de seu sistema científico, pela Verdade mesma ou mesmo apenas 

indicá-la, já que, somente por meio da mediação o resultado é concebido como 

verdadeiramente resultado e não meramente pressuposto, ou, dito de outro modo, não 

é entendido apenas como uma posição à qual a consciência possa aderir ou não, mas 

mostra-se, conceitualmente, como a Verdade que sustenta a própria consciência que 

se engendra no conhecer. Assim e por isso, a verdade da consciência ultrapassa o 

maculado lado subjetivo de ser a sua verdade particular para alcançar a Verdade em si 

e para si mesma. Em suas palavras, 
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A consciência, ao abrir caminho rumo à sua verdadeira existência, vai atingir um 
ponto onde se despojará de sua aparência: a de estar presa a algo estranho, que é 
só para ela, e que é como um outro. Aqui a aparência se torna igual à essência, de 
modo que sua exposição coincide exatamente com esse ponto da ciência autêntica 
do espírito. E, finalmente, como apreende sua verdadeira essência, a consciência 
mesma designará a natureza do próprio saber absoluto. (HEGEL, 2014, §89, p. 
79). 

 

O caminho da consciência, que ruma à sua verdadeira existência, durante o qual 

ela se despoja de sua aparência, atinge, para os propósitos aqui elencados, um marco 

qualitativo imprescindível para a compreensão da filosofia hegeliana: a idealidade. A 

idealidade, posta em outros termos, é a marca da Verdadeira Infinitude, que, como 

figura insurgente da consciência em seu proceder fenomenológico, resulta das 

experiências confinadas em figuras anteriores de seu caminhar rumo a sua verdadeira 

existência. Nesse sentido, considerando o escopo deste capítulo, a densidade dos temas 

tratados e a necessidade de compreender a idealidade como resultado, vejamos 

brevemente os passos percorridos pela consciência até o atingir da idealidade. 

O início da experiência da consciência, conforme o percurso realizado na 

Fenomenologia do Espírito, então, se dá, assim, a partir da consciência imediata em 

sua certeza sensível (HEGEL, 2014, §90, p. 83). A consciência imediata, certa de que 

seu objeto é autônomo e guarda exclusivamente e consigo a verdade, considera que a 

certeza sensível, aquela que mantém sua segurança no nível da sensibilidade, sabe da 

verdade quando sabe de seu objeto imediatamente considerado. Destacamos que este 

objeto surge para a consciência imediata como um imediatamente outro, um alheio à 

certeza sensível que parece só se revelar ao ser confrontado (HEGEL, 2014, §91, p. 84). 

Contudo, ao esgotar todas as possibilidades de atingir a verdade calcada na 

certeza sensível, tendo em vista todas as contradições nas quais se enreda, a 

consciência renuncia à imediatidade do objeto, que se mostrou como um mediado, e 

reconhece que não está mais diante de elementos imediatos (HEGEL, 2014, §110, p. 

92). Nesse sentido, a consciência compreende que seu modo de consideração dos 

objetos anteriormente adotado não é verdadeiro, não pode guardar consigo a verdade, 

e por isso elabora uma visão mais bem adequada ao conhecer. Assim, avança à verdade 

da certeza sensível como um universal, um meio no qual, ainda frente à pluralidade de 

mudanças incidentes, permanece irresoluto e igual a si mesmo. Dessa forma, a 

consciência avança à percepção, cujo princípio é o universal mesmo (HEGEL, 2014, 

§111, p. 93). 
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O que devemos aqui compreender é o caminho que a consciência vem traçando, 

em si mesma, ainda que ainda não seja consciência dessa verdade, rumo à Verdadeira 

Infinitude ou à consciência-de-si. Tal percurso é marcado, como temos visto, pela 

gradual suprassunção do outro como um totalmente outro, e uma consideração cada 

vez mais profunda, porém transparente, acerca de sua verdade. 

A consciência enquanto percepção, contudo, não é capaz de resolver as 

contradições assim insurgentes por conta de permanecer arraigada à condicionalidade 

do percebido. Assim, despe-se rumo ao universal incondicionado, que não permanece 

à mercê das abstrações anteriores com as quais a consciência se deparava (HEGEL, 

2014, §132, p. 106). 

Como entendimento, agora, a consciência passa a experimentar o universal 

incondicionado como objeto, isto é, não o reconhece como sua verdade, nem se 

reconhece nele como a si mesma como verdade a si mesma desenvolvente e 

manifestante, mas insiste em considerá-lo a partir de cisões. A partir deste ponto, a 

consciência já experimenta seu próprio movimento no objeto, contudo, permanece 

irreconciliada entre a força e sua exteriorização, entre o interior suprassensível e o 

fenômeno no qual aparece (HEGEL, 2014, §159, p. 125). 

Compreendendo que tais cisões são fruto de seu próprio compreender, a 

consciência atinge a Verdadeira Infinitude, o infinito que compreende o outro como 

integrante de si mesmo e todas as cisões, doravante, são experimentadas como 

idealmente reconciliadas como fruto da consideração infinita que a consciência faz de 

si mesma, agora como consciência-de-si. 

 
Nos modos precedentes da certeza, o verdadeiro é para a consciência algo outro 
que ela mesma. Mas o conceito desse verdadeiro desvanece na experiência [que a 
consciência faz] dele. O objeto se mostra, antes, não ser em verdade como era 
imediatamente em si: o essente da certeza sensível, a coisa concreta da percepção, 
a força do entendimento, pois esse Em-si se revela uma maneira como o objeto é 
somente para um Outro [...] Surgiu porém agora o que não emergia nas relações 
anteriores, a saber: uma certeza igual à sua verdade, já que a certeza é para si 
mesma seu objeto, e a consciência é para si mesma o verdadeiro. Sem dúvida, a 
consciência é também nisso um ser-outro, isto é: a consciência distingue, mas 
distingue algo tal que para ela é ao mesmo tempo um não diferente [...] O Eu é o 
conteúdo da relação e a relação mesma; defronta um Outro e ao mesmo tempo o 
ultrapassa; e este Outro, para ele, é apenas ele próprio (HEGEL, 2014, §166, p. 
135). 

 

 Tal resultado, atingido a partir das mediações constantes da própria consciência 

é, propriamente, o fundamento das oposições e abstrações que antes a consciência 
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buscava tomar como verdade. A consciência-de-si, agora atingida, “é certeza e verdade: 

a verdade de uma certeza e a certeza de uma verdade” (KOJÈVE, 2014, p. 45). Todo o 

caminho anteriormente traçado vem a ser recolhido no interior da infinitude. 

 
Esta infinitude simples – ou o conceito absoluto – deve-se chamar a essência 
simples da vida, a alma do mundo, o sangue universal, que onipresente não é 
perturbado nem interrompido por nenhuma diferença, mas que antes é todas as 
diferenças como também seu Ser-suprassumido; assim, pulsa em si sem mover-se, 
treme em si sem inquietar-se (HEGEL, 2014, §162, p. 127). 

 

A infinitude, portanto, surge na Fenomenologia através da experiência que a 

consciência fez de si mesma como conceito, compreendendo-se como relação consigo, 

em que enquanto consciência de um outro só é assim possível porque é consciência-

de-si mesma neste outro, sendo propriamente a verdade deste outro enquanto 

consciência-de-si que se autodesenvolve. 

 
Sem dúvida, a consciência de um Outro, de um objeto em geral, é necessariamente 
consciência-de-si, ser refletido em si, consciência de si mesma em seu ser-outro. O 
processo necessário das figuras anteriores da consciência – cuja verdade era uma 
coisa, um Outro que elas mesmas – exprime exatamente não apenas que a 
consciência da coisa só é possível para a consciência-de-si, mas também que só ela 
é a verdade daquelas figuras (HEGEL, 2014, §164, p. 130). 

 

  
 Nesse sentido, tendo entrado, pois, “na terra pátria da verdade” (HEGEL, 2014, 

§167, p. 135), a infinitude marca todo o posterior reconhecimento que a consciência-

de-si realiza dentro de si mesma acerca de seu próprio autodesenvolvimento. As 

diferenças que nela ocorrem não são diferenças irreconciliáveis, porque “A verdade da 

consciência é a consciência-de-si, e esta é o fundamento daquela, de modo que na 

existência toda a consciência de um outro objeto é consciência-de-si: eu sei de um 

objeto como meu (é minha representação); portanto, nele eu sei de mim” (1830/2012, 

§ 424, p. 195).  

 Nesse sentido, tendo traçado um breve percurso a partir da consciência 

imediata rumo à sua verdade como a infinitude, vejamos a autoexposição conceitual 

da Verdadeira Infinitude na Ciência da Lógica. 

 

2 Deus e a Verdadeira Infinitude 

 

 A infinitude, como vimos, se mostra como o alicerce da consciência-de-si, pois 
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o Eu somente é objeto para si mesmo na mediação com um outro. Este outro, a 

princípio, é algo alheio a ele, como um limite para a consciência. No entanto, ela vem 

a se mostrar como a verdade daquele objeto: ao se relacionar com o objeto, ela se 

relaciona consigo mesma. A consciência-de-si é a relação consigo mesma mediante um 

outro que, na verdade, é o seu outro. Dessa forma, ela extrapola os limites do objeto e 

se relaciona consigo mesma na sua alteridade. Essa relação reflete a dialética do Algo 

e do Outro no Ser-aí (Dasein), na primeira parte da Ciência da Lógica (CdL). Já 

tratamos da relação entre a consciência-de-si e a infinitude, a seguir analisamos a 

infinitude na lógica e sua relação com o conceito de Deus e sua consciência-de-si. 

 As determinações apresentadas na CdL, isto é, os conceitos expostos na obra, 

segundo Hegel (1830/2012, § 85, p. 173), podem ser compreendidos como definições 

do Absoluto ou definições metafísicas de Deus4. Entretanto, ele adverte (ibid.) que 

apenas a primeira e a terceira determinação de cada esfera podem ser tomadas como 

definições divinas. A segunda determinação de cada esfera recai no âmbito do finito, 

pois se apresenta como o momento da diferença, isto é, da negação da primeira, a 

determinação simples daquela esfera. A terceira é a determinação retornada da 

diferença para a relação simples consigo mesma. 

 Em vista disso, podemos dizer que tal obra deve ser compreendida, também, 

como uma teologia filosófica ou metafísica. Nas palavras do filósofo de Berlim (2007, 

p. 99 [419], tradução nossa): “A Lógica é, nesta medida, teologia metafísica, a qual 

trata da evolução da ideia de Deus no éter do puro pensamento e, portanto, atende 

adequadamente apenas a essa ideia, que é totalmente independente em si e para si”5. 

 Sendo assim, podemos compreender a infinitude verdadeira ou afirmativa 

como uma definição de Deus da qual duas interpretações são possíveis: 

1. O infinito é resultado do processo do finito, que é a relação negativa consigo 

mesmo. 

2. O finito é momento do infinito e, portanto, o segundo se mostra como o 

verdadeiro da relação e o primeiro como o não-ser, como o momento negativo que tem 

                                                     
4 Cf. MARCONATO-MAGALHAES, M. As definições do Absoluto na Enciclopédia das Ciências 
Filosóficas (1830) de Hegel. Dissertação (Mestrado em Filosofia) - Faculdade de Filosofia e Ciências, 
Universidade Estadual Paulista. Marília, 2019. 
5 “Die Logik ist insofern die metaphysische Theologie, welche die Evolution der Idee Gottes in dem Äther 
des reinen Gedankens betrachtet, so daß sie eigentlich derselben, die an und für sich schlechthin 
selbständig ist, nur zusieht.” Ao longo do texto, citamos diretamente a edição inglesa das lições em 
questão. No entanto, colocamos entre colchetes a página da edição alemã da Suhrkamp. No rodapé, 
optamos por colocar as passagens originais na língua do autor. 
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sua suprassunção no segundo, que é a negação da negação. 

 Se tomarmos a interpretação 1, teremos como consequência a visão de que a 

consciência-de-si divina é produto da consciência-de-si humana. Em outras palavras, 

se o infinito é produto do processo do finito, Deus somente é consciente de si quando 

a humanidade é consciente de si em sua essência como Saber Absoluto e/ou quando 

ela representa para si o divino e se coloca em relação com ele. A interpretação 2 é 

diametralmente oposta a essa, pois ela implica que a consciência-de-si humana é posta 

pela consciência-de-si divina como sua imagem e semelhança. Sendo assim, a segunda 

não é produto da primeira e esta se apresenta como um reflexo daquela. Ambas são 

interpretações da dialética finitude/infinitude expressa no início da CdL. Em vista 

disso, abordaremos tal passagem a fim de esclarecer as referidas perspectivas e tomar 

partido sobre elas. 

 O vir-a-ser é a suprassunção da contradição do ser e do nada. Ambos se 

mostram em alternância um em relação ao outro e o vir-a-ser se apresenta como a 

resolução dessa contradição. Mas este último não pode se manter nessa carência de 

repouso abstrato, isto é, na passagem abstrata incessante do ser ao nada e vice-versa 

“[…] porque enquanto o ser e o nada desvanecem no vir-a-ser ‒ e é somente este o seu 

conceito ‒ então ele mesmo é um evanescente: por assim dizer, um fogo que em si 

mesmo se extingue, ao consumir seu material” (HEGEL, 1830/2012, § 89Z). O 

resultado desse processo, como assevera Hegel (ibid.), não é o nada vazio, “[…] mas o 

ser idêntico à negação, o qual chamamos ser-aí […]”. 

 O ser-aí é o ser com determinidade, ou seja, o ser que se encontra em relação 

determinada com um outro. O ser determinado é, em geral, Algo com características 

positivas que determinam o que ele é. Algo se contrapõe a um Outro, pois o seu caráter 

positivo, que determina o que ele é, exclui as determinações que não o compõe, ou seja, 

o que ele não é. Portanto, o Algo, no caráter da determinação, é a relação negativa para 

consigo mesmo, é o ser-para-Outro, pois possui em si a negação de si mesmo, o seu 

outro. Dessa forma, o Outro aparece negativamente em relação ao Algo. No entanto, 

essa relação é tanto a negação da imediatidade, do ser-em-si de ambos, quanto a sua 

própria determinidade. “No ser-aí, a determinidade é uma só coisa com o ser; 

[determinidade] que posta ao mesmo tempo como negação é limite, confim. Por isso o 

ser-outro não é um Indiferente, exterior a ele, mas seu próprio momento” (ibid., § 92, 

p. 188). Portanto, Algo é tanto finito quanto mutável, pois é limitado pelo Outro e esse 
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limite constitui o seu caráter determinado. 

 Tal limite deve ser discernido. O limite em questão é o qualitativo e não o 

quantitativo. Quer dizer que ele constitui a interioridade do ser-aí. Algo é o que é 

somente “[…] em seu limite e por seu limite […]” (HEGEL, 1830/2012, § 92Z, p. 188). 

Para distinguir ambos os sentidos de limite, Hegel (ibid.) usa como exemplo um 

terreno. Se considerarmos um terreno de três acres, temos aí seu limite quantitativo: 

não quatro, não cinco, não vinte, mas três acres. Tal limite é exterior ao terreno, pois 

não são as dimensões que o define enquanto terreno, visto que é possível haver 

terrenos dos mais variados tamanhos. “Ora, esse terreno é além disso um prado, e não 

um bosque ou lagoa; e isso é seu limite qualitativo” (ibid.). Um prado pode ter três, 

cinco ou vinte acres, mas não pode ser uma lagoa ou um bosque. Assim sendo, o limite 

é algo que “atravessa” o ser-aí. Ele reflete a identidade imediata da negação com o ser, 

manifesto no ser determinado (Dasein). 

 Esta negatividade inerente ao Algo se expressa na alteração (HEGEL, 

1830/2012, § 92Z, p. 189). O Algo é o Outro de si mesmo e, por isso, se altera. “Algo se 

torna um Outro, mas o Outro é, ele mesmo, um Algo; portanto torna-se igualmente um 

Outro, e assim por diante, até ao infinito” (ibid., § 93, p. 189). Essa progressão infinita 

é a má ou negativa infinitude, pois ela se apresenta apenas como a negação do finito, 

que, por conta de sua negatividade inerente, é constante alteração e alternância dessas 

determinações (Algo e Outro). Enquanto negação desse finito, o infinito é posto como 

distinto daquele. Dessa forma, ele é posto ao lado do finito. Portanto, a finitude se 

apresenta como o limite da infinitude. Visto que o limite é algo característico do finito, 

a má infinitude é ela mesma finita. Ela cai novamente na finitude e expressa apenas o 

dever ser suprassumido desta. 

 Nesse movimento no qual Algo se torna Outro e este último, sendo também um 

Algo (2), por sua vez, se torna Outro (2) e, assim em diante, está expresso que ambos 

têm “[…] uma só e a mesma determinação: a de um Outro; e assim Algo, em seu passar 

para Outro, só vem a juntar-se consigo mesmo; e essa relação para consigo mesmo, no 

passar e no Outro, é a verdadeira infinitude” (ibid., § 95, p. 191). Tal infinitude é 

afirmativa, pois ela se mostra como a negação da negação da finitude, ela é a unidade 

finito-infinito. O progresso infinito da alteração se torna momento da verdadeira 

infinitude, isto é, o passar da finitude é um processo interior a ela, processo no qual a 

infinitude não se perde, mas permanece si mesma. A partir disso, abordaremos as 
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interpretações supracitadas a respeito da verdadeira infinitude. 

 A primeira interpretação pode ser encontrada na seguinte formulação de 

Houlgate (2006, p. 434, tradução nossa): 

 
A verdadeira infinitude, para Hegel, é simplesmente o processo que é gerado pelas 
coisas finitas mesmas; não é nada além delas, nem é um propósito que sempre 
retorna a si, o qual as coisas buscam atingir. É o único reino do ser que há—este 
mundo das coisas finitas e más infinitudes—na medida em que constitui o processo 
de união consigo mesmo. Quando esse processo é mais inteiramente 
compreendido adiante na filosofia de Hegel, ele se prova tal que o ser—no e pelo 
ser humano—vem a ser consciente de si mesmo e de sua unidade6. 

 

 Portanto, segundo tal compreensão, não há nada além do finito. A verdadeira 

infinitude se origina do processo da finitude (ibid., p. 424-425) e, por conseguinte, a 

segunda é a base na qual se assenta a primeira. É uma tendência nunca a ser alcançada 

e que, por isso, recai sempre no “mundo das coisas finitas e más infinitudes”. Houlgate 

(ibid.) reconhece que o infinito é de certa forma, distinto do finito, no entanto, ele 

afirma que o primeiro não é nada além do processo do segundo. A infinitude é tida 

apenas como tal processo e, por isso, um fim nunca alcançado. A unidade que é 

estabelecida pelo comentador é tal que: só existe um “único reino” e este é a finitude 

em sua negação e alteração infinita. É uma progressão sem fim que não visa nenhum 

propósito além da própria progressão e, desse modo, não está “[…] sob o domínio de 

nenhuma necessidade divina ou racional além da natureza e da humanidade” 

(HOULGATE, 2006, p. 425, tradução nossa)7. 

 Segundo tal interpretação, quando o filósofo de Berlim (1830/2011, § 564A, p. 

347) afirma, por exemplo, que “Deus é somente Deus enquanto ele sabe a si mesmo; 

seu saber-se é além disso sua consciência-de-si no homem, e o saber do homem sobre 

Deus: saber que avança para o saber-se do homem em Deus”, devemos interpretar 

“Deus” apenas como o nome que a religião dá ao processo no qual a natureza e a 

humanidade atuam em direção à consciência-de-si (HOULGATE, 2006, p. 426). Não 

há nada além da natureza e do ser humano. Sendo assim, a consciência-de-si divina é 

apenas o resultado do processo da consciência-de-si humana que, ao alcançar a relação 

                                                     
6  “The true infinite, for Hegel, is simply the process that is generated by finite things themselves; it is 
nothing beyond them, nor is it an ever-receding goal that things strive to attain. It is the one realm of 
being that there is—this world of finite things and bad infinities—insofar as it constitutes the process of 
uniting with itself. When this process is understood more fully later in Hegel’s philosophy, it proves to 
be one in which being—in and through human being—comes to be conscious of itself and of its unity.” 
7  “[…] under the sway of any divine or rational necessity beyond nature and humanity.” 
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de si consigo mesma, suprassumindo a dicotomia sujeito-objeto, se torna consciente 

do processo que engendra. 

 Hegel (1830/2012, § 95A, p. 191-192) de fato critica o dualismo estabelecido 

entre o finito e o infinito, pois, nessa relação tida como insuperável, o último é apenas 

“um dos dois” e está “ao lado” do primeiro. O infinito tem no finito, portanto, seu limite 

e fronteira. Nessa relação, aquele “[…] não é o que deve ser, não é o infinito, mas é 

apenas finito” (ibid.). Sendo assim, o infinito é tido como o “além” que está do lado de 

lá e o finito como o “aquém” que está do lado de cá. Portanto, “[…] atribui-se ao finito 

igual dignidade de consistência e de autonomia que ao infinito. Faz-se do ser do finito 

um ser absoluto: [pois] em tal dualismo ele se mantém firme para si mesmo” (ibid.). 

Em vista dessa negação da dualidade entre o finito e o infinito, o filósofo de Berlim 

(1830/2012, § 95A, p. 192-193) adverte que: 

 
[…] é bem possível que neste ponto venha à mente a expressão de que assim o 
infinito e o finito são um só; que o verdadeiro – a verdadeira infinitude – se 
determina e enuncia como unidade do infinito e do finito. Tal expressão contém, 
na verdade, algo de correto; mas é igualmente distorcida e falsa – como se notou 
anteriormente sobre a unidade do ser e o nada. Além disso, leva a uma justa 
censura [por causa] da finitização da infinitude, de um Infinito finito. 

 

 Tal advertência sugere uma censura a uma possível interpretação da verdadeira 

infinitude como um “Infinito finito”, ou seja, como uma unidade não orgânica entre o 

finito e infinito. A diferença não seria levada a sério e a unidade seria como a reação 

entre a potassa e o ácido, onde ambos perdem algo de suas propriedades. 

 
[…] é precisamente isso que ocorreria com o infinito; que, enquanto é o negativo, 
seria de seu lado igualmente embotado no Outro. De fato, tal sucede também com 
o infinito, abstrato e unilateral, do entendimento. Porém o verdadeiro infinito não 
se comporta simplesmente como o ácido unilateral, mas se conserva. A negação da 
negação não é uma neutralização: o infinito é o afirmativo, e só o finito é o [que é] 
suprassumido (HEGEL, 1830/2012, § 95A, p. 193)8. 
 
 

Em vista disso, surge a interpretação 2 em contraposição à primeira. Segundo 

                                                     
8 “Importa recordar aqui a dupla significação de nosso termo alemão aufheben. Por aufheben 
entendemos primeiro a mesma coisa que ‘hinwegräumen’ [ab-rogar], ‘negieren’ [negar], e por 
conseguinte dizemos, por exemplo, que uma lei, um dispositivo são ‘aufgehoben’ [ab-rogados]. Mas 
além disso significa também o mesmo que aufbewahren [conservar], e nesse sentido dizemos que uma 
coisa está ‘wohl aufgehoben’ [bem conservada]” (HEGEL, 1830/2012, § 96Z, p. 195). 
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aquela visão, a infinitude afirmativa não seria um mero produto do processo da 

finitude, pelo contrário, a primeira é tida como o fundamento9 da segunda. Podemos 

identificar tal compreensão em Williams (2012, p. 184-185, tradução nossa): 

 
O absoluto é autofundante; ele não pode ser um resultado gerado pelo finito. 
Certamente, ele é mediado pelo finito, mas essa é a mediação a qual nega aquilo 
que media e remove a unilateralidade da qual o absoluto aparece como resultado. 
Hegel expressa essa inversão como um contragolpe (Gegenstoß) do resultado que 
lança fora e remove sua condição de resultado […] A autosuprasunção da finitude 
no reconhecimento e afirmação de sua fonte infinita é o coração da prática, serviço 
e devoção religiosa10. 

 

Em tal interpretação, o processo gerado pelo finito em sua negação constante é 

apenas a progressão infinita da má infinitude e, portanto, uma afirmação da nulidade 

da finitude e de seu dever ser suprassumido. Tal progressão não é a infinitude 

afirmativa, pois ela incessantemente recai na finitude, no limite. As coisas reais finitas, 

dessa forma, adquirem a condição de momentos ideais do processo da verdadeira 

infinitude e, dessa forma são integradas ao todo. 

 Williams (2012) concorda com Houlgate (2006) quando ele afirma que a 

idealidade do finito não é a rejeição da realidade, mas sim a integração do real como 

um momento de um processo: “Idealidade, em suma, é uma doutrina ontológica que 

identifica a condição da finitude dentro do verdadeiro infinito” (WILLIAMS, 2012, p. 

173). As coisas reais finitas adquirem a condição de momentos ideais do processo da 

verdadeira infinitude e, dessa forma são integradas ao todo. Entretanto, Williams 

(2012, p. 173-174) discorda de Houlgate (2006) quando este afirma que a verdadeira 

infinitude é apenas o resultado do processo da finitude, ou seja, que a última origina a 

primeira. O problema em tal visão, assevera Williams (2012, p. 174, tradução nossa): 

 
[…] é que Houlgate não exibe a idealidade do finito em sua discussão do aspecto 
teológico do verdadeiro infinito […] Pois em alegar que o finito gera o infinito e 
em aparentemente reivindicar que a autoconsciência na qual a união do ser 
consigo mesmo ocorre é simplesmente a autoconsciência humana, Houlgate cria a 
impressão de que o verdadeiro infinito é simplesmente a autotranscendência da 

                                                     
9 “O fundamento é unidade da identidade e da diferença; a verdade daquilo como se produziu a 
diferença e a identidade: a reflexão-sobre-si, tanto como a reflexão-sobre-o-outro; e vice-versa” 
(HEGEL, 1830/2012, § 121, p. 237). 
10  “The absolute is self-grounding; it cannot be a result generated by the finite. It is to be sure mediated 
by the finite, but this is a mediation which negates that which mediates and removes the one-sidedness 
that the absolute appears as result. Hegel expresses this reversal as a counterthrust (Gegenstoß) by the 
result that throws off and removes its status as a result […] The self 
-sublation of finitude in the acknowledgment and affirmation of its infinite source, is the heart of 
religious practice, service, and devotion.” 
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finitude, “que ele é nada além” da finitude e que o verdadeiro infinito é gerado pela 
finitude, ou que nós somos de alguma forma Deus.11 

 

Sendo assim, a consciência-de-si divina seria resultado do processo da 

consciência-de-si humana, estaria condicionada por esta última e seria fundada por 

ela. Ao considerar a prova cosmológica da existência de Deus, que afirma a 

contingência da finitude, Hegel (1984, p. 422; 2007, p. 162 [442]) destaca que o ponto 

essencial da mediação do finito e do infinito é que o primeiro é negado em sua elevação 

e tido como uma determinação negativa; somente o infinito é o afirmativo, ou seja, o 

que subsiste por si. Nas palavras do filósofo de Berlim (2007, p. 163 [443], tradução 

nossa): 

A proposição constituinte da premissa maior do silogismo deve, portanto, ler-se 
da seguinte forma: “O ser do finito não é o seu próprio ser, mas, ao invés disso, o 
ser do seu outro, o infinito”. Ou, para colocar de outro modo, o ser que é definido 
como finito tem esta qualidade [da finitude] no sentido de que ele não permanece 
independentemente frente o infinito, mas, pelo contrário, é apenas ideal [ideell], 
um momento do infinito. Consequentemente, a premissa menor “O finito é” 
desvanece em qualquer sentido afirmativo; e se nós podemos de fato dizer, “ele 
existe”, isso significa apenas que sua existência [Existenz] é meramente uma 
aparência [Erscheinung]. Precisamente isso―que o mundo finito é apenas uma 
aparência―é o poder absoluto do infinito12. 
 
 

Em vista disso, não podemos afirmar que a infinitude é gerada pela finitude, 

que a segunda é o fundamento no qual a primeira se assenta. Muito pelo contrário, a 

verdade do finito é o seu não-ser, é a sua negação e elevação a um momento do infinito. 

Por conseguinte, a consciência-de-si de Deus não pode ser produto da consciência-de-

si humana, mas o oposto: a consciência-de-si humana é posta pela primeira. Por isso 

que “Deus é somente Deus enquanto ele sabe a si mesmo; seu saber-se é além disso 

                                                     
11  “The problem is that Houlgate does not exhibit the ideality of the finite in his discussion of the 
theological aspect of the true in finite […] For in claiming that the finite generates the infinite, and in 
appearing to claim that the self-consciousness in which the union of being with itself occurs is simply 
the human self-consciousness, Houlgate creates the impression that the true in finite is simply the self-
transcendence of finitude, ‘that it is nothing beyond’ finitude, and that the true in finite is generated by 
finitude, or that we are in some sense God.” 
12  “Der Satz, der den Obersatz des Schlusses ausmachen sollte, muß daher vielmehr so lauten: Das Sein 
des Endlichen ist nicht sein eigenes Sein, sondern vielmehr das Sein seines Anderen, des Unendlichen. 
Oder das Sein, das als endlich bestimmt ist, hat nur in dem Sinne diese Bestimmung, daß es nicht dem 
Unendlichen selbständig gegenüber stehenbleibt, sondern vielmehr nur ideell, Moment desselben ist. 
Damit fällt der Untersatz: das Endliche ist, im affirmativen Sinne hinweg, und wenn man wohl sagen 
kann, es existiert, so heißt dies nur, daß seine Existenz nur Erscheinung ist. Eben dies, daß die endliche 
Welt nur Erscheinung ist, ist die absolute Macht des Unendlichen.” É importante salientar que, para 
Hegel (2007, p. 44), as provas da existência de Deus são a expressão para o pensamento da elevação do 
espírito humano a Deus:  da finitude a infinitude. Para o filósofo de Berlim (ibid., p. 162), a verdade 
dessa mediação é que a finitude é suprassumida pela infinitude. 
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sua consciência-de-si no homem, e o saber do homem sobre Deus: saber que avança 

para o saber-se do homem em Deus” (HEGEL, 1830/2011, § 564A, p. 347).  

 

Considerações Finais 

 

Em suma, haja vista a suprassunção da finitude como momento da infinitude, 

a consciência-de-si divina não pode ser tida como mero resultado da consciência-de-

si humana e de seu processo. Certamente, a humanidade avança na história para o 

conhecimento de si mesma como Saber Absoluto, isto é, como a identidade absoluta 

entre subjetividade e objetividade. Isso é possível porque o ser humano enquanto ser 

finito é momento da infinitude mesma. A verdadeira infinitude atravessa e contém 

toda a finitude. Como Eus particulares, somos reflexo do Eu Universal, estamos nele e 

por ele somos gerados. Em outras palavras, “Nós somos, e um pensamento é um 

momento em nós, mas não temos [a] razão; é a razão que nos tem. Não temos, pois, o 

pensamento de Deus, mas este nosso pensar temporal separado está nele imerso […]” 

(HEGEL, 2018, p. 340). 
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20. CONHECE-TE A TI MESMO: HEGEL E O DESTINO DO ESTADO DE 

DIREITO1 
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Considerações Iniciais 

 

 Quando Hegel define dialeticamente o Estado, no §257 da Filosofia do Direito, 

o anuncia como a “efetividade da ideia ética”, e segue afirmando ser ele a “vontade 

substancial manifesta, nítida a si mesma, que se pensa e se sabe e realiza o que sabe e 

na medida em que sabe”.4 Isto significa que para além da consciência do Espírito 

Subjetivo, também o Espírito Objetivo pode (e, verdadeiramente, para se efetivar como 

ideia ética, necessita) tomar consciência de si. É dizer que, na Filosofia Especulativa, 

não apenas o eu se movimenta no sentido da permanente tomada de consciência de-si 

e para-si, no caminho de sua singularidade, mas também o nós se movimenta, 

igualmente no sentido de sua própria consciência – cujo movimento tem nas 

particularidades autoconscientes (os singulares) somente sua existência mediata; 

portanto, apenas um momento. 

 Ainda deve-se perceber que o Espírito do Mundo (Weltgeist), sempre tomado 

pelo movimento dialético, encontra em cada singularidade – aqui, em especial, os 

Estados – um reflexo de si mesmo. Assim, essas particularidades demonstrando-se em 

suas formas distintas e múltiplas, em toda a sua diversidade, e a depender de seu 

                                                     
1 Uma versão preliminar deste texto foi apresentada nas XVI Jornadas de Filosofia Política, em 
Barcelona, Espanha, sob o título “Hegel e o Destino do Estado de Direito: Um combate à desertificação 
neoliberal”. O texto aqui apresentado, contudo, traz significativas modificações em relação àquele, em 
face das ricas contribuições dos colegas hegelianos presentes ao X Congresso da Sociedade Hegel Brasil: 
Hegel e a contemporaneidade. 
2 Doutorando em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, bolsista do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) sob orientação do Prof. Dr. José Luiz Borges Horta; 
é Mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, Mestre em Biologia pela USP, Bacharel em Direito 
pela USP, Bacharel em Biologia pela UFMG. E-mail: hugorezende20@yahoo.com.br 
3 Graduando em Ciências do Estado pela Universidade Federal de Minas Gerais, sob orientação do Prof. 
Dr. José Luiz Borges Horta. E-mail: joaopedrobcarvalho@gmail.com 
4 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Filosofia do Direito. Trad. Paulo Meneses [et al.]. São Leopoldo: 
Editora UNISINOS, 2010, §257, p. 229. 
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momento, uma vez que se imponham na História Mundial como Estados – ou seja, 

com leis e costumes historicamente construídos e efetivamente conscientes – 

participam e compõem mesmo o Espírito do Mundo. O povo, com sua Cultura e sua 

História particulares, justamente por isso, torna-se veículo do próprio Absoluto; o 

cidadão constitui através do Espírito do Povo (Volksgeist) consciente como Cultura um 

todo orgânico: o Estado.5 

 Dessa maneira, para Hegel, o movimento, necessariamente dialético, da 

História, que se apresenta em todo o sistema – da Fenomenologia do Espírito à 

Enciclopédia das Ciências Filosóficas – é o movimento de tomada de consciência 

sempre mais pleno, e por isso, o movimento de acréscimo da própria Liberdade (dada, 

justamente, pela consciência em-si e para-si dos homens e dos povos). Assim, a 

História emerge como a mais esclarecedora das Ciências do Espírito (ou Ciências 

Humanas), desde que impregnada do sentido filosófico – isto é, desde que imbuída de 

Razão –, suprassumindo a variância e a multiplicidade em uma consciência mais plena 

da potencialidade do humano.6 

 
El supuesto profundo de la historia es, pues, todo lo contrario de un radical 
relativismo. […] La historia es precisamente la segunda vista que logra encontrar 
la razón de la aparente sinrazón. […] al mostrarnos la variabilidad de las opiniones 
humanas parece condenarnos al relativismo, pero como da un sentido plenario a 
cada posición relativa del hombre y nos descubre la verdad eterna que cada tiempo 
ha vivido, supera radicalmente cuanto en el relativismo hay de incompatible con 
la fe en un destino trasrelativo y como eterno en el hombre.7 
 

 

 Portanto, o movimento  da  consciência  histórica  apresenta-se  como  o  único 

                                                     
5 PAPAIOANNOU, Kostas. Hegel. Trad. Bartolomé Parera Galmes. Madrid: Editorial EDAF, 1975, p. 
109-110. 
6 “Esse enxame de povos ocidentais, que alçou vôo sobre a história desde as ruínas do mundo antigo, 
sempre se caracterizou por uma forma dupla de vida. Pois aconteceu que, ao passo que cada um ia 
formando seu gênio particular, entre eles e sobre eles ia sendo criado um repertório comum de ideias, 
maneiras e entusiasmos. [...] Esse destino que os fazia, ao mesmo tempo, progressivamente 
homogêneos e progressivamente dispersos, tem que ser entendido como um paradoxo superlativo. 
Porque neles a homogeneidade não foi alheia à diversidade. Ao contrário: cada novo princípio uniforme 
fertilizava a diversificação. A ideia cristã engendra as Igrejas nacionais; a memória do Imperium 
Romano inspira as diversas formas do Estado; a “restauração das letras” no século XV dispara as 
literaturas divergentes; a ciência e o princípio unitário do homem como “razão pura” cria os estilos 
intelectuais distintos que modelam diferencialmente até as abstrações extremas da obra matemática. 
Por fim, e para cúmulo: até a ideia extravagante XVIII, segundo a qual todos os povos devem ter uma 
constituição idêntica, produz um efeito de despertar romanticamente a consciência diferencial das 
nacionalidades, como que incitando a cada um para que cumpra sua vocação particular.” (ORTEGA Y 
GASSET, José. A rebelião das massas. Trad. Felipe Denardi. Campinas: Vide Editorial, 2016, p. 42-43). 
7 ORTEGA Y GASSET, José. ¿Qué es filosofia?. 8ª Ed. Madrid: Alianza Editorial, 1991, p. 21. 
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caminho efetivo para o conhecer-se do Estado, isto é, conhecer o desvelar do Estado é 

tomar consciência de si. Torna-se premente, nesse sentido, entender e compreender o 

Destino do Estado de Direito – um Destino que não é dado, que não se coloca como 

possibilidade única, mas como abertura à disputa política das possibilidades 

efetivamente realizáveis pelo Estado e para ele, isto é, possibilidade de efetivação de 

sua essência como conceito de si (especialmente como Liberdade). Apenas ao buscar 

cumprir seu Destino, ou seja, sua inclinação, sua essencial necessidade, o Estado de 

Direito poderá de fato ser a realidade ética sempre proclamada.8 

 Nesse contexto, o problema da consciência de si do Estado escapa por completo 

a qualquer perspectiva individualista (afinal, se o indivíduo existisse seria apenas uma 

particularidade), e passa a ser um problema eminentemente especulativo. Trata-se, 

afinal, da efetividade da ideia do Estado no mundo como uma singularidade consciente 

em si mesma, de forma independente – ou, diríamos mais propriamente, no caso do 

Estado, de forma Soberana. Enfim, o chamado do §549 da Enciclopédia das Ciências 

Filosóficas resplandece de sentido: 

 
Esse movimento é a via da libertação da substância espiritual, o ato pelo qual o fim 
último 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 exteriormente 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.9 

 

 Trata-se, com isso, de buscar traçar os rumos do Estado de Direito no concerto 

das nações, na qual o Estado enquanto realidade e não formalidade deve se mostrar 

efetivamente por meio de sua soberania. Inclusive, os Destinos se mostram de 

diferentes formas para nações distintas, no entanto, o conceito – a ideia mesmo do 

Estado de Direito – é comum ao caminhar do Ocidente.  

Os momentos do Constitucionalismo expressam o próprio autoconhecimento 

do Estado de Direito, seja liberal, social ou democrático, permeadas pela História, elas 

refletem o caminhar deste conceito como movimento de sua consciência.10  

                                                     
8 Para uma contundente conclamação à tomada de consciência do compromisso ético do Estado de 
Direito, v. SALGADO, Joaquim Carlos. Estado ético e Estado poiético. Revista do Tribunal de Contas 
do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, v. 27, n. 2, abr./jun., 1998, p. 37-68. 
9 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Enciclopédia das Ciências Filosóficas – em compêndio. Vol. III – 
A Filosofia do Espírito. Trad. Paulo Meneses. São Paulo: Edições Loyola, 1995, §549, p. 320. 
10 Sobre o tema, Cf. HORTA, José Luiz Borges. História do Estado de Direito. São Paulo: Alameda, 2011. 
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Cabe, talvez, alertar para o desafio de estudarmos o Estado em Hegel: por não 

se tratar de uma filosofia analítica, mas de uma racionalidade eminentemente 

dialética, esta compreensão deve sempre levar em consideração a inserção da ideia de 

Estado bem como sua centralidade no próprio sistema filosófico hegeliano, isto é, 

compreender o Estado é também percebê-lo como um percurso da Razão mesma, que 

tomando consciência de si por meio de suas particularidades, percebe-se livre. Não é 

de se espantar, portanto, que Hegel seja, desde então, sempre a gênese de qualquer 

pensamento posterior ao seu. 

 

Nenhum autor do hoje deixa de conter no âmago do seu pensamento toda a 
tradição que o antecedeu, e portanto: a) compreender um filósofo exige aprender 
a situá-lo como ponto de chegada de uma trajetória de ideias e contradições e b) 
nenhum filósofo consciente dos seus desafios pode deixar de indagar-se a respeito 
de suas próprias tradições e seus próprios fundamentos – dando renovado sentido 
ao dístico de Apolo em delfos e tornando o “conhece-te a ti mesmo” em um 
exercício de reconstrução das linhas históricas que eclodem em ti como pondo de 
chegada da história toda.11 

 

 

O Estado soberano 

 

Hegel conclama, no comentário ao §549 da Enciclopédia das Ciências 

Filosóficas, que os povos se imponham no mundo como Estado, pelo reconhecimento 

de sua totalidade lógica enquanto Nação. Assim, abre-se espaço na teoria hegeliana 

para se pensar o Estado na sua clássica configuração soberana, isto é, reconhece-se 

simultaneamente a precariedade dos povos que não se reconhecem como Nação e que 

não se impõem no mundo (povos cuja existência com frequência se perde na História), 

mas também se coloca um desafio de imposição destes Estados num concerto mundial 

de cujo direito “carece de efetividade”.12  

O conceito de soberania passa por uma dificuldade de conciliação: ao mesmo 

tempo que o Estado deve se impor, ele está submetido a uma ordem internacional que, 

se não deve jamais subordiná-lo, com ele interage, restringindo suas possibilidades de 

autorrealização. Entretanto, talvez nem sempre tenha sido desta forma. A formação 

                                                     
11 HORTA, José Luiz Borges. Hegel, paixão e História. In: HORTA, José Luiz Borge; SALGADO, Karine. 
História, Estado, e idealismo alemão. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2017, p. 74 
12 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Enciclopédia das Ciências Filosóficas – em compêndio. Vol. III – 
A Filosofia do Espírito. Trad. Paulo Meneses. São Paulo: Edições Loyola, 1995, §547, p. 319.  
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histórica do conceito de soberania preparou o significado – ainda tão disputado – que 

utilizamos em nossa contemporaneidade.  

Assim, no contexto em que a ausência de soberania determina o esquecimento 

e a insignificância histórica e em que, ainda, para o exercício de Soberania, se exige 

quando não a guerra, pelo menos um permanente “estado de bravura”,13 a existência 

em si do Estado é um esforço contínuo, e a manutenção de sua consciência, e portanto 

de sua soberania, uma necessidade. 

Dito de outra forma, no contexto do concerto das nações, a manutenção da 

soberania não é meramente uma questão de reconhecimento do status jurídico de 

Estado no plano internacional pelos demais Estados, uma mera formalidade externa 

e, portanto, vazia de sentido próprio se não acompanhada da autoconsciência do 

Estado sobre sua História e seu Destino, mas, principalmente, se não efetivada como 

imposição desta visão e desta finalidade no plano externo (afinal, o Estado, em sua 

relação com os demais Estados, não pode simplesmente impor sua vontade 

unilateralmente). Assim se coloca como verdadeiro dever ao Estado de Direito 

consciente de si, ao menos apresentar sua própria visão da inserção internacional que 

pleiteia, como uma posição válida ante as posições dos demais Estados (vez que, se não 

pode impor sua vontade unilateralmente, poderá sempre ao menos determina-la dessa 

forma no momento de sua dialética interna). 

Há, portanto, um problema de soberania efetiva que se desdobra em uma 

questão de consciência da Vontade do Estado, determinada internamente (sem jamais 

perder de vistas a dinâmica dos Estados no contexto mundial, isto é, sua posição 

relativa no mundo e suas pretensões em face dela); e ainda em uma questão de 

efetivação desta Vontade na dinâmica própria do concerto de nações. Este segundo 

problema, entretanto, não é o foco central de nosso presente trabalho. Voltemo-nos, 

portanto, ao problema da autoconsciência da Soberania do Estado que ora nos ocupa 

a mente. 

Quando o Professor Paulo Bonavides, ao pensar o conceito de soberania, 

percebe a existência de duas dimensões distintas (embora conexas) desta, isto é, uma 

dimensão de soberania interna e uma dimensão de soberania externa, desdobra-se a 

questão da consciência do Estado, uma vez que este precisa pensar tanto em seu 

                                                     
13HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Enciclopédia das Ciências Filosóficas – em compêndio. Vol. III – 
A Filosofia do Espírito. Trad. Paulo Meneses. São Paulo: Edições Loyola, 1995, §545, p. 318. 
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compromisso com a liberdade como esforço de garantia desta internamente, quanto 

em seu igualmente central compromisso com a liberdade como esforço de imposição 

desta externamente.14 A soberania interna, que implica principalmente na capacidade 

de auto-organização interna vertical e horizontal e de determinação de seus direitos 

fundamentais (isto é, nas dimensões constitucionais que o Prof. Baracho entendeu 

como o constitucionalismo do poder e o constitucionalismo da liberdade)15 são as faces 

mais bem estabelecidas da soberania do Estado. São os desdobramentos internos da 

consciência estatal que define para si mesma – como poder político – os mecanismos 

e instituições de persecução de seus objetivos e finalidades historicamente construídos 

e reconstituídos como Destino internamente. Entretanto, tais dimensões não são 

suficientes para configurar e representar as pretensões externas, isto é, a 

autoconsciência do Estado sobre sua posição no concerto das nações, ou seja, na 

própria História mundial. 

 

O Estado consciente 

 

Nesse sentido, a dimensão de soberania externa se desdobra em uma terceira 

dimensão constitucional, igualmente essencial e da qual, talvez, dependa a efetivação 

das outras duas, e que o Prof. José Luiz Borges Horta denominou “constitucionalismo 

estratégico”.16 Esta dimensão implica justamente na capacidade da autoconsciência 

estatal de se auto-determinar na História Mundial, e portanto, de impor na efetividade 

do concerto das nações tanto suas decisões internas sobre si mesmo, mantendo-as e 

reafirmando assim a dimensão da soberania interna, quanto na capacidade de 

determinar sua vontade em relação ao complexo de interesses do jogo mundial, 

definindo os contornos efetivos de seus objetivos estratégicos e de suas pretensões de 

inserção no concerto das nações. 

                                                     
14 “A soberania, que exprime o mais alto poder do Estado, a qualidade de poder supremo (suprema 
potestas), apresenta duas faces distinta: a interna e a externa. A soberania interna significa o imperium 
que o Estado tem sobre o território e a população, bem como a superioridade do poder político frente 
aos demais poderes sociais, que lhe ficam sujeitos, de forma mediata ou imediata. A soberania externa 
é a manifestação independente do poder do Estado perante outros Estados.” (BONAVIDES, Paulo. 
Ciência Política. 18ª Edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2011, p. 119). 
15 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria Geral do Constitucionalismo. Revista de Informação 
Legislativa. Brasília, v. 23, n. 92, p. 5-62, jul./set. 1986. 
16 Sobre o tema, Cf. HORTA, José Luiz Borges. Urgência e emergência do Constitucionalismo 
Estratégico. Revista Brasileira de Estudos Constitucionais. v. 23, p. 783-806, 2012. 
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O Estado, como Espírito vivo – a manifestação mais plena e ética do Espírito 

Objetivo de um povo –, busca seu Destino em um todo organizado que se afasta de 

atividades particulares e se aproxima da vontade racional do todo, por isso, Hegel 

conclama no §539 da Enciclopédia das Ciências Filosóficas que a “Constituição é essa 

articulação da potência do Estado”.17 Apenas ela abrange as determinações da vontade 

racional, diferentemente do indivíduo, que limitado à sua particularidade não revela a 

consciência de si. Por isso, a importância do texto constitucional para que 

apreendamos o movimento da consciência nacional: através dele podemos estabelecer 

para onde queremos e precisamos ir – isto é, o Destino do Estado. 

Assim, o desdobramento do chamado hegeliano à autoconsciência do Estado 

vai se delineando mais propriamente como uma urgência romântica de 

autodeterminação dos povos contra um cosmopolitismo uniformizante e a ascensão 

de todo tipo de ideia totalizante como é hoje o chamado pensamento único que ousou 

tentar impor ao mundo uma única formulação de Estado (buscando, então e ainda 

hoje, destronar a soberania dos Estados em favor do mais puro, ainda que mais 

perfidamente oculto Imperialismo).18 É o oposto do chamado hegeliano, que é também 

o chamado Romântico! 

 
O cosmopolitismo de Fergusson, Herder, Goethe é o contrário do atual 
‘internacionalismo’. Ele não se nutre da exclusão das diferenças nacionais, mas do 
inverso, de entusiasmo por elas. Busca a pluralidade de formas vitais com vistas 
não à sua anulação, mas à sua integração. O lema deles eram essas palavras de 
Goethe: ‘só todos os homens vivem o humano’. [...] O romântico se enamorava dos 
outros povos precisamente porque eram outros e, no costume mais exótico e 
incompreensível, suspeitava mistérios de grande sabedoria.19 

 

Percebe-se, assim, que a Constituição acompanha uma consciência – a 

consciência da Vontade do Estado –, e assim, talvez pudéssemos mesmo dizer que o 

constitucionalismo liberal apresentava um momento ainda de uma consciência moral 

de respeito às liberdades individuais pouco mediatizada pelas necessidades das 

particularidades; já o constitucionalismo social uma consciência política mais plena de 

mediatização, e assim se coloca como momento de valorização da igualdade; no 

                                                     
17 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Enciclopédia das Ciências Filosóficas – em compêndio. Vol. III – 
A Filosofia do Espírito. Trad. Paulo Meneses. São Paulo: Edições Loyola, 1995, §539, p. 306. 
18 Para uma interpretação deste movimento histórico, v. KLEIN, Naomi. A doutrina do Choque: a 
ascenção do capitalismo de desastre. Trad. Vania Cury. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008. 
19 ORTEGA Y GASSET, José. A rebelião das massas. Trad. Felipe Denardi. Campinas: Vide Editorial, 
2016, p. 282-283. 
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constitucionalismo democrático uma consciência jurídica se coloca de forma mais 

efetiva, garantida pela consciência plena dos direitos que efetivamente mediatiza os 

conflitos no Estado; presumível portanto, se assim pudermos proceder, que no 

momento do constitucionalismo estratégico seja necessário que se desenvolva uma 

consciência igualmente estratégica para garantir a maior efetividade do Estado no 

cumprimento e efetivação de sua consciência de-si, agora mediatizada não apenas 

internamente, mas também externamente, na percepção plena do contexto 

internacional em que esta consciência se desenvolve e busca se impor. 

O Estado racional supõe uma estruturação orgânica de suas instituições e 

práticas de forma que ao Direito reste um papel fundamental na efetivação e 

materialização dos valores, projetos e sonhos estabelecidos pela nação que se 

cristaliza, como já mostrado, em sede constituinte. Toda aplicação do Direito, assim, é 

(ou deve ser) regida pela compreensão dos imperativos de Estado, uma vez que não há 

nem pode haver Direito que não decorra do processo político-democrático de 

construção e positivação da lei. É neste sentido que o jusfilósofo Joaquim Carlos 

Salgado constrói a categoria teórica da consciência jurídica,20 fruto da compreensão 

de que o Direito, todo ele, decorre da processualidade histórica da cultura através da 

mediação política e, deste modo, está necessariamente a serviço da liberdade e dos 

direitos fundamentais – no âmbito do projeto ocidental do Estado de Direito. Esse 

processo inicia-se no embate entre as consciências morais que escolhidas no 

parlamento são permeadas por uma consciência política para delinear, através dos 

processos democráticos, a formação de uma consciência jurídica. 

A consciência moral é o meio em que o homem define-se em face da 

universalidade do bem, assim, estabelece-se valores subjetivos pessoais que implicam 

no agir desse sujeito. Criam-se princípios internos que regulam as atitudes humanas 

por meio da vinculação entre a liberdade e o próprio bem. No entanto, a vida em 

sociedade exige o desenvolvimento de um ser social, que tenta impor sua própria 

consciência moral sobre as outras, o que causa instabilidade nos âmbitos da relação 

interpessoal e do Estado. Isso ocorre pois a Moralidade, como algo subjetivo e pessoal, 

torna-se o vetor imperativo do comportamento humano e, nesse sentido, todos 

poderiam acreditar e defender que a sua própria moral fosse superior às demais. 

                                                     
20 Sobre a perspectiva salgadiana da consciência jurídica, desenvolve FERREIRA, Mariá A. Brochado. 
Consciência moral e consciência jurídica. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002. 
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Percebe-se que a formação de uma ética, isto é, de valores comuns no interior 

do Estado e relativa a cada Estado distinto, proporcionou a suprassunção dessas reles 

consciências morais na forma de uma Consciência Jurídica. Essa muito mais que o 

simples entendimento das normas e do ordenamento jurídico se forma como a 

superação da dicotomia moral-Direito, em favor do segundo, já que o Direito se 

apresenta como ponto de chegada do processo ético de mediatização política, que 

apenas tem seu começo no momento subjetivo da consciência moral. Ora, esse 

processo de formação da consciência ética, do qual somente o primeiro momento é a 

consciência moral interna, tem justamente por ponto de chegada a formação de uma 

Consciência Jurídica. 

 O movimento da consciência de si do Estado, entretanto, não se satisfaz jamais 

apenas com a mediatização das singularidades internas. A Razão, afinal, busca 

incessantemente efetivar-se por meio de uma consciência mais plena. Assim, não 

surpreende que também a consciência do Estado se volte também para as 

singularidades dos demais Estados, na busca por sua Soberania Externa. Inevitável, 

portanto, que se reconheça o momento da consciência estratégica como um 

movimento de suprassunção da consciência jurídica numa autoconsciência mais 

plena, e, portanto, mais livre, do próprio Estado. 

Neste momento, as razões de Estado, deste Estado de Direito que se quer 

construir, se colocam portanto também como fundamento e sentido de todo o Direito, 

que jamais pode ser aplicados sem que se atenda a seus desígnios maiores – sem que 

se perceba justamente que para além de sua imperativa função de mediatizar as 

particularidades internas, busque também e simultaneamente mediatizar as 

particularidades externas.  

Há, enfim, que se compreender a consciência jurídica como suprassumida em 

uma consciência estratégica, de maior amplitude racional, ainda que se coloque como 

uma categoria que careça de desenvolvimento pleno. Tudo isto para que recuperemos 

as dimensões democrática e soberana da experiência constitucional estatal, mormente 

e de nosso particular interesse, brasileira, hoje fortemente ameaçadas pelos 

intermináveis excessos perpetrados em operações midiáticas do aparato policial-

judicial.21 Em setores sensíveis para a democracia e a soberania, como especialmente 

                                                     
21 HORTA, José Luiz Borges. La era de la justicia: Derecho, Estado y límites a la emancipación humana, 
a partir del contexto brasileño. Astrolabio, revista internacional de filosofía. Barcelona, n. 11, 2010, p. 
75-85. 
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aqueles que têm direta repercussão no desenvolvimento e na defesa dos interesses 

nacionais, a consciência jurídica deve sempre altear-se ao plano superior da 

consciência estratégica. 

Nesse sentido, a necessidade de respeito à diferença e a consequente 

proclamação da autodeterminação dos povos como base do sistema-mundo é talvez a 

mais sublime homenagem que o idealismo hegeliano faz ao romantismo hegeliano. 

 É igualmente nesse sentido que o constitucionalismo estratégico ganha seu 

relevo absoluto. Pois se uma Constituição, como leciona o Prof. Joaquim Carlos 

Salgado, é o maximum ético de uma nação,22 é premente que se reconheça que esta 

não apenas organiza um Estado e reconhece seus Direitos Fundamentais, consoante 

sua História particular, mas também e talvez principalmente se reveste de um caráter 

estratégico, isto é, inscreve-se também no texto constitucional uma visão de mundo de 

determinada Nação sobre sua inserção na História Mundial que é antes de tudo um 

projeto, uma utopia e a sua verdadeira auto-determinação. É a manifestação 

consciente da Vontade Nacional na História Mundial que se positiva como projeto real 

e efetivo na Constituição, desvelando as pretensões, os objetivos e o Destino de um 

Estado.  

As leis exprimem as determinações-de-conteúdo da liberdade objetiva. 1) 
Primeiro, elas são limites para o sujeito imediato, [para] seu arbítrio autônomo e 
interesse particular. 2) Segundo: elas são, porém, fim último absoluto e a obra 
universal. Assim, são produzidas por meio das funções dos diversos estamentos – 
que a partir de sua particularização geral se singularizam ainda mias – e por meio 
de particularização geral se singularizam ainda mias – e por meio de toda a 
atividade e preocupação privada dos Singulares. 3) Terceiro, as leis são a 
substância de seu querer, que aí é livre, e de sua disposição; e assim são expostas 
como costumes [ethos] vigentes.23 

 

 

Considerações Finais 

 

Em um contexto mundial marcado por imperialismos que se esforçam ora  por 

manter um status quo de uma Nova Ordem Mundial que segrega e exclui as 

marginalidades que ela mesma define e contribui para criar e manter; ora por 

estabelecer novas configurações de poder mundial que raramente levam em conta as 

                                                     
22 SALGADO, Joaquim Carlos. A ideia de justiça no mundo contemporâneo: fundamentação e aplicação 
do Direito como maximum ético. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 18. 
23 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Enciclopédia das Ciências Filosóficas – em compêndio. Vol. III – 
A Filosofia do Espírito. Trad. Paulo Meneses. São Paulo: Edições Loyola, 1995, §538, p. 306. 
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autodeterminações das consciências nacionais, exercer a Soberania Externa, mesmo 

em seu momento mais abstrato, da positivação constitucional, se reveste desde logo de 

um sentido estratégico fundamental e de uma forte declaração internacional das 

pretensões internamente definidas de um Estado frente aos seus pares. 

Somente por meio da dimensão do constitucionalismo estratégico (a 

consciência estratégica nacional em seu nível mais elevado) é que os Estados podem 

se tornar conscientes de sua resposta particular ao desafio hegeliano de que o Estado 

se coloque no mundo em estado de bravura armando o primeiro bastião de resistência 

efetiva às determinações externas do imperialismo que se deseja mundial. 
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 Vivemos, ao longo da História, assombrados pela existência dos muros visíveis 

e invisíveis que, ao longo das eras, promoveram e reforçaram os apartheids 

epistemológicos, culturais, sociais, políticos, religiosos, etnológicos e de gêneros.  

 De fato, a existência destas fronteiras sempre existiu e foi ganhando novos 

contornos ao longo do tempo, de modo que suas divisas parecem ampliadas, 

promovendo agora o isolamento do indivíduo em si mesmo. 

Talvez a maior de todas as angústias de nosso tempo possa ser expressa a partir 

da construção destes pequenos muros particulares que nos jogam numa espécie de 

cavernas de isolamento, se quisermos lembrar de Platão, ou mesmo nos sinuosos 

labirintos dos quais nos falam o professor Gonçal Mayos3.  

Neste processo de isolamento, cada indivíduo, proíbe o aceso de um outro, isto 

é: nos empreendimentos destas novas fronteiras, aqueles que estão à margem são 

propositalmente eliminados.  

Eliminar o acesso do outro, do diferente e do estranho parece ser a grande 

profissão de fé deste novo modelo de sociedade, denunciada por Byung Chul Han4, em 

diversos de seus ensaios. 

                                                     
1Doutorando em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, sob orientação da Professora Dra. 
Karine Salgado. Mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, por orientação do 
Professor Dr. José Luiz Borges Horta; Especialista em Formação Política para Cristãos pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro; Licenciado em Filosofia pelo Instituto São Tomás de Aquino 
de Belo Horizonte; foi Secretário de Estado Adjunto de Cultura de Minas Gerais. E-mail: 
joaomiguel@ufmg.br  
2 Mestrando em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, sob orientação do Professor Dr. 
José Luiz Borges Horta; bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.   
Email: lobatista@outlook.com  
3Gonçal Mayos Solsona é filósofo, ensaísta e professor da Universidade de Barcelona. Especialista em 
Nietzsche, Hegel, Herder, Kant, Descartes e D'Alembert, tem evoluído para o estudo dos grandes 
movimentos modernos e sua influência contemporânea e na pós modernidade. 
4 Filósofo e teórico cultural da Alemanha nascido na Coréia do Sul 

https://doi.org/10.36592/9786587424064-21


 

 

 
 
360 | Hegel e a Contemporaneidade 

 

Com isso chegamos ao triste anúncio da morte do outro. Ora, se se mata o outro, 

mata-se por consequência o fazer político, a dimensão religiosa e mesmo a produção 

de conhecimento. Política, religião, filosofia, por exemplo, são instâncias teleológicas 

que dão unidade à diversidade de um povo.  

Afortunadas em confluências, mas sobretudo ricas em contradições e 

negatividades, estas dimensões pressupõem, para sua efetividade, a presença e a 

existência do outro, do diferente, do estranho. Assim Han nos alerta que: 

 
Los tiempos en los que existía el otro se han ido. El otro como misterio, el otro 
como seducción, el otro como eros, el otro como deseo, el otro como infierno, el 
otro como dolor va desapareciendo. Hoy, la negatividad del otro deja paso a la 
positividad de lo igual.5  

 

 Ora, eliminar o outro é eliminar a negatividade, necessária para o fluir do 

movimento dialético.   

Deste modo, este escrito aponta para três temáticas e ideias que se completam 

e se confundem: a morte (eliminação do outro); a eliminação do mediador; e 

eliminação do negativo tão evidente nos nossos tempos. 

  Segundo Han é exatamente por esta espécie de dilúvio de positividade, que 

prepondera em nossos dias, que o outro é eliminado, simplesmente por ser outro, 

mesmo que não cause nenhum perigo.  

 Os efeitos deste tempo de positividade tornam-se cada vez mais visíveis em 

nosso meio e se exemplifica pelo horror e a abominação a qualquer tipo de desconforto 

e dor. Daí, eliminar o outro seja o modo mais confortável e fácil para se evitar a natural 

e sadia tensão que brota do exercício do conviver. 

 Disto resulta uma aversão à política, alicerçada pelas promessas do 

neoliberalismo, seu discurso “burotecnocrata” e suas crias monstruosas: a 

meritocracia e o gerencialismo. A este respeito nos ancoramos no texto Estado Ético e 

o Estado poiético6, de Joaquim Carlos Salgado que, brilhantemente, aborda em 

profundidade esta temática. 

                                                     
5HAN, Byung-Chul. La expulsión de lo distinto: Percepción y comunicación en la sociedad actual. 
Traducción de Alberto Ciria. Barcelona: Heder Editorial. 2018. p. 9. 
6 SALGADO, Joaquim Carlos. Estado ético e Estado poiético. Revista do Tribunal de Contas do Estado 
de Minas Gerais. v. 27, n. 2, abr./jun. 1998. 
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 Seguindo o mesmo formato do neoliberalismo surge o neopentecostalismo: 

uma religião narcísica, desencarnada de qualquer vínculo comunitário, que desliga o 

indivíduo de qualquer movimento que lhe possa ocasionar alguma ação coletiva. 

 Desta forma buscamos colocar neste ensaio, algumas reflexões que 

exemplificam como este processo de anestesia social têm se consolidado nos nossos 

dias e penetrado os mais distintos ambientes, cenários e momentos.  

Comecemos com este exemplo: 

 A Igreja Católica celebra, em 02 de novembro, o dia dos fieis defuntos: Uma 

tradição que tem como objetivo fazer memória àqueles que, após cumprirem suas 

funções, gozam do descanso eterno. Este modo de se cultuar os defunctus é 

impregnado de negatividade, pois, por pressuposto, serve para nos recordar a 

limitação da vida, a nossa condição temporal e mesmo, de certo modo, serve para nos 

recordar nossa finitude.  

 Contudo, pelo menos no Brasil, que sofre com o avanço deste 

neopentecostalismo  - aqui me refiro ao neopentecostalismo protestante e católico - o 

dia de finados sofreu uma significativa metamorfose de sentido. 

 Disso temos exemplos a partir das celebrações de missas shows, coaching 

celebrecion, celebrações do empoderamento e culto da alegria, realizados, 

espetacularmente, em cemitérios e velórios, nos quatro cantos do país.  

Com o conhecido slogam: Saudade sim, tristeza não,7 estes eventos atraem 

multidões de fiéis que afirmam ter, nestas ocasiões, uma experiência pessoal com 

Deus, e assumem ter trocado a dor da perda pela alegria do momento, a partir de 

uma glossolalia ruidosa, barulhenta e inaudível. Incrivelmente o neopentecostalismo 

não suporta a dor e nem o silêncio. 

Evidentemente não somos contra a felicidade humana, não se trata disso. Esta 

talvez seja a nossa grande meta. Todavia, o que abordamos é que a vida real não é um 

simples passeio no parque. A vida real requer suas pausas, espaços para reflexões e, 

sobretudo, momentos de noite escura para se viver as angústias e as paixões de nossas 

inquietudes. 

Da mesma maneira que já não celebramos mais o dia de finados, pela via da 

paixão, também evitamos a todo custo delongarmo-nos com as situações limites da 

partida de nossos entes: isto se torna claro, por exemplo, com o que chamamos de fast 

                                                     
7 cerimônias que são celebradas como teatros ou shows televisivos. 
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funerais, regados a compridos tranquilizantes e inibidores de emoções. Um funeral 

real é dor, é tristeza, é o aflorar da negatividade. Mas isto deve ser evitado, reduzido e 

afastado o quanto possa, nesta sociedade da positividade e, assim, nos é roubado até o 

direito de chorar nossos mortos. 

Este fenômeno da positividade parece revelar-se em todos os momentos da vida 

contemporânea. Suas consequências mais perigosas são evidenciadas a partir do 

esvaziamento dos ambientes e dos discursos político, religioso e mesmo filosófico, que 

não mais aceitam o contraditório. 

 Joaquim Carlos Salgado apresenta que “é na consciência de si que o para-si se 

eleva à condição de sujeito, como é no plano da razão que esse sujeito sabe que só pode 

ser ele mesmo, sujeito irrepetível como em si e para si, pelo reconhecimento do outro”.8 

 Mas este reconhecimento, ao que nos parece, não é nenhum nivelamento, nem 

padronização, muito menos um construto identitário. Pelo contrário: é 

reconhecimento na diferença, da diferença e para a diferença; é processo dialético que 

se apresenta como caminho para a efetivação da liberdade.   É condição para que se 

forme um Eu que é um Nós, proposto por Hegel. 

  José Luiz Borges Horta, nos afirma que  

 
Em verdade, o coração do projeto hegeliano é exatamente superar toda e qualquer 
cisão que se apresente na História, já que a verdade só pode ser uma unidade, mas 
uma unidade viva, concreta, que preserve, se não mesmo que incentive, a 
contradição e a pluralidade interna.9 

 

 Ao aniquilar o negativo, o contrário, o diferente e o outro entramos na capciosa 

engenharia do capitalismo atual, cujo objetivo ultrapassa o apelo pelo consumir e 

apresenta a dinâmica do autoconsumir, ou, como bem intui o professor Horta na sede 

de seu magistério, “impõe-se na ditadura do sumir”, do sujeito que se definha à 

condição de indivíduo, que depois de consumir o outro agora mergulha no imenso mar 

de autofagia.   

O sujeito some para dar à luz um indivíduo que se entende livre, autônomo e 

independente em si mesmo, não necessitando, portanto, de nenhum outro para 

consolidar-se na História.  

                                                     
8 SALGADO, Joaquim Carlos. A Idéia de Justiça em Hegel. São Paulo: Loyola, 1996, p. 246. 
9 HORTA, José Luiz Borges, in: BAVARESCO, Agemir; MORAES, Alfredo (Orgs.) Paixão e Astúcia da 
Razão. Porto Alegre, RS: Editora Fi, 2013, p. 133.  
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Neste sentido tomamos emprestado a fala de dom Pedro Casaldáliga quando 

afirma: “me parece que la humanidad se está frivolizando mucho. El consumismo 

consume la dignidade humana”10 e o faz a partir de um movimento que incentiva a 

morte do outro. 

 Morre, com isso, a figura do mediador. O discurso do não me representa impera 

nos cenários de maior relevo de nossos dias, e pode ser percebido nas ondas de 

insatisfação que se efetivaram no mundo todo neste início de milênio. Nosso tempo 

expulsa qualquer tipo de mediação.  

No campo religioso, onde a sentença de morte do mediador fora decretada pela 

Reforma protestante, no início do século XVI, agora impera também a morte da 

mediação da própria Reforma. Disto resulta o fortalecimento destes, já citados, 

movimentos neopentecostais que simplificam a escatologia e ignoram que 

“experiência religiosa é uma experiência do totalmente outro”.11 

 No campo Político a morte do mediador também parece imperar entre a relação 

eleitores e mandatários. Não é de se espantar, pois, acuados pelos efeitos das mídias 

digitais; pelas avalanches de pós verdade e; pela onisciente técnica de controle - 

imposta de maneira capciosas pelas artimanhas das leis de transparências – os 

mandatários priorizam agradar a opinião pública que exercer livre e devidamente seu 

papel.   

Me atrevo a dizer que, em grande parte, nossos mediadores no Poder também 

morreram ou suicidaram-se ao abdicarem do processo de politicidade para adotarem 

agendas pautadas simplesmente pelos apelos robóticos que brotam das redes sociais.  

 No âmbito do Estado este movimento de morte da mediatização ainda é mais 

evidente: O “Estado como o reino da Liberdade” foi sequestrado, diminuído, 

desvirtuado pela acessão de governos que se autoproclamam técnicos e apolíticos. 

Nada é mais perverso para um povo do que ter um governo puramente técnico. 

O Estado gerencialista, burotecnocrata e de governança é o Estado sem política, ou 

seja: sem mediação efetiva para a vida dos cidadãos. É o que Salgado denuncia quando 

diferencia o Estado Ético do estado poiético12. 

                                                     
10 CASALDÁLIGA, Pedro. In: ESCRIBANO, Francesc. Descalzo sobre la tierra hoja: vida del obispo Pere 
Casaldáliga. Trad:Antoni Cardona. Barcelona: Ediciones Península, 2000, p. 80. 
11HAN, Byung-chul. Topologia da violência. Trad. Enio Paulo Giachini. Petrópolis: Vozes, 2017, p.202. 
12 SALGADO, Joaquim Carlos. Estado ético e Estado poiético. Revista do Tribunal de Contas do Estado 
de Minas Gerais. Belo Horizonte, v. 27, n. 2, abr./jun. 1998, p. 37-68. 
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 Mas a morte do mediador não se expressa apenas e tão somente nestas três 

macro-instâncias: surge de modo muito eficiente na nova mídia e por ela é alimentada.  

Falta, também, neste novo cenário da comunicação digital, a figura do mediador. A 

sociedade de opinião e de informação, afirma Han, “se apoia numa comunicação 

desmediatizada”13, ou seja, agora “a sociedade deixa de ser uma sociedade 

consumidora para se tornar um aglomerado de indivíduos produtores de suas próprias 

informações. Isto proporciona que “o público e o privado se misturem”.14  

A morte dos mediadores pavimenta o caminho para as verdades narcísicas que, 

por consequência, decretam a morte de qualquer outro. Santo Agostinho, em suas 

Confissões15  ao afirmar que “a verdade não é tua nem minha, para que seja minha e 

tua”,  já nos alerta para o fato de  que uma verdade narcísica, individualista incorre no 

risco de totalitarismo, por isso, reforça que só se pode chegar a ela por meio do 

intermédio do relacional. Em outras palavras, a busca pela verdade é um ato político. 

Este momento de novus ordo seclorum, que se expressa com as modificações 

de nosso tempo, toma assento no surgimento do que chamamos de sociedade binária, 

fortemente formatada e balizada pela linguagem dos computadores, pelos modelos 

matemáticos, estatísticos e de cálculos. Sua constituição se dá por uma espécie de 

homens que vivem na, pela e para as redes sociais. Este cenário virtual evidencia não 

suportar o diferente, daí ser a sociedade da morte do outro.  

Ora, sabemos todos que as companhias que controlam as redes sociais são 

empreendimentos particulares, cujo interesse máximo é obter lucro acima de tudo e 

controle acima de todos. 

As redes sociais, agora soberanas, ditam e calculam o valor, o caminho e a 

temporalidade da vida, e, por seu caráter digital, pretendem desconectar o fio condutor 

da História, do caminhar da Razão, e do revelar da liberdade. 

A este respeito Han afirma: “enumerar é uma categoria pós-histórica. Nem 

tweets nem informações se reúnem em uma narrativa”16 e conclui afirmando que 

“teorias fortes, como por exemplo a teoria das ideias de Platão ou a fenomenologia do 

espírito de Hegel, não são modelos que pudessem ser substituídos por análise de 

                                                     
13 HAN, Byung-Chul. No enxame: perspectivas do digital. Trad. Lucas Machado. Petrópolis: Vozes, 
2018, p. 37. 
14 HAN, Byung-Chul. No enxame: perspectivas do digital. Trad. de Lucas Machado. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2018. P. 13. 
15 AGOSTINHO, Santo. Confissões. Trad. Maria Luiza Jardim Amarante. São Paulo: Paulus, 1984. 
16 HAN, Byung-Chul. No enxame: perspectivas do digital. Trad. Lucas Machado. Petrópolis: Vozes, 
2018, p.66. 
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dados”,17 nem por uma rasa contabilidade de curtidas e likes. Isto porque estas grandes 

filosofias, ou grandes sistemas filosóficos, como especificamente a Fenomenologia, 

apresentam-se caracteristicamente afiliados ao movimento dialético do Espírito.  

Contudo, soaria como ingenuidade e até descompromisso se não levássemos em 

conta os efeitos que as redes e a sociedade digital exercem sobre todos nós. Não se trata 

de propagar uma imatura caça às bruxas. Claro que não! Não podemos desconsiderar 

o arco de boas oportunidades que nelas encontramos. Trata-se, porém, de questionar, 

sim, o interesse de mercado que opera em seus bastidores e mais: de entender o 

fetichioso desejo que ela produz na opinião pública, balizado pelo já citado, discurso 

do não me representa e o evidente altericídio. 

 O fenômeno da opinião pública é admiravelmente tratado na obra Agemir 

Bavaresco, que de modo envolvente nos oferece mais questionamentos do que 

respostas definitivas. É o que ocorre quando Bavaresco, em companhia de Tiago Porto 

Pereira e Wellignton Silva, sugere o questionamento abaixo: 

 
O pluralismo das motivações dos protestos que se espraiam pelo mundo, a crise de 
representação e a emergência da era digital são as matrizes que unificam 
fenômenos sociais das multidões e movimentos em redes. Seriam esses os 
representantes da vontade geral (...), isto é, uma nova representação 
democrática?18 

 

Concordamos com Han, que o indivíduo digital/binário não é dotado de 

decisão, não marcha, pois, está atado a uma corrente invisível- as redes- que o prende 

e que “se dissolvem de maneira tão rápida quanto surgiram”19.  

Por causa desta efemeridade, ele “não desenvolve nenhuma energia política”20, 

religiosa, artística ou filosófica. Assim sendo, as redes não formam, neste modelo, o 

espaço para a uma nova representação democrática, nem religiosa pois seu engenho 

situa-se, plenamente vinculado ao interesse de mercado, formando um labirinto de 

confusão que, iludindo a opinião pública, causa-lhe a falsa sensação de participação 

política e decisória.  Pura cortina de fumaça! Um cantar para ouvidos fechados.  

Talvez o questionamento acima possa receber um novo desdobramento se, e 

                                                     
17HAN, Byung-chul. Agonia do Eros. Trad. Enio Paulo Giachini. Petrópolis: Vozes, 2017, p.86. 
18 BAVARESCO Agemir, PEREIRA Tiago Porto, SILVA Wellignton A. In: Revista Helius, ISSN 2357-
8297. Ano 1 n. 1 Jul-Dez 2013 p. 65-79. 
19 HAN, Byung-Chul. No enxame: perspectivas do digital. Trad. Lucas Machado. Petrópolis: Vozes, 
2018, p. 31-31 
20 HAN, Byung-Chul. No enxame: perspectivas do digital. Trad. Lucas Machado. Petrópolis: Vozes, 
2018, p. 31-31. 
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somente se, o Estado, como garantidor da liberdade, tiver o domínio deste importante 

espaço que ora se configura como novas ágoras e espaços de compartilhamento de 

experiências culturais diversas. 

Fato é que esta engenharia da morte do outro, do diferente, do mediador, 

expressa nos exemplos que aqui elucidamos, oferece-nos uma pseudo sensação de 

liberdade, calcada sobremaneira, em pura positividade, e talvez este seja seu maior 

sucesso, não duvidamos.  

 Esta positividade que habita o digital reduz a possibilidade da experiência do 

outro, à medida em que enfraquece a capacidade de lidar com o negativo21 e, por 

consequência, desarticula qualquer movimento dialético. 

É também de Han a afirmação de que “a sociedade da positividade atual, evita, 

porém, todas as formas de resistência”, por isso, discursos radicais como o de Pedro 

Casaldáliga que nos diz: “quiero subvertir la Ley que pervierte al Pueblo en grey y el 

gobierno en carniceiro”22, embora necessário e atual, é considerado subversivo, 

inadequado e perigoso para este momento em que a sociedade segue anestesiada e 

“dominada por diferentes estados do mesmo”23.  

Desta forma, nos relacionamos cada vez mais com o cada vez menos, num 

contexto em que “as máquinas digitais se unem às maquinas do capital para 

aniquilarem o árduo caminho percorrido pela Razão para se chegar à liberdade”,24 

num “tempo do morto vivo, no qual nem o nascer e nem o morrer tornam-se 

possíveis.25 A este respeito Han afirma que “a natalidade constitui o fundamento do 

pensamento político, enquanto a mortalidade apresenta o fato com o qual o 

pensamento metafísico se inflama” e prossegue, defendendo que “a era digital do 

morto vivo é, vista desse modo, nem política nem metafisica”26, ou seja, sem nenhum 

processo dialético que permita aceitar a influência de um discurso político, religioso 

ou filosófico como instância de manifestação do totalmente outro. 

                                                     
21 HAN, Byung-Chul. No enxame: perspectivas do digital. Trad. Lucas Machado. Petrópolis: Vozes, 
2018, p. 45. 
22 CASALDÁLIGA, Pedro. In: ESCRIBANO, Francesc. Descalzo sobre la tierra hoja: vida del obispo Pere 
Casaldáliga. Trad:Antoni Cardona. Barcelona: Ediciones Península, 2000, p. 120. 
23 HAN, Byung-Chul. No enxame: perspectivas do digital. Trad. Lucas Machado. Petrópolis: Vozes, 
2018, p. 63. 
24 HAN, Byung-Chul. No enxame: perspectivas do digital.Trad. Lucas Machado. Petrópolis: Vozes, 
2018, p. 60. 
25 HAN, Byung-Chul. No enxame: perspectivas do digital. Trad. Lucas Machado. Petrópolis: Vozes, 
2018, p. 60. 
26 HAN, Byung-Chul. No enxame: perspectivas do digital. Trad. Lucas Machado. Petrópolis: Vozes, 
2018, p. 60. 
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E, conforme apresentado ao longo deste capítulo, há o surgimento de uma nova 

era que se entende pós-política; pós-religião e pós Estado. Uma era das pós 

ideologias27, como afirmam Horta, Freire e Siqueira, ou, na mais triste das 

constatações: o momento final que se expressa na morte do outro. 

Talvez, as chaves macrofilosóficas28, propostas por Gonçal Mayos, possam nos 

servir de senha para deciframos a esfinge de nosso tempo, antes que sejamos, por ela 

devorados. 

Por fim, como fio de esperança e confiança nas Astúcias da Razão, devamos 

citar Saint Exupéry, quando nos alerta que na vida e nas relações sempre há uma troca 

mútua e que ninguém passa impune e isolado no grande enredo da história. Segundo 

o autor:  

 
Cada um que passa em nossa vida, passa sozinho, mas não vai só nem nos deixa a 
sós. Levam um pouco de nós mesmos e nos deixam um pouco de si mesmos. Há os 
que levam muito e os que levam pouco, mas não há os que não levam nada.  Há os 
que deixam muito e os que deixam pouco, mas não há os que não deixam nada29. 

 

Que a filosofia do tempo presente, principalmente a que se origina da matriz 

hegeliana, se revele como necessário ponto de reflexão e de esperança para superarmos 

este funeral sem dor, da morte do Outro e da morte de nós mesmos. 
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Júlia Érika Moreira Bastos1 
 

Introdução 

 

A obra de Lenin é, após a morte de Engels, a única tentativa de amplo alcance no 
sentido de restaurar o marxismo em sua totalidade, de aplicá-lo aos problemas 
do presente e, portanto, de desenvolvê-los [...]” (Georg Lukács). 

 

Ao julgar-se interessante, para efeito de contextualização, retomar brevemente 

o histórico do desenvolvimento da Lógica enquanto disciplina filosófica, é 

imprescindível citar Aristóteles (384 - 322 a.c.), o fundador da “ciência demonstrativa” 

ou, como foi posteriormente nomeada, a Lógica na cultura ocidental2. A partir disso, 

certamente lembrar a importância que atribuiu ao silogismo (ou dedução) nessa 

disciplina: “O silogismo é uma locução em que, uma vez certas suposições sejam feitas, 

alguma coisa distinta delas se segue necessariamente devido à mera presença das 

suposições como tais” (ARISTÓTELES, 2010, p. 112). Ora, baseado em duas premissas 

e uma conclusão, o silogismo aristotélico se trata da mais básica das deduções 

racionais. Ocorre que para o grego e tantos outros depois dele, o conhecimento sobre 

o verdadeiro, falso e/ou válido seria basicamente alcançado através do silogismo, ou 

ainda,  do respeito à determinadas regras lógicas no raciocínio dedutivo, o que indica 

certo formalismo. 

Ilustrando o desenvolvimento oriundo daí, para objetivos deste trabalho, é 

suficiente citar os nomes de Crísipo (279 - 206 a.c.), ainda um representante antigo; 

                                                     
1 Doutoranda em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista (UNESP/ Marília). Participa dos 
Grupos de Pesquisa "Cultura e Política do Mundo do Trabalho" e "Trabalho, Educação, Estética e 
Sociedade" (GPTREES) cadastrados no CNPq, sendo também pesquisadora colaboradora do Instituto 
de Estudos e Pesquisas do Movimento Operário (IMO-UECE). julialuar@hotmail.com 
2 Os textos de Aristóteles dedicados ao assunto são Categoria, Da interpretação, Primeiros analíticos 
ou Analíticos anteriores, Segundos analíticos ou Analíticos posteriores, Tópicos e Refutações 
sofísticas, os quais juntos, como sabe-se, formarão o Órganon. 
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Boécio (480 d.c. - ?), este já pertencente à fecunda tradição de estudos sobre o assunto 

na Idade Média; Petrus Ramus (1515 - 1572), exemplo do que é considerado por alguns 

o “substancial empobrecimento” das discussões quando comparadas à fase anterior, 

existe sob influência do humanismo e do Renascimento; Gottfried Leibniz (1646 - 

1716), o grande precursor da junção entre a Lógica e a Matemática3 (ABBAGNANO, 

2007, p. 721 - 724). É preciso observar que efetivamente apenas trezentos anos depois, 

já no século XX, mas sob influência direta de Leibniz, irá se consolidar a, tão difundida 

atualmente, Lógica matemática: 

  
Russel, utilizando as contribuições de Peano e certos resultados de Frege 
(compartilhando, entre outras coisas, a orientação “logicista” deste), publica, em 
colaboração com Whitehead (de 1910 a 1913), os três volumes de Principia 
Mathematica, que constituem o verdadeiro ato fundador da L. matemática 
(ibidem, p. 725). 

 

A partir daí e por todo o século XX, a Lógica vivenciará seu aprofundamento no 

sentido de adoção da linguagem matemática, até alcançar o atual conhecimento 

relacional com a informática e ciências da computação. É nesse sentido que se 

reconhece o sistema lógico de principal referência na atualidade como sendo o da 

teoria axiomática de Zermelo e Fraenkel, o qual representa a primeira tentativa de 

deduzir toda a linguagem matemática em axiomas lógicos4. 

O ideal para apresentação desse histórico seria fazê-lo de maneira a analisar 

criticamente o tempo histórico de cada autor, e assim relacionar, em essência, a obra 

e suas determinações sociais. Por diferentes motivos, será impossível demonstrar esse 

desenvolvimento aqui, não obstante, registre-se que o intento fica reservado para 

outro espaço. É preciso ainda destacar algo fundamental.  

Do intervalo entre Leibniz e a consolidação da Lógica matemática é necessário 

registrar a lógica transcendental de Immanuel Kant (1724 - 1804), o pensamento lógico 

de Georg Hegel (1770 - 1831), a teoria do materialismo histórico-dialético de Karl Marx 

(1818 - 1883) e, em sua esteira imediata, a teoria do reflexo de Vladimir Ilyich Ulianov 

                                                     
3 Sendo digno de notas, nesse seguimento, suas conjecturas sobre a representação binária e o cálculo 
integral (ABBAGNANO, 2007). 
4 Vale ressaltar que, na década de 1930, esse objetivo é frustrado pela prova de Gödel, a qual vai 
demonstrar que nenhum sistema axiomático, seja o de Zermelo e Fraenkel ou qualquer outro, consegue 
expressar todos os conteúdos matemáticos. Sempre irá existir algo que que não se consegue exprimir e 
é disso que tratam seus dois teoremas da incompletude. Quanto aqueles autores, serve como contra-
exemplo de sua própria teoria a hipótese do continumm (A respeito desse assunto, verificar NAGEL, 
Ernest; NEWMAN, James R. Prova de Gödel. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1973.). 
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(1870 - 1924) ou, como ficou mais conhecido, Lenin. Observe-se atentamente que, 

apesar de situados nessa linha histórica, Marx e Lenin não desenvolvem uma teoria do 

pensamento como disciplina particular, e assim não se encaixam, portanto, numa 

definição geral de Lógica, “forma fundamental de todo raciocínio dedutivo” 

(ABBAGNANO, 2007, p. 1065), por exemplo. Ao fundamentarem o entendimento de 

realidade social a partir da atividade humana de transformação dialética da natureza 

pelo homem, ou seja, trabalho, a ideia é tomada enquanto um concreto pensado: “[...] 

como toda teoria do conhecimento marxista, em virtude da teoria do espelhamento 

[reflexo], tem um fundamento ontológico” (LUKÁCS, 2012, p. 47). É basicamente esse 

o diferencial essencial da teoria materialista do reflexo, que a leva a um patamar 

diferente de cientificidade humana5. 

Dado esse esforço inicial, cujo cartaz se admite muito mais de caráter contextual 

do que efetivamente crítico-analítico, é que se passa, em seguida, aos resultados 

oriundos do propósito imediato desta pesquisa. Ela se orienta na hipótese de que – 

criticando Hegel a partir de Marx –, o russo aponta e expõe em anotações compiladas 

nos seus Cadernos sobre a dialética de Hegel as funções objetivas de categorias 

abstratas fundamentais para compreensão humana da realidade, em outras palavras, 

sua teoria do reflexo. Assim, a partir do próprio método do materialismo dialético 

marxiano, é objetivo deste trabalho investigar, em específico, o primeiro dos cadernos 

leninianos (o que, como se verá no decorrer da exposição, não é impedimento para se 

recorrer aos outros dois) de forma a extrair dali noções fundamentais do entendimento 

do russo sobre a relação objeto-sujeito na compreensão do real. No primeiro caderno, 

notifica Lenin para além dos textos de prefácio e introdução, o livro primeiro da Lógica 

de Hegel:  A doutrina do ser. 

 

1 Lógica Objetiva, Doutrina do Ser e teoria materialista do reflexo: a 
centralidade da dialética 
 

 A leitura e escrita de Lenin dos Cadernos sobre a dialética de Hegel dá-se 

especificamente no outono de 1914. A edição berlinense da Lógica a qual Lenin teve 

acesso – primeira edição alemã das obras completas de Hegel (publicada entre 1832 - 

1887) – dividia a obra analisada por ele entre três tomos: A doutrina do ser (III) e A 

                                                     
5 Para um aprofundamento a esse respeito, conferir CHASIN, José. Marx: Estatuto ontológico e 
resolução metodológica. São Paulo: Boitempo, 2009. 
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doutrina da essência (IV) compondo sua lógica objetiva, e A doutrina do conceito (V) 

formando sua lógica subjetiva. Resultados daí são os respectivos três cadernos 

leninianos de citações e comentários à obra. Como dito antes, reserva-se a esta 

exposição observações sobre o primeiro deles. 

 

1.1 Questões de princípio 

 

Em sua Grande Lógica6, a exposição de Hegel traz, em diversos momentos, 

contraponto fundamental com a teoria crítica de Kant. Isso fica estampado mesmo nas 

primeiras páginas da obra, ainda no desenvolvimento do prefácio à segunda edição. 

Neste ponto, a marca de desacordo tanto o é  imperiosa que não deixa de ser registrada 

por Lenin em suas anotações: “E esta observação contra a ‘filosofia crítica’” (LENIN, 

2011, p. 101). Exposto, nesse ponto sinteticamente, ocorre que a teoria kantiana sobre 

a relação sujeito-objeto (ou, como se pretende reportar neste trabalho, a relação 

objeto-sujeito7), segundo a apresentação de Lenin sobre o exposto por Hegel, se dá 

mediada pelo pensamento. Em outras palavras, o pensamento seria meio, forma da 

qual o homem se utiliza para acessar a natureza, assim ficando apartado o “nós, o 

pensamento, as coisas” (ibidem, p. 101). Ocorre que para Hegel essa separação, na 

verdade, se dá como união, pois o pensamento não seria forma, seria já o próprio 

conteúdo na medida em que trata das leis das coisas vivenciadas pelo sujeito. Hegel 

reclama assim, contrapondo-se a Kant, uma unidade entre sujeito e objeto, o pensante 

e o pensado.   

Posta essa diferença geral, outro ponto ao qual cabe destaque neste início é 

aquele que aponta o avanço de Hegel na compreensão da relação objeto-sujeito: “[...] 

‘a atividade consciente e inteligente’ extrai o ‘conteúdo vivo (den Inhalt des 

Treibenden) ‘da unidade imediata com o sujeito’ e o conduz ‘à objetividade diante do 

sujeito’” (ibidem, p. 102). Trata-se de enfatizar o caráter dialético da lógica hegeliana. 

Apesar de Hegel ter feito contato com temáticas referentes aos movimentos da 

                                                     
6 HEGEL, Georg. W. F. Ciência da lógica. Trad. Christian G. Iber, Marloren L. Miranda e Frederico 
Orsini. Petrópolis: Vozes; Bragança Paulista: Editora Universitária São Francisco, 2016. Obra 
recentemente publicada no Brasil, sendo o volume “1. A doutrina do ser” em 2016, “2. A doutrina da 
essência” em 2017 e “3. A doutrina do conceito” no penúltimo ano, 2018. Convencionou-se chamar de 
Pequena Lógica o volume primeiro da Enciclopédia das ciências filosóficas em epítome (1817).  
7 O uso da expressão “objeto-sujeito” remete, imediatamente, ao método de investigação utilizado neste 
artigo, que referencia a cara prioridade ontológica da objetividade frente à subjetividade no processo de 
compreensão dos fenômenos reais, sejam eles de ordem da consciência ou do ser. 
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consciência na Fenomenologia do espírito (1807) e também na sua Pequena Lógica, é 

na Ciência da lógica (1812 - 1816) que Lenin ampara suas leituras, em 1914. O que não 

soa estranho, tendo em vista ser a obra mais desenvolvida daquele autor sobre o 

referido assunto. Alguns resultados desses estudos editados como seus Cadernos 

sobre a dialética de Hegel (1929 - 1930) serão apontados, com mais detalhes, adiante.  

Vale dizer que a escolha deste texto para galgar uma aproximação à teoria do 

reflexo leniniana não foi casual, tendo em vista que seu outro (e bem mais celebrado!) 

escrito sobre o assunto, Materialismo e empiriocriticismo8 (1908), foi produzido e 

publicado antes do russo se debruçar sobre Hegel com a dedicação que o faz naquele 

outono. Para os estudiosos do marxismo, Lukács reconhece ainda outro aspecto: 

 
É só com Lenin que se inicia um verdadeiro renascimento de Marx. Em particular 
nos seus Cadernos filosóficos, escritos nos primeiros anos da Primeira Guerra 
Mundial, volta a surgir o interesse pelos autênticos problemas centrais do 
pensamento marxiano: a cuidadosa e cada vez mais profunda compreensão crítica 
da dialética hegeliana culmina numa nítida rejeição de todo o marxismo tal como 
se apresentara até então (LUKÁCS, 2012, p. 299). 

 
 

Ao longo da leitura, deverá ser possível verificar o reconhecimento de Lenin 

sobre os avanços intelectuais de Hegel em sua Grande Lógica – constantemente 

sublinhados com exclamações como “Très bien!” e “Notável!” –, mas também pontos 

de sua própria Aufhebung através das entrelinhas críticas que expõe sua teoria 

materialista do reflexo. 

Permeiam toda a Grande Lógica, como dito, críticas de Georg Hegel à Immanuel 

Kant. Para a exposição e compreensão de sua teoria essas analogias são essenciais pela 

existência dos pontos nodais de superação de um para o outro sistema, ou em 

específico, de uma para outra teoria do conhecimento. 

O desenvolvimento da lógica kantiana pode ser apreendido a partir das 

discussões presentes na primeira das suas três críticas, a Crítica da razão pura (1781)9. 

De maneira a resumir esse assunto de acordo com  propósitos deste trabalho, é possível 

retomar ao que corresponde à compreensão da faculdade do conhecer como 

explicitada na obra referenciada. 

                                                     
8 LENIN, Vladmir I. Materialismo e empiriocriticismo. Trad. Maria Paula Duarte. Lisboa: Editorial 
Estampa, 1975. 
9 Como se sabe, este escrito sobre teoria do conhecimento foi seguido pela publicação da Crítica da 
razão prática (1788), a qual trazia um aprofundamento das discussões éticas principiadas ainda em 
Metafísica dos costumes (1785); e pela Crítica do juízo (1790), que para além das discussões sobre a 
razão, carregava também questões referentes à memória e aos afetos.  
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 Immanuel Kant foi filósofo do interior da cultura ilustrada. É de se esperar, 

portanto, que a temática da razão humana lhe seja valorosa. Na Crítica da razão pura, 

seu esforço é por demonstrar os resultados de sua profunda análise sobre os aspectos 

da atividade humana do conhecer ou dito melhor, pois em suas palavras,  

 
[...] da faculdade da razão em geral com vistas a todos os conhecimentos que ela 
pode tentar atingir independentemente de toda experiência e, portanto, a decisão 
sobre a possibilidade ou impossibilidade de uma metafísica em geral e a 
determinação, sempre a partir de princípios, tanto das fontes como do começo e dos 
limites da mesma (KANT, 2015, p. A XII).  

 
 

A razão torna exequíveis os princípios dos quais depende a própria 

possibilidade do conhecimento. Nesse sentido, a faculdade do conhecer não coincide 

com a razão, é estabelecida a partir dela.   

O processo geral dessa faculdade se origina na afetação por algo (fenômeno, 

aparição) que, de acordo com Kant, não se pode conhecer no seu em si (númeno, 

coisa)10. A faculdade do conhecer é dividida por esse filósofo em dois momentos. O 

primeiro momento se trata da estética transcendental. Neste é explicitado o processo 

de sensação do fenômeno, em específico, pela intuição humana. As formas da 

sensibilidade – que se dão a priori e foram denominadas por ele, espaço e tempo – são 

o que atendem a chegada dos dados fenomênicos e dão uma resposta (intuitiva) inicial 

e limitada sobre o que se tratam. O segundo momento  – e para fins deste trabalho, o 

que mais nos interessa – seria o da lógica transcendental.  

Nessa parte do movimento, aqueles dados “diversos” oriundos do fenômeno 

passam a ser ordenados, não mais através da intuição mas agora, de dedução. O 

ordenamento consiste em percorrer, incorporar e conectar, ou, em suma “sintetizar”; 

a partir daí sendo gerado os princípios do conhecimento: “Em seu significado mais 

geral, porém, entendo por síntese a ação de somar diferentes representações umas às 

outras e abarcar a sua diversidade em um conhecimento”  (KANT, 2015, B 103). Na 

teoria kantiana, contudo, para ser consolidado o processo do conhecer, ainda se faz 

necessário elevar essas sínteses à conceitos e esse procedimento é realizado através das 

                                                     
10 Observe-se que Kant expõe em sua primeira Crítica, uma divisão entre analítica e dialética 
transcendental. Esta última se refere à uma crítica àquele uso do entendimento para além das 
aparências, do fenomênico, mas no sentido de se lançar ao metafísico, que é segundo Kant, inalcançável. 
Sobre esse assunto em específico, não se pretende estender aqui, apenas sobre a analítica 
transcendental, como ocorrerá na sequência do texto. 
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doze categorias do intelecto11.  

Em suma:  

 
A primeira coisa que nos tem de ser dada a priori, com vistas ao conhecimento de 
todos os objetos, é o diverso da intuição pura; a segunda é a síntese desse diverso 
por meio da imaginação, mas ainda não fornece um conhecimento. Os conceitos 
que dão unidade a essa síntese pura, e que consistem tão somente na representação 
dessa unidade sintética necessária, constituem a terceira coisa necessária para o 
conhecimento de um objeto apresentado e residem no entendimento (KANT, 2015, 
B 104).  
 

 

A dinâmica kantiana da faculdade do conhecer em sua lógica transcendental – 

vale ressaltar, claramente disposta por ele como um contraponto à “lógica analítica” 

de até então –, dada a revolução copernicana que propõe para a filosofia, toma o 

conhecimento enquanto processo a priori. Nesses termos, o conhecimento torna a 

coisa objeto para mim, e esse é fundamento para a atividade científica, em Kant. 

Ora, fica claro que a lógica desenvolvida por Kant, dotada de formalismo, 

compreende-se como ciência do pensamento, uma auto-indicação de seus intentos de 

ser forma do conhecimento e, de acordo com as outras apreciações teóricas acima 

apresentadas, acaba por se prender, assim, no limbo da abstração. Em Hegel isso é 

deveras superado pois mesmo que carregada de idealismo, sua lógica traz o enfoque 

para a coisa em si, a qual, é sabido, a lógica kantiana não se aplica. 

 

1.2 Tópicos fundamentais do primeiro caderno 

 

A primeiríssima nota de Lenin no escrito que se analisa neste artigo é referente 

à observação de Hegel no seu prefácio à primeira edição. Trata-se de definição que 

remete ao conceito de Lógica: “[...] é um ‘preconceito’ que ela ‘ensine a pensar’ (como 

a fisiologia ‘ensina a digerir’??)” (LENIN, 2011, p. 99). Como em outras partes do texto, 

se expressa aí que a Lógica, na verdade, trata de assunto diferente do ensino do 

pensamento. Qual, ver-se-á na sequência. O que se quer ressaltar, a princípio, é a força 

da afirmação em asseverar que, para Hegel, a discutir Lógica não é o mesmo que 

ensinar a argumentar, pensar.  

                                                     
11 Da quantidade (unidade, pluralidade e totalidade); da qualidade (realidade, negação e limitação);  da 
relação (de inerência e subsistência, de causalidade e dependência, de comunidade); da modalidade 
(possibilidade - impossibilidade, existência - não existência, necessidade - contingência) (KANT, 2015, 
p. B 106). 
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Nessas poucas linhas, Lenin destaca para si a questão lógico-hegeliana entre 

forma e conteúdo. Esta nega que aquela disciplina possa ser resumida ao como 

aprender a pensar, ou seja, ao princípio da forma de fazê-lo.  Ora, diferenciando-se, 

nesse aspecto, da lógica formalista, forma e conteúdo (em si) não se dão em separado 

como em Kant – para quem, como se observou antes, não é possível o acesso da 

verdade, nela mesma, pela consciência humana, sendo, portanto, o conteúdo 

verdadeiro só possível a priori. No destaque leniniano, perceba-se, Hegel aponta uma 

essência da Lógica que não está posta no como pensar, mas no ser (conteúdo). 

Ao referenciar esse assunto, o filósofo alemão, Hegel, traz, na verdade, a 

dialética para a Modernidade e pensa o ser inevitavelmente relacionado e em 

movimento com a consciência, com o pensamento (forma). Por isso faz sentido ele 

afirmar: “[...] o método é a consciência da forma adotada pelo movimento interno do 

seu conteúdo” (HEGEL apud LENIN, 2011, p. 105, grifos nossos). Em unidade, como 

remetem – tanto na Lógica, quanto nos Cadernos – reiteradas vezes. 

Observe-se que essa centralidade da coisa em si aponta para o objetivismo na 

teoria hegeliana, e quanto a essa compreensão, é sabido, o alemão e o marxista russo, 

mesmo que não se identifiquem, muito se aproximam: “[...] as categorias do 

pensamento não são um instrumento do homem [também contrapondo-se a Kant], 

mas a expressão das leis da natureza e do homem” (LENIN, 2011, p. 101). As categorias 

tratam do que é, ontologicamente, a partir do ser, não a priori. Assim é definida a 

lógica de Hegel nas notas leninianas daquele início: 

 
A lógica não é a ciência das formas exteriores do pensamento, mas das leis do 
desenvolvimento de “todas as coisas materiais, naturais e espirituais” – vale dizer, 
do desenvolvimento de todo o conteúdo concreto do universo e do seu 
conhecimento, isto é, o resumo, o resultado da história do conhecimento do 
mundo (ibidem, p. 102, grifos do autor). 

 

Antes dele, o próprio Hegel define que “A lógica é ciência pura, isto é, o puro 

saber em toda a amplitude do seu desenvolvimento” (HEGEL apud LENIN, 2011, p. 

108). O saber, vale ressaltar, não exclui de sua dinâmica dialética o ser, é 

concomitantemente ao próprio. Afinal, acordam nisto o alemão e o russo em sua teoria 

do reflexo, seria “um conhecimento absurdo aquele que não conhece as coisas-em-si” 

(LENIN, 2011, p. 104), como vimos ser, por seus limites interiores, a proposta 

kantiana.  
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Portanto, a lógica de Hegel é também ciência, mas não simplesmente uma 

ciência do pensamento. É antes disso uma ciência da essência: “[...] então, ela não se 

apresenta ao espírito como uma verdade geral, um conhecimento particular ao lado de 

outras matérias e realidade, mas como a essência de todos os outros conhecimentos” 

(ibidem, p. 107).  

Impossível não perceber a presença da categoria da totalidade nas citações 

anteriores, sendo a Lógica “a essência de todos os outros conhecimentos”, e o 

conhecimento o conjunto “de toda as coisas materiais, naturais e espirituais”. Em 

Hegel, fica compreendido a Lógica enquanto ciência do todo. Ora, a totalidade é outro 

ponto de acordo dentre os métodos dos dois principais pensadores referidos neste 

escrito. Ao Hegel ter a pretensão de apresentar “o desenvolvimento de todo o conjunto 

dos momentos da realidade” (LENIN, 2011, p. 144), como Lenin aponta diretamente 

um pouco mais além, é que este vai afirmar a lógica daquele filósofo como um 

conhecimento dialético de totalidade.  

Nessa esteira, Lukács, em Existencialismo ou marxismo?, se refere diretamente 

ao marxismo leniniano como elaborador de um entendimento justo sobre essa 

categoria tão cara para o esforço de apreensão do real: 

 
[...] A categoria de totalidade, como toda categoria autêntica, reflete relações reais. 
“As condições de produção de toda sociedade formam um todo”, escreve Marx. A 
categoria de totalidade significa portanto, de um lado, que a realidade objetiva, é 
um todo coerente em que cada elemento está, de uma maneira ou de outra, em 
relação com cada elemento e, de outro lado, que essas relações formam, na própria 
realidade objetiva, correlações concretas, conjuntos, unidades, ligadas entre si de 
maneiras completamente diversas, mas sempre determinadas [...] (LUKÁCS, 1979, 
p. 240). 

 

Não obstante as similaridades, não se demoram também as negações. Logo ver-

se-á, na continuidade das notas dos Cadernos, por parte de Lenin abertura para a 

crítica à dialética hegeliana presente em sua Lógica. Anota ele em dado ponto, 

posterior a uma assertiva de Hegel: “Inverter: a lógica e a teoria do conhecimento 

devem partir do ‘desenvolvimento de toda a vida natural e espiritual’” (LENIN, 2011, 

p. 100). Da lógica hegeliana, a assertiva punha a criação da própria materialidade 

através da ideia, quando o movimento do real compreendido pelo método marxiano 

sabe-se tratar do inverso. É a essa oposição que remete a observação de Lenin. Utilize-

se de Engels em Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã para expressar 

essa crítica mais amplamente: 
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Os filósofos, porém, neste longo período de Descartes até Hegel e de Hobbes até 
Feuerbach, de modo nenhum foram impelidos para diante apenas, como 
acreditavam, pela força do puro pensamento. Pelo contrário. O que, na verdade, os 
impeliu para diante foi, nomeadamente, o progresso poderoso e sempre mais 
rapidamente impetuoso da ciência da Natureza e da indústria. Nos materialistas, 
isto mostrava-se logo à superfície, mas também os sistemas idealistas se encheram 
cada vez mais com um conteúdo materialista e procuraram conciliar a oposição de 
espírito e matéria panteisticamente; de tal modo que, finalmente, o sistema de 
Hegel representou apenas um materialismo, segundo método e conteúdo 
idealistamente posto de cabeça para baixo [auf den Kopf] (ENGELS, 1982). 

 

Dada nos moldes de Hegel, a lógica, ao mesmo tempo que vai além, acaba por 

permanecer, de certa forma, enquanto “ciência formal”. Por isso o próprio Lenin 

afirma – referenciando Engels na passagem apresentada acima – a teoria hegeliana 

como “o materialismo de cabeça para baixo” (ibidem, p. 108). Diferentemente do 

expresso na Lógica, compreende-se a teoria marxiana que as ideias dos sujeitos não 

são plenamente autônomas e determinantes do real, mas sim, fundamentalmente, 

resultantes do processo real material (MARX, 1983).  É consciente disso que Lenin 

exemplifica sua metodologia de leitura da Lógica ao afirmar eliminar em grande 

medida o “bom deus, o absoluto, a Ideia pura etc.”. A eliminação, certamente, não é da 

compreensão dessas categorias no interior do pensamento hegeliano, mas de qualquer 

possibilidade do seu entendimento como representante da dinâmica concreta da 

realidade. 

O ponto de acordo essencial entre a Lógica e a teoria do reflexo é, como se tem 

destacado, certamente a dialética. Isso porque, apresentado agora em maiores 

detalhes, o método a ser utilizado para a compreensão da realidade, segundo a teoria 

marxiana, deve possuir em si (para adequadamente aprendê-la!) característica 

fundamental do próprio real, ou seja, a transformação e o movimento. Ora, 

compreende-se, no interior da cientificidade da ontologia do ser social própria do 

materialismo histórico-dialético, o trabalho como atividade humana que, ao 

transformar diariamente a natureza de acordo com as necessidades sociais, transforma 

também o seu entorno social e o próprio ser do homem. Para além disso, é sempre 

geradora do novo, de novidades que alimentam e tocam a história da humanidade em 

movimento de permanente devir (LUKÁCS, 2012, p. 286). Se a realidade é 

transformação e mudança, para ser apreendida no seu em si, é necessário método que 

abarque esses aspectos. A dialética, na Modernidade retomada por Hegel e aplicada 

por Karl Marx à crítica da economia política, cumprirá esse papel. Cada vez, fica mais 
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claro que não se dão à toa os reconhecimentos das contribuições teóricas de Hegel para 

Marx, Engels e a parte séria do marxismo.  

Retome-se o já antes citado: “Porque o método é a consciência da forma adotada 

pelo movimento interno de seu conteúdo” (HEGEL apud LENIN, 2011, p. 105, grifos 

nossos). Essa nota é duplamente significativa por mostrar tanto os distanciamentos, 

quanto as aproximações entre os pensamentos do filósofo alemão e o russo. Se acima 

ela foi capturada para se enfatizar a unidade hegeliana entre forma e conteúdo, ponto 

de discórdia entre as duas teorias aqui estudadas, agora, é feito seu uso para destacar 

o que lhes é comum: a forma se faz presente na consciência, mas em combinação 

dialética com o conteúdo do processo que é a realidade, conjunto de movimento de 

contrários em unidade. 

 
O movimento e o “movimento interno” (isto N.B.! – auto-movimento, espontâneo, 
interno-necessário), “a mudança”, “o movimento e a vida”, “o princípio de todo 
movimento interno”, o “impulso” ao “movimento” e à “atividade” – oposição ao 
“ser morto” – quem diria que esta é a essência do hegelianismo, deste abstrato e 
abstrusen (pesado, abstruso) hegelianismo? Era preciso compreender esta 
essência, descobri-la, salvá-la, destrinçá-la, expurgá-la – e foi o que fizeram Marx 
e Engels (LENIN, 2011, p. 132). 

 

Reiterando, nesse aspecto, a linha de concordância de sua teoria do reflexo com 

o filósofo alemão, Lenin deixa claro:  

 
A dialética é a ciência que mostra como os contrários podem ser (e se tornam) 
idênticos – em que condições se transformam um no outro –, por que a razão 
humana não deve tomar esses contrários como coisas mortas, petrificadas, mas 
como coisas vivas, condicionadas, móveis, transformando-se uns nos outros 
(LENIN, 2011, p. 112). 

 
 

Ao abordar a categoria do ser no seu livro primeiro, Hegel lhe atribui as 

categorias da qualidade, quantidade e medida. No tocante à primeira, há aspectos 

específicos, como a “elasticidade”, atribuída logicamente em medida idêntica também 

ao pensamento, que interessam à discussão sobre a dialética. Ora, é destaque leniniano 

sobre aquela teoria no primeiro caderno, a elasticidade é justo essa capacidade 

necessária de se flexibilizar o entendimento. Por outro lado, mas não em discordância, 

se for processo realizado objetivamente12, ou seja, a refletir a materialidade (universal 

e una), trata-se exatamente da reflexão verdadeira. A característica da elasticidade, 

                                                     
12 Pois subjetivamente, se cai em ecletismo e sofística, afirmará Lenin. 
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entre a definição do que é como algo que pode não ser, é a própria dialética (LENIN, 

2011, p, 113). 

Fica claro que ambas as teorias, a lógica hegeliana e o desenvolvimento do 

reflexo leniniano fundamentado em Marx, reconhecem a centralidade do ser no 

processo de compreensão da realidade. Ora, desenvolvimento fundamental na Lógica 

e, em específico, no caderno primeiro, é tratar sobre a categoria do ser que, como foi 

visto, para Hegel se une à consciência. Registre-se, baseados nos apontamentos de 

Lenin, que a hegeliana dinâmica dialética do ser (ele mesmo oriundo do seu oposto, o 

não-ser) se trata da superação do Sein, que seria o ser puro; em Dasein, oposto àquele, 

pois se ocupa do ser determinado, o ser em si existente na concretude; e, por fim, à 

Fürsichsein, já possuidor de determinação, se refere ao devir relacionado ao Sein e 

Dasein (LENIN, 2011, p. 109 - 112).  

O grande ponto de diferença entre essa categoria e sua compreensão no 

materialismo de Marx e Engels, Lenin na sua esteira, é que o ser não se confunde com 

a consciência pois, apesar de estarem em relação na atividade do trabalho, ele lhe é 

ontologicamente anterior (LUKÁCS, 2013).  

Assim, se faz importante e necessário enfatizar aquela diferença entre a 

dinâmica do movimento de cada pensador, pois desse modo, apresentando 

contradição definitiva entre a lógica hegeliana e a teoria materialista do reflexo. 

Resgate-se, portanto, o dito anteriormente sobre o fato de que, para Hegel, o 

movimento da consciência, da vida e da natureza, ou seja,  do todo, se funda 

abstratamente. Nesse sentido, a doutrina do ser é também, em grande medida, a 

doutrina da consciência. Inversamente, em Lenin e na teoria marxiana, a lógica, a 

teoria do conhecimento e tantas outras manifestações da consciência, é que se fundam 

no todo social (LENIN, 2011, p. 100). Existe ser sem consciência, mas não consciência 

sem ser. 

Apresenta magistralmente Marx a superação entre a positividade e 

negatividade da teoria hegeliana para o materialismo histórico-dialético quando 

afirma-se “abertamente  discípulo”  de  Hegel,  ao  mesmo  tempo  que  “sua  antítese 

direta”: 

Por sua fundamentação, meu método dialético não só difere do hegeliano, mas é 
também a sua antítese direta. Para Hegel, o processo do fundamento, que ele, sob 
o nome de idéia, transforma num sujeito autônomo, é o demiurgo do real, real que 
constitui apenas a sua manifestação externa. Para mim, pelo contrário, o ideal não 
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é nada mais que o material, transposto e traduzido na cabeça do homem (MARX, 
1983, p.  20). 
 
 

Diz ainda: 

 
Em sua forma mistificada, a dialética foi moda alemã porque ela parecia tornar 
sublime o existente. Em sua configuração racional é um incômodo e um horror para 
a burguesia e para os seus porta-vozes doutrinários, porque, no entendimento 
positivo existente, ela inclui ao mesmo tempo o entendimento da sua negação, da 
sua desaparição inevitável; porque apreende cada forma existente no fluxo do 
movimento, portanto também com seu lado transitório; porque não se deixa 
impressionar por nada e é, em sua essência, crítica e revolucionária (MARX, 1983, 
p. 21). 

 

Por fim, essa última passagem ilustra a crítica leniniana geral ou, mais 

especificamente, da teoria materialista do reflexo exposta por Lenin nos seus Cadernos 

sobre a dialética de Hegel. Contraditoriamente, a teoria lógico-hegeliana carrega, em 

seu idealismo, problemas intrínsecos ao entendimento do real, pois o mistifica. Mas 

ao mesmo tempo, o método dialético que lhe compõe é imprescindível para aquele 

autêntico entendimento racional. Essa crítica, de Marx, mas também leniniana, se 

estende aos dois outros cadernos, os quais, dados os limites deste trabalho, precisarão 

ser comentados em outro espaço. 

 

A modo de conclusão 

 

Na positividade da afirmação do caráter necessário do método dialético 

hegeliano, Lenin aponta claramente, durante os três cadernos, o nível de profundidade 

da influência da teoria de Hegel no materialismo histórico-dialético, portanto, em sua 

próprio pensamento. Está inclusa aí, obviamente, a teoria do reflexo, pois não se deve 

perder de vista que o debate sobre os princípios lógicos e metodológicos – apesar de 

não se identificarem – confrontam-se com a discussão sobre a relação objeto-sujeito 

para compreensão do entorno social a partir da cientificidade marxiana. 

Dito isso, nesta pesquisa, partindo de uma retomada do pensamento kantiano 

e de outras informações julgadas importantes, foram apresentados aspectos da teoria 

materialista do reflexo em Lenin. Primeiramente, do debate sobre o conceito de lógica 

em Hegel, foi possível elencar discussões que lhe acompanham enquanto convergentes 

(ou não) ao Lenin dos Cadernos, como a dinâmica entre forma e conteúdo, sobre a 
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coisa em si e o objetivismo, além da categoria da totalidade. Na sequência, da dinâmica 

entre ideia e materialidade, foi alcançado de maneira clara ponto de discordância entre 

os autores e o que cada um representava. E por fim, da exposição mais direta sobre o 

método dialético e o desenvolvimento de tópicos como os conceitos de realidade, 

movimento, transformação e elasticidade, pôde-se, enfim, expor sobre a categoria do 

ser nos diferentes sistemas: em Hegel em unidade com a consciência, e em Marx, 

Engels e, por extensão, Lenin, como inserida na dinâmica do ato criador da realidade, 

o trabalho, de forma tal a manter uma relação ontologicamente determinante das 

diversas manifestações da consciência. 

Tratar, portanto, da doutrina do ser e do método dialético mostrou-se discussão 

importante no que diz respeito à compreensão de parte, e do todo, da Grande Lógica 

de Georg Hegel. Mas não só isso. Foi de fato fundamental, como hipostasiado de início, 

para delimitar em maior profundidade os princípios ontológicos marxianos, tão típicos 

e caros da atividade do pensar humano, de compreensão do real, condensados na 

teoria do reflexo leniniana. Em outras palavras, se mostrou essencial o entendimento 

dos princípios dialéticos apresentados enquanto instrumentos compreensivos da 

organização da sociedade, o que se apontou possível através do método marxiano 

representado pela teoria materialista do reflexo. Por possibilitar esse nível 

compreensão e pela função social que adquire em sua tomada pela classe trabalhadora, 

é imperioso ter acordo com Marx: a dialética hegeliana é em essência revolucionária. 
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O que é História  

 

Dado o teor do trabalho e a forma como o próprio Hegel trata a “História”, 

achamos necessário começar pelas noções básicas que nos limitam ao tratar da 

História como um conceito não pré-determinado.  

Para Hegel, existem diferenciações essenciais das interpretações existentes, que 

são muito importantes antes de, de fato, introduzir a sua Filosofia da História. Ele, ao 

executar essas diferenciações, divide a História em três interpretações centrais:  

 

A História Original 

 

A História original é aquela que Hegel entende como a primeira a existir aos 

seus olhos ocidentais, que era uma História tratada pelos historiadores gregos de uma 

forma muito simples. Os historiadores gregos estavam preocupados com a 

imortalização dos acontecimentos, de forma que, para Hegel, seu trabalho se aproxima 

muito do trabalho dos poetas de seu tempo, porque suas tarefas não eram tão 

diferentes: os historiadores transformavam os acontecimentos de seu tempo em 

criações da imaginação, de forma que a História carregava muito do autor consigo, 

como na arte, e este, por sua vez, tentava preservar o espírito do acontecimento, não 
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excessivamente preocupado com quaisquer fatos que o cercassem, de modo que difere 

da próxima interpretação da História3. 

 

História refletida 

 

Esta interpretação, como o nome sugere, não tenta preservar o espírito do 

acontecimento, de forma que não está mais presa ao espírito do presente. Hegel a 

classifica em História geral, que é a história como aprendemos na escola, que se 

preocupa em dar o que se entende como fatos e em não dar a impressão de que o 

historiador entende completamente tudo o que aconteceu4. Também classifica em 

pragmática, que é área da História dedicada ao aprendizado dos governantes; para 

isto, Hegel descreve a pragmática como a História onde são excluídas todas as 

motivações humanas dos acontecimentos, dessa forma esvaziando-os de seu conteúdo 

lógico, e estes são refletidos como uma "experiência da História"5. Hegel entende que, 

ao excluir as condições que envolvem os acontecimentos na história, não resta aos 

governantes o que aprender.  

Também classifica em crítico, que se trata, como o nome sugere, do julgamento 

crítico das narrativas históricas em relação a sua credibilidade; os próprios autores não 

trataram esta interpretação como uma modalidade da História. A quarta versão da 

História Refletida não recebe um nome, mas Hegel a caracteriza como parcial e esta 

tem grande importância para a história que Hegel vai tratar na Filosofia da História; é 

assim porque, ao ser parcial, esta história estuda a fundo os diversos aspectos da 

humanidade que, de um ponto de vista simplório e reducionista, poderiam ser 

considerados futilidades (como por exemplo, a história da arte)6. 

 

História filosófica 

 

Aqui começa a base do intuito do nosso trabalho. Por baixo, a Filosofia da 

História em geral é apenas a sua "observação refletida", como descrito por Hegel. Para 

                                                     
3 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. A Razão na História: Uma instrução geral à Filosofia da História. 
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4 Ibidem, Pág 48; 
5 Ibidem, Pág. 51; 
6 [§703] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologia do Espirito. Petrópolis: Vozes. 2014. Pág. 
464; 
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Hegel, dado que o pensamento está presente e é indissociável em toda matéria 

humana, a História parece interferir nessa presença ao submeter o pensamento 

humano ao real existente, criando uma aparente contradição entre as atividades. 

Nesta contradição, Hegel vai esclarecer que a Razão governa o mundo, logo a 

filosofia é necessariamente a contemplação da História7. 

 

O que é Astúcia da Razão  

 

A Astúcia da Razão é um conceito de grande importância para a justificação da 

afirmativa de Hegel, que a Razão governa o mundo, além de sua consequência para a 

Filosofia. Seguiremos a progressão de pensamento em que Hegel tenta nos guiar a esta 

conclusão.  

Hegel afirma que a Razão governa o mundo e nisto está a astúcia8. A Razão é o 

poder de produzir a intenção e a ação, é substância da realidade e o seu próprio 

alimento, de forma que a Razão não só é o que interpreta o real, como produz uma 

intenção a partir dele e uma ação que o guia. Desta maneira, Hegel já rejeita a 

possibilidade de que a História seja governada pelo simples acaso e, numa interpelação 

pessoal, pede ao seu público que tenha fé que existe razão na História, mas não fé 

realmente (talvez pedir fé seja um modo dissimulado de pedir disposição), porque 

nesse caso Hegel dá provas de que a História representa necessariamente o caminhar 

do Espírito do Mundo, que possui uma essência única que aparece na História do 

Mundo. 

Para demonstrar a ideia de que a História não é produto do acaso, Hegel dá dois 

exemplos anteriores: o de Anaxágoras, que ensinou que existem leis que governam a 

natureza, mas a elas não atribuia inteligência ou razão humana, de maneira que a 

natureza permanecia abstrata (separada) da razão humana; Hegel também dá como 

exemplo a "Providência", que se assemelha mais a Astúcia da Razão9.  

A Providência é a Providência divina, e esta governaria os acontecimentos no 

mundo, se assemelhando a Razão num aspecto importante que explicaremos: a 

Providência se trata de uma sabedoria com poder para chegar a um objetivo final 

                                                     
7 HORTA, José Luiz Borges. História do Estado de Direito. São Paulo: Alameda, 2011, Pág. 21; 
8 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. A Razão na História: Uma instrução geral à Filosofia da História. 
São Paulo: Centauro Editora, 2012, Pág. 55 - 56; 
9 SALGADO, Joaquim Carlos. A ideia de justiça em Hegel. São Paulo: Edições Loyola. 1996, 321; 
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absoluto, dessa forma muito semelhante ao entendimento hegeliano da Razão. O 

problema na Providência, além de vir de um ente além da humanidade, é que nela é 

pressuposto que existe um plano maior que nos é vedado saber, enquanto na Razão 

temos justamente a garantia de que o saber estará em nós10. 

A Razão se assemelha pois possui esse poder e um objetivo, mas Hegel atribui 

a nós e a fonte desse poder.  

 

Os fins da Razão 

 

 Nesta parte, entendemos que a Razão não segue seu caminho a esmo, mas busca 

necessariamente chegar a um fim na História do Mundo. 

Hegel entende que é preciso conhecer a Razão para compreender o seu governo 

do mundo, ou ele sabe que seriam apenas palavras bonitas e vazias, então, como 

esclarecimento inicial, ele põe a Razão enquanto relacionada ao mundo e nisso inclui 

o questionamento do objetivo final da História do Mundo em ideia e na concretização. 

Essa História do Mundo é analisada como ideia, no concreto e no pensado, dado que 

o concreto influencia o andamento da História, mas pondo como centro do movimento 

o Espírito e seu caminhar11.  

Nisso, um dado importante é que a essência do Espírito é a liberdade, pois o 

Espírito só tem seu poder absoluto ao ser livre, enquanto qualquer outra propriedade 

do Espírito existe puramente para alcançar a liberdade. 

Aqui, Hegel já da algo do Aparecer do Espírito na Fenomenologia. O Espírito é 

o próprio ser e existe por si mesmo, nada existe fora dele, nisto o Espírito é livre, por 

não precisar de nada externo a si, ele está em si mesmo e esse estar em si é 

autoconsciência. Para explicar isso, Hegel dá algo que será melhor dado na Lógica, as 

duas fases da consciência, divididas entre o saber e o que eu sei (ser, essência, 

conceito)12.  

A autoconsciência é o momento em que o saber e o conteúdo do saber 

coincidem. Para nós, o melhor modo de explicar essa coincidência é o próprio Deus, a 

                                                     
10 GONÇALVES, Marcia Cristina Ferreira. O Belo e o Destino. São Paulo: Edições Loyola, 2001, Pág. 
262; 
11 REIS, José Carlos. História da “Consciência histórica” ocidental contemporânea, Hegel, Nietzsche, 
Ricoeur. Belo Horizonte: Autentica editora, 2013, Pág. 79-80; 
12 [§19]HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Enciclopédia das ciências filosóficas em compendio: Volume 
I - A ciência da lógica. São Paulo: Edições Loyola, 2012, Pág. 65-66; 
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quem Hegel assemelha a Razão. Na bíblia, quando homens assustados questionam a 

Deus quem ele é, Ele responde "Eu sou", " Eu sou quem sou", e assim Deus, sendo 

absoluto, claramente tem algo que o Espírito busca para ser Espírito absoluto, sendo 

Deus, como Hegel dá, uma das três formas de compreensão do Absoluto (Filsofia, Arte, 

Religião)13. 

Tendo essas explicações, Hegel determina que a História é a imagem, como uma 

projeção, do Espírito num esforço de autoconhecimento. Talvez, esclarescendo ainda 

mais, a passagem da História mostra o caminhar que o Espírito exerce buscando o 

autoconhecimento, a liberdade. 

Hegel dá os exemplos de como esse caminhar histórico se dá e sua 

concretização, mas introduziremos um exemplo mais próximo à área de estudo que 

nos é comum, como estudante de Ciências do Estado e Doutorando em Teoria da 

Justiça. 

Para introduzir esse exemplo: 

 

O vetor de realização da liberdade 

 

 A liberdade determinada por Hegel é um conceito interior, de maneira que sua 

concretização ainda se dará através dos meios capazes de exteriorizar essa liberdade, 

no que entendemos por concreto. Aqui, Hegel faz uma diferenciação da unidade 

mínima relevante à História. 

É normal que pensemos primeiro nas ações individuais de homens movidos por 

necessidades quando pensamos em História, mas dado o tamanho da humanidade o 

homem com indivíduo é irrelevante. Como pode ser visto na “Filosofia da História” e 

na obra “Hegel e o Destino”, da Professora Doutora Márcia Cristina Ferreira 

Gonçalves, o Espírito a que Hegel se refere na realização do fim da História é 

representado na humanidade como espécie, de maneira que o indivíduo já nasce como 

um integrante a espécie e só possui individualidade ao morrer. Dentro disso, é 

importante perceber que o relevante para a História são os grupos que de fato tem o 

poder para determinar algo em seu caminhar, de maneira que Hegel determina que a 
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unidade mínima relevante para sua Filosofia da História é o Espírito nacional14. 

 Para Hegel, as paixões que rasgam os homens são relevantes num sentido de 

decadência, os impérios tomados por tais ímpetos tendem a cair, por mais civilizados 

que sejam, como se viu ao longo da História. Esses ímpetos parecem dominar a 

humanidade, de maneira que o Espírito absoluto, que alcança satisfação em si mesmo, 

parece distante e improvável; no entanto, Hegel diz também que essa paixão que leva 

os homens em desejos individuais, existindo, é também a força que faz alcançar 

vontades universais.  

Os tropeços das paixões individuais podem ser entendidos precisamente como 

os desvios que Hegel descreve que o caminhar possui. O Espírito ainda não absoluto 

não possui saber absoluto, de maneira que por vezes vivemos momentos na História 

em que parece não haver salvação para a humanidade, mas essa capacidade de analisar 

criticamente é o que em si prova o contrário. O Espírito é capaz de pensar 

racionalmente e em seus desvios existe a oportunidade para se encaminhar mais 

acertadamente, de maneira que sempre podemos esperar erros exorbitantes, mas 

podemos também esperar tempos melhores e um caminhar na direção que nos leva ao 

Espírito livre. Cada erro acresce ao conhecimento humano da liberdade humana15. 

Daí temos a existência do Estado, vetor da busca pela liberdade, que é 

considerado bom quando sua vontade coincide com a vontade dos seus cidadãos. O 

problema é o Estado não nasceu pronto, nem sempre possuiu objetivos tão claros. 

 

História do Estado 

 

 Para Hegel, o Estado vem como a concretização da Razão na História, 

representando as unidades mínimas humanas relevantes como uma coletividade que 

age sob uma só vontade, de maneira que a História começa a ser filosófica de fato 

somente quando existe um Estado para realizar o caminhar na História. Desta 

maneira, é importante observar que a partir do momento que existe um Estado, os 

grupos nacionais exercitam sua paciência enquanto tentam equilibrar a autoridade 

que os une sob uma nação e sua vontade como povo. 
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Aqui Hegel cita diretamente o exemplo que gostaria de dar para o caminhar 

histórico. “O simples instinto social contém implícito o objetivo consciente de 

assegurar a vida e a propriedade, uma vez estabelecida esta sociedade fundamental, o 

objetivo torna-se mais abrangente”, diz Hegel. Isso se trata da criação e evolução do 

Estado de Direito, que em seu primeiro passo surge como Estado Liberal, que busca 

garantir puramente a propriedade e a vida como propriedade, de maneira que esses 

direitos fundamentais não satisfarão a humanidade que se quer livre por muito 

tempo16. 

 Hegel veio de tempos mais simples e ainda que tenha uma teoria que abranja 

toda a realidade, tem como exemplo uma versão do Estado que, na visão 

contemporânea, vive um processo de julgamento, em que é considerado muito básico 

e insuficiente para a liberdade humana, ao mesmo tempo que provoca saudades 

naqueles que não o compreendem verdadeiramente e desejam criticar o Estado 

Democrático de Direito contemporâneo em sua execução. 

 O que vemos de importante no caminhar do Estado em sua execução é que nos 

momentos de grandes mudanças, em que o Estado muda seus princípios para atender 

a vontade do povo e tentar alçar o povo a real liberdade, é que no momento de sua 

criação, o que se deseja é que a nova versão do Estado alcance a liberdade, faça o bem, 

etc., mas o que se consegue de fato são as reais consequências das decisões racionais 

feitas na confecção do novo Estado. O autor José Carlos Reis escreve: 

 

Na obra Princípios da filosofia do direito, sustenta que ‘a tarefa do filósofo é 
compreender o que é, pois o que é, é a Razão. A Razão é a efetividade presente,e a 
filosofia é uma reconciliação com a efetividade. A Razão deve estar em paz com a 
realidade efetiva. A filosofia não pode ensinar como o mundo deve ser, pois sempre 
chega depois. Enquanto pensamento do mundo, a filosofia só chega quando a 
realidade efetiva se esgotou. Quando o filósofo aparece, a vida já é velha e só pode 
ser conhecida: a ‘coruja de Minerva levanta voo no crepúsculo.’17 

 

 Aqui, o que o autor acrescenta ao nosso raciocínio é de grande valor, pois 

podemos entender a Razão, que como intenção e ação tem o poder para mover a 

história, mas o pensar filosófico que analisa o feito só pode vir depois, não nasce pronto 

como um livro de intruções, em que basta seguir o escrito para alcançar liberdade, mas 

                                                     
16 HORTA, José Luiz Borges. História do Estado de Direito. São Paulo: Alameda, 2011, Pág. 24; 
17 REIS, José Carlos. História da “Consciência histórica” ocidental contemporânea, Hegel, Nietzsche, 
Ricoeur. Belo Horizonte: Autentica editora, 2013, Pág. 51; 
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é preciso ter a paciência que leva ao conceito, enquanto a razão age e a filosofia procura 

entender. Em Hegel: 

 
Todos os fatos históricos são legítimos como manifestação do espírito: o poder é 
absolvido, o despotismo anistiado, os males perdoados, o Estado prussiano 
legitimado18 

 

Outra noção importante é esta que mostra que, para Hegel, a História não 

possui por si só um teor moral, de bom ou mau, que podemos usar para apagar um 

trecho dos nossos acontecimentos. Ter memória de alguns dos traumas que se 

passaram a o longo da nossa História é o que permite que a humanidade reencontre 

seu caminho. A noção de bom ou mau pode ser usada para determinar a História de 

um ponto de vista afetivo, quase individual, mas não é a afetividade que determina os 

caminhos do Estado na História, mas o saber filosófico produzido. O puro saber afetivo 

de um evento na História não fornece nem de longe o saber mínimo para se fazer um 

juízo do que precisa ser feito do momento para o futuro. 

Assim, é importante entender que: 

 

A totalidade não é um dado eternamente idêntico a si, mas autocriação progressiva 
no tempo. O homem é movimento histórico dialético: a sua ação é teleológica, 
criadora, negadora do dado, projeto, obra, futuro. O saber objetivamente real só 
pode ser exposto como sistema: descrição adequada, circular, total.19 

 

 Agora, concluímos falando sobre o movimento dialétivo que move a História. 

 

A Dialética na Filosofia da História 

 

O Professor Doutor José Luiz Borges Horta, em sua obra “História do Estado 

de Direito”, descreve o caminhar do Estado como um pêndulo que transita entre o 

poder e a liberdade20. 

Em seu livro, Horta utiliza da mitologia grega para mostrar uma oposição que 

reside na mente humana desde tempos antigos, traçando uma oposição entre os deuses 

Apolo e Dionísio, sendo o primeiro representativo a razão, ordem, ponderação; e o 

segundo, do excesso, do poder que inebria. De forma que eles são, cada um de seu lado, 

                                                     
18 Idem; 
19 Ibidem, Pág. 61; 
20 HORTA, José Luiz Borges. História do Estado de Direito. São Paulo: Alameda, 2011, Pág. 22; 



 

 
 
 

Karla Rebeca de Queiroz Rangel & Arthur Nadú Rangel | 393 

 

representativos do pêndulo que se balança ora para um lado, ora para outro, ao longo 

da História, de formas que se veem exemplos de transições de períodos de liberdade 

para períodos de grande autoritarismo e vice-versa. 

Com isso, Horta diz que o Estado de Direito, em seu evoluir, busca encontrar a 

posição equilibrada entre a autoridade e a liberdade individual, procurando a posição 

que garantirá a liberdade não do indivíduo, mas do povo, tentando satisfazer a vontade 

que levará o Espírito nacional ao Espírito do Mundo, na medida em que descobre 

como21. 

A Dialética que vemos nas astúcias da razão está justamente nos “erros”. Hegel 

fala de um impulso humano para a perfectibilidade, de uma visão do progresso como 

algo bom, o puro resultado buscado. Diferente disso, Hegel determina algo como um 

processo evolutivo, que envolve algo mais profundo do que a pura determinação do 

fim. A evolução, diferente das outras ideias de progresso, não está sujeita ao acaso ou 

passiva diante das “mancadas” do destino, ao contrário, as contingências estão sob o 

controle da evolução, não apenas isso, são utilizadas em prol da evolução. 

Na medida em que o Estado assume uma posição que não satisfaz ao Espírito, 

este descobre o que o Estado é e o que não deve ser, dessa identidade-não identidade, 

dialeticamente é descoberto o que deve ser, numa suprassunção que será seguida de 

outros processos dialéticos que comecem dela mesma. A evolução não é um processo 

pacífico, mas uma luta do Espírito contra si, de cada queda de civilização surge um 

esforço de construção, de forma que “a história universal representa, pois, a marcha 

gradual da evolução do princípio cujo conteúdo é a consciência da liberdade”22. 
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Introdução 

 

O período compreendido entre a República de Weimar e o Consenso de 

Washington – para além de todas as tragédias perpetradas por ideologias totalitárias 

durante este intervalo – nos legou um arcabouço teórico para interpretação do Estado 

que talvez nenhum outro período tenha produzido em tão pouco tempo e de forma tão 

profunda. 

Tanto a República de Weimar, quanto o chamado Estado de bem-estar social – 

que foi aprimorado após o fim da Segunda Guerra Mundial e encerrado na década de 

80 –, são momentos históricos precedidos por choques políticos e ideológicos 

profundos, como também foram sucedidos por desdobramentos que (re)configuraram 

todo o debate sobre as possibilidades e finalidades do Estado enquanto instância capaz 

de recepcionar a totalidade ética de um povo e efetivar sua liberdade “objetiva que se 

realiza na forma de ordem e a liberdade subjetiva que se efetiva na esfera do 

indivíduo”3. 

A concepção de Estado que aqui se debate têm suas bases teóricas interpretadas 

dentro do sistema filosófico hegeliano, para quem “O Estado é o caminhar de Deus no 

mundo: seu fundamento é a força da razão que se realiza como vontade”4. Ou, nas 

palavras de Joaquim Carlos Salgado  

                                                     
1 Mestrando, Universidade Federal de Minas Gerais. lobatista@gmail.com 
2 Doutorando, Universidade Federal de Minas Gerais. vercampestre@gmail.com 
3 ALVES, Adamo. D.; SANTOS, Maria Clara O. A concepção de Estado, suas dimensões e seus desafios 
no pensamento de Hegel. In: XVIII Encontro Nacional do CONPEDI-Maringá/PR, 2009, Maringá/PR. 
Anais do XVIII Encontro Nacional do CONPEDI-Maringá/PR. Florianópolis/SC: Fundação Boiteux, v. 
1. p. 5082-5100, 2009, p. 5086. 
4 HEGEL. G.W.F. Princípios da filosofia do direito. Tradução de Orlando Vitorino. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000, p.149. 
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O Estado é o revelar-se do Espírito como resultado de um processo histórico 
(Gang) pelo qual o Espírito se mostra como absoluto, como razão ou liberdade que 
a representação religiosa denomina Deus (Gott) e que encontra seu momento de 
plena realização na sociedade humana ou no mundo (Welt). O Estado realiza assim 
o absoluto, o Espírito na sua totalidade como instituição necessária e não como 
criação particular contingente. 5  

 

José Luiz Borges Horta, em seu livro “História do Estado de Direito”, ao 

comentar esta famosa passagem hegeliana, esclarece que 

 
(...) é isso que o Estado é, o caminhar do absoluto, o caminhar de Deus, Deus ai 
não no sentido judaico, mas no sentido de logos; o caminhar do logos na terra, a 
Razão feita História. O Estado de Direito aparece no final da modernidade como a 
grande conquista que vai propiciar o resgate do legado clássico. É ali, com o Estado 
de Direito, que se produz a doutrina dos direitos fundamentais.6   

 

A doutrina dos Direitos Fundamentais a que alude o referido professor ganha 

força e urgência com o advento da Revolução Francesa, que legou – como uma das 

principais tarefas do Ocidente – o desenvolvimento e garantia desta nova concepção 

de direitos na racionalidade de Estado descrita por Hegel.  

 

Entre a República de Weimar e o Consenso de Washington 

 

O período que se seguiu à Revolução Francesa e à consolidação das bases de um 

Estado que atendesse aos anseios revolucionários ainda resguardava uma série de 

acontecimentos que sacudiriam o século XIX e preparariam os acontecimentos que 

marcaram o século XX7. A Revolução de 1848, bem como a unificação Alemã são 

acontecimentos que também justificarão as lutas políticas que deram origem à 

República de Weimar.  

Se num primeiro momento o legado da Revolução Francesa se mostrou 

estritamente liberal e formalista, não contemplando as questões materiais que 

assolavam as populações desfavorecidas, a Revolução de 1848 – munida pelas ideias 

do Manifesto Comunista de Karl Marx – cuidará de acrescentar à tarefa iniciada com 

a Revolução Francesa o desenvolvimento de um Estado que também se ocupasse de 

                                                     
5 SALGADO, Joaquim Carlos. A Idéia de Justiça em Hegel. São Paulo: Loyola, 1996, p. 402. 
6 HORTA, José Luiz Borges. História do Estado de Direito. São Paulo: Alameda, 2011, p. 244. 
7  Ver BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado social. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2011 
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propiciar condições materiais para o exercício da mesma liberdade que agora ele 

cuidava de assegurar.  

A igualdade se soma ao ideal de liberdade como tarefa que também deverá ser 

desenvolvida e assegurada no âmbito do Estado, considerando, ainda, a emergência 

do ploretariado como força política em contraposição à elite burguesa na construção 

do Estado de Direito. 

A República de Weimar e, posteriormente, o aprimoramento do chamado 

Estado de bem-estar Social são marcos fundamentais para a reflexão do embate8 entre 

estes dois Direitos tão caros para a história Ocidental.  

Em artigo dedicado à reflexão sobre as posições de Carl Schmitt em relação à 

Constituição de Weimar, Adamo Dias Alves e Marcelo Cattoni iniciam o texto 

apontando as principais características do período que influenciarão todo 

constitucionalismo posterior.  

 
A Constituição de Weimar de 1919 é um marco para o constitucionalismo social, 
assim como a sua predecessora, a Constituição do México de 1917. O movimento 
constitucionalista que abarca estas duas constituições e uma série de outras que 
surgiram após, determina uma ênfase na defesa dos direitos sociais, como a 
melhora nas condições de trabalho, de saúde, de educação, de um incremento nas 
políticas públicas e busca uma diminuição da desigualdade social. Portanto, estas 
constituições declaram ao lado dos direitos individuais, os direitos sociais que 
prescrevem uma prestação positiva por parte do Estado em razão do princípio de 
igualdade material. Para esta prestação positiva do Estado entende-se como 
necessária a intervenção estatal nos domínios sociais e econômicos o que 
contrariou os adeptos do liberalismo econômico que rechaçam esta ingerência.9 

 

 Gilberto Bercovici, no estudo “Constituição e Estado de Exceção Permanente - 

atualidade de Weimar”, dedicado ao mesmo período, esclarece que as constituições 

elaboradas após a Primeira Guerra Mundial têm em comum a característica de tentar 

compatibilizar os direitos individuais com os chamados direitos sociais, encontrando 

na Constituição da República de Weimar a mais célebre tentativa de harmonização 

                                                     
8 “Identificamos na história ocidental uma tensão permanente entre a matéria em dionisíaca ebulição e 
a forma apolineamente forjada. O mundo grego, assim, legou-nos o olhar sobre o poder, a polis, a 
democracia; já Roma, com o poderoso racionalismo estóico (apolíneo), descobre a pessoa e o direito. O 
medievo, alienação do Espírito, é todo ele dionisíaco, soturno, imerso nas trevas das quais emerge o 
poder absoluto da Igreja, e a seguir o absolutismo do Estado Moderno. O Estado Liberal de Direito é a 
reação do apolíneo, com a formalização das liberdades e o cerceamento do poder. O Estado social é o 
retorno Dionisíaco, e por vezes barrocamente contraditório, do poder, ora mais, ora menos embriagado 
de si” HORTA, José Luiz Borges. História do Estado de Direito. São Paulo: Alameda, 2011, p 22. 
9 ALVES, Adamo. D.; OLIVEIRA, Marcelo A. C.. Carl Schmitt versus Weimar. In: Congresso Nacional 
do Conpedi- São Paulo/SP, 2009, São Paulo. Anais do XVIII Congresso Nacional do Conpedi- São 
Paulo/SP. Florianópolis/SC: Fundação Boiteux, v. 1. p. 5632-5647, 2009, p. 5663. 
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destas forças políticas, influenciando as constituições que foram elaboradas 

posteriormente.  

Segundo este autor, “a Constituição de Weimar foi elaborada sem maiorias 

claras, em um contexto político cujo equilíbrio era precário e instável” 10 e no qual se 

buscava legitimar a República por meio da democracia e do Estado Social, consistindo 

em um projeto audacioso e sempre subestimado por seus críticos11. 

De fato, o período em que se desdobra a República de Weimar é marcado por 

uma incansável luta entre concepções políticas divergentes na tentativa de viabilizar 

um Estado que correspondesse e compatibilizasse a convivência de uma burguesia 

cada vez mais poderosa em contraposição a uma busca de protagonismo dos 

movimentos de massa – que no século XX buscarão a sonhada revolução, bem como 

sua receptividade parlamentar na condução do Estado12.  

Dois movimentos conduzidos pelo ploretariado – revolução e atuação 

parlamentar – que, juntos, abalarão a forma de atuação das elites políticas, como 

também as estruturas da própria critica que sustentava13 a retórica da revolução e da 

esperada superação do Estado.  

                                                     
10 BERCOVICI, Gilberto. Constituição e Estado de exceção permanente: atualidade de Weimar. Rio de 
Janeiro: Azougue, 2004, p. 26. 
11 Em outro trabalho, dedicado à análise da tensa e complexa relação entre política e Constituição, 
Bercovici retorna a República de Weimar para situar este debate que se mantêm atual na cultura 
ocidental. Segundo o autor “A tentativa, nem sempre bem sucedida, de conciliar o constitucionalismo 
com a democracia vai, na Europa, ter início com a Constituição alemã de 1919, a célebre Constituição de 
Weimar. Será sob a vigência desta Constituição que ocorrerá o famoso e, até hoje, fundamental, debate 
sobre os métodos do direito público, iniciado quando Hans Kelsen propõe a aplicação do método 
jurídico positivista até as últimas conseqüências, gerando, nas palavras de Heller, uma “Teoria do 
Estado sem Estado”. O debate, então, vai se dar, segundo Olivier Beaud, em torno das concepções 
neohegelianas e neokantianas de Estado e Constituição: entre a idéia de que a Constituição é a lei da vida 
política global de um Estado, ou seja, está ligada ao “ser” político do Estado e a concepção de que a 
Constituição é uma regra de direito que apenas regula o comportamento estatal, estando ligada ao 
“dever ser” do Estado. Em suma, a Constituição é entendida como regime político-social do país (idéia 
defendida por autores das mais diversas tendências ideológicas, cujas origens estão em Hegel, passando 
por Ferdinand Lassalle e Lorenz von Stein) ou entende-se a Constituição limitada ao texto 
constitucional, regulando os comportamentos dos agentes estatais (idéia defendida pelo neokantismo e 
o normativismo positivista).” BERCOVICI, Gilberto. Constituição e política: uma relação difícil. São 
Paulo: Lua Nova; Revista de Cultura e Política, n. 61, p. 5-24, 2004, p. 7.  
12 Ver LOUREIRO, Isabel. A revolução alemã. São Paulo: Unesp, 2005. 
13 “Não nos deve surpreender que o medo ou a esperança da revolução fossem vívidos e fortes. Agora 
sabemos que não iriam ser de maior conseqüência nos anos após 1848. De fato, escrever sobre a 
revolução social nestas décadas é semelhante a escrever sobre serpentes na Inglaterra: elas existem, mas 
não como uma parcela significativa da fauna. A revolução européia, tão próxima – talvez tão real – no 
grande ano de esperança e desapontamento, desapareceu de vista. Marx e Engels, tinham, como 
sabemos, depositado esperanças no seu reaparecimento nos anos imediatamente subseqüentes. Eles 
olharam seriamente para uma nova explosão geral em seqüência à (e conseqüência da) grande 
depressão global econômica de 1857. Quando isto não aconteceu, eles não a esperaram mais num futuro 
previsível, e certamente não mais na forma de um outro 1848. É naturalmente bastante errôneo supor 
que Marx transformara-se numa espécie de social-democrata gradualista (no sentido moderno do 
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A transição entre as aspirações revolucionárias para uma atuação do 

proletariado por meio de partidos que obtinham vitória no parlamento alemão foi 

descrita por Otto Kirchheimer, em seu artigo sobre a Formação e atualidade de 

Weimar: 

Segundo a concepção tradicional dos países ocidentais, é o parlamento que assume 
a tarefa de realização da democracia, de sua transposição para a praxis estatal. De 
maneira geral, a Constituição de Weimar seguiu esta tradição e, por isso, recusou 
todas as propostas submetidas na época pelo USPD, na Assembléia Nacional, que 
tinham as experiências da revolução russa como modelo.14 

 

Isabel Loureiro, em seu livro dedicado ao estudo da Revolução alemã, também 

destaca um dos períodos em que a retórica revolucionária do ploretário começa a se 

alterar para que as mudanças sociais fossem promovidas por meio das instituições 

políticas do Estado e não com a sua superação. A luta por reformas políticas e 

econômicas em uma sociedade marcada pela velha estrutura burguesa marcará 

profundamente os anos da República de Weimar, bem como todos os desdobramentos 

posteriores em que as forças políticas tradicionais passaram a disputar com os 

movimentos políticos e parlamentares dos partidos de massas.  

 

Embora no plano teórico os marxistas ortodoxos defensores dos objetivos 
revolucionários tenham levado a melhor, o fato é que, na prática, o reformismo 
dominava o partido. A primeira vez que ele veio conscientemente à tona foi por 
ocasião do debate suscitado em 1898 pelas teses "revisionistas" de Eduard 
Bernstein, amigo de Engels e organizador da imprensa ilegal na época das leis 
antissocialistas. Fazendo uma análise empírica do desenvolvimento capitalista na 
Europa, Bernstein mostrava que as dificuldades econômicas anteriores (período 
que ficou conhecido como a Grande Depressão) haviam sido superadas graças ao 
progresso tecnológico, à expansão do mercado mundial e ao fim da repartição das 
colônias entre os países europeus. E concluía dessa análise que a nova fase do 
capitalismo mostrava a inadequação da velha estratégia baseada na iminência do 
colapso do sistema, e também a necessidade de rever a dialética marxista. Nessa 
linha de raciocínio, o SPD devia dedicar-se a lutar pela melhoria das condições de 

                                                     
termo), ou mesmo que esperasse que a transição para o socialismo, quando viesse a ocorrer, se desse 
pacificamente. Mesmo nos países onde os trabalhadores pudessem se tornar capazes de tomar o poder 
pacificamente através da vitória eleitoral (ele mencionou os Estados Unidos, Inglaterra e talvez a 
Holanda), esta tomada do poder, e a subseqüente destruição da velha política e das instituições, que ele 
via como essencial, iria provavelmente, pensava, levar a uma violenta resistência por parte dos antigos 
dirigentes. E nisso ele era sem dúvida bastante realista. Governos e classes dirigentes, poderiam estar 
prontos a aceitar um governo trabalhista que não ameaçasse sua dominação, mas não havia razão para 
supor, especialmente depois da sanguinária supressão da Comuna de Paris, que eles estivessem 
preparados a aceitar um que o fizesse”. HOBSBAWM, Eric J. A Era do Capital. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1988, p. 245. 
14 KIRCHHEIMER, Otto [1930]. Weimar... e então? Formação e atualidade da Constituição de 
Weimar. Tradução de Bianca Tavolari. Direito e Práxis, n. 2, v. 10, 2019, p. 1527. 
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vida dos trabalhadores no âmbito parlamentar - e deixar de lado a ideia de 
insurreição.15 
 

Por fim, Gilberto Bercovici, ao tratar desta mudança na concepção 

revolucionária de superação do Estado para o desenvolvimento de uma força política 

que disputasse o poder institucional juntamente com as forças burguesas tradicionais, 

no esclarece – citando Hermann Heller – que  

 

a luta de classes é um meio, não um fim em si mesma. No mesmo sentido, a luta 
de classes é um processo positivo, não negativo, ou seja, o socialismo vai 
transformar, não demolir o Estado, pois não há como prever um futuro sem 
Estado. Para Heller, quem fala em repulsa ao Estado está querendo ressaltar a sua 
oposição ao atual Estado capitalista. Na concepção marxista o Estado tem um 
caráter transitório, como o Estado de classe e meio de opressão econômica. O 
estado vigente é realmente um Estado de classe, mas essa não é uma característica 
necessária do Estado, pois ele muda de acordo com as relações sociais de poder. O 
significado atual do Estado, segundo Heller, é distinto do Estado de Mark e Engels. 
A verdadeira questão que se coloca ao socialismo é de que forma combater o 
Estado de classe, não o Estado em si. O proletariado tem interesse também no 
Estado, pois sem ele não há como estabelecer economia socialista: “O socialismo 
não é superação, mas refinamento do Estado. Tão mais próximo estará o 
trabalhador do socialismo, quanto mais positivamente considerar o fenômeno do 
Estado”.16 

 

Os três autores descrevem o contexto em que há uma virada nas concepções dos 

movimentos revolucionários para a busca de uma nova forma de atuação política 

dentro das estruturas do Estado17. Ao longo do século XX, a pretensão dos partidos de 

massa de disputarem o poder político dentro de regras e instituições burguesas 

resultará em grandes tragédias18, bem como na tentativa de desenvolvimento de um 

Estado Democrático de Direito. 

                                                     
15  LOUREIRO, Isabel. A revolução alemã. São Paulo: Unesp, 2005, p. 34. 
16 BERCOVICI, Gilberto. Constituição e Estado de exceção permanente: atualidade de Weimar. Rio de 
Janeiro: Azougue, 2004, p. 118. 
17 “Esse contraste que assim estabelecemos nos permite escapar ao erro usual de muitos que confundem 
o Estado social com o Estado socialista, ou com uma socialização necessariamente esquerdista, da qual 
venha a ser o prenúncio, o momento preparatório, a transição iminente. Nada disto. O Estado social 
representa efetivamente uma transformação superestrututal por que passou o antigo Estado liberal. 
Seus matizes são riquíssimos e diversos. Mas algo, no Ocidente, o distingue, desde as bases, do Estado 
proletário, que o socialismo marxista intenta implantar: é que ele conserva sua adesão à ordem 
capitalista, princípio cardial a que não renuncia. Daí compadecer-se o Estado social no capitalismo com 
os mais variados sistemas de organização política, cujo programa não importa em modificações 
fundamentais de certos postulados econômicos e sociais”. BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao 
Estado social. 5ª. Ed. rev. e ampl. Belo Horizonte: Del Rey, 1993, p. 180. 
18 Ver MÖLLER, Horst. La República de Weimar. La democracia inacabada. Trad.: Paula Sánchez de 
Muniain Cidranes, epublibre, 2012. 
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O aprimoramento do Estado de bem-estar social na segunda metade do século 

XX é resultado da tentativa de compatibilizar dentro de um mesmo Estado o equilíbrio 

dessas forças políticas que, após duas guerras mundiais, precisaram estabilizar – ainda 

que momentaneamente – os conflitos  ideológicos que devastaram 

os anos anteriores.  

Teóricos políticos como Karl Marx, Hermann Heller e Carl Schmitt cuidaram de 

produzir suas próprias interpretações hegelianas e, resguardados os contextos e 

posições ideológicas de cada um deles, é possível dimensionar o quão profundo é - e 

continua sendo - o debate sobre o papel e os fins do Estado.   

Seja na crítica econômica dirigida ao Estado como um aparato burguês, 

produzidas por Karl Marx e, consequentemente, em contraposição à ideia de liberdade 

pensada no sistema hegeliano e suprassumida no Estado; Seja no retorno às bases 

filosóficas hegelianas para dar sustentação ao Estado Social de Hermann Heller no 

período que antecedeu à segunda guerra mundial; Ou, ainda, seja na crítica 

empreendida por Carl Schmitt ao longo do século XX, buscando lugar para acomodar 

o seu Estado Total e reduzindo as concepções do Estado hegeliano a uma manifestação 

superada ao longo do século XIX19, inicia-se o século XXI com toda a efervescência 

teórica ocorrida após o fim da segunda guerra mundial, com o apogeu e crise do Estado 

de bem-estar social, acrescidos da breve e totalizante utopia de uma imaginária 

globalização que, mais uma vez, atestaria o fim do Estado.  

Tanto na República de Weimar, quanto no fim do Estado de bem-estar Social – 

formalizado com a assimilação20 das ideias contidas no chamado Consenso de 

Washington –, a tensão entre soberania do Estado e o exercício autônomo e 

independente do poder econômico pelas forças do mercado estará presente. 

O aspecto econômico que pôs fim à República de Weimar voltará nas bases do 

Consenso de Washington para pôr fim ao Estado de bem-estar social. 

Dois momentos históricos distintos no qual o Estado não conseguiu submeter o 

poder econômico à sua soberania. No primeiro, a solução da crise foi a Segunda Guerra 

Mundial. No segundo, foi a falácia21 de Fim do Estado em prol de uma globalização que 

                                                     
19 BERCOVICI, Gilberto. Constituição e Estado de exceção permanente: atualidade de Weimar. Rio de 
Janeiro: Azougue, 2004, p. 94. 
20 Ver FIORI, José Luís; LOURENÇO, M.S.; NORONHA, J.C. Globalização: o fato e o mito. Rio de 
Janeiro: EdUERJ, 1998. 
21 Ver FUKUYAMA, Francis. O fim da historia e o ultimo homem. Rio de Janeiro: Rocco, 1992. 
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serviria de instrumento retórico para o neoliberalismo que já não carecia mais desse 

Estado obsoleto, pensado e desenvolvido na cultura ocidental desde os seus 

primórdios.  

 

A contemporaneidade e a (re)interpretação do Estado hegeliano 

 

 Em ambos os casos o debate econômico permanece falacioso. Em períodos de 

crise política, o Estado é chamado para assumir as incoerências mercadológicas. Nos 

períodos de bonança, o Estado é descartado pela forças “naturais” e (a)políticas de 

regulação do mercado.  

Com o objetivo de nos ancorar – ainda que momentaneamente – frente à 

variedade de interpretações hegelianas do Estado, nos socorreremos novamente dos 

estudos produzidos pelo professor José Luiz Borges Horta, que, apoiado nas 

contribuições de outros hegelianos, tais como: Jean Hyppolite, Bernard Bourgeois, 

Joaquim Carlos Salgado, esclarece, reunindo a contribuição dos referidos autores, que  

 

é o destino que nos permite viver no Estado, que, para Hegel, é a “razão na terra”, 
“e só nele o homem é livre”: “O Estado não é feito, ele vem a ser e, longe de resultar 
da decisão de vontades individuais conscientes, é em seu devir que estas podem 
desenvolver-se. É assim que, na perspectiva hegeliana, “fora do Estado, o homem 
estará fora da sua essência”, já que “o Estado é a realização da liberdade concreta. 
Fora dele é o mundo selvagem. 22 

 

É a partir do sistema filosófico hegeliano23 que se resgata as contribuições de 

estadistas com o objetivo de se (re)interpretar a história que não terminou com a queda 

do muro de Berlim, posto que, em Hegel, recupera-se “toda a tradição que lhe é 

fundante, reconciliando trajetória e destino, tradição e futuro, passado e momento; no 

presente está o passado todo, e sem o passado não será possível conhecermos o 

presente”24. 

                                                     
22 HORTA, José Luiz Borges. História do Estado de Direito. São Paulo: Alameda, 2011, p.23. 
23 Ver HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Filosofia da historia. Brasília: Ed. Unb, 1995. 
24 HORTA, José Luiz Borges. A subversão do fim da História e a falácia do fim do Estado: Notas para 
uma filosofia do tempo presente. In: Marcelo Carvalho; Vinicius Figueiredo. (Org.). Filosofia alemã de 
Kant a Hegel. 1ª ed. São Paulo: ANPOF, p. 287-296, 2013, v1, p.287.  
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O laço que une o apogeu e a crise da República de Weimar com a Era de Ouro25 

do Estado de bem-estar social – finalizado com a assimilação26 das ideias do Consenso 

de Washington – está atado na velha discussão sobre a submissão do poder econômico 

ao poder do Estado.  

 Gilberto Bercovici, ao interpretar as grandiosas contribuições que Hermann 

Heller produziu para a Teoria do Estado, nos esclarece que o autor alemão 

 
buscou colocar em evidência a importância de fatores distintos do econômico para 
a realidade social, como o político e propugnava pela autonomia e superioridade 
do Estado em relação à economia. O Estado, para ele, nunca poderia ser 
considerado unicamente em função da economia, embora as relações estreitas da 
estrutura econômica e da estrutura estatal fossem fundamentais para a sua 
compreensão. Para Heller, o Estado deve ser concebido partindo da totalidade da 
realidade social, dentro da qual a atividade econômica é apenas um momento, 
embora decisivo na sociedade capitalista. 27   

 

Poder econômico é poder político28. Logo, deve estar obrigatoriamente 

submetido, ou melhor, suprassumido no Estado29. No Estado de Direito que é fruto da 

história e cultura ocidental, com suas gerações de direitos fundamentais – liberdade, 

igualdade e fraternidade – que, nas lapidares palavras de José Luiz Borges Horta  

 

(..) se somam, negando-se, conservando-se e elevando-se no curso da história. Ou 
seja, constituindo um núcleo de direitos fundamentais, no qual as gerações vão 
funcionando como camadas. Em imagem, pensemos que o núcleo gira em alta 
velocidade em torno do seu centro e, ao fazê-lo, provoca dois fenômenos: o 
primeiro fenômeno, da força centrípeta, atrai novos direitos todo o tempo, 
ampliando o elenco de direitos fundamentais. O segundo fenômeno é o amalgamar 
das camadas, de uma forma que já não se pode mais separá-las.30 

  

É a este Estado de Direito a que o poder econômico deve se submeter, não o 

contrário. 

 

 

                                                     
25 HOBSBAWM, E. J. Era dos extremos: o breve século XX 1914-1991. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1995. 
26 TAVARES, M.C.; FIORI, J.L. (Des)ajuste global e modernização conservadora. São Paulo: Paz e 
Terra, 1993. 
27 BERCOVICI, Gilberto. Constituição e Estado de exceção permanente: atualidade de Weimar. Rio de 
Janeiro: Azougue, 2004, p. 117. 
28 BERCOVICI, Gilberto. Constituição e Estado de exceção permanente: atualidade de Weimar. Rio de 
Janeiro: Azougue, 2004, p. 178. 
29 SALGADO. Joaquim Carlos. O Estado Ético e o Estado Poiético. Revista do Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, v.27, n. 2, p. 37-68, abr./jun. 1998. 
30 HORTA, José Luiz Borges. História do Estado de Direito. São Paulo: Alameda, 2011, p. 246. 



 

 

 
 
404 | Hegel e a Contemporaneidade 

 

Conclusão 

 

 Resgatar a reflexão do contexto histórico em que foi possível a República de 

Weimar – tanto o apogeu quanto a crise –, bem como o processo que desencadeou as 

medidas que puseram fim do Estado de bem-estar social após a assimilação das ideias 

propagadas pelo Consenso de Washington é de fundamental importância para a Teoria 

do Estado contemporânea.  

A contemporaneidade já superou a ilusória expectativa de Fim da História31 e 

reabriu o campo teórico do Estado para que mais uma vez os estudiosos enfrentem a 

tarefa de reunir no Estado a capacidade lógica e ética de submissão do poder 

econômico, evitando, talvez, novos totalitarismos no século XXI.     

 

Referências  

 

ALVES, Adamo. D.; SANTOS, Maria Clara O. A concepção de Estado, suas dimensões 
e seus desafios no pensamento de Hegel. In: XVIII Encontro Nacional do CONPEDI - 
Maringá/PR, 2009, Maringá/PR. Anais do XVIII Encontro Nacional do CONPEDI-
Maringá/PR. Florianópolis/SC: Fundação Boiteux, 2009, v. 1, p. 5082-5100. 
 
ALVES, Adamo. D.; OLIVEIRA, Marcelo A. C. Carl Schmitt versus Weimar. In: 
Congresso Nacional do Conpedi- São Paulo/SP, 2009, São Paulo. Anais do XVIII 
Congresso Nacional do CONPEDI - São Paulo/SP. Florianópolis/SC: Fundação 
Boiteux, 2009, v. 1. p. 5632-5647. 
 
BERCOVICI, Gilberto. Constituição e política: uma relação difícil. São Paulo: Lua 
Nova; Revista de Cultura e Política, n. 61, p. 5-24, 2004. 
 
BERCOVICI, Gilberto. Constituição e Estado de exceção permanente: atualidade de 
Weimar. Rio de Janeiro: Azougue, 2004, p. 26. 
 
BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. 5ª. Ed. rev. e ampl. Belo 
Horizonte: Del Rey, 1993. 
 
FUKUYAMA, Francis. O fim da historia e o ultimo homem. Rio de Janeiro: Rocco, 
1992. 
 
HEGEL, Georg W. F. Filosofia da historia. Brasília: Ed. Unb, 1995. 
 
HEGEL. Georg, W.F. Princípios da filosofia do direito. Tradução de Orlando Vitorino. 
São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
 

                                                     
31Ver FUKUYAMA, Francis. O fim da historia e o ultimo homem. Rio de Janeiro: Rocco, 1992. 



 

 
 
 

Leandro de Oliveira Batista & João Batista Miguel | 405 

 

HELLER, Hermann. Teoria do Estado. São Paulo: Editora Mestre Jou, 1968. 
 
HOBSBAWM, Eric J. Era dos extremos: o breve século XX 1914-1991. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1995. 
 
HOBSBAWM, Eric J. A Era do Capital. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. 
 
HORTA, José L.B. A subversão do fim da História e a falácia do fim do Estado: Notas 
para uma filosofia do tempo presente. In: Marcelo Carvalho; Vinicius Figueiredo. 
(Org.). Filosofia alemã de Kant a Hegel. 1ª ed. São Paulo: ANPOF, p. 287-296, 2013, 
v1, p.287. 
 
HORTA, José L.B. História do Estado de Direito. São Paulo: Alameda, 2011. 
 
FIORI, José L.; LOURENÇO, M.S.; NORONHA, J.C. Globalização: o fato e o mito. Rio 
de Janeiro: EdUERJ, 1998. 
 
KIRCHHEIMER, Otto [1930]. Weimar... e então? Formação e atualidade da 
Constituição de Weimar. Tradução de Bianca Tavolari. Direito e Práxis, n. 2, v. 10, 
2019. 
 
LOUREIRO, Isabel. A revolução alemã. São Paulo: Unesp, 2005. 
 
MARX, Karl. A burguesia e a contra-revolução. São Paulo: Ensaio, 1987. 
 
MARX, Karl. Crítica da filosofia do direito de Hegel: 1843. São Paulo: Boitempo, 
2005. 
 
MÖLLER, Horst. La República de Weimar. La democracia inacabada. Trad.: Paula 
Sánchez de Muniain Cidranes, epublibre, 2012. 
 
OLIVEIRA, Marcelo A.C.; ALVES, Adamo D. Schmitt: teórico da exceção sob estado 
de exceção. in Alves, Adamo Dias; Cattoni de Oliveira, Marcelo Andrade; Gomes, 
David Francisco Lopes. Constitucionalismo e Teoria do Estado: Ensaios de História e 
Teoria Política. Belo Horizonte: Arraes, 2013, p. 53-83. 
 
SALGADO. Joaquim C. A Idéia de Justiça em Hegel. São Paulo: Loyola, 1996. 
 
SALGADO. Joaquim C. O Estado Ético e o Estado Poiético. Revista do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, v.27, n. 2, p. 37-68, abr./jun. 1998. 
 
SCHMITT, Carl. O nomos da Terra no direito das gentes do jus publicum europæum. 
Trad. Alexandre Franco Sá; Bernardo Ferreira; José Maria Arruda; Pedro Villas Bôas 
Castelo Branco. Rio de Janeiro: Contraponto: Ed. PUC-Rio, 2014. 
 
TAVARES, M.C.; FIORI, J.L. (Des)ajuste global e modernização conservadora. São 
Paulo: Paz e Terra, 1993. 

 



 



 

25. “A PALAVRA DA RECONCILIAÇÃO”: RECONHECIMENTO E 

LINGUAGEM NA DIALÉTICA DA CONSCIÊNCIA MORAL NA 

FENOMENOLOGIA DO ESPÍRITO 
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Lucas Batista Axt1 

I 

 

O presente texto apresenta um recorte de uma pesquisa em andamento, cujo 

objetivo é compreender o papel do conceito de reconhecimento ao longo do capítulo 

VI, “o espírito”, da Fenomenologia. Trata-se de mostrar não apenas que a presença de 

tal conceito na obra vai muito além do momento da conquista da consciência de si - na 

célebre luta por reconhecimento entre senhor e escravo - mas que, antes, é apenas no 

nível do espírito que ele irá se realizar plenamente. Tendo isso em vista, nos propomos 

aqui a analisar de forma mais detida uma das figuras do espírito, “a consciência moral 

- a bela alma, o mal e seu perdão”, conclusão desse processo. Embora a estrutura do 

reconhecimento perpasse o capítulo como um todo, mesmo quando não referido 

explicitamente, é neste momento que Hegel retomará de forma mais direta a figura de 

uma “luta” por reconhecimento, sendo este o estágio em que a unilateralidade presente 

naquela relação de dominação entre senhor e escravo dá lugar, segundo Hegel, a um 

reconhecimento recíproco. Antes dessa análise gostaríamos de fazer ainda algumas 

considerações sobre os pressupostos de nossa tese. 

Essa distinção entre dois “níveis”2 do movimento de reconhecimento, a qual 

aludimos acima, é anunciada por Hegel já na primeira parte do capítulo IV 

“Independência e dependência da consciência de si: dominação e escravidão”. Após 

demonstrar que apenas uma relação com outra consciência de si pode satisfazer a 

                                                     
1 Mestrando no Departamento de Filosofia da USP / Bolsista FAPESP (processo: 2019/04806-6). Email: 
lucasaxt@usp.br 
2 Ludwig Siep mostra que uma característica que perpassa os escritos de filosofia prática de Jena, é a 
distinção feita por Hegel entre dois “níveis” do processo de reconhecimento: “por um lado, o 
reconhecimento enquanto relação recíproca [Wechselbeziehung] entre indivíduos” - cujas relações 
principais seriam as de amor e de luta - “e por outro, a relação de reconhecimento entre vontade singular 
e universal, entre o Si cultivado [gebildetem Selbst] e o espírito do povo” (SIEP, 1979, p.54) 
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necessidade da consciência de afirmar sua independência, Hegel dirá aí que neste 

movimento, em que a consciência é para uma outra consciência, para nós já está 

presente o que, “para a consciência”, só se mostrará mais adiante: o conceito de 

espírito, “um Eu que é Nós, e um Nós que é Eu” (2013, §177). Se em um primeiro 

momento o reconhecimento será a garantia da objetividade de uma consciência de si, 

em um segundo momento, o do espírito, não se tratará da verdade desta consciência 

de si, ou, como dirá Hegel no início do capítulo VI, de “figuras da consciência”, mas de 

“espíritos reais, efetividades propriamente ditas, [...] figuras de um mundo” (idem, 

§441). Mais importante ainda, Hegel ressalta que as figuras anteriores não eram senão 

abstrações dessas figuras do espírito, e que as figuras da consciência “têm o espírito 

por pressuposto e por subsistência; ou seja, só existe no espírito que é a existência” 

(idem, §440). 

O reconhecimento de que trata esse segundo nível se constitui pela permanente 

tensão entre dois polos, como é de praxe no trajeto fenomenológico, organizado pela 

oposição entre certeza e verdade. Mas tal oposição assume daqui em diante uma faceta 

eminentemente social e histórica, como contradição entre a ação do indivíduo e a 

comunidade. Assim, acreditamos que a introdução do capítulo VI deve ser lida a luz 

dessa intersecção entre espírito e reconhecimento anunciada já no capítulo IV:  

 

Como substância, o espírito é igualdade-consigo-mesmo, justa e imutável; mas 
como ser-para-si, é a essência que se dissolveu, a essência bondosa que se 
sacrifica. Nela cada um executa sua própria obra, despedaça o ser universal e dele 
toma para si sua parte. Tal dissolução e singularização da essência é precisamente 
o momento do agir e do Si de todos. É o movimento e a alma da substância, e a 
essência universal efetuada. Ora, justamente por isso - porque é o ser dissolvido 
no Si – não é a essência morta, mas essência efetiva e viva (HEGEL, 2013, §439). 
 

 

 Apenas pela ação do sujeito, a substância, a essência universal, pode ser 

realizada, não é uma “essência morta”. Ao mesmo tempo, como veremos a seguir, o 

caráter singular de toda ação impõe uma diferença em relação à universalidade, o 

separa dela, e faz daquele que age um “ser para-si” oposto ao “em si”. A retomada em 

um nível superior da dialética do reconhecimento poderia ser atestada talvez pela 

correspondência estrutural que parece haver entre essa concepção de ação com o 

momento do agir da consciência do escravo:  
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A relação negativa para com o objeto torna-se a forma do mesmo e algo 
permanente, porque justamente o objeto tem independência para o trabalhador. 
Esse meio-termo negativo ou agir formativo é, ao mesmo tempo, a singularidade, 
ou o puro ser-para-si da consciência, que agora no trabalho se transfere para fora 
de si no elemento do permanecer; a consciência trabalhadora, portanto, chega 
assim à intuição do ser independente, como [intuição] de si mesma (HEGEL, 2013, 
§195). 

 
 

A questão que parece mobilizar esse capítulo VI é como conciliar esse momento 

da agência individual à universalidade das leis ou dos costumes de um “mundo” do 

espírito, ou, em outras palavras, realizar aquela unidade entre o Eu e o Nós. O processo 

de realização dessa unidade é o processo de emergência e decadência de “formas de 

vida” historicamente constituídas, organizadas por Hegel em três momentos: “o 

espírito verdadeiro. A eticidade”, “o espírito alienado de si mesmo. A cultura” e “o 

espírito certo de si mesmo. A moralidade”.  

Este caráter explicitamente “comunitário” que o reconhecimento assume ao 

longo do capítulo VI remete à um aspecto da concepção hegeliana de reconhecimento 

que importantes intérpretes atribuem à um momento anterior do desenvolvimento de 

Hegel: Habermas, em Trabalho e interação e, principalmente, Axel Honneth, em Luta 

por reconhecimento. Honneth é muito claro ao contrapor não só o jovem Hegel ao 

Hegel do “sistema”, mas também ao da Fenomenologia. Segundo Honneth, Hegel 

havia formulado, na filosofia do espírito de Jena, um conceito de reconhecimento que 

funcionava como “mola propulsora” por meio do qual níveis de maior “integração” 

entre demandas individuais e instituições eram alcançados. Para Honneth, 

 

Hegel defende no período de Jena a convicção de que resulta de uma luta dos 
sujeitos pelo reconhecimento recíproco de sua identidade, uma pressão 
intrassocial para o estabelecimento prático e político de instituições garantidoras 
da liberdade; trata-se da pretensão dos indivíduos ao reconhecimento 
intersubjetivo de sua identidade, inerente à vida social desde o começo na 
qualidade de uma tensão moral que volta a impelir para além da respectiva medida 
institucionalizada de progresso social e, desse modo, conduz pouco a pouco a um 
estado de liberdade comunicativamente vivida, pelo caminho negativo de um 
conflito a se repetir de maneira gradativa (HONNETH, 2009, p.29). 

 

Isso se passa em um processo que progredia desde formas mais elementares de 

reconhecimento na família, na sociedade civil, e por fim (e de forma, segundo 

Honneth, não satisfatoriamente desenvolvida por Hegel) do indivíduo como cidadão 

de um Estado. Na Fenomenologia, em virtude de um recuo por parte de Hegel à uma 

filosofia do sujeito ou da reflexão, “o modelo conceitual de uma ‘luta por 
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reconhecimento’ já volta a perder seu significado teórico marcante”3 Concluindo seu 

capítulo sobre Hegel, Honneth reitera: “A Fenomenologia do espírito deixa para a luta 

por reconhecimento, que até então foi a força motriz moral que havia impulsionado o 

processo de socialização do espírito através de todas as etapas, tão somente a função 

única de formar a autoconsciência” (2009, p.114). Não cabe aqui verificar se tal tese 

corresponde ao que será a filosofia do espírito “madura”4. Poderíamos indagar se isso 

poderia ser afirmado contrapondo obras que funcionam em níveis distintos, como as 

“filosofias do espírito” de Jena, com a Fenomenologia, com a especificidade 

metodológica que lhe é própria. Se o for, é interessante notar justamente como o 

capítulo sobre o espírito irá retomar muitos dos desenvolvimentos do reconhecimento 

tal como aparecem nos escritos de Jena. Por exemplo, no papel da família e seu conflito 

com as leis da cidade, a emergência do conceito de “pessoa”, as aporias da sociedade 

civil no mundo da cultura do “espírito alienado”, etc. De uma maneira muito 

particular, tais temas são retomados, em um processo progressivo que muitas vezes 

pode ser descrito como produzidos por “uma tensão moral que volta a impelir para 

além da respectiva medida institucionalizada de progresso social”, em que pese as 

diferenças indicadas acima. A exposição mais detida de uma dessas figuras do espírito 

pode deixar mais claro nosso ponto. 

 

II 

 

Passaremos agora à figura que nos propomos a analisar, que Hegel apresenta 

como um desdobramento da filosofia moral kantiana. Não poderemos nos debruçar 

aqui sobre os detalhes da crítica de Hegel à moral kantiana, mas, em resumo, sua 

compreensão é de que esta, com sua exigência de agir pelo dever puro, se vê obrigada 

a abstrair de tudo que é determinado, de modo que nenhuma ação, dada a sua finitude, 

poderia realizar esse dever. Essa “visão moral de mundo”, como chama Hegel, irá 

introduzir uma série de dicotomias irreconciliáveis: entre o universal e o singular, 

entre liberdade e natureza, entre a moralidade (a orientação do agente unicamente 

pelo dever) e a felicidade (a autorealização do indíviduo enquanto ser sensível), etc. A 

                                                     
3 HONNETH, 2009, p.30 
4 Robert Williams, por exemplo, em seu livro Hegel’s Ethics of Recognition (1997) defende justamente 
que o conceito de “reconhecimento” permanece a categoria central da filosofia prática de Hegel, mesmo 
em seus escritos mais tardios como a Filosofia do Direito. 
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visão moral de mundo reconheceria a necessidade de conciliação desses opostos, mas 

se veria obrigada a protelar infinitamente essa conciliação, dados os princípios 

formalistas dos quais partiu. A consciência moral [Gewissen] corresponde às 

tentativas - em geral associadas a Fichte e principalmente ao romantismo - de superar 

as aporias decorrentes da moral kantiana, mantendo-se, contudo, no interior da 

filosofia da subjetividade. Encontra-se nessa figura uma crítica da concepção de uma 

moralidade totalmente oposta à sensibilidade. Essa oposição completa ao elemento 

sensível por parte da visão moral de mundo produziria um estado de cisão, no qual o 

que é essencial e universal, é inalcançável ao indivíduo, obstruindo assim a própria 

possibilidade de agir moralmente. A consciência moral é a conclusão do “espírito certo 

de si mesmo”, e sua saída para esse impasse é, pode-se dizer, a realização máxima 

dessa certeza de si. Essa consciência moral sabe que uma ação moral tem que ser 

efetiva, e que para isso deve ser a unidade da intenção com a exterioridade, atualizada 

por um agente. Tal concepção de ação, por assim dizer “dobra a aposta” do espírito 

moral, e, sabendo que o essencial é seu saber, coloca como critério para o agir moral 

essa certeza imediata de si no momento da decisão da ação. Como diz Hegel, “o agir 

como efetivação é a forma pura da vontade”, é “a conversão da efetividade que 

simplesmente é, em efetividade efetuada, produzida pela consciência” (2013, §635). Se 

o essencial na ação moral é que o indivíduo obedeça a si mesmo, será uma ação moral, 

isto é, cumpridora do dever, a ação que se guiar unicamente pela certeza de si, que 

Hegel aqui chamará “convicção” (cf. 2013, §637). A protelação da realização do dever 

devido à impossibilidade de um conteúdo determinado satisfazer o dever puro é 

eliminada aqui, no nível desse “eu absoluto” no qual o eu é seu próprio conteúdo. A 

ação baseada na convicção também não seria heterônoma, pois tanto a forma da ação 

quanto o seu conteúdo seria tirado de si. 

Porém, tal concepção se desdobrará em outras contradições, e o leitor que 

chegou até esse ponto da Fenomenologia já pode vislumbrar que a autodissolução 

dessa figura se explicará justamente por essa pretensão de uma unidade imediata do 

eu com o universal. Vale destacar, contudo, que ela permite alcançar um nível 

fundamental para Hegel, motivo pelo qual ele designa essa figura como “espírito moral 

concreto”: à tal consciência, que tira de si a forma e o conteúdo de sua ação, é possível, 

de fato, agir, ter um “ser-aí”. Nisso, ela pode alcançar a forma por excelência de 

confirmar-se como universal: “o tornar-se reconhecido pelos outros.” (2013, §640). 
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Porque sua ação não é mera intenção interior, mas possui um ser aí, uma 

exterioridade, ela tem um ser-para-outro, e nisso ela se aliena da consciência. Como 

sabemos desde a consciência escrava, alienar-se é um momento necessário, pois é ao 

intuir-se a si mesmo em um outro fora de si que a consciência de si passa da certeza 

subjetiva para a confirmação de sua independência, de sua verdade. Porém, diferente 

da consciência escrava, que atingia isso no produto do seu trabalho e não no 

reconhecimento de outra consciência - e com isso atingia apenas uma liberdade no 

interior da servidão (cf. HEGEL, 2013, §199), liberdade do pensamento, e não a 

“liberdade viva”, verdadeira (cf. idem, §200) - aqui o fundamental é que a consciência, 

através da ação, tem um ser-para-outro, que a princípio está numa relação de 

igualdade com ela, podendo então confirmar à consciência que ela é  cumpridora do 

dever, que é universal: “Ao contrário [da “visão moral de mundo”], a efetividade 

essente da consciência moral é uma efetividade que é [um] Si, quer dizer, um ser-aí 

consciente de si, o elemento espiritual do tornar-se-reconhecido” (idem, §640) 

No entanto, a consciência faz a experiência do fracasso dessa unificação 

imediata, e a desigualdade se reinscreve entre ela, enquanto singular, e o universal. 

Pois o que essa consciência faz é substituir a vacuidade do formalismo pela 

arbitrariedade do eu singular, que tal como a forma vazia do dever, também é 

indiferente à qualquer conteúdo5.  Recusando o valor de qualquer outra coisa que não 

o eu, essa consciência só tem a mão, para dar conteúdo ao dever, a sua sensibilidade, 

o eu enquanto efetividade natural. Se por um lado o sujeito não está mais alienado em 

relação um dever abstrato irrealizável, por outro, “para ter um conteúdo [derivado] da 

certeza imediata de si mesmo, nada se encontra a mão a não ser a sensibilidade” (idem, 

§645). Por isso “a consciência moral não reconhece conteúdo algum como absoluto 

para ela, porque é a absoluta negatividade de tudo que é determinado” (idem). Nisso 

reside a fonte de sua arbitrariedade. Como o essencial do espírito certo de si é o 

momento do saber dessa ação como sua, quando a ação se realiza, ela torna-se uma 

efetividade que a consciência que agiu pode rejeitar. Nada garante que o dever que a 

consciência diz realizar com convicção não seja puramente arbítrio singular, pois nada 

vale para ela como absoluto. A desigualdade aparece como diferença entre a convicção 

expressa pelo agente e sua motivação interior, e ela pode ter assim o reconhecimento 

                                                     
5 Trata-se, nos parece seguro dizer, da crítica que Hegel faz a ironia tanto na Filosofia do Direito quanto 
na Estética, nessa última apresentando-a como consequência do eu absoluto fichtiano e associando-a 
diretamente a Schlegel, cf. HEGEL, 2001, p.81-5 
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da ação recusada pelos outros. A convicção individual que alega estar cumprindo o 

dever, ao ser posta no meio universal do ser, é diferença: “no ser a diferença é posta 

subsistindo, e a ação é uma ação determinada, desigual com o elemento da 

consciência-de-si de todos, e assim, não necessariamente reconhecida” (idem, §648).  

O ponto de vista desses outros constitui o outro lado da figura, a consciência 

universal, e é mais especificamente esse lado da da consciência moral que Hegel 

associará à famosa figura da “bela alma”. Enquanto consciência que atravessou toda a 

experiência do espírito, incluso a vacuidade da visão moral de mundo, ela é consciência 

moral que sabe que o dever puro deve ter efetividade, o que significa ser reconhecido, 

nos termos expostos acima. Por outro lado ela sabe também que a ação é passível de 

ser falseada pelo agente, que é mera efetividade natural, da qual a consciência pode se 

desprender. É necessário então que o dever se exteriorize de uma forma que se 

mantenha universal, que se mantenha unido ao saber. Essa forma de exteriorização 

universal do espírito é a linguagem, e por meio dela o reconhecimento recíproco parece 

ser alcançável. Não se tratará da realização efetiva da intenção, em uma ação, mas da 

expressão, como discurso, da convicção da consciência, a expressão pública da adesão 

da consciência ao universal, pelo qual ela se dá um ser-para-outro, mantendo-se ao 

mesmo tempo universal: 

 
Por meio desse enunciar, o Si se torna algo vigente, e a ação torna-se ato efetuante. 
A efetividade e a subsistência de seu agir são a consciência de si universal; mas o 
enunciar da consciência moral põe a certeza de si mesma como Si puro e por isso 
como Si universal. Os outros valorizam a ação por causa desse discurso, no qual o 
Si é expresso e reconhecido como a essência (idem, §656). 

 

Hegel desenha assim, aparentemente, uma relação intersubjetiva em que os 

indivíduos reconheceriam uns aos outros por meio da comunicação de suas intenções, 

pretensamente universais. Esse momento nos parece fundamental, pois mostra como 

um reconhecimento recíproco pode muito bem ser também um falso reconhecimento, 

uma falsa reconciliação. Hegel a descreve como uma espécie de comunidade de belas 

almas, em que o “o espírito e a substância de sua união é mútua asseveração de sua 

conscienciosidade, de suas boas intenções, o jubilar-se por essa pureza recíproca e o 

deleitar-se com a sublimidade do saber e enunciar, do guardar e cultivar tal excelência” 

(idem). Porém esta unidade com o universal que a bela alma experiencia é ilusória, 

pois ela “não tem ser-aí, porque o objetivo” – seu discurso -  “não chega a ponto de ser 

um negativo do Si efetivo, assim como este não chega a efetividade. Falta-lhe a força 
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da extrusão, a força para se fazer coisa e para suportar o ser” (idem, §658). Em resumo, 

seu acordo com a moralidade se mostra hipócrita, na medida em que ela não está 

comprometida com nenhuma ação concreta, assim como era hipócrita a ação realizada 

pela consciência atuante segundo sua convicção moral, por não estar comprometida 

com o dever, mas sim com as inclinações “egoístas” de uma consciência singular. 

Consciência singular e universal, o ponto de vista da ação e o universal expresso 

no julgar da bela alma, padecem de uma oposta unilateralidade, que redunda assim 

numa igualdade, uma hipocrisia reciproca, pois a unidade que sustentam haver entre 

sua ação, ou seu discurso, com o dever, é falsa. A resolução desse impasse se 

apresentará a realização do reconhecimento reciproco. A consciência atuante toma a 

consciência de que o outro, que julga sua ação, também apresenta aquela desigualdade, 

pois seu cumprimento do dever é apenas discurso. Percebe assim que o outro é tão 

mau quanto ela e, por ver no outro um igual, reconhece-se nele, toma consciência de 

que um é momento do outro, e busca o restabelecimento da relação por uma confissão, 

pela qual renuncia a sua posição, esperando que o outro faça o mesmo. Em um 

primeiro momento, porém, Hegel expõe o que seria a perpetuação do reconhecimento 

desigual, em que só a consciência que age reconhece o universal, e a consciência 

universal “o coração duro, que é para si, rejeita a continuidade com o outro” (idem, 

§667). Do lado da consciência singular, a quebra da expectativa de reconhecimento 

pela consciência universal conduz à “suprema indignação” (idem), pois ela tem 

consciência de que só se realiza no outro, e que o outro não é uma efetividade qualquer, 

mas é o pensar, o universal. A bela alma, por sua vez, “como consciência dessa 

contradição de sua imediatez não reconciliada, é transtornada até a loucura, e definha 

em tísica nostálgica. Com isso abandona, de fato, o duro obstinar-se do seu ser-para-

si; mas produz somente a unidade – carente de espírito – do ser” (idem, §668).  

Não nos parece exagero dizer que, se não há uma “luta” em sentido literal como 

no capítulo IV, há pelo menos um conflito em torno do reconhecimento com uma 

estrutura que lhe é semelhante. Uma luta em um “medium” mais espiritualizado, em 

que sujeitos morais, na acepção moderna do termo, buscam, pela ação e pela 

justificação de suas ações, a confirmação de sua moralidade pelo reconhecimento do 

outro, nisso se deparando com o conflito entre diferentes modos de interpretar o dever 

moral. Prosseguindo na comparação, poderia se dizer que a bela alma, consciência 

universal, reproduz o mesmo movimento do senhor: mostra-se a princípio superior na 
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medida em que se mostra mais “livre”, aparentemente realizando a moralidade. Tal 

independência porém se mostra precária, abstrata, como a do senhor, a quem também 

faltava o momento do “agir formativo”. A consciência atuante por sua vez, vê sua 

pretensão de reconhecimento recusada pela condenação do outro, devido a acusação 

de sua singularidade, mas acaba por compreender a unilateralidade de ambas as 

posições. Ao confessar sua culpa, buscando uma atitude recíproca da outra 

consciência, mas que não é correspondida, ela emula, em um primeiro momento, o 

reconhecimento desigual do capítulo IV, em que que só o escravo reconhecia o senhor, 

sem ser reconhecido. 

Porém essa figura do espírito conteria as condições para a resolução desse 

conflito e dessa relação desigual, que estaria em a consciência universal fazer o mesmo 

que a outra: reconhecer que sua ação, no caso, o seu discurso, é má, renunciar a sua 

unilateralidade, e assim se reconhecer na outra, reconhecendo que o singular, o mal, o 

negativo, é um momento seu, assumindo assim o que Hegel diz caracterizar o espírito 

certo de si mesmo, o poder de “desfazer o acontecido” (cf. idem, §667), isto é, de 

reintegrar o negativo numa totalidade, como momento mesmo da efetivação do 

universal. Nas palavras de Hegel:  

 
As feridas do espírito curam sem deixar cicatrizes. O fato não é o imperecível, mas 
é reabsorvido pelo espírito dentro de si; o que desvanece imediatamente é o lado 
da singularidade presente no fato. O Si efetivante – a forma da sua ação – é só um 
momento do todo, e igualmente o saber que pelo juízo determina e que fixa a 
distinção entre o lado singular e o universal do agir (idem, §669). 

 
 

Esse movimento da consciência universal Hegel chama de perdão. É 

interessante notar como essa reconciliação também se dá por meio da linguagem, da 

comunicação, como um processo de confissão e perdão, mas de forma muito distinta 

do discurso que instituía aquela comunidade de belas almas referida acima: 

 
O perdão, que [a consciência judicante] concede à primeira [consciência], é a 
renúncia a si mesma - à sua essência inefetiva, à qual equipara a outra consciência 
que era o agir efetivo. [...] A palavra da reconciliação [i.e. o perdão] é o espírito aí-
essente, que contempla o puro saber de si mesmo, como da essência universal em 
seu contrário, - no puro saber de si como singularidade absolutamente essente 
dentro de si: um recíproco reconhecer, que é o espírito absoluto (idem, §670). 

 

Não é, assim, aquela forma de comunicação idealizada, que abstrai das 

contingências e da singularidade inerentes à ação do individuo, que seria capaz de 
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realizar o universal, mas uma forma de relação dialógica aberta à essas contingências, 

capaz de elaborar coletivamente e de modo discursivo o sentido da ação, mesmo 

daquelas ações “más” que se voltam contra o universal. Isso encontraria sua efetivação 

na comunidade religiosa, com que se passa ao capítulo seguinte, “a religião”: 

 
O sim da reconciliação - no qual os dois Eus abdicam de seu ser-aí oposto – é o 
ser-aí do Eu expandindo-se em dualidade, e que aí permanece igual a si; e que em 
sua completa extrusão e [em seu perfeito] contrário, tem a certeza de si mesmo: é 
o Deus que se manifesta no meio daqueles que se sabem como [sendo] o puro saber 
(idem, §671). 

 

Não teremos condições aqui de desenvolver as implicações dessa passagem do 

espírito objetivo para o absoluto por meio de um processo de reconhecimento 

intersubjetivo. Cabe lembrar que Ludwig Siep já mostrara que, se por um lado, a 

Fenomenologia apresenta um conceito de reconhecimento tão amplo quanto o do 

jovem Hegel, isto é, como relação entre indivíduo e instituições, estabelecendo uma 

continuidade em relação aos esboços de sistema desenvolvidos em Jena, por outro, há 

uma importante mudança, justamente o telos do movimento do reconhecimento, que 

não é na Fenomenologia o estado de direito, mas o espírito absoluto, como 

comunidade religiosa (cf. 1979, p.116). Gostaríamos de concluir com algumas 

considerações sobre essa conciliação entre ação e juízo realizado no momento do 

perdão para alguns autores que colocam no centro de sua interpretação da 

Fenomenologia o problema da ação e da normatividade. 

Para Terry Pinkard a tarefa da Fenomenologia é fornecer um modo de 

justificação da normatividade a partir das “práticas sociais reflexivas” - ou seja, não a 

partir de princípios formais, a priori. Para tanto o conceito de espírito possui um papel 

fundamental. Embora não cite explicitamente o conceito de reconhecimento, ele 

parece implícito nessa definição: “‘Espírito’, portanto, denota para Hegel não uma 

entidade metafísica, mas uma relação fundamental entre pessoas que mediam suas 

consciências de si, um modo pelo qual as pessoas refletem sobre o que elas vieram a 

tomar como legítimo para elas mesmas” (PINKARD, 1994, p.9). Tendo isso em vista, 

para Pinkard a figura do perdão tem a importante função de “institucionalizar” a 

relação de reconhecimento recíproco entre indivíduo e comunidade, de modo a 

reconciliar a exigência de autonomia do indivíduo moderno com as normas que valem 

universalmente: “Esta comunidade tem agora a possibilidade de compreender e 

estruturar suas instituições e práticas de modo que elas não são impostas de fora sobre 



 

 
 
 

Lucas Batista Axt | 417 

 

seus membros, mas contínuas em relação ao senso de quem eles são.” (idem, p.219). 

Pinkard defende ainda que essa forma de comunidade já satisfaria as exigências do 

que seria uma forma moderna de eticidade “[...] uma forma de vida em que ‘o modo 

como as coisas são feitas’ é congruente com o moderno senso de distanciamento 

reflexivo e de agentes que elegem o que conta para eles” (idem, p.219-20). Embora não 

comprometido com as premissas desse tipo de leitura, Siep também afirma algo 

semelhante em seu livro sobre a Fenomenologia:  

 

A comunidade religiosa, quando não é apenas a caricatura da reunião de belas 
almas feita por Hegel [§656], pode constituir o meio de correção recíproca da 
moral pública e da consciência privada. Nesse meio esses “outsiders” 
[Außenseiter] podem ser reconhecidos e – possivelmente mediante a correção dos 
critérios vigentes da comunidade – reintegrados (SIEP, 1998, p.214). 

 

Robert Pippin, em um artigo sobre o “saber absoluto” na Fenomenologia, toma 

como ponto de partida para interpretar o conceito de saber absoluto o que, neste 

capítulo, Hegel diz ser resultado da formação do espírito: “o conceito que ganhou sua 

realização”, ou, “o conceito em sua verdade, isto é, na unidade com sua exteriorização” 

(PIPPIN, 2008, p.219). O interessante, no que diz respeito à nosso tema, é que a tese 

de Pippin é que a questão do saber absoluto seria respondida por Hegel com uma teoria 

da normatividade, histórica e socialmente constituída, cujas figuras centrais seriam 

justamente aquelas em que Hegel discute a ação de um ponto de vista moderno, na 

parte da razão ativa do capítulo V, e na discussão sobre a consciência moral no capítulo 

VI (cf. idem, p.220). Trata-se, para Pippin, de mostrar nesses momentos as 

insuficiências de determinadas concepções modernas de ação, fundadas em uma 

separação entre a o aspecto interior da ação (a intenção), e sua efetivação no mundo 

social. Segundo Pippin:  

 

Hegel [...] insiste que tais supostas intenções não podem, se elas pretendem ser 
compreendidas como intenções “efetivas”, ser temporalmente isoladas de suas 
expressões na ação, [insiste] que tais formulações subjetivas e razões mudam no 
curso da ação, e que é bastante possível que as pessoas estejam erradas acerca de 
suas intenções e motivações efetivas, [insiste] que apenas enquanto expresso pela 
ação, neste espaço público, social, é esclarecido com o que elas estão 
comprometidas e as vezes o porquê (idem, p.220-1). 

 

Nessas figuras a consciência faria a experiência da ação como uma negação de 

si, uma “violação” da pureza da subjetividade, o que vimos sobretudo na bela alma. 
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Como vimos, Hegel descreverá a “libertação” do coração duro dessa bela alma como 

uma conciliação com a ação. Nesse processo, diz Pippin, “tal sujeito virá a 

compreender tal negação de sua própria subjetividade como a verdadeira realização 

de tal subjetividade” (idem, p.223). Nesse sentido, conclui Pippin,  

 
deve-se entender o exercício da autoridade normativa muito mais como a 
expressão da intenção em um espaço público, social, funcionando enquanto 
autoridade apenas se há um contexto significativo, suficientemente harmonioso 
socialmente, e que responda, da maneira correta, à possíveis desafios a tal 
autoridade (idem). 

 

Em termos mais gerais, trata-se talvez de encontrar a configuração 

intersubjetiva capaz de fazer jus as palavras de Hegel no prefácio: “O espírito só 

alcança sua verdade à medida que se encontra a si mesmo no dilaceramento absoluto. 

Ele não é essa potência como o positivo que se afasta do negativo [...] Ao contrário, o 

espírito só é essa potência enquanto encara diretamente o negativo e se demora junto 

dele” (2013, §32). 
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O problema da pesquisa3 envolve os conceitos de pobreza (Armut) e cultura 

(Bildung), relacionados diretamente aos conceitos de liberdade de imprensa 

(Pressefreiheit), publicidade (Öffentlichkeit), cultura (Bildung), esclarecimento 

(Aufklärung), Estado (Staat), povo (Volks), populaça ou plebe (Pöbels), massa 

(Masse) e opinião pública (öffentliche Meinung), entre outros, apresentados e 

desenvolvidos por Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Em especial, a partir disso, 

buscamos analisar o problema da pobreza cultural ou do empobrecimento cultural na 

atualidade. A justificativa da pesquisa é principalmente o fato de que existe, 

atualmente, uma demanda por estudos de Ética e Filosofia Política, na medida em que 

se vinculam com Filosofia do Direito, Democracia, Justiça, Opinião Púbica, etc., pois 

possuem diversas implicações teóricas - práticas e privadas - públicas. Por exemplo, 

questiona-se qual é o papel e o limite da liberdade de imprensa, da publicidade e do 

Estado na formação do povo ou da opinião pública, em vista de um maior grau de 

cultura? Em suma, a pesquisa vincula-se com temas atuais de constante debate ou 

embate, pois trata de dados essenciais, por exemplo, do e no processo de constituição 

e de informação ou formação da opinião pública, Estado, povo ou cidadão e, 

igualmente, de busca pela maior mediação possível das muitas diferenças na esfera 

pública, sobretudo o grau de cultura.  
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Para Hegel, em sua época, a existência de “carecimento de cultura e de 

discernimento mais profundos” (das Bedürfnis tieferer Bildung und Einsicht – 

Prefácio), de “uma falta total de cultura do pensamento” (gänzlichen Mangel an 

Bildung des Gedankens - § 15 A), etc., representa a então pobreza cultural, vinculada 

sobretudo com a menoridade ou a heteronomia, isto é, com a falta de maioridade, 

autonomia ou autodeterminação, pois os indivíduos estavam acostumados a seguir 

normas/leis sem ao menos questioná-las se eram verdadeiras ou não.  

Sobre isso, em primeiro lugar, convém registrar certa atualidade do conceito 

hegeliano de liberdade de imprensa, registrando, por exemplo, a pertinência da 

exigência de Hegel de sempre informar o povo ou o cidadão, que envolve todo um 

processo constante e, ainda, gradativo de formação/cultura e de esclarecimento, 

aprimorando, assim, paulatinamente, as consciências. Afinal, quanto mais 

esclarecidas ou informadas, tanto mais tais consciências podem, com isso, tornarem-

se devidamente responsáveis, podendo sair da menoridade, assumir a maioridade, 

com respectiva autonomia ou autodeterminação. Trata-se do espírito defendido pelo 

Esclarecimento ou Iluminismo (Aufklärung), que veremos na sequência. 

 

Aufklärung e Kant: A busca do ser esclarecido ou iluminado 

 

Atualmente e sempre, convém se perguntar:  

- Somos (estamos) esclarecidos? - Quando e como é que sabemos se somos 

(estamos) esclarecidos? - Saímos da menoridade para a maioridade?  

São questionamentos críticos que Kant formulou em sua época e que ainda são 

atuais. Ora, em seu texto “Resposta à pergunta: O que é o Esclarecimento [ou 

Iluminismo]?” (de 1784), Kant procurou dar uma resposta ao que seja o 

Esclarecimento [ou Iluminismo], pois em seu tempo a população vivia num 

comodismo ou constante tutela ou orientação de outrem. No caso, ele afirma o 

seguinte: 

Esclarecimento [“Aufklärung”] é a saída do homem de sua menoridade, da qual 
ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu 
entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado 
dessa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas 
na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. 
Sapere aude! [Ouse saber!] Tem coragem de fazer uso de teu próprio 
entendimento, tal é o lema do esclarecimento [“Aufklärung”]. (KANT, 1985, p. 
100). 
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Para Kant, o homem esclarecido é o que buscou a sua saída da menoridade, na 

qual ele mesmo tem a culpa de se manter, ou seja, muitos viviam na menoridade, pois, 

nesta época, muitos estavam sobre uma tutela, sobretudo a religiosa; isto é, as pessoas 

estavam sob a direção ou tutela alheia, por exemplo, seguiam cegamente aquilo que a 

religião lhes dizia para fazer, sem questionar o que é certo ou o que é errado, ou seja, 

sem questionar ou contestar aquilo que a Igreja lhes impunha. O iluminismo ou o 

esclarecimento, para Kant, é ter a capacidade e a coragem de se servir de seu próprio 

entendimento, sem precisar de orientação ou superintendência de outros. 

 
A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos 
homens, depois que a natureza de há muito os libertou de uma direção estranha 
(naturaliter maiorennes), continuem, no entanto de bom grado, menores durante 
toda a vida. São também as causas que explicam por que é tão fácil que os outros 
se constituam em tutores deles. É tão cômodo ser menor. Se tenho um livro que 
faz as vezes de meu entendimento, um diretor espiritual que por mim tem 
consciência, um médico que por mim decide a respeito de minha dieta, etc., então 
não preciso [p. 102] esforçar-me eu mesmo. Não tenho necessidade de pensar, 
quando posso simplesmente pagar; outros se encarregarão em meu lugar dos 
negócios desagradáveis. A imensa maioria da humanidade (inclusive todo o belo 
sexo) considera a passagem à maioridade difícil e além do mais perigosa, porque 
aqueles tutores de bom grado tomaram a seu cargo a supervisão dela. (KANT, 
1985, p. 100-102). 

 

Segundo Kant, este comodismo das pessoas mantém a menoridade dos 

indivíduos, e a culpa não é propriamente só dos tutores, mas sim das próprias pessoas, 

que, por preguiça e covardia, por falta de decisão e de coragem de servir de si mesmo, 

permanecem na tutela ou na direção de outrem. Assim, permanecer na menoridade é 

ficar esperando que alguém diga o que fazer em relação ao que é certo e errado ou ao 

que é bom e ruim, isto é, o homem menor não consegue partir de uma consciência que 

seja pensada por ele mesmo, de forma autônoma, pois ele prefere alguém para fazer 

isso por ele e, desta maneira, o homem se acomoda e acaba por não pensar por ele 

mesmo.  

Assim, percebemos que, nessa época, era muito fácil e menos forçoso pegar o 

que já estava pronto; por exemplo, segundo Kant, é fácil pegar certo livro no qual tem 

inúmeras escritas de ideias de regras morais, tomando-as como verdade e seguir todas 

elas pensando que assim o mundo será melhor e feliz. Com isso, o ser humano na 

menoridade acaba por renunciar ao uso de sua razão e ao poder da crítica.  

Ora, em suma, na época de Immanuel Kant (1724-1804) e Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel (1770-1830) (contemporâneos em parte), a falta de cultura e de 
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conhecimento deixava as pessoas numa pobreza cultural, pois elas estavam 

acostumadas a seguir normas/leis sem ao menos questioná-las, por exemplo, se eram 

legais ou ilegais, boas ou más, éticas ou antiéticas. Contudo, afinal, com garantir o 

esclarecimento, a maioridade e/ou a autonomia? Como elevar o grau de cultura ou 

evitar a pobreza cultural ou o empobrecimento cultural? 

Neste contexto, a ênfase de nossa pesquisa é sobre o empobrecimento cultural 

e as mídias e, para isso, citaremos e analisaremos passagens da Filosofia do Direito de 

Hegel, nas quais o autor fala a respeito de publicidade, liberdade de imprensa e opinião 

pública, ambos vinculados ao conceito de Bildung (formação/cultura).  

 

A publicidade, a liberdade de imprensa e a opinião pública em Hegel 

 

A tese desenvolvida por Konzen, intitulada O Conceito de Liberdade de 

Imprensa ou de Liberdade de Comunicação Pública na Filosofia do Direito de G. W. 

F. Hegel, busca, segundo uma estrutura piramidal ou ascendente, expor quais são as 

principais determinações dos conceitos hegelianos em seu Sistema de Filosofia. 

Procura principalmente apresentar o espaço da Filosofia do Espírito Objetivo ou da 

Filosofia do Direito de Hegel dentro da totalidade do seu Sistema Filosófico, com a 

finalidade, então, de analisar os conceitos de Estado e liberdade, em especial uma de 

suas facetas, a saber, a Liberdade de Imprensa ou a Liberdade de Comunicação 

Pública.  

Segundo Bavaresco, na “Apresentação” da publicação da tese, “Konzen expõe 

no livro o estatuto lógico-político da liberdade de imprensa e de comunicação pública 

hegeliana em três momentos”, a saber, em primeiro lugar: 

 
(1) No seu momento histórico, Hegel vivenciou a contradição do “espírito do 
tempo” (lei de censura) e, simultaneamente, tornou explícita a normatividade 
lógico-política do princípio da liberdade de imprensa, como engajamento de sua 
trajetória filosófica, ou seja, usou sua metodologia dialético-especulativa, 
tematizada na diversidade da opinião pública (BAVARESCO, 2013, p. 17). 

 

Em suma, mesmo tendo vivenciado experiência pessoal de censura, Hegel 

defende uma devida liberdade de imprensa, vinculando-a com a opinião pública. Já 

em segundo lugar: 
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(2) A Modernidade é o momento de afirmação do princípio da subjetividade, 
conquistado na autonomia da maioridade do indivíduo, que Hegel garante através 
da diversidade da opinião e, ao mesmo tempo, forma, indiretamente, as opiniões 
das pessoas ou coíbe e pune, diretamente, as suas arbitrariedades ou seus excessos, 
permitindo que a sociedade autorregulamente a liberdade de opinião dos sujeitos 
e o Estado regulamente a liberdade de imprensa dos cidadãos (BAVARESCO, 
2013, p. 17-18). 

 

Aqui percebemos a importância do princípio da subjetividade, da autonomia, 

da maioridade, em especial através da diversidade da opinião pública, por exemplo, ao 

tratar de assuntos políticos, já que estimula o crescimento ou aprimoramento cultural 

dos cidadãos; porém, a expressão pública das opiniões não pode ser feita de qualquer 

maneira, pois arbitrariedades ou excessos precisam ser regulamentados. Todos 

precisam ou devem agir com consciência e responsabilidade, envolvendo sim direitos, 

mas também obrigações e deveres. Afinal: Preβfreiheit (liberdade de imprensa) não é 

Freβ-Freiheit (liberdade de devorar). 

Em terceiro lugar: 

 
O momento de institucionalização do Estado moderno caracteriza-se pela força 
de manter a contradição entre a subjetividade das opiniões dos cidadãos e a 
mediação da liberdade de imprensa através de organismos da sociedade e do 
Estado, principalmente das assembleias estamentais, que têm a função de 
informar e formar a opinião pública (BAVARESCO, 2013 p. 18). 
 

 

Trata-se de importante preocupação: “a função de informar e formar a opinião 

pública”. Ora, de fato, Hegel, por exemplo, no § 298 e no § 298 Z, Hegel fala da 

necessidade de “formação contínua” ou de constante “aperfeiçoamento” (Fortbildung) 

(HEGEL, 2010, p. 278), de sempre “progredir na cultura” (in der Bildung fort), 

enquanto “avanço da cultura” (Fortgang der Bildung) (HEGEL, FD, § 298 Z, [TP]). 

Trata-se da busca hegeliana por mais Bildung, objetivo ou fim dos membros da 

Aufklärung (Esclarecimento ou Iluminismo).  

Depois disso, no § 315, consta que a “publicidade” é “uma poderosa ocasião de 

desenvolvimento e um palco de honra elevada” dos “talentos” individuais, assim como 

é um “remédio contra a presunção dos [indivíduos] singulares e da multidão, e é um 

meio de formação [ou de cultura] para esses, e de fato um dos maiores [ein 

Bildungsmittel für diese, und zwar eines der größten]” (HEGEL, 2010, p. 290). Assim, 

em Hegel, a “publicidade (...) é um grande espetáculo, eminentemente formador 

[bildendes] dos cidadãos, e o povo aprende nela a conhecer da melhor maneira o 
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[elemento] verdadeiro dos seus interesses” (HEGEL, FD, § 315 Z [TP]). Trata-se de 

assuntos que dizem respeito à esfera pública, de condução dos temas públicos. Espera-

se, assim, que os cidadãos conheçam e sejam capazes de apreender o elemento 

verdadeiro de seus interesses. No § 315 Z, consta inclusive que “a publicidade é o maior 

meio de formação/cultura para os interesses do Estado [ist die Öffentlichkeit das 

größte Bildungsmittel für die Staatsinteressen]” (HEGEL, FD, § 315 Z [TP]); para 

Hegel, portanto, a publicidade das assembleias possui uma função essencial na 

formação ou na cultura dos cidadãos. Sobre isso, no § 315 Z ainda se afirma: 

 

Num povo em que esta [a publicidade] encontra espaço mostra-se uma bem outra 
vivacidade em relação ao Estado em que faltam as assembleias estamentais ou 
onde não são públicas. Somente mediante este tornar conhecido cada um dos seus 
passos é que as câmaras se vinculam com o restante da opinião pública (HEGEL, 
FD, § 315 Z [TP]). 

 

Assim, para Hegel, “a publicidade exerce papel preponderante na formação de 

um Estado em geral”, pois ela “possibilita ao cidadão acesso às informações, com as 

quais ele poderá vir a formar sua própria opinião” e, também, “ter conhecimento para 

poder influenciar na opinião pública e, assim, participar das decisões do Estado” 

(KONZEN, 2013, p. 132-133). Ou seja, é necessário formar a opinião pública em 

assuntos políticos, pois assim os cidadãos, enquanto membros do Estado, não 

são/seriam passivos, mas ativos.  

Além disso, no § 319, Hegel afirma: 

 
[...] nessa última [na publicidade das assembleias estamentais] [...] se expressa o 
discernimento sólido e culto [gebildete] sobre os interesses do Estado e deixa-se 
aos demais dizer o menos significativo, principalmente se lhes é tirada a opinião 
de que tal dizer seja de peculiar importância e eficácia. (HEGEL, 2010, p. 293). 

 

Assim, Hegel expressa a vinculação entre publicidade e cultura, no caso, 

tratando da questão do “discernimento culto” (gebildete Einsicht), isto é, o autor 

mostra toda a relação e a importância da “publicidade” (Öffentlichkeit), entre outros, 

como “meio de formação/cultura” (Bildungsmittel), sem o que não existe 

“discernimento culto” (gebildete Einsicht), “opinião culta” (gebildete Meinung), 

“vontade culta” (gebildete Wille), “ser humano culto” (gebildete Mensch), “povo culto” 

(gebildete Volks), “nação culta” (gebildete Nation), “humanidade culta” (gebildete 

Menschheit), etc. (cf. KONZEN, 2013, p. 133). 
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Por fim, no § 319, a publicidade é vinculada por Hegel diretamente com a 

“liberdade de comunicação pública” e, no § 319 A, com a “liberdade de imprensa”, 

expondo que é um meio de elevar o grau de formação ou de cultura tanto dos 

indivíduos (enquanto pessoas, sujeitos, membros de uma família, de uma sociedade e 

de um Estado [isto é, como cidadãos]), quanto dos povos, das nações e/ou da 

humanidade, mostrando como a comunicação ou a imprensa, pela qual a publicidade 

se manifesta, nas suas diversas formas ou mídias, realmente é ou pode ser um meio de 

formação ou de cultura. Ou seja, desta forma, procura formar os indivíduos, não 

deixando que eles se tornem ou permaneçam pobres em cultura.  

Mas, antes de ver a questão da pobreza cultural convém tentar expor e analisar 

alguns aspectos principais sobre os conceitos hegelianos de pobreza e de cultura.  

 

Os conceitos hegelianos de pobreza, miséria e plebe ou populaça 

 

Uma das principais referências de Hegel sobre os conceitos essenciais da 

presente pesquisa se dá no § 195 da Filosofia do Direito, em que se afirma:  

 
A orientação da situação social para a multiplicação indeterminada e a 
especificação dos carecimentos, meios e fruições, a qual, assim como a diferença 
entre carecimento natural e cultural, não tem limite, – o luxo – é um aumento 
igualmente infinito da dependência e da miséria (...). (HEGEL, 2010, p. 196). 
 

 

Assim, no caso, fala-se de carecimento natural e cultural (envolvendo da falta 

de aspectos naturais e culturais), de aumento infinito de dependência e de miséria 

versus o luxo. Ora, os carecimentos naturais são aqueles que são necessários para o 

sustento do indivíduo, seja enquanto membro familiar, social ou estatal, e o 

carecimento cultural envolve a formação gradual que os indivíduos necessitam, ou 

seja, a cultura.  

No § 241, fala-se que “o arbítrio, as circunstâncias contingentes, físicas e as que 

residem nas relações externas (§ 200) podem reduzir os indivíduos à pobreza”, 

inclusive, Hegel destaca que a pobreza “priva-os [os indivíduos], mais ou menos, de 

todas as vantagens da sociedade, da capacidade de aquisição de habilidades ou de 

cultura em geral (...)” (HEGEL, 2010, p. 221). No caso, trata-se da relação direta entre 

pobreza material e pobreza cultural, como ainda veremos.  
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Além disso, convém citar o § 242, em que se fala sobre “o subjetivo da pobreza 

e, em geral, da miséria de toda espécie” e, também, no “seu remédio” (HEGEL, 2010, 

p. 222). Para Hegel, a pobreza pode surgir de vários aspectos e deve ser analisada em 

seus vários sentidos. Há muito que fazer sobre a pobreza e a miséria. Sobre isso, cabe 

citar o § 243: 

 
Quando a sociedade civil-burguesa encontra-se na eficácia desimpedida, assim ela 
é concebida em seu próprio interior como povoação e indústria progressivas. – 
Pela universalização da conexão dos homens mediante seus carecimentos e os 
modos de preparar e distribuir os meios de satisfazê-los aumenta-se a acumulação 
das riquezas, de uma parte, – pois dessa dupla universalidade resulta o maior 
ganho – enquanto que, de outra parte, aumentam também o isolamento e a 
delimitação do trabalho particular e, com isso, a dependência e a miséria da classe 
ligada a esse trabalho, ao que se ligam a incapacidade de experimentar o 
sentimento e a fruição de outras capacidades e, particularmente, as vantagens 
espirituais da sociedade civil-burguesa. (HEGEL, 2010, p. 222). 

 

Dessa forma, quando a sociedade civil-burguesa se encontra na eficiência sem 

nenhum impedimento ocorre povoação e indústrias progressivas, isto é, esse 

crescimento da povoação e das indústrias progressivas promove a acumulação de 

riquezas de uma parte, ou seja, um maior ganho, mas, de outra parte, vai aumentando 

também o isolamento e a delimitação do trabalho particular e, com isso, a dependência 

e a miséria da classe que está ligada a esse trabalho; no caso, destaca-se ainda que a 

miséria produz a incapacidade de experimentar e usufruir particularmente das 

vantagens espirituais da sociedade civil-burguesa. Assim sendo, ocorre acumulação 

das riquezas, mas no mais das vezes essas riquezas ficam concentradas e a parte 

distribuída normalmente não é suficiente para todo o povo poder se manter e se 

desenvolver, pois a dependência e a miséria, de todo tipo, inviabiliza a independência, 

a autonomia, a autodeterminação e/ou a liberdade do indivíduo. 

Sobre isso, convém citar ainda o § 244: 

 
A queda de uma grande massa [de indivíduos] abaixo da medida de certo modo de 
subsistência, que se regula por si mesmo como o necessário para um membro da 
sociedade, – e com isso a perda do sentimento do direito, da retidão e da honra de 
subsistir mediante atividade própria e trabalho próprio, – produz o 
engendramento da populaça [ou plebe = Pöbels], a qual, por sua vez, acarreta ao 
mesmo tempo uma facilidade maior de concentrar, em poucas mãos, riquezas 
desproporcionais (HEGEL, 2010, p. 223). 

 

Assim, para Hegel, a pobreza ou a miséria é um problema, mas a existência de 

uma populaça ou plebe (Pöbels) é um problema ainda maior. No caso, convém destacar 
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que pobreza ou miséria e populaça ou plebe são aspectos inter-relacionados, mas são 

aspectos distintos, como ainda veremos.  

No § 244, fala-se que grande massa de indivíduos estaria “abaixo da medida de 

certo modo de subsistência [Subsistenzweise]”, a saber, na pobreza ou miséria; porém, 

no § 244 Z, a “populaça” ou a “plebe” (Pöbels) é apresentada como “o modo mais baixo 

de subsistência” (Die niedrigste Weise der Subsistenz); e, no caso, é também 

ressaltado que “a pobreza [Armut] em si não torna ninguém parte da populaça [ou 

plebe = Pöbel]: esta só é determinada como tal pela disposição de espírito [Gesinnung] 

que se combina com a pobreza [Armut]”, isto é, pelo fato de se tornar “leviano e avesso 

ao trabalho” (leichtsinnig und arbeitsscheu), pois, “com isso, surge na populaça [ou 

plebe = Pöbel] o mal de não ter a honra de assegurar sua subsistência mediante seu 

trabalho e de, contudo, pretender assegurá-la como direito seu”. Ao final, consta a 

frase: “A pergunta importante sobre como remediar [abzuhelfen] a pobreza [Armut] é 

uma pergunta que move e atormenta principalmente as sociedades modernas” 

(HEGEL, FD, [TP]). Em suma, a pior pobreza ou miséria não é propriamente, segundo 

Hegel, a material, mas sim a pobreza de disposição de espírito ou cultural, que envolve 

a perda do sentimento do direito, da retidão e da honra de se manter mediante trabalho 

próprio. 

No § 245, ao falar da “massa que se encaminha para a pobreza”, Hegel registra 

que não resolve se for “assegurada a subsistência dos carecidos, sem ser mediada pelo 

trabalho”, pois isso “seria contrário ao princípio da sociedade civil-burguesa e ao 

sentimento de seus indivíduos de sua autonomia e honra”; no caso, a subsistência 

precisa ou deve ser “mediada pelo trabalho (mediante a oportunidade desse)”, pois, 

senão, “a sociedade civil-burguesa, apesar do seu excesso de riqueza, não é 

suficientemente rica, isto é, não possui, em seu patrimônio próprio, o suficiente para 

governar o excesso de miséria e a produção da populaça [ou plebe]” (HEGEL, 2010, p. 

223). Em suma, para Hegel, a questão de existir a “riqueza” (Reichtum) e até o “excesso 

de riqueza” (Übermaße des Reichtums) não é garantia da não existência ou da não 

produção da populaça ou da plebe (Pöbel), pois isso envolve a “disposição de espírito” 

(Gesinnung) de querer trabalhar, de não ser preguiçoso, de querer ser honrado, 

autônomo, independente, livre, isto é, de viver com autonomia, independência, 

autodeterminação, na maioridade, o que exige esclarecimento, grau elevado de 

cultura. 
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A relação da pobreza, miséria, plebe ou populaça e da cultura em Hegel 

 

Inicialmente, não temos a pretensão de apresentar e analisar os conceitos de 

pobreza, miséria, plebe ou populaça na sua totalidade, mas apenas alguns aspectos 

mais relevantes vinculados ao conceito de cultura. Ora, segundo alguns intérpretes, os 

sentidos de pobreza em Hegel, por exemplo, se dão em vários aspectos, podendo 

aparecer em sentido lógico, fenomenológico, social e político, etc.. Mas, interessa-nos 

mais o sentido político e social. Ora, no caso, Novelli afirma: 

 
Em seu sentido político e social, o termo pobreza se refere às pessoas desprovidas 
e privadas de sua segurança, pois suas necessidades sobrepujam em muito a 
preservação da liberdade. A grande referência para tanto são as Linhas 
Fundamentais da Filosofia do Direito em sua terceira parte dedicada à eticidade 
na seção sobre a sociedade civil-burguesa (NOVELLI, 2018, p. 2). 

 

O sentido da pobreza, em sentido político e social, como dito acima, Hegel a 

desenvolve em sua obra chamada Filosofia do Direito, o que já vimos e analisamos em 

parte. Mas, o Novelli também afirma o seguinte: 

 
Não parece representar grande dificuldade o reconhecimento de que a palavra 
pobreza tenha, em Hegel, diferentes sentidos, pois isso é até inerente ao seu uso 
em diferentes situações. No entanto, deve-se mencionar aqui o caráter 
contraditório da palavra pobreza que segundo o contexto se mostra mais positiva 
e desejável do que a riqueza. Ou ainda aparece como sinônimo de seu contrário 
(NOVELLI, 2018, p. 2). 

 

Em Hegel, segundo Novelli, o sentido do conceito de pobreza tem diferentes 

sentidos e isso significa que não se pode tentar perceber o seu sentido rapidamente. A 

palavra pobreza tem/teria o seu caráter contraditório de acordo com o contexto em 

que damos o sentido; assim, no sentido político e social, o contrário de pobreza é a 

riqueza e vice-versa. 

Em outro texto, Novelli procura demonstrar se é possível solucionar em Hegel 

a questão da pobreza existente através dos órgãos de vigilância. No caso, ele afirma:  

 
A produção da e na sociedade civil-burguesa tem também a pobreza como seu 
subproduto. Este produto não é objeto de desejo nem se constitui como desejo de 
consumo. Se não se quer o pobre também se quer o pobre porque ele não surge por 
si. Ele também pode ser fonte de satisfação se tomado como situação sobre a qual 
se investe. Mas, como sua produção é sistemática e constante ele também aprende 
a pobreza e ao ser permanentemente caracterizado enquanto tal se vê num 
processo de educação e ou formação para a pobreza (NOVELLI, 2017, p. 13). 
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Assim, é a sociedade que cria a pobreza nos indivíduos, isto é, a riqueza é o seu 

produto e a pobreza é o seu subproduto, pois todo indivíduo almeja estar na riqueza 

enquanto que ninguém gostaria de estar na pobreza. Mas, destaca-se a questão do 

“processo de educação e ou formação para a pobreza”: 

 
Nesse sentido, ao se considerar a questão da pobreza, deve-se levar em conta que 
o pobre é levado a se habituar com a pobreza. Sendo a sociedade civil um 
organismo vivo qualquer órgão que dela for apartado poderá continuar a existir, 
porém não terá mais efetividade. É não sendo o que é, pois o que é remete ao seu 
parecer ser no qual já não mais é. (NOVELLI, 2017, p. 15). 

 

Segundo Novelli, ao considerar a pobreza, quem é pobre é levado a habituar-se 

à pobreza; ou seja, a sociedade é um organismo vivo e um indivíduo ao ser apartado 

continua a existir, contudo não terá mais uma ação efetiva. Isto quer dizer que o pobre 

quando se habitua à pobreza, então pode chegar a uma situação pior do que a pobreza, 

isto é, ser “o despossuído ou o pobre mais pobre (Pöbel)” ou, então, enquanto populaça 

ou plebe (Pöbel): 

 
O pobre por existir, porém sem ser, ou padecer um ser aí inorgânico experimenta 
a morte política do direito sem direito ou da mera afirmação do direito sem a sua 
subsequente confirmação no ser aí. A morte política é seguida pela morte social na 
sua transformação de necessidade (notwendig) para carência (bedürftigt) [...]. O 
despossuído se encontra ou no conceito enquanto mera abstração ou na realidade 
indeterminada. Porque está apartado do organismo da sociedade civil-burguesa, o 
despossuído ou o pobre mais pobre (Pöbel) não se vê na posição de realização de 
si, pois sua vontade não possui nenhuma efetividade. Aqui se tem uma vontade 
que quer porque necessita e não necessita porque quer (NOVELLI, 2017, p. 15). 

 

Em suma, o pior pobre ou o pobre mais pobre (populaça ou plebe = Pöbel) é o 

que padece de morte política, não tendo direito ou tentando afirmar seu direito sem 

contrapartida.  

Sobre isso, convém citar Eichenberger, que fala sobre pobreza (Armut) e plebe 

ou populaça (Pöbel) em sua tese de doutorado, a saber: 

 
A tese reconstitui e problematiza o tratamento dispensado por Hegel ao tema da 
pobreza e da plebe em sua Filosofia do Direito. É oferecido um tratamento do 
problema ao longo de outros escritos de Hegel a respeito da mesma questão. 
Tematiza-se então as respostas de comentadores clássicos e contemporâneos a 
respeito do problema. Por fim, esboça-se uma resposta própria à questão e disso 
decorre uma tentativa de relacionar Hegel a alguns pensadores contemporâneos. 
(EICHENBERGER, 2018, p. 9). 

 

Segundo o autor, entre outros, convém distinguir pobreza de plebe ou populaça: 
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A nossa tese a respeito da plebe é de que se trata de uma questão que deve ser o 
máximo possível desvinculada do problema da pobreza. Frequentemente ambas 
são assimiladas e isso conduz a toda sorte de confusão. Nisso é preciso reforçar a 
análise; nem tudo que vale à pobreza vale igualmente à plebe. (EICHENBERGER, 
2018, p. 16). 

 

Para Eichenberger, os conceitos de pobreza e de plebe ou populaça estão 

relacionados, porém, nem sempre o que corresponde à questão da pobreza vale o 

mesmo para a plebe ou populaça. Ou seja, alguns casos são específicos sobre a pobreza, 

outros sobre a plebe ou populaça. Além disso, Eichenberger (2018, p. 16) ainda registra 

que, em Hegel, “a natureza inevitável da pobreza nas sociedades modernas não implica 

na mesma inevitabilidade da plebe”; sobre isso, o autor (2018, p. 173) afirma que seria 

possível “uma sociedade com focos de pobreza, na medida em que a pobreza é 

característica incontornável das sociedades modernas, mas sem plebe (ou sua 

existência em termos quantitativamente controláveis)”. Ora, a questão da 

inevitabilidade ou a incontornabilidade da pobreza versus da plebe/populaça é algo 

que convém ser ainda pesquisada. Além disso, ainda se afirma o seguinte: 

 

(...) há duas observações que merecem destaque. A primeira é que Hegel é explícito 
em afirmar que a pobreza não constitui a plebe, embora nem sempre ele pareça 
estabelecer uma clivagem evidente. O segundo ponto reside na existência de uma 
plebe rica [reiche Pöbel]. Isto é, a noção de uma plebe rica fortalece a ideia de que 
o central na definição do conceito de plebe repousa sobretudo em caracteres 
morais ou psicossociais. Essa noção se encontra em textos não publicados (as 
Lições sobre Filosofia do Direito de 1821-1822), mas também é possível detectá-la 
em pelo menos um texto de juventude, a partir de sugestões no Sistema da 
Eticidade (1802), tema esse cujas raízes parecem residir em Adam Ferguson. 
(EICHENBERGER, 2018, p. 16). 

 

No caso, o autor registra o fato de “a pobreza ser um fenômeno inteiramente 

objetivo, ao contrário da plebe que tem em si uma dimensão moral” 

(EICHENBERGER, 2018, p. 52) e, assim, na medida em que envolve a subjetividade 

do indivíduo, a questão da existência empírica da plebe ou populaça (Pöbel) não se 

limita aos que vivem na pobreza ou miséria, pois além da “plebe pobre” (arme Pöbel) 

pode existir também a “plebe rica” (reiche Pöbel). Trata-se da ausência, falta, 

inexistência, etc. não propriamente de riqueza material, mas de “disposição de 

espírito” (Gesinnung), desencadeada sobretudo pela pobreza cultural.  

Assim, para chegar a uma correlação entre os conceitos citados e relacionar 

pobreza, cultura e liberdade de imprensa ou mídias, chegando enfim ao conceito de 
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pobreza cultural ou empobrecimento cultural (ou de carecimento de cultura ou de falta 

total de cultura do pensamento, conceitos desenvolvidos por Hegel), convém ainda ver 

alguns aspectos sobre o conceito de Bildung (formação ou cultura) na Filosofia do 

Direito. 

 

O Conceito de Bildung na Filosofia do Direito de Hegel 

 

Sobre o essencial conceito hegeliano de Bildung (formação ou cultura), convém 

citar inicialmente o § 187 A, em que consta a afirmação “A cultura é...” (Die Bildung 

ist...): 

 

A cultura é, por isso, na sua determinação absoluta, a libertação e o trabalho de 
libertação mais elevada, a saber, o ponto de passagem absoluto para a 
substancialidade subjetiva infinita da eticidade, não mais como imediata, natural, 
porém espiritual e igualmente elevada à figura da universalidade. – Essa libertação 
é no sujeito o trabalho árduo contra a mera subjetividade do comportamento, 
contra a imediatidade do desejo, assim como contra a vaidade subjetiva do 
sentimento e o arbítrio do bel-prazer. Que ela seja esse trabalho árduo constitui 
uma parte do desfavor que recai sobre ela. (HEGEL, 2010, p. 192) 

 

Trata-se do “trabalho da cultura” (Arbeit der Bildung) para “suprassumir” 

(aufheben) a “mera” (bloß) imediatidade, naturalidade ou singularidade da vontade 

subjetiva. Assim, a subjetividade liberta-se da mera vaidade subjetiva do sentimento e 

do mero arbítrio do bel-prazer, agindo de forma [mais] consciente, racional, universal. 

Ora, na sociedade civil-burguesa, a Bildung do indivíduo é ressaltada em seu 

caráter mais técnico-profissional, enquanto habilidade ou aptidão, embora nunca se 

exclua o aspecto mais espiritual da formação ou da cultura, enquanto relacionado, por 

exemplo, com a honra e a retidão. Mas, no § 187, afirma-se que os “indivíduos”, 

enquanto “cidadãos” de um Estado, são também considerados enquanto “pessoas 

privadas, as quais têm por seu fim seu interesse próprio” (HEGEL, 2010, p. 191). Hegel 

não advoga, portanto, que as pessoas devam negar seu interesse privado, senão que ele 

seja “mediado pelo [interesse] universal”, o que “apenas pode ser alcançado por eles, 

na medida em que eles mesmos determinam de modo universal seu saber, querer e 

atuar e assim se façam um elo da corrente dessa conexão” (HEGEL, 2010, p. 191). 

Quando o indivíduo, ele mesmo, de forma autônoma, independente, autoconsciente, 

medeia seu saber, querer e atuar, podemos ter a “suprassunção” (Aufhebung) de seu 

interesse, negando, em parte, o viés meramente singular em prol de um interesse 
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universal e, ainda, conservando e elevando, em parte, o fim particular. Assim, ele 

suprassume seu interesse privado: negando, conservando e elevando o viés singular, 

particular e universal.  

 
É o processo de elevar, pela necessidade natural e igualmente pelo arbítrio dos 
carecimentos, a singularidade e a naturalidade dos mesmos à liberdade formal e 
à universalidade formal do saber e do querer, a cultivar [bilden] a subjetividade 
em sua particularidade. (HEGEL, 2010, p. 191). 

 

Assim, são produções do próprio indivíduo, na sua pertença e participação nos 

elos ou nas correntes (familiar, social e estatal) e na obtenção de algo que é do seu 

interesse. Porém, isso só será possível se, no processo, ele cultivar a sua subjetividade 

de forma que possa ser colocada no ser-aí, no mundo concreto. Sobre isso, consta o 

seguinte no § 187 A: 

 
(...) é mediante esse trabalho da cultura [Arbeit der Bildung] que a vontade 
subjetiva adquire ela mesma dentro de si a objetividade, na qual sozinha, por sua 
parte, ela é capaz e digna de ser a efetividade da ideia. – Igualmente essa forma da 
universalidade, para a qual a particularidade se trabalhou e elevou sua cultura 
[Bildung], a inteligibilidade do entendimento, que faz com que a particularidade 
torne-se o verdadeiro ser-para-si da singularidade e, visto que ela dá à 
universalidade o conteúdo que a preenche e a sua autodeterminação infinita, ela 
mesma está na eticidade como infinitamente sendo para si, como subjetividade 
livre. Tal é o ponto de vista que manifesta a cultura [Bildung] como momento 
imanente do absoluto e seu valor infinito. (HEGEL, 2010, p. 192-193). 

 

Hegel retoma aqui a afirmação do § 20, em que a Bildung é apresentada como 

tendo um “valor absoluto” (absolute Wert); agora, no § 187 A, a Bildung é 

apresentada como tendo “valor infinito” (unendliche Wer). Assim, como afirma 

Pierre-Jean Labarrière (1977, p. 167), de fato, tudo isso é um “hino à cultura” (hymne 

à la culture). 

Em resumo, convém citar o seguinte: 

 
Primeiramente, cabe constatar que, na Filosofia do Direito, o conceito de Bildung 
e suas derivações ou variantes são usados por Hegel, sobretudo, em dois sentidos 
específicos. Por exemplo, ele fala do “processo de formação”, da “marcha da 
cultura”, etc.; mas discorre também sobre a “cultura do entendimento”, a “cultura 
do pensamento” e o “ensino e cultura”, relacionando, então, Bildung com os 
conceitos de “educação”, de “esclarecer/iluminar”, de 
“Esclarecimento/Iluminismo”. Com isso, expõe-se o conceito de Bildung tanto no 
sentido de “formação prática e teórica”, quanto no de “formação intelectual e 
moral”, inclusive de “formação e habilidade”, de “formação profissional” ou 
“formação para capacidade”, de “formação da autoconsciência”, etc. Deve-se, 
assim, prestar atenção ao fato de que Hegel, algumas vezes, utiliza o termo 
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Bildung, num sentido mais específico, quando fala dela enquanto “educação”, 
“instrução” ou “ensino”. No entanto, isso não elimina o sentido mais abrangente, 
isto é, o que remete à cultura do(s) indivíduo(s), formação que não é só educação 
ou ensino escolar ou técnico, mas que se configura enquanto constituição ou 
desenvolvimento da pessoa, do sujeito e do membro ou cidadão (KONZEN, 2013, 
p. 87).  

 

Em suma, Hegel busca promove um “processo de formação” (Bildungsprozeß), 

uma “marcha da cultura” (Gange der Bildung), buscando sempre aprimorar ao 

máximo possível o nosso “grau de formação/cultura” (Stufe der Bildung – 

Bildungsstufe). Afinal, o ser humano além de ‘ter’ em si a capacidade de ser culto, 

precisa também ‘ser’ para si efetivamente culto. 

Assim, convém registrar, existem propriamente dois sentidos para Bildung em 

Hegel: um sentido mais ordinário, que diz respeito à formação como educação escolar 

ou técnica, e um sentido mais elevado, racional ou espiritual, cujo cerne está na busca 

do processo constante e gradativo de desenvolvimento da autoconsciência e das ações 

dos indivíduos.  

Em suma, conforme Konzen (2013, p. 88), o que mais importa é que a Bildung 

apenas é possível se existe acesso aos meios pelos quais o indivíduo (e/ou a família, a 

corporação, o estamento, o povo, a nação, etc.) pode vir a ‘saber’ ou a ‘conhecer’ algo 

sobre a realidade. Assim, existindo adequado “meio de formação”, então se pode 

desenvolver sempre mais o “grau de cultura [ou de formação]”, evitando a pobreza 

cultural. 

Enfim, vários aspectos pertinentes e atuais, que convém ser devidamente 

analisados e apresentados, a fim de iluminar ou esclarecer problemas 

contemporâneos. 

 

Considerações finais 

 

No contexto atual, muitas pessoas estão parcialmente como no tempo de Kant 

e Hegel, quer dizer, muitos ainda não têm opinião própria, pois, por exemplo, estão de 

olhos fechados para as notícias verdadeiras e se atem, entre outros, apenas a Fake 

News. Ora, muitos usam as redes sociais da internet para se expressar, inclusive fazem 

questão de se expressar, de ter expressividade, mesmo que seja só compartilhando 

‘coisa’ alheia, tomando-a como sendo sua opinião: isso “é minha opinião”, mas sem 

questionar, sem autonomia. 
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Assim, a falta de informação e/ou a desinformação é um problema atual, 

ocorrendo principalmente nas redes sociais. Ora, é inegável que hoje as várias mídias 

têm uma grande influência na formação ou deformação da opinião pública. Além disso, 

milhões de pessoas, no mundo inteiro, podem se expressar ou entendem a liberdade 

de imprensa como “dizer o que se quer”, sem se importar com o que os outros irão 

dizer, afirmando meramente que essa é a sua opinião. Muitos entendem a liberdade 

de imprensa como “a liberdade de expressar sua opinião”, sem se importar com o que 

está dizendo ou como isso afeta os outros ou não. 

Por outro lado, as informações que as mídias lançam nas redes sociais colocam 

uma suposta veracidade no conteúdo exposto, que muitas pessoas apenas passam 

adiante sem questionar ou sem ter buscado a fonte da informação. Além disso, muitas 

informações que são transmitidas não são formativas, antes deformam, e, ainda, 

muitas informações que as pessoas precisariam ter acesso não são transmitidas para 

que seja aprimorada a opinião pública.  

Deste modo, o conjunto das mídias, no âmbito da liberdade de imprensa, pode 

criar um espaço público cada vez mais inclusivo, representativo e consciente, no 

sentido de promover (i) uma maior cultura entre os cidadãos e (ii) um melhor 

(re)conhecimento e (auto)consciência no processo de tomada de decisões privadas e 

públicas mais responsáveis e justas, nas mais diversas formas de Estado. Nas mídias, 

mais ainda nas redes sociais, é comum as pessoas colocarem seus textos em suas redes 

sociais e outras concordarem com o que escreveram, e outras não, levando a uma 

discussão no qual milhões podem debater sobre o mesmo assunto. Isto leva 

principalmente as pessoas que não tem muito acesso a outros tipos de entretenimento 

ou aceso à educação acadêmica que possam despertar-lhes algum interesse e 

aprimorar as suas opiniões, deixam as pessoas com um nível de pobreza cultural muito 

maior, pois elas se deixam influenciar por aquilo que elas gostam de ver e não pelo que 

deveriam ver.  

Assim, a partir do momento que as pessoas se tornam alienadas a essas mídias, 

o nível de pobreza não é mais apenas ou propriamente material, mas sim cultural, pois 

a pobreza cultural faz com que as pessoas pouco a pouco percam a sua identidade e 

autonomia, ou seja, perdem a capacidade de poder decidir por si mesmo, de se dar as 

próprias normas/leis, de argumentar em um debate político, por exemplo, sobre algum 

tema específico. Isto quer dizer que muitos indivíduos buscam ou inclusive se 
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satisfazem com uma ‘informação’ que não é necessariamente verdadeira, sem qualquer 

formação cultural de sua opinião pública, ou seja, colhem o que já está pronto, pois é 

mais fácil.  

Em suma, percebeu-se um processo de desinformação ou deformação por meio 

de muitas mídias, empobrecendo ainda mais o grau de cultura, a saber, promovendo 

o chamado empobrecimento cultural. Assim, demonstrou-se a atualidade de alguns 

conceitos hegelianos, registrando, por exemplo, a pertinência da exigência de Hegel de 

sempre informar o povo ou o cidadão, que envolve todo um processo constante e, 

ainda, gradativo de formação/cultura e esclarecimento, aprimorando, assim, 

paulatinamente, as consciências. Afinal, quanto mais esclarecidas ou informadas, 

tanto mais tais consciências podem tornar-se devidamente responsáveis, saindo da 

menoridade para a maioridade, com respectiva autonomia ou autodeterminação. 
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27. A “FILOSOFIA RECENTE” E A IDEIA DA FILOSOFIA 
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Introdução 

 

Hegel propõe-se a tornar o amor pela sabedoria saber efetivo, consolidado e 

explicitado. Como o finito e os dualismos marcados pela finitude/infinitude não 

podem determinar o Absoluto senão como parte integrante deste, requer-se, portanto, 

que a sua explicitação seja, do mesmo modo, sua autoexposição, e o saber absoluto do 

Saber Absoluto, assim, nada mais é que o próprio Saber Absoluto para si mesmo.  

Dada tais resumidas necessidades, Hegel empreende seu projeto da 

Enciclopédia das Ciências Filosóficas, em que tanto Ideia Lógica, quanto Natureza e 

Espírito são autodemonstrados de acordo com sua própria racionalidade e, 

integrando-se como o último silogismo, mostram-se como o Saber Absoluto 

autoproducente, ou a Verdade que sabe de si e que se autoengendra, ou o Espírito 

Absoluto que a tudo permeia com sua Subjetividade Objetiva e Objetividade Subjetiva. 

Este último silogismo presente na Enciclopédia é a Ideia da Filosofia, que tem por 

termo primeiro o Espírito como processo subjetivo da Ideia, mediatizado pela Ideia 

Lógica e concludente em Natureza como seu extremo universal, indicando o eterno 

engendramento da Ideia por si mesma, permeando-se pela subjetividade livre e 

objetivando-se em manifestações próprias suas. O primeiro motor imóvel aristotélico 

certamente se afirma aqui, como Ideia da Filosofia, como este Saber Absoluto de fato 

absoluto e compreendido como sua autoatividade, em que seu desenvolvimento é o 

testemunho, marca e ação de seu livre querer divino. 
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 A Ideia da Filosofia tem, portanto, em sua constante atualização existencial, a 

primazia de última compreensão da Verdade, em que todo o Saber é revelado e 

compreendido enquanto Saber vivo e autoproducente: em si, enquanto a totalidade 

pensada, para si, enquanto a totalidade a efetivar-se, e absolutamente, em si e para si. 

De fato, a compreensão de que cada um destes é a Ideia da Filosofia em sua totalidade 

é exposta conceitualmente tanto na Enciclopédia, enquanto exposição geral, quanto 

de modo mais detalhado em suas Lições sobre a História da Filosofia. 

Em relação à Enciclopédia, a intenção de Hegel em redigir uma obra de tais 

moldes segue algumas singularidades que devem ser determinadas frente à Ideia da 

Filosofia. Seguindo a orientação do próprio autor, manter o espírito vivo de sua 

elaboração necessita, por parte do leitor/filósofo - e da História da Filosofia! - a 

recapitulação do seu conceito até a consecução de Si mesma. 

 

A meta - o saber absoluto, ou o espírito que se sabe como espírito - tem por seu 
caminho a recordação dos espíritos como são neles mesmos, e como 
desempenham a organização de seu reino. Sua conservação, segundo o lado de seu 
ser-aí livre que se manifesta na forma da contingência, é a história; mas segundo 
o lado de sua organização conceitual, é a ciência do saber que-se-manifesta. Os 
dois lados conjuntamente – a história conceituada – formam a recordação e o 
calvário do espírito absoluto; a efetividade, a verdade e a certeza de seu trono, sem 
o qual o espírito seria solidão sem vida (HEGEL, 1807/2014, §808, p. 531). 

 

Assim, a escolha de um período de sua história, longe de apenas seguir as 

restrições do presente trabalho, busca contribuir para a compreensão da manifestação 

da presença do Uno enquanto participado pelo multíplice da experiência: “(...) já que 

a parte não deve ser apenas um momento singularizado, mas ela, para ser algo de 

verdadeiro, deve ser uma totalidade” (HEGEL, 1830/1995a, §16, p. 56).   

A “Filosofia Recente”, nesse sentido, é a denominação que Hegel dá, nas Lições 

sobre a História da Filosofia, à produção filosófica de Kant, Jacobi, Fichte e Schelling, 

principalmente, enquanto autores que elevam-se na compreensão do Absoluto, 

enquanto filosofias necessárias ao desenvolvimento da própria Filosofia e como graus 

necessários de sua autoexposição, sem os quais, evidentemente, a filosofia hegeliana 

não seria possível e o Espírito não poderia alcançar a si mesmo. Qualitativamente, 

portanto, se comparada ao período moderno que a precedeu, a Filosofia Recente 

apresenta a retomada de pensamentos objetivos, entendidos aqui enquanto próprios 

pensamentos, buscando a elaboração conceitual, ainda que maculada, do Espírito – 

entenda-se, mesmo ainda desconhecendo explicitamente que compreendiam o 
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Espírito: pois, assim como “(...) a sucessão dos sistemas da filosofia na história é a 

mesma que a sucessão na derivação lógica das determinações conceptuais da Ideia” 

(HEGEL, 1833-1836/1995b, p. 33); “(...) nos importa, sem dúvida, saber reconhecer 

estes conceitos puros naquilo que a figura histórica contém” (HEGEL, 1833-

1836/1995b, p. 33). O presente trabalho buscará, portanto, destacar os últimos 

desenvolvimentos da Ideia da Filosofia delineados nas Lições sobre a História da 

Filosofia, apontando, sempre que possível, os elogios que Hegel faz aos autores da 

Filosofia Recente e os últimos esforços anteriores à elevação da Filosofia ao estatuto 

de Ciência em sentido estrito. 

Quanto ao conteúdo tratado, deve-se ter em mente que as Lições sobre a 

História da Filosofia expõem seu conteúdo (Inhalt) através de um progresso histórico 

linear, ao passo que a Enciclopédia o expressa de modo lógico-especulativo, seguindo 

um methodos que se desdobra na forma triádica-espiralada, “um círculo de círculos” 

[Keis von Kreisen], sistema de sistemas, de modo que o encadeamento entre ambas as 

séries não se mostra de imediato ao leitor, mas apresenta-se como resultado final na 

Ideia da Filosofia. Nesse sentido,  

 
É próprio de maus preconceitos [acreditar] que a filosofia se encontre em oposição 
a um conhecimento experimental sensível, à efetividade racional do direito, e a 
uma espontânea religião e piedade. Essas figuras são reconhecidas, e mesmo 
justificadas, pela filosofia; o sentido pensante aprofunda-se antes em seu 
conteúdo, apreende e se fortalece nelas, assim como nas grandes intuições da 
natureza, da história e da arte. Com efeito, esse sólido conteúdo, enquanto é 
pensado, é a própria ideia especulativa (HEGEL, 1833-1836/1995b, p. 18). 

 

Assim, os sistemas filosóficos, mesmo na sucessão histórica, não são 

apresentados justapostos um após o outro: os desenvolvimentos muitas vezes se 

intercalam ou caminham lado a lado, mas todos integram a mesma Ideia da Filosofia.  

Após tais elucidações, comecemos o percurso, portanto, por uma breve análise 

da filosofia de Kant a partir do pensamento hegeliano. 

 

1 A filosofia de Kant 

 

Hegel considera que se deu a partir de Kant uma retomada do pensamento 

através de sua descoberta da consciência de si. “A figura do conceito imediato constitui 

o ponto de vista segundo o qual o conceito é um pensar subjetivo, uma reflexão externa 

à Coisa. Esse estágio constitui, por conseguinte, a subjetividade ou o conceito formal” 
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(HEGEL, 1812-1816/2018, p. 60). As determinações categoriais não são e não podem 

ser encontradas na percepção, tendo uma outra fonte outra que o perceber, no que 

Kant, para Hegel, estava correto. 

 
Uma das intelecções mais profundas e corretas que se encontram na Crítica da 
razão pura é a de que a unidade que constitui a essência do conceito é conhecida 
como a unidade originária sintética da apercepção, como unidade do “eu penso” 
ou da autoconsciência (HEGEL, 1812-1816/2018, p. 45). 

 

Tais determinações de pensamento de universalidade, a conjunção de diversas 

determinações, é o que Kant chama de síntese, unir através do sujeito ou do Eu, através 

da consciência de si. Esse é o principal ponto de consideração por Hegel da filosofia 

kantiana e de sua crítica do conhecer: o que se deve primeiro investigar, nesta filosofia, 

é o instrumento do conhecer, para sabermos se este, de fato, pode conhecer. 

Tais sínteses que Kant propõe já estão contidas no pensamento. Os juízos a 

priori, uniões de pensamento, que não são dadas pela experiência. Causa e efeito, por 

exemplo, já são categorias de pensamento, não unidas pelo espaço e pelo tempo - 

intuições puras a priori. Kant, assim, as une pela consciência de si e aí temos a Filosofia 

Transcendental. 

 
(…) como Hume havia mostrado, determinações categoriais [Bestimmungen] tal 
como universalidade e necessidade não são encontradas na percepção, e por isso 
elas devem ter outra fonte além da percepção. Essa outra fonte é o sujeito ou o Eu, 
o sujeito em sua consciência-de-si (HEGEL, 1825-1826/1990, p. 217)3. 

 

É dessa forma, portanto, que a resolução da questão que Kant propõe, sobre a 

possibilidade de juízos sintéticos a priori, começa a se delinear para Hegel: a partir de 

uma crítica interna ao princípio filosófico do sistema de Hume. Nesse sentido, Kant 

não inova ao propor a fonte das categorias na consciência-de-si, mas apenas desdobra 

um conceito que já estava implícito no discurso do empirista.  

A princípio, em uma consideração imediata do que propõe Kant, há a natureza 

sensível em geral, que causa sensações interiores, subjetivas, e que também se 

pretende dotada de elementos universais, o espaço e o tempo. A intuição, compreende 

Hegel, significa colocar a sensação fora de nós, vendo-a ou como uma sucessão no 

                                                     
3 “(...) as Hume has shown, categorial determinations [Bestimmungen] such as universality and 
necessity are not to be found in perception, and therefore they have a source other than perceiving. This 
other source is the subject or the I, the subject in its self-consciousness" – Ao longo do texto, citamos 
diretamente a edição crítica inglesa das Lições sobre a História da Filosofia. 
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tempo ou como coexistente no espaço, que são universais. Hegel indica nessa 

diferenciação a cisão entre o objetivo e o subjetivo.  

A segunda faculdade é o entendimento, faculdade espontânea, pensar ativo, a 

pura apercepção da consciência de si. Esse vazio abstrato, para Kant, na compreensão 

hegeliana, é aquilo que somos. Aperceber é a atividade através da qual algo é posto em 

minha consciência – pois sou o que é simples, completamente universal, totalmente 

desprovido de determinações, abstrato. A unidade do múltiplo é, portanto, posto por 

minha espontaneidade e o pensar é, assim, a síntese do múltiplo. Mas Kant, para 

Hegel, não explica suficientemente como o Eu é essa unidade ou como ele vem a ser 

tal unidade.  

O problema com as categorias de pensamento universais que Kant propõe é a 

tomada destas da lógica ordinária através da classificação dos tipos de juízos. Nesse 

sentido, Kant não pensa em proceder da unidade aos seus tipos de determinações ou 

desenvolver as distinções a partir da unidade. O entendimento reflexivo é a fonte das 

categorias ou determinações totalmente universais de pensamento – pertencem ao 

pensamento e são vazias ou não preenchidas: para que sejam preenchidas necessitam 

do conteúdo da intuição, e só alcançam significado por meio desta intuição.  

É isso, ao olhar hegeliano, o que Kant entende por experiência, a união das 

categorias com os dados da intuição – somado a isso, Kant pensa que a experiência 

contém, porém, apenas fenômenos e que nós não conhecemos as coisas como elas são 

em si mesmas. Nesse sentido, a percepção na experiência é o elemento da 

subjetividade, e, em contraste, o componente objetivo na experiência são as categorias, 

através das quais há a conexão e a união introduzida pelo pensamento. O “objetivo” 

significa a lei ou o universal, o que pertence ao pensamento – o que pertence à intuição 

é subjetivo, que significa que é apenas do modo como nos é dado em nossas sensações. 

Apenas sabemos de nossas sensações, a receptividade de nosso conhecimento é 

subjetiva. Para Hegel, o componente objetivo, a categoria, é também subjetiva, não no 

sentido de que pertence às nossas sensações, mas de que pertence à pura consciência 

de si, ao reino do entendimento reflexivo. 

A faculdade do entendimento propicia a realização dos juízos que, recebendo 

conteúdo finito de modo externo, permitem a síntese de determinações finitas e, 

portanto, o acúmulo de conhecimento. No entanto, tal emprego das determinações de 

pensamento, enquanto barram uma intuição intelectual e carecem de uma intuição 
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sensível para atuarem propriamente, não encontram terreno, na interpretação 

hegeliana, de pensar a infinitude. Assim, o Entendimento é o pensar em relações 

finitas, ou como dirá Jacobi, em ‘condições condicionadas’ (HEGEL, 1825-1826/1990, 

p. 243). A razão, agora introduzida, é o pensar enquanto toma o incondicionado por 

objeto. 

A razão é o pensar enquanto faz o infinito seu objeto, ao qual Kant chama de 

Ideia. Hegel entende que o incondicionado deve ser apreendido em sua concretude, 

ponto em que, em sua consideração, Kant falha em executar. Vejamos.  

A razão não pode conhecer o infinito de modo cognitivista, já que não há 

intuição correspondente ao infinito, que não é dado no mundo, ou em percepções. 

Ainda que tentemos determinar o infinito através das formas do entendimento, de 

modo objetivo, a própria subjetividade com que são marcadas acaba implicando falsas 

conclusões – as antinomias. O infinito, assim conhecido pelas categorias do 

entendimento, acaba perdendo-se em contradições. 

 Hegel, no entanto, elogia o filósofo de Königsberg ao estabelecer que “a 

necessidade da contradição é o aspecto interessante que Kant nos fez conscientes. De 

acordo com a metafísica ordinária, imaginava-se que uma tese deveria ser validada e a 

outra contraditada” (HEGEL, 1825/1826/1990, p. 238)  4. De todo o modo, as Ideias 

não se mostram na experiência e, evidentemente, as ideias da razão não são 

confirmadas através da experiência. Se a ideia deve ser concebida como se apenas é 

verdadeira em meramente ser pensada, então é apenas subjetiva, apenas um conceito, 

e o ser do que é existente, o objetivo, é definitivamente distinto dela. 

Assim, o que permanece da Razão é apenas a forma de sua unidade ou a 

identidade da Ideia e, assim, é suficiente apenas para a sistematização das muitas leis 

e condições do entendimento – aponta as leis do espírito, da natureza, classes, 

espécies, aponta a teleologia e a perfectibilidade – o que a razão consegue conhecer, 

desse modo, enquanto tal faculdade, é apenas a si mesma e, assim, sua forma, em que 

ideias reguladoras serão atingidas para orientar a vida do sujeito. A filosofia kantiana 

é marcada, nesse sentido, para Hegel, pelo dualismo entre finito e infinito, pela cisão 

do fenômeno e da coisa em si, o qual Kant tenta superar sempre recorrendo a seu 

                                                     
4 “The necessity of the contradiction is the interesting aspect of which Kant made us aware. In accord 
with ordinary metaphysics people imagined that one thesis must be valid and the other must be 
contradicted, although the necessary occurrence of contradictions of this kind is precisely what is 
interesting in the Kantian treatment”. 
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emprego formal da razão, pensando a perfectibilidade, a teleologia, mas nunca sendo 

capaz de afirmá-las como verdadeiras, apenas como formas.  

O aspecto prático da filosofia kantiana constitui-se na vontade, que é tanto mais 

pura quanto menos objetivos singulares ou externos se dá, mas fins universais. A 

natureza da vontade é ser livre e autodeterminante, independente, absolutamente 

espontânea e autônoma. Para Hegel, a própria liberdade kantiana é o único fim que a 

vontade pode ter, formal, negando tudo o que seja outro a ela, enquanto identidade 

consigo mesma – assim, Kant estabelece para o dever a forma da identidade, da não-

contradição, que é a lei do entendimento abstrato. O defeito, portanto, considera 

Hegel, do princípio kantiano da liberdade é de que ele é apenas formal, indeterminado.  

A demanda pelo concreto, que Hegel considera essencial a toda filosofia, Kant 

busca sanar com sua Crítica da Faculdade de Julgar. Uma de suas manifestações está 

na consideração dos seres viventes e nossa consideração de que estes são causas de si 

mesmos, autoproducentes. Propriamente, para Kant, a consideração a esta maneira 

dos organismos viventes é um modo de nosso poder reflexivo de julgamento – não 

sabemos se verdadeiramente o organismo age e performa o que pensamos que faz, mas 

nós somos compelidos a pensar assim e isto é o máximo de nossa reflexão sobre o que 

é natural. Outra demanda pelo concreto surge pelo fim mesmo da razão prática, que é 

o Bem, uma ideia, ao menos, subjetiva. Ao mesmo tempo, também está presente a 

demanda de que o absoluto também deva ser realizado no mundo. Segundo Hegel “A 

necessidade natural deve corresponder à lei da liberdade ou ao Bem, deve não apenas 

ser a necessidade de uma natureza externa mas deve ser realizada em todo lugar em e 

pelo mundo, através do que é direito e ético, através da vida humana e da vida do 

Estado, assim o mundo em geral seria bom. O Bem é o fim último absoluto; determina 

a realidade na vida humana e no mundo externo” (HEGEL, 1825-1826/1990, p. 249)5 

– tal demanda pela harmonia do bem e da realidade é a demanda absoluta inerente na 

Razão, que só pode ser realizada, na filosofia kantiana, através de Deus, um postulado 

da razão prática. Segundo Hegel,  

 
é característica do pensar demandar a unidade do Bem dentro do mundo, ter 
dentro de si e querer essa unidade como o que é essencial e substancial. A antítese 
– uma contradição entre o bem e o mundo é contrária a essa identidade; a razão 

                                                     
5 “Natural necessity should correspond to the law of freedom or to the good, it should not only be the 
necessity of an external nature but [it should be realized] everywhere in and by the world, through what 
is right and ethical, through human life and the life of the state, so that the world in general would be 
good. The good is the absolutely final end; it determines reality in human life and in the external world.”  
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deve, assim, demandar a suprassunção dessa contradição, deve demandar que haja 
um poder que é Bom por si mesmo e sobre a Natureza, e apenas Deus pode fazer 
isso. Então esse é o lugar de Deus na filosofia kantiana (HEGEL, 1825-1826/1995, 
p. 250). 

 

Um postulado da razão prática. Essa unidade, para Hegel, não é demonstrada e 

não pode ser demonstrada. Tal deficiência surge por conta do dualismo kantiano, que 

não pode conceber que o bem como ideia abstrata, como meramente subjetivo em si 

mesmo, consiste em suprassumir sua subjetividade, nem se pode demonstrar que a 

natureza ou o mundo em si mesmos consistem em suprassumir suas externalidades e 

diferenças do Bem e em exibir como sua verdade algo que aparece como um terceiro 

fator, o singular resultante das suprassunções.  

Em meio a todas as críticas que Hegel tece a Kant, cabe-nos reconhecer seu 

elogio à filosofia kantiana ao considerar que Kant restabeleceu à filosofia o 

pensamento a conceitos, superando a imaginação que imperava nas filosofias 

antecedentes. 

 

2 A filosofia de Fichte 

 

Hegel pensa que a filosofia fichteana é uma apresentação mais consistente da 

filosofia kantiana: “Ele anunciou, e buscou completar, a derivação ou construção das 

categorias do pensar a partir do Eu, e ele realizou em parte esse projeto” (HEGEL, 

1825-1826/1990, p. 230)6; no sentido de que “o Eu é ativo, ele é determinante, e produz 

suas determinações” (HEGEL, 1825-1826/1990, p. 230)7 

Busca-se, assim, superar o obstáculo imposto pela coisa-em-si kantiana, 

colocando-a como uma das determinações produzidas pela atividade subjetiva: o 

“Não-Eu”; ou, seu negativo. O desafio exigido aqui pelo espírito do mundo é, portanto, 

fazer com que esse ponto cego e opaco seja compreendido pelo sujeito - na segurança 

que o espírito científico moderno necessita - como seu momento de abertura à 

indeterminação: aquilo que lhe convida a buscar transcender as aparências na certeza 

de que elas tem algo de verdadeiro a lhe mostrar; ou seja, que esses fenômenos sejam 

                                                     
6 “He called for, and sought to complete, the derivation or construction of the categories of thought from 
the I, and he did in part carry out this project” 
7 “The I is active, it is determining, it produces its determinations” 
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compreendidos como “fenômenos da própria coisa-em-si"; ou, como o aspecto no qual 

aquilo que está oculto e velado se revela. 

Seu início se dá com o Eu, a unidade transcendental da consciência de si. É a 

certeza de que sou Eu mesmo. Assim, na visão de Hegel, o começo é o mesmo que para 

Kant, mas enquanto este adota as categorias conforme deduzidas das tábuas dos juízos 

da lógica ordinária, o que Hegel considera como empírico e filosoficamente não 

justificável, Fichte vai além de tal posição, e aí está seu mérito.  

Assim, temos agora a busca pela completa dedução das categorias do 

pensamento a partir do Eu, que é ativo e produz suas próprias determinações: o Eu é 

consciência, mas a necessidade dessa atividade de que Eu produzo determinações de 

pensamento está além de minha consciência, sem saber que sou Eu mesmo que faço 

isso: é a consciência da consciência, temos consciência do que nossa consciência faz – 

sem, contudo, ir além dela para descobrirmos como a consciência chegou a seu 

resultado. Quando filosofamos conseguimos tornarmo-nos objetos para nós mesmos, 

algo que a consciência ordinária não consegue fazer – quando pensamos nas categorias 

que constituem as determinações de pensamento vamos para trás, na expressão de 

Hegel – mas não acima e além – da consciência ordinária, tornamos o conhecer nosso 

próprio objeto. Segundo Hegel, nas Lições sobre a História da Filosofia, foi Fichte, e 

não Kant, o primeiro a trazer o conhecer acerca do conhecer à consciência e colocar a 

consciência filosófica ou o objetivo da filosofia como conhecer do conhecer: por isso 

sua filosofia é uma ciência do conhecimento (Wissenschaftslehre). Vejamos uma breve 

indicação de como o início da filosofia fichteana, sob os olhares hegelianos, procede. 

O Eu é o que é primeiro. O Eu é igual a Eu, Eu é o simples, nada além de 

relacionar o Eu a si mesmo. Enquanto o Eu é consciente, conhece um objeto: ora, se 

intui algo, lhe representa, esse conteúdo é também seu e o Eu também está nesse 

objeto. A relação do Eu com o Eu, assim, requer dois lados, porém, aqui, são o mesmo. 

Em segundo lugar, o Eu põe um não-Eu, um objeto, em oposição a si mesmo. 

Este não-Eu é o objeto, o negativo do Eu mesmo. O não-Eu é o outro em relação ao Eu, 

o objeto, aquilo que é contra o Eu ou que não é o Eu. O Eu, assim, põe a si mesmo como 

limitado, como não-Eu. 

Em terceiro lugar, temos a determinação destes dois um pelo outro: o Eu põe o 

não-Eu para que se limite e seja determinado e põe a si mesmo limitando o não-Eu, 

para que seja apenas objeto. Constantemente o Eu põe-se em relação ao não-Eu: ao ser 
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limitado pelo não-Eu, é passivo, ao agir, ativo. Assim temos o domínio teórico, da 

inteligibilidade, e o domínio prático, da vontade.  

O Eu, então, funciona igualmente como determinante, ativamente, pensante, e 

determinado. Na consciência teórica, o Eu é determinado pelo não-Eu, pelo objeto. Na 

consciência filosófica, estabelece Hegel, sabemos que o Eu enquanto consciência 

teórica também funciona como ativo e assim, de tal atividade, categoria universal, 

Fichte busca derivar as categorias particulares de acordo com sua necessidade. 

Segundo Hegel, “isso é o que é importante na filosofia de Fichte. Ninguém desde 

Aristóteles pensou sobre como exibir as determinações do pensar em sua necessidade, 

sua derivação, sua construção; Fichte tentou fazê-lo” (HEGEL, 1825-1826/1990, p. 

234)8: encerra-se assim nesta unidade do “Eu penso” a divisão da razão feita por Kant 

em teorética e prática, da mesma forma que eleva o Eu a uma condição absoluta para 

a realização da Ciência, residindo a oposição e o nível da experiência dentro da própria 

consciência. Por conseguinte, “(...) a separação entre o conceito e a Coisa se 

suprassume, e surge, como sua verdade, a totalidade, a qual é o conceito objetivo” 

(HEGEL, 1812-1816/2018, p. 60). 

Hegel, no entanto, critica que o empreendimento de Fichte está maculado já, 

desde o princípio, com as cisões e os dualismos kantianos – primeiro, o Eu e a Coisa 

em Si, agora o Eu e o não-Eu. Nesse sentido, o Eu que se encontra junto ao não-Eu é 

uma contradição nunca resolvida na filosofia fichteana, para Hegel. Permanece uma 

resolução irresoluta onde o Eu pode constantemente suprassumir seu limite mas, ao 

qual, permanece sempre como limite, um além que se pode de modo infinitamente 

mau ir além, superando e limitando-se novamente, sempre encontrando um não-Eu, 

em uma contínua alternação de afirmação e negação que nunca se estabelece como 

negação absoluta: “o defeito do princípio kantiano da liberdade é que ele é 

indeterminado, ou seja, meramente formal. E acontece o mesmo com Fichte” (HEGEL, 

1925-1826/1990, p. 246)9. 

 

 

 

                                                     
8 “That is what is important in Fichte's philosophy. No one else since Aristotle has thought about how 
to exhibit the determinations of thinking in their necessity, their derivation, their construction; Fichte 
tried to do this”. 
9 “The defect of the Kantian principle of freedom is that it is indeterminate, merely formal. It is the same 
with Fichte”. 
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3 O posicionamento de Jacobi 

 

Em relação a Jacobi, Hegel aponta que, para ele, nós concebemos uma coisa 

quando podemos deduzi-la de suas causas próximas, de modo condicionado, não de 

uma causa remota. A mais remota causa é sempre Deus. Conhecer o incondicionado 

significaria descobrir condições para o incondicionado, querendo concebê-lo como 

tendo uma existência para nós. Tal empreitada é impossível, em seu entender, a partir 

de condições – assim, devemos ter o conceito de incondicionado além destas 

condições, devemos saber imediatamente Deus. Entretanto, tal impossibilidade não 

está fundamentada como no pensamento kantiano, causada porque ambos os 

domínios, condicionado e incondicionado, são cindidos, mas porque a mediação é 

infinita, ou seja, incondicionada. Dessa forma, o incondicionado aparece em função 

da condição e vice-versa: um pensamento que surgirá em Hegel, na auto-exposição de 

que todo universal imediato – incondicionado – já é fruto de mediações. 

 
Nossa existência e nosso conhecimento condicionados então repousam em um 
infinito número de mediações, nossas pesquisas têm diante dele um campo infinito 
[...] Mas conhecer o incondicionado significaria querer descobrir condições 
incondicionadas ou dar condições para o incondicionado (HEGEL, 1825-
1826/1990, p. 242)10.  

 

Considera Hegel que, enquanto para Kant as categorias do entendimento são 

incapazes de pensar algum conteúdo por si mesmas, para Jacobi o conhecer do 

incondicionado não pode se dar por meios condicionados, senão pela própria 

imediatidade do saber que se é incondicionado – ou a fé. Para Hegel, “Quando 

perguntamos acerca do conteúdo desse saber imediato, é simplesmente dito que Deus 

é. O Eu é e sabe imediatamente que Deus, o universal, é. A afirmação que o ser humano 

conhece Deus imediatamente, porém, é falsa. O imediato é o que é natural, e o saber 

Deus como algo espiritual é assim essencialmente apenas o resultado da mediação” 

(HEGEL, 1825-1826/1990, p. 255) 11. 

                                                     
10 “Our conditioned existence and knowledge then rests upon an infinite number of mediations, our 
researches have before them an infinite field [...]. But knowing the unconditioned would mean wanting 
to discover unconditioned conditions or to give conditions to the unconditioned” 
11 “The affirmation that the human being knows God immediately is therefore quite false. The immediate 
is what is natural, and knowing God as something spiritual is therefore essentially only the result of 
mediation and teaching”. 
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Assim, pensa Hegel, a fé de Jacobi coincide com o ponto de vista kantiano que 

pensa Deus apenas como um postulado. O ponto que Kant, tangendo ao pensamento 

jacobiano, olvidou-se, é o de que o infinito não pode ser constituído de categorias 

finitas, incapazes de apreender o que é verdadeiro.  Segundo Hegel, “Nós, de fato, 

sabemos imediatamente o que é mais alto, mas esse ponto é atingido apenas pela 

mediação. Todo o pensar é imediato. Mas esse mesmo pensar é um processo dentro de 

si mesmo, é movimento e vitalidade, e toda vitalidade é movimento interno ou 

processo interno, é mediado. Este é ainda mais verdade com a vitalidade espiritual, já 

que o movimento de passar de um para o outro, do mesmo natural ou sensível para o 

espiritual, é a mediação” (HEGEL, 1825-1826/1990, p. 256) 12.  

Assim, para Hegel, a Filosofia nada mais faz do que trazer a mediação à 

consciência. Mesmo do ponto de vista do conhecimento imediato, aceitar que o espírito 

humano conhece Deus imediatamente é reconhecer a liberdade humana, o espírito 

humano. Nesse princípio, toda externalidade e autoridade forâneas são 

suprassumidas, ainda que apenas enquanto princípio.  

Tal princípio, em que o Espírito está sempre junto a si e tem consciência dentro 

de si é, ainda, apenas abstrato. Segundo Hegel,  

 
o próximo ponto é que esse princípio da liberdade do espírito, que é abstrato, deve 
voltar à pura objetividade, que nem tudo o que entra em minha cabeça ou eleva-se 
dentro de mim ou é revelado a mim é por tal razão o que é verdadeiro, exceto 
quando é purificado e apreendido em sua autêntica objetividade. Isso apenas pode 
ser feito pelo pensamento (HEGEL, 1812-1816/2018, p. 15)13. 

 
 

4 A filosofia de Schelling 

 

Com Schelling, Hegel considera que a filosofia recente passa ao conhecimento 

determinado de Deus. Tendo tomado a filosofia de Fichte como seu início, “sendo um 

com a Coisa, o conceito está mergulhado nela” (HEGEL, 1812-1816/2018, p. 60); de 

modo que as diferenças aí existentes no conceito objetivo são apenas subjetivas, visto 

                                                     
12 “All thinking is immediate. But this very thinking is a process within itself, it is movement and vitality, 
and all vitality is internal movement or internal process, it is mediated. This is even more the case with 
spiritual vitality, for the movement is the passing-over from the one to the other, from the merely natural 
or sensible to the spiritual, and that is mediation.” 
13 “The next point is that this principle of the freedom of spirit, which is abstract, should come back to 
pure objectivity, that not everything that enters my head or rises up within me or is revealed to me is for 
that very reason what is true, except it be purified and attain its authentic objectivity. This it does only 
through thought” 
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que a identidade não poderia pertencer objetivamente na subjetividade da Coisa 

mesma”(...), e, nisso, faz da identidade com ela que ele tem em si e para si enquanto 

conceito objetivo, uma identidade também posta” (HEGEL, 1812-1816/2018, p. 60-61) 

na Coisa – ou, na natureza -: é a ideia. 

Segundo Hegel, a ambiguidade que envolve o “Eu” de Fichte - se ele se refere ao 

“Eu” absoluto de Deus, ou ao “Eu” em sua particularidade unilateral (HEGEL, 1825-

1826/1990, p. 259) – é justamente o que dá impulso para que Schelling avance àquela 

formulação e introduza seu princípio de intuição intelectual (HEGEL, 1825-

1826/1990, pp. 259-260):  

 

O conteúdo dessa intuição, ou o que nela torna-se o objeto, é o absoluto ou Deus, 
o que tem ser em-si-e-para-si; mas esse conteúdo é expresso como concreto e 
internamente auto-mediado, como a absoluta unidade do subjetivo com o objetivo 
– em outras palavras, como a absoluta indiferença entre o subjetivo e o objetivo 
(HEGEL, 1825-1826/1990, p. 260)14  

 

Ou seja, “(…) a pressuposição da filosofia é que o sujeito tenha uma imediata 

intuição dessa indêntidade do subjetivo e do objetivo” (HEGEL, 1825-1826/1990, p. 

260)15: o objeto deixa de ser apenas um “negativo do Eu”, como era em Fichte, e para 

a ser também uma autoconsciência a ele idêntica. 

Hegel considera que Schelling adota como seu princípio a intuição intelectual 

que a mente humana deve ter. O conteúdo de tal intuição é o absoluto ou Deus, o que 

tem ser em e para si, expresso como concreto e internamente auto-mediado, absoluta 

unidade objetivada do subjetivo e do objetivo. Hegel entende que tal absoluta unidade 

é também a absoluta indiferença entre a subjetividade e a objetividade. A filosofia de 

Schelling, pensa Hegel, toma por seu ponto de partida o conhecimento imediato 

também, mas seu conteúdo não é mais o indeterminado, mas o absoluto como 

concreto. Contudo, considera Hegel, tal conhecimento imediato parece ser ainda mais 

contingente como intuição intelectual do concreto. Assim, a filosofia, que pressupõe o 

sujeito de intuição intelectual, aparece como um talento artístico ou genialidade em 

indivíduos. Contudo, por sua própria natureza, a filosofia pode tornar-se universal.  

                                                     
14 “The content of this intuition, or what in it becomes the object, is the absolute or God, what has being 
in-and-for-itself; but this content is expressed as concrete and internally self-mediating, as the absolute 
unity of the subjective and the objective - in other words, as the absolute indifference of the subjective 
and the objective” 
15 “(...) the presupposition of philosophy is that the subject has an immediate intuition of this identity of 
the subjective and the objective” 
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Fundada essa identidade, Schelling promove a reflexão, partindo tanto da 

natureza, fazendo com que ela se espiritualize a através da integração no pensamento 

de suas leis naturais, quanto do subjetivo que busca sua coincidência com o objetivo. 

Assim, é expresso um movimento tanto de objeção à consciência no qual surge o Outro, 

como também a compreensão dele e o concomitantemente retorno à identidade 

ontológica pré-estabelecida (HEGEL, 1825-1825/1990, pp. 264-265). “Os dois lados 

são, no todo, expressados muito definitivamente aqui. Um lado compreende o 

conduzir completo [Durefuhrung] da natureza para o sujeito, e [de outro] do Eu para 

o objeto” (HEGEL, 1825-1826/1990, p. 266)16. De modo que, “o mais alto estágio é [o 

que] Schelling chama de poder da imaginação [Einbildungskraft]” (HEGEL, 1825-

1826/1990, p. 266)17; ou seja, através da atividade artística, religiosa e afins, a Idéia é 

intuída sensivelmente.  

Nessa forma de conhecimento do absoluto como concreto a filosofia separa-se 

novamente da representação, para Hegel, algo que já havia começado com Kant, como 

antes salientamos. Com a filosofia de Fichte, a filosofia divorciou-se da consciência 

ordinária ainda mais. Contudo, para Hegel, é a filosofia de Schelling que se separou 

das representações ordinárias da consciência reflexiva definitivamente. Para 

Schelling, considera Hegel, o concreto é por sua própria natureza especulativo. 

Considera Hegel que, com Schelling, a Filosofia retomou seu caráter especial próprio, 

o princípio da filosofia – pensar em si ou pensar racional recebeu a forma do próprio 

pensar – o conteúdo tornou-se novamente a coisa principal, enquanto na filosofia 

kantiana e suas subsequentes a maior preocupação estava na investigação do 

conhecimento enquanto cognição subjetiva. 

A novidade incorporada aqui na história da filosofia foi “(...) ter introduzido o 

conceito e a forma do conceito na consideração da natureza” (HEGEL, 1825-

1826/1990, p. 269)18: isso significa “(...) que A=A, a absoluta indiferença em sua 

imediatidade, é matéria” (HEGEL, 1990, p. 269)19; assim, essa identidade absoluta foi 

posta na materialidade.  

                                                     
16 “The two sides are, on the whole, expressed very definitely here. One side involves the thorough 
leading [Durehfuhrung] of nature to the subject, and [the other that] of the I to the object” 
17 “this highest stage is [what] Schelling calls the power of imagination [Einbildungskraft]” 
18 “(...) to have introduced the concept and the form of the concept into the consideration of nature” 
19 “(...) that A=A, the absolute indiference in its initial immediacy, is matter”  
“A defect of Schelling's philosophy is that the point of indifference of the subjective and the objective is 
presupposed, not proved .... This proof could only be carried out by investigating the subjective and the 
objective each on its own account in its logical determinations, namely, in its essential determinations. 
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Segundo Hegel,  

 
um defeito da filosofia schellinguiana é que o ponto de indiferença do subjetivo e 
do objetivo é pressuposto, não provado. Tal prova poderia apenas ser realizada 
pela investigação do subjetivo e do objetivo cada um em sua própria conta em suas 
determinações lógicas. Dessa investigação deve-se seguir que o subjetivo é auto-
transformador, que não permanece subjetivo mas faz ele mesmo o objetivo, e que 
o objetivo é o que não permanece objetivo mas se faz subjetivo. O resultado seria 
então que cada um faz a si mesmo em seu oposto e apenas a identidade dos dois é 
a verdade (HEGEL, 1825-1826/1990, p. 263) 20. 

 

Em Schelling, o puro pensamento e seu desenvolvimento ou o próprio processo 

é a alma da natureza bem como do sujeito, considera Hegel. Mas, para o filósofo de 

Berlim, a consideração do lógico nunca é apresentada por Schelling. Segundo ele, 

“Porque sua apresentação precisava começar com a ideia do absoluto como a 

identidade do subjetivo e do objetivo, Schelling repetidamente prometeu demonstrar 

essa ideia em suas obras posteriores. Mas essas provas são realizadas do modo mais 

formalista, de modo que de fato elas sempre pressupõem o que é suposto a ser 

provado” (HEGEL, 1825-1826/1990, p. 266) 21. 

Hegel considera que mesmo a indiferença não é o mais adequado a exprimir o 

relacionar-se do Absoluto consigo mesmo, já que assim, o Absoluto seria neutro ou 

remoto a ambos aspectos seus. De toda forma, Hegel reconhece que Schelling foi além 

de Kant e Fichte ao perceber que o pensar é a própria Natureza, o modo da 

exterioridade da existência do sistema das formas de pensamento na consideração 

hegeliana, ainda que incorrendo, em algumas considerações, em formalismos. Para 

Hegel, a filosofia de Schelling ficou conhecida como Filosofia da Natureza, mas a 

Filosofia da Natureza é apenas uma parte do todo que, como vimos inicialmente, é a 

                                                     
From this investigation it then must follow that the subjective is self-transforming, that it does not 
remain subjective but makes itself objective, and that the objective is what does not remain objective 
but makes itself subjective. The result would thus be that each makes itself into its opposite, and only 
the identity of the two is the truth.” 
20 “A defect of Schelling's philosophy is that the point of indifference of the subjective and the objective 
is presupposed, not proved .... This proof could only be carried out by investigating the subjective and 
the objective each on its own account in its logical determinations, namely, in its essential 
determinations. From this investigation it then must follow that the subjective is self-transforming, that 
it does not remain subjective but makes itself objective, and that the objective is what does not remain 
objective but makes itself subjective. The result would thus be that each makes itself into its opposite, 
and only the identity of the two is the truth.” 
21 “Because his presentation needed to begin with the idea of the absolute as the identity of subjective 
and objective, Schelling repeatedly sought to demonstrate this idea in his later presentations; he tried 
especially hard to do so in the Neue Zeitsehrift fur spekulative Physik. But these proofs are carried out 
in the most formalistic [formell] way, so that in fact they always presuppose what is supposed to be 
proved”. 
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Ideia da Filosofia, silogismo último formado pela Ideia Lógica, Natureza e Espírito. 

Dessa forma, sua filosofia permaneceu ainda com o resquício de um projeto a ser 

cumprido: um indicativo que Hegel usará para mostrar o necessário surgimento de seu 

idealismo absoluto na história e a consequente realização do espírito na ciência 

filosófica de sua Enciclopédia. 

 

Conclusão 

 

Pode-se notar, dessa forma, que o modo de exposição histórico muitas vezes 

deixa a desejar quanto à sua compreensão como desenvolvimento temporal das 

determinações conceituais da Ideia Absoluta. Kant, por exemplo, quando trata da 

derivação das categorias do entendimento, necessita da contribuição de Fichte para 

progredir; mas, por outro lado, o filósofo de Königsberg permanece lado-a-lado com 

Fichte até o momento que Hegel chama de “ético/prático”, muito em consequência da 

determinação da Ideia reguladora como livre de influências, assim como por 

estabelecer que a natureza humana é ser livre e autodeterminada. Portanto, parece 

que, se de um lado Kant precisa ser interpelado por Fichte no nível “teórico”, no nível 

prático/vontade, ele vai, pelo menos, até o mesmo ponto que Fichte: suas liberdades 

permanecem abstratas22.  

Além disso, Jacobi é invocado a aparecer duas vezes: na primeira para dar 

credibilidade às determinações do entendimento, no sentido de conceber o 

incondicionado simplesmente como o negativo da realidade condicionada23 - e não 

algo totalmente outro -; e na segunda para dar conteúdo, através do conhecimento 

imediato, às condições da Ideia incondicionada posta pela razão – pois em Kant, Hegel 

a considera abstrata com ou sem razão.         

                                                     
22 Vide: “O defeito do princípio kantiano da liberdade é que ele é indeterminado, meramente formal. 
Isso acontece o mesmo com Fichte” (HEGEL, 1825-1826/1990, p. 246) - “The defect of the Kantian 
principle of freedom is that it is indeterminate, merely formal. It is the same with Fichte”. E “O primeiro 
momento na filosofia kantina foi a inteligência, o aspecto teorético; o segundo é o aspecto prático, a 
vontade, o que o princípio da vontade é” (HEGEL, 1825-1826/1990, p. 244) - “The first moment in the 
Kantian philosophy was intelligence, the theoretical aspect; the second is the practical aspect, the will, 
what the principle of willing is”. 
23 “Nossa existência condicionada e conhecimento então repousa em um infinito número de mediações, 
nossas pesquisas têm diante dele um campo infinito [...]. Mas conhecer o incondicionado significaria 
querer descobrir condições incondicionadas ou dar condições para o incondicionado” (HEGEL, 1825-
1826/1990, p. 242) - “For Jacobi, on the contrary, the main point is not just that the categories are 
subjective but that they are only conditions, and conditioned conditions at that, and conceiving 
therefore means positing the nexus through the categories, that is, through conditioned conditions”. 
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E, finalmente, Schelling, por mostrar que a autodeterminação do absoluto não 

é um conteúdo realizado apenas pelo Eu subjetivo; mas que o próprio objeto em si tem 

capacidade para se mostrar em si mesmo para o Eu que dele toma consciência: 

portanto, está duplicada e posta objetivamente a essência do conceito. 

Com estas breves exposições acerca da compreensão da filosofia hegeliana sobre 

as filosofias que a antecederam, denominadas de Filosofia Recente, buscamos 

salientar os últimos desenvolvimentos que a Filosofia se deu para que se elevasse à 

condição de Ciência por excelência. Nesse sentido, resta-nos sustentar, talvez 

incorrendo em algum formalismo, que a Filosofia recebeu uma de suas formas 

acabadas com o sistema filosófico de Hegel, em que a Verdade é absolutamente 

revelada a si mesma e compreende-se enquanto autoproducente, tendo, lembrando, 

seu motor imóvel, ainda que com cuidado, na Ideia da Filosofia, produzindo-se e 

engendrando-se eternamente como História Conceituada ou Saber Absoluto. 

Cabe notar, por fim, a longa conclusão que a edição das Lições sobre a História 

da Filosofia da Editora Suhrkamp de 1970 apresenta é omitida da edição de 1986 da 

Editora Meiner, algo certamente a se investigar em um futuro trabalho. Para encerrar, 

citamos ambas as edições. Segundo Hegel,  

 

A verdadeira reconciliação ou resolução das antíteses é a percepção de que essa 
antítese, levada ao extremo absoluto, se resolve. Este é o ponto de vista da era 
atual. Tentei exibir a procissão necessária uma da outra, de modo que cada filosofia 
pressupõe necessariamente a que a precede. Nosso ponto de vista é a 
cognição do espírito, como espírito absoluto, que como absoluto se 
opõe a outro espírito, ao espírito finito. Reconhecer que o espírito 
absoluto pode ser para si, é o princípio e a vocação desse espírito finito 
(HEGEL, 1825-1826/1990, p. 272) [destaque nosso]. 24 
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28. POBREZA E DEMOCRACIA EM HEGEL: IMPASSES DA 

CONTEMPORANEIDADE 
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I 
 

A importante questão de como remediar a pobreza é uma emoção e um tormento 
para a sociedade moderna. (Hegel, § 244, Z) 
 

 
No prefácio de suas Linhas Fundamentais da Filosofia do Direito de 1821 Hegel 

caracteriza a filosofia como a “tarefa de conceituar o que é, pois o que é, é a razão” 

(HEGEL, 2010, p. 43). Em outras palavras, os fenômenos da realidade histórica 

sempre estiveram presentes do pensamento hegeliano. A filosofia política é a 

consideração pensante da história e essa é essencialmente fenômeno político, pois o 

elemento em que desdobra a história é o Estado (BOURGEOIS, 2000, p. 13). Nesse 

sentido, a Filosofia do Direito de Hegel se move entre a história e a filosofia como 

marcadamente relacionadas pelo envolvimento e pelo interesse (NOVELLI, 2016, p. 

168). Ora, se para Hegel a filosofia se ocupa da história e a história só é racionalmente 

representada e pensada na totalidade da filosofia, então, nas palavras do filósofo, “[...] 

aquilo que ensina o conceito mostra necessariamente do mesmo modo a história, de 

que somente na maturidade da efetividade aparece o ideal frente ao real e edifica para 

si esse mesmo mundo” (HEGEL, 2010, p. 44). 

Quando Hegel fala do Estado, na Filosofia do Direito, é “o claro dia festivo da 

vida ética”, segundo palavras de Rosenzweig (Hegel und der Staat), mas também deixa 

evidente que o caminho para e efetivação da ideia ética e universal na figura do Estado 

apresenta muitas adversidades. Hegel pensa o Estado em seu conceito, mas “o Estado 

existe no mundo; com isso, existe na esfera do arbítrio, do acaso e do erro; ações 

perversas podem desfigurá-lo de muitos lados" (§ 258, acréscimo). Os Estados 

empiricamente existentes conservam traços dessa intervenção, quer dizer, conservam 

                                                     
1 Bolsista CAPES do Programa de Pós-Graduação em Filosofia pela Universidade Estadual Paulista 
(UNESP – Marília/SP). E-mail: marlonaramor@gmail.com 
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marcas de motivações particulares, critérios familiares e corporativos, elementos que 

de algum modo lhes cerceiam o movimento em direção à universalidade.  

Uma dessas adversidades ou obstáculo imenso para este anunciado dia festivo 

da vida ética, na figura do Estado, é a pobreza.  

Salta aos olhos que a emergência do fenômeno histórico do Estado moderno 

seja também o momento da mais brutal massificação da pobreza. A pobreza é um 

fenômeno inquietante e importante para as sociedades de todos os tempos, mas que 

nunca se desvelou tão marcadamente assustadora como nas décadas que anunciavam 

a era da modernidade. Para Hegel, “a importante questão de como remediar a pobreza 

é uma emoção e um tormento para a sociedade moderna” (2000, § 244, Z)2.     

A história da pobreza ou a consideração filosófica da pobreza, isto é, a pobreza 

tomada como objeto filosófico é a vida da história original (a representação) e o sentido 

da história (pelo entendimento) no conceito (identidade do espírito na qual a razão na 

história pensada é a consciência-de-si-e-para-si que se sabe e que se quer naquilo que 

se sabe). Considerar a pobreza como objeto filosófico, adverte Novelli (2016, p. 169), 

não é tão somente tomá-la em seu fenômeno histórico, mas situá-la na lógica da 

política. 

Hegel observa a geração de uma massa de miseráveis, de uma plebe submetida 

ao trabalho cada vez mais mecanizado que desfigurava a sociedade. Mas o que não 

ficou claro para alguns discípulos e defensores da chamada esquerda hegeliana3, como 

Eduard Gans (futuro mestre de Marx), foi se a plebe precisa continuar existindo: a 

pobreza tem solução? A miséria é um elemento necessário para o movimento dialético 

no Estado? Acolher o ponto de vista dos outros ou acolher as mazelas no interior da 

figura do Estado, quando falamos da universalidade do pensamento, principalmente 

quando esse pensamento é contrário ao nosso ou é elemento desagregador e negativo 

da constituição do Estado – como a pobreza – é o exercício difícil e contemporâneo da 

democracia. Com isso queremos dizer que a questão democrática está colocada para 

                                                     
2 “Die wichtige Frage, wie der Armut abzuhelfen sei, ist eine vorzüglich die modernen Gesellschaft 
bewegende und quälende” (HEGEL, Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und 
Staawissenschaft im Grundisse, § 244, Z).  
3 “Mas essa dúvida proposta pela esquerda não se comparava, na ocasião, à força do questionamento 
feito pela direita. A oposição conservadora se mostrou muito mais poderosa do que as restrições de 
inspiração ‘democrática’. Nessas condições, Hegel, naturalmente, se preocupava mais com a réplica que 
deveria dar às interpelações feitas de um ponto de vista reacionário do que com as objeções 
‘progressistas’” (KONDER, Hegel: a Razão quase enlouquecida, 1991, p. 65). 
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nós, em nossos dias, muito mais drasticamente  do   que   estava   para Hegel  e   seus 

contemporâneos.  

Em outras palavras, seguindo a proposta deste 10º Congresso Internacional da 

Sociedade Hegel Brasileira: “Hegel e a contemporaneidade”, o nosso objetivo neste 

trabalho é pensar a lógica do Estado e da democracia na “reconciliação” do 

pensamento com a realidade. Mais detidamente, o que nos move aqui é encontrar que 

tipo de relação há entre pobreza, democracia e Estado. Entre pobreza e democracia, a 

massa da pobreza (Armut) pode constituir alguma unidade no Estado? Os pobres 

podem participar das decisões do Estado?  

 

II 

 

A maior porção de minha vida individual consiste em encontrar frente a mim 
outras vidas individuais que tangenciam, ferem ou transpassam por diferentes 
pontos a minha.  (Ortega y Gasset) 

 

No horizonte de Hegel em Frankfurt está sempre presente a bela unidade da 

religião e da democracia grega clássica, como disse Ernst Cassirer: Atenas era o 

“paraíso perdido de Hegel na política”. Neste período, Hegel toma um longo desvio 

pela meditação do espírito do cristianismo até o homem moderno e, contudo, não foi 

inútil: ele fez Hegel perceber a irredutibilidade do mundo moderno ao mundo antigo 

(BOUGEOIS, 2000, p. 62). Após o homem moderno ter aprendido com o cristianismo 

o seu valor infinito, além de toda particularidade, esse homem que o direito romano 

introduziu a esfera da propriedade privada, não pode mais integrar a totalidade do 

Estado como o cidadão grego antigo sem a sua subjetividade4. Apesar de Hegel 

perceber a vitalidade do mundo moderno em não repetir o passado no presente – como 

assinala os acontecimentos inéditos da Revolução Francesa –, seu projeto permanece 

de um homem “em-si”, reconciliado consigo mesmo para a vida verdadeiramente livre 

e feliz. Para esta realização o indivíduo deveria ganhar o patamar de cidadão: não na 

pólis antiga, mas no bojo do Estado Moderno. A formação do Estado até a 

                                                     
4 “O conceito de Estado custou a amadurecer. Lembrando que na concepção de Platão, o Estado não 
respeitava a liberdade subjetiva dos indivíduos. Mas o Estado Moderno precisa de uma constituição que 
assegure justamente essa liberdade subjetiva a seus cidadãos: ele ‘possui uma alma que lhe dá vida e 
que é justamente a subjetividade’ (§ 270, acréscimo). O Estado é um ‘hieróglifo da razão’: os sujeitos 
humanos devem aprender a decifrá-lo para nele poderem realizar objetivamente sua liberdade 
subjetiva” (KONDER, Hegel: a Razão quase enlouquecida, 1991, p. 64). 
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modernidade é um longo percurso da Razão na história na qual encarnou muitos 

contextos:  

 
A formação do Estado até a monarquia constitucional é a obra do mundo moderno, 
em que a ideia substancial adquiriu a forma infinita. A história desse 
aprofundamento do espírito do mundo dentro de si, ou o que é o mesmo, essa livre 
formação em que a ideia despede de si seus momentos - e que apenas são seus 
momentos - como totalidades e os contém precisamente, com isso, na unidade 
ideal do conceito, enquanto nisso consiste a racionalidade real, - a história dessa 
configuração verdadeira da vida ética é assunto da história mundial universal 
(HEGEL, 2010, § 273). 

 

O desdobramento do conceito Estado até a monarquia constitucional – que 

neste momento era a expressão máxima do espírito de seu tempo – Hegel parece 

deixar claro que não era o fim da história, mas assunto da história universal. Para 

Denis Rosenfield (1983, p. 235) a monarquia constitucional, segundo Hegel, seria o 

que hoje chamaríamos de democracia representativa com instâncias perfeitamente 

instituídas, tendo em vista a harmonia do todo e, mais do que isso, a realização da Ideia 

da Liberdade.      

A questão que permanece é por que Hegel emprega uma conotação negativa ao 

conceito democracia? – E poderíamos responder que é por uma simples razão – a 

democracia, para ele, correspondia à democracia direta5, tal como havia sido 

implementada na França revolucionária com os jacobinos, em particular por 

Robespierre. Isto é, a democracia possuía o significado do “terror jacobino”, da 

violência que não deixa diante de si nenhuma instituição representativa entre os 

cidadãos e os seus representantes que decidem no nível do Estado (ROSENFIELD, 

                                                     
5 “Na TEORIA DA DEMOCRACIA CONFLUEM TRÊS TRADIÇÕES HISTÓRICAS. – Na teoria 
contemporânea da Democracia confluem três grandes tradições do pensamento político: a) a teoria 
clássica, divulgada como teoria aristotélica, das três formas de Governo, segundo a qual a Democracia, 
como Governo do povo, de todos os cidadãos, ou seja, de todos aqueles que gozam dos direitos de 
cidadania, se distingue da monarquia, como Governo de um só, e da aristocracia, como Governo de 
poucos; b) a teoria medieval, de origem romana, apoiada na soberania popular, na base da qual há a 
contraposição de uma concepção ascendente a uma concepção descendente da soberania conforme o 
poder supremo deriva do povo e se torna representativo ou deriva do príncipe e se transmite por 
delegação superior para o inferior; c) a teoria moderna, conhecida como teoria de Maquiavel, nascida 
com o Estado moderno na forma das grandes monarquias, segundo a qual as formas históricas de 
Governo são essencialmente duas: a monarquia e a república, e a antiga Democracia nada mais é que 
uma forma de república (a outra é a aristocracia), onde se origina  o intercâmbio característico do 
período pré-revolucionário entre ideais democráticos e ideais republicanos e o Governo genuinamente 
popular é chamado, em vez de Democracia, de república. O problema da Democracia, das suas 
características, de sua importância é, como se vê, antigo. Tão antigo quanto a reflexão sobre as coisas 
da política, tendo sido reproposto e reformulado em todas as épocas. De tal maneira isto é verdade, que 
um exame do debate contemporâneo em torno do conceito e do valor da Democracia não pode 
prescindir de uma referência, ainda que rápida, à tradição” (NOBERTO, B. MATTEUCCI, N. 
PASQUINO, G. Dicionário de Política, 2ª edição c, 1986).  
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1983, p. 233 e 257). O Estado deve ser imagem e efetividade da razão (HEGEL, 2010, 

§ 360), e como tal deve ter mediações: um Estado sem mediações representativas 

desemboca no arbítrio da violência, naquilo que ele veio a denominar “liberdade do 

vazio”6. Essa liberdade do vazio erigida pela paixão violenta, no âmbito religioso, 

torna-se fanatismo, e quando se apodera da esfera política transforma-se na 

devastação de toda ordem social subsistente e na eliminação dos indivíduos suspeitos 

a uma ordem, como, também, na aniquilação de qualquer organização. Apesar do 

nosso filósofo ter sido um árduo defensor da Revolução Francesa, de seus ideais de 

liberdade e de direitos humanos, não deixou de condenar os abusos e excessos, 

sobretudo da violência exacerbada das guilhotinas.      

 As reflexões sobre a experiência da Revolução Francesa feitas no período em 

que Hegel vivia em Berna mostrou o agravamento dos problemas internos da 

Revolução e a queda dos jacobinos, seguida pela crise do governo “moderado”, que 

abria caminho para a ditadura de Napoleão. Todos esses desdobramentos mostravam 

que os caminhos da mudança seriam muito maiores do que o filósofo havia imaginado: 

ele precisou reconhecer que o modelo da democracia ateniense da época de Péricles 

não podia ser adotado no mundo moderno (KONDER, 1991, p. 11).   

 Contudo – à guisa de compreendermos a consideração de Hegel pela 

democracia –parece ficar claro que o filósofo criticava a Democracia Direta, que 

poderia degenerar-se em uma liberdade negativa, abstrata, caindo no vazio destruidor 

da violência (como na violência jacobina e na ditadura de Napoleão). Hegel 

considerava os diversos tipos de organização constitucional e as suas possíveis 

degenerações de acordo com o antigo esquema aristotélico: a monarquia centralizada 

nas mãos de um único dirigente poderia degenerar no arbítrio despótico; a aristocracia 

constituída no poder de algumas famílias privilegiadas poderia degenerar numa 

                                                     
6 “É a liberdade do vazio, que, erigida em figura efetiva e em paixão e permanecendo nesse caso 
simplesmente teórica, toma-se no domínio religioso o fanatismo da pura contemplação dos hindus[;] 
mas quando se volta para a efetividade, torna-se no domínio político como no domínio religioso o 
fanatismo da devastação de toda ordem social subsistente e a eliminação dos indivíduos suspeitos a uma 
ordem, assim como se torna a aniquilação de toda organização que quiser de novo pôr-se em relevo. É 
somente quando destrói algo que essa vontade negativa tem o sentimento de seu ser-aí; ela tem mesmo 
a opinião de que quer uma situação positiva, por exemplo, a situação de igualdade universal ou de vida 
religiosa universal, mas, de fato, não quer a efetividade positiva do mesmo, pois ocasionaria logo uma 
ordem qualquer, uma determinação particular, tanto da instituição como dos indivíduos[;] mas é do 
aniquilamento da determinação particular e da determinação objetiva que chega, para essa liberdade 
negativa, sua autoconsciência. Assim, o que ela opina querer somente pode ser, por si, uma 
representação abstrata e a efetivação dessa apenas pode ser a fúria da destruição” (HEGEL, Linhas 
Fundamentais da Filosofia do Direito, 2010, § 5 – acréscimo). 
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oligarquia cruel; e a democracia7 como organização constitucional cuja soberania é 

exercida pelo povo poderia regenerar na oclocracia, isto é, no abuso quando a massa 

ou a plebe toma o poder de um governo democrático. De modo geral, essas formas 

degeneradas de governo receberam as ressalvas de Hegel como formas não soberanas, 

pois refletem a propriedade e os interesses privados e egoísticos desagregadores do 

todo (do bem público). Essas formas de governo são mais um agregado do que um 

organismo, e, portanto, não refletem o conceito de Estado e a sua soberania.   

     

Na antiga monarquia feudal, o Estado era certamente soberano externamente, 
mas, internamente, não apenas o monarca, porém o Estado não era soberano. Em 
parte, as ocupações e poderes particulares do Estado e da sociedade civil-burguesa 
eram (cf. § 273 anotação) constituídos em corporação e em comunas 
independentes, por isso o todo era mais um agregado do que um organismo, em 
parte, eles eram a propriedade privada de indivíduos e, com isso, o que devia ser 
feito por eles mesmos, no que diz respeito ao todo, era confiado à opinião e ao bel-
prazer deles (HEGEL, 2010, § 278 – acréscimo). 

 

 Para Hegel há uma soberania interna e uma soberania externa. Na monarquia 

feudal os Estados eram soberanos externamente em relação a outros Estados, pelo uso 

da força e da guerra; porém, internamente os Estados não eram soberanos, pois 

careciam de leis e mediações mais universais e quase sempre caiam no despotismo 

cruel: “[...] o despotismo caracteriza, em geral, a situação de ausência de leis, em que 

a vontade particular como tal, quer seja a de um monarca ou a de um povo 

(Oclocracia), vale como lei, ou antes, vale em lugar da lei” (Hegel, 2010, § 278). Por 

isso Luís XIV, o Rei Sol, dizer: “o Estado sou eu”. Para superar essa desfiguração o 

Estado precisa organizar o seu funcionamento de acordo com uma constituição, e essa 

constituição será tanto mais racional quanto melhor corresponder à natureza do 

conceito de Estado. Isto é, para Hegel um Estado para ser reconhecido (mais do que 

as formas de governo: Monarquia, Aristocracia ou Democracia) deveria ter uma 

                                                     
7 Para Hegel a única democracia possível seria a representativa, mediada com seus representantes ou 
líderes reconhecidos constitucionalmente:  “No nível anteriormente observado, em que foi feita a 
divisão das constituições em democracia, aristocracia e monarquia, do ponto de vista da unidade 
substancial que permanece ainda dentro de si, que ainda não chegou à sua diferenciação infinita e a seu 
aprofundamento dentro de si, o momento da última decisão da vontade que se determina a si mesma 
não surge para si na efetividade própria como momento orgânico imanente do Estado. De fato, também 
nessas configurações não-formadas do Estado, é sempre preciso que um ápice individual ou esteja 
presente para si, como nas monarquias que lhes correspondem, ou então, como nas aristocracias, mas 
principalmente nas democracias, é preciso elevar-se em homens de Estado, em senhores da guerra 
[generais], segundo a contingência e o carecimento particular da circunstância; pois toda ação e 
efetividade têm seu começo e sua realização na unidade decidida de um chefe” (HEGEL, 2010, § 279 – 
acréscimo).  
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constituição cujas leis buscariam refletir os costumes e anseios desse povo, e, 

principalmente, esse povo deveria se reconhecer nas leis estabelecidas. Caso contrário 

não há Estado, somente a barbárie.     

Portanto, há uma relação de organicidade mais relevante – poderíamos assim 

dizer – entre o conceito Povo e o conceito Estado para a constituição da soberania 

(Filosofia do Direito, § 279) do que os possíveis tipos de governo: “A classificação das 

constituições em democracia, aristocracia, monarquia indica ainda sempre, da 

maneira mais determinada, sua diferença em relação ao poder do Estado” (HEGEL, 

1995, § 544). Entre o interno e o externo da soberania, dentre os diversos tipos de 

governo existentes, em Hegel, o que de mais substancial emerge é o conceito Povo e o 

conceito Estado, e qual tipo de governo é o mais universal e racional possível. E quando 

falamos de povo e olhamos para as suas mazelas, como a pobreza, e observamos a 

encarnação do conceito de democracia, hoje, em nossa sociedade, isso significa que a 

democracia nos apresenta como tema crucial tanto no plano de nossa experiência 

pessoal como no plano da vida política – do bom funcionamento do Estado – Hegel 

diria: de uma efetivação do Estado como conceito. De tal maneira que isto é verdade, 

que o conceito Democracia em seu caráter peculiar de “Governo livre”, encerra um 

elemento fundamental da Democracia contemporânea na medida em que por 

Democracia se entende toda a forma de governo oposta a toda a forma de despotismo.    

 

III 

 

Die hochste Reife und Stufe, die irgend etwas erreichen kann, ist diejenige, in 
welcher sein Untergang beginnt.8 (Hegel, Ciência da Lógica) 

 

O Estado não surge por forças de interesse ou por arbitrariedade imposta aos 

indivíduos e famílias. Mas a sua gênese é o desdobramento da razão na história, de 

modo que o Estado já está presente na família e na Sociedade civil burguesa pelo 

princípio do reconhecimento ético na marcha do espírito, embora de forma abstrata 

ou aparente. Isto quer dizer que a Eticidade no momento do Estado é a realização da 

liberdade por meio das instituições, ou a liberdade realizada e efetivada que vem 

ganhar uma nova forma de existência no reconhecimento dos sujeitos em cidadãos 

                                                     
8 “A maior maturação e nível que algo pode alcançar é aquele em que seu declínio começa” (Hegel, 
Ciência da Lógica).   
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reconhecidos em suas instituições: “visto que o espírito apenas é enquanto efetivo, 

enquanto o que ele se sabe, e o Estado, enquanto espírito de um povo, igualmente é a 

lei compenetrando todas as relações, os costumes e a consciência de seus indivíduos” 

(HEGEL, 2010, § 274). Ora, se o Estado é a substancialidade ética na promoção da 

unidade de um povo, então, pelo seu caráter universal o Estado aparece como a solução 

para a pobreza.  

A necessidade do Estado como mediador da pobreza já está presente na própria 

sociedade civil burguesa por meio da Administração pública (Polizei) e nas 

Corporações (Korporationen) com a finalidade de regularizar as relações por meio dos 

direitos e dos deveres entre consumidores e produtores. Por outro lado, se o Estado é 

confundido com a sociedade civil burguesa e se a sua determinação é posta 

exclusivamente na proteção da propriedade e da liberdade pessoal, então o interesse 

do singular do mundo privado se apodera da esfera estatal (despotismo, oligarquia, 

oclocracia), desviando de sua finalidade última para os interesses daquilo que é 

privado ou de poucos. Daí se segue que é um prazer ser membro do Estado quando 

esse garante para o indivíduo privado a sua proteção e a proteção de seu distinto 

patrimônio (HEGEL, § 258) 9. Mas, no referido parágrafo, Hegel afirma que a natureza 

do Estado é outra:  

 
A união enquanto tal é, ela mesma, o conteúdo verdadeiro e o fim, e a 
determinação dos indivíduos é levar uma vida universal; sua satisfação particular 
ulterior, sua atividade, seu modo de comportamento têm por seu ponto de partida 
e resultado esse substancial e válido universalmente (HEGEL, 2010, § 258, p. 230). 

 

Embora seja louvável as iniciativas privadas no seio da sociedade civil como 

solução da pobreza (hospitais, orfanatos), é mais relevante, para solucionar tal 

problema, a união entorno de uma vida universal no Estado. Os indivíduos no 

momento do Estado alcançam a dignidade do universal. No seu agir livre não podem 

simplesmente buscar a própria satisfação desarticulada do bem-estar comum. E o 

próprio “bem-estar geral não pode ser objeto de apropriação privada”, completa 

                                                     
9 “Se o Estado é confundido com a sociedade civil-burguesa e se sua determinação é posta na segurança 
e na proteção da propriedade e da liberdade pessoal, então o interesse dos singulares enquanto tais é o 
fim último, em vista do qual eles estão unidos, e disso se segue, igualmente, que é algo do bel-prazer ser 
membro do Estado. - Mas ele tem uma relação inteiramente outra com o indivíduo; visto que ele é o 
espírito objetivo, assim o indivíduo mesmo tem apenas objetividade, verdade e eticidade enquanto é um 
membro dele. A união enquanto tal é, ela mesma, o conteúdo verdadeiro e o fim, e a determinação dos 
indivíduos é levar uma vida universal; sua satisfação particular ulterior, sua atividade, seu modo de 
comportamento têm por seu ponto de partida e resultado esse substancial e válido universalmente” 
(HEGEL, Linhas Fundamentais da Filosofia do Direito, 2010, § 258).    
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Novelli (2017, p. 185). O Estado não é a mediação exclusiva dos interesses de alguns 

poucos, mas é a unidade efetivada por todos.  

Embora Hegel compreenda que o Estado é a formação e promoção da unidade 

de um povo e o seu fim é o interesse universal como tal, a massa da pobreza (Armut), 

apesar de sua proporção numérica significativa e mesmo se situando no seio da plebe 

(Pöbel), não constitui unidade alguma. Na medida em que as pessoas aparecem e se 

caracterizam como despossuídas de recursos elas expõem a não presença do Estado 

em suas vidas. Se faz então necessário que o Estado chegue até essas necessidades 

indecentes e efetive o reino da liberdade. Somente no Estado que esses (os pobres) não 

estão apartados: tanto o pobre (arm) quanto a plebe (Pöbel) estão inseridos na figura 

do povo (Volk). Isto quer dizer que não podem ser excluídos da constituição da unidade 

de um povo sobre a qual o Estado se desagregaria. Para Hegel o povo é uma 

organicidade viva10 e não um amontoado de pessoas informe, ou ainda “quando se fala 

de povo, assim do mesmo modo essencialmente de Estado [...] o povo sem Estado não 

merece respeito”11. O povo no Estado é um todo orgânico autoconsciente porque o seu 

saber e o seu querer se coincidem substancialmente12, e se há a miséria de uma 

multidão considerável é porque aí o Estado não se desdobrou em sua razão efetivada: 

“[...] o Estado como um elemento racional para si, é tomar a exterioridade do 

fenômeno, da contingência da miséria, do carecimento da proteção, da força, da 

fortuna etc. não como momentos do desenvolvimento histórico, porém pela substância 

do Estado” (HEGEL, 2010, § 258). A substancialidade ética do Estado não pode ser 

apenas para si, mas necessita ser tanto em si como é para si. Necessita pôr para si as 

                                                     
10 “Em parte, as ocupações e poderes particulares do Estado e da sociedade civil-burguesa eram (cf. § 
273 anotação) constituídos em corporação e em comunas independentes, por isso o todo era mais um 
agregado do que um organismo, em parte, eles eram a propriedade privada de indivíduos e, com isso, o 
que devia ser feito por eles mesmos, no que diz respeito ao todo, era confiado à opinião e ao bel-prazer 
deles. O idealismo, que constitui a soberania, é a mesma determinação, segundo a qual, no organismo 
animal, as suas assim chamadas partes não são partes, porém membros, momentos orgânicos, e cujo 
isolar e subsistir-para-si é a doença (ver Enciclopédia das Ciências Filosóficas, § 293)” (HEGEL, Linhas 
Fundamentais da Filosofia do Direito, 2010, § 278).  
11 “[...] [W]enn man vom Volk spricht, so ist es wesentlich sogleich Staat [...] das Volk ohne Staat verdient 
keinen Respekt [...]” (HEGEL, Vorlesungen über Rechtsphilosophie. 1818 – 1831, Ilting 3, S. 676, apud 
NOVELLI, 2017, p. 185). 
12 “[...] que desdobra o Estado até ser a imagem e a efetividade da razão, no qual a autoconsciência 
encontra no desenvolvimento orgânico a efetividade de seu saber e de seu querer substanciais, tal como 
encontra na religião o sentimento e a representação dessa sua verdade enquanto essencialidade ideal, 
mas é na ciência que encontra o conhecimento livre, conceituado dessa verdade, enquanto uma e a 
mesma em suas manifestações que se completam, o Estado, a natureza e o mundo das ideias” (HEGEL, 
Linhas Fundamentais da Filosofia do Direito, 2010, § 360). 
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suas mazelas que o contradiz para então ver o que há de infinito e de racional em si e 

para si. 

[...] essa substancialidade é o espírito que se sabe e quer, enquanto atravessou a 
forma da cultura. Por isso o Estado sabe o que ele quer, e o sabe em sua 
universalidade, enquanto algo pensado; por causa disso, ele atua e age segundo 
fins conscientes, segundo princípios conhecidos e segundo leis que não são apenas 
em si, porém para a consciência; e igualmente, à medida que suas ações se 
vinculam com as circunstâncias e as relações presentes, ele atua e age segundo o 
conhecimento determinado das mesmas (HEGEL, 2010, § 270, p. 241). 

 

Visto que o Estado é o espírito objetivo efetivado, assim o indivíduo só tem 

objetividade e atua em sua eticidade sendo membro dele. Contudo, o espírito 

objetivado sempre traz consigo o risco da alienação. A filosofia hegeliana é a auto 

exposição do Todo neste “círculo de círculos” como é apresentada na Enciclopédia das 

Ciências Filosóficas, e, portanto, a filosofia política é momento incompleto do saber 

filosófico total (BOURGEOIS, 2000, p. 14). Em outras palavras, o pensamento político 

hegeliano tem a sua verdade no Estado. O Estado é o grau máximo de desenvolvimento 

enciclopédico do Espírito objetivo. Contudo, isto quer dizer que o Estado é o Espírito 

objetivo em sua relatividade ao Espírito absoluto. Se o Estado é a verdade completa do 

Espírito objetivo então ele tem a sua realização no Espírito absoluto, e a ele está 

subordinado (BOURGEOIS, 2000, p. 16). Isto quer dizer que as razões que organizam 

a política no momento mais elevado que é o Estado é apenas parte orgânica do Ser, 

isto é, a filosofia é a verdade da política: o projeto hegeliano não é constituído pelo 

caráter negativo da experiência política alemã, mas pela própria vida política em sua 

realidade manifesta ser incapaz de conduzir os homens à felicidade e liberdade. É por 

isso que o seu projeto é mais uma filosofia especulativa do que um pensamento 

exclusivamente político. É pela negatividade da esfera política que Hegel busca a 

positividade na vida filosófica e feliz.  

O momento do Estado não é a última exposição do manual sistemático de seu 

curso sobre filosofia do direito, mas está no devir da história mundial como o percurso 

do espírito. Assim como a monarquia constitucional na modernidade não foi o fim 

último da Razão – e hoje sabemos disso – e sabemos que as formas de governo 

encarnaram outros conceitos e que – ao fim e ao cabo – o Estado em seu conceito 

indica ainda sempre o “aprofundamento do espírito do mundo dentro de si” (HEGEL 

2010, § 273), em um caminho mais universal no Todo. O projeto hegeliano é do homem 

reconciliado com o seu Si por meio da cultura e do autoconhecimento no fazer de si 
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mesmo (na arte, na religião e na filosofia), e, portanto, o domínio acanhado da política 

não é suficiente, embora seja o único caminho para erigir o monumento granítico da 

liberdade reconhecida e objetivamente efetivada – e porque não dizer: democrática – 

em seu ser outro para a vida infinita.           
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Considerações Iniciais 
 
 

Quando um bom romântico avista um edifício, a primeira coisa que seus olhos 
buscam é, sobre o acrotério e o telhado, a ‘mostarda-dos-campos’. Ela anuncia 
que, definitivamente, tudo é terra, que a selva rebrota onde quer que seja. Seria 
estúpido rir do romântico. O romântico também tem razão. Sob essas imagens 
inocentemente perversas, late um enorme e perpétuo problema: o das relações 
entre a civilização e o que ficou por trás dela – a natureza –, entre o racional e o 
cósmico.3 
 

 
O romântico é aquele que vê além daquilo que se coloca, que percebe a linha de 

fogo da História, que conecta o passado, o presente, e o porvir daquilo sobre o que 

coloca seu olhar. O romântico não se contenta com qualquer ser-aí, não se interessa 

pelo que simplesmente é, entende que para além deste há outros, há sempre outros, 

sempre mais. O universal da diversidade, a diversidade dos universais, a História de 

tudo e seus inúmeros destinos em conflito e disputa. O romântico é a pedra que estorva 

o pé de qualquer racionalidade, lembrando constantemente que há algo de 

imprevisível, de caótico, de impetuoso no humano – há um Dioníso ao lado e em 

confronto com todo Apolo. 
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3 ORTEGA Y GASSET, José. A rebelião das massas. Trad. Felipe Denardi. Campinas: Vide Editorial, 
2016, p. 164. 

https://doi.org/10.36592/9786587424064-29


 

 

 
 
470 | Hegel e a Contemporaneidade 

 

Quando o romantismo se elevou e se inflamou contra os pressupostos 

excessivamente autoritários do racionalismo iluminista,4 que mistificavam a verdade 

supostamente atingível pela racionalidade subjetiva, entronizando o Sujeito 

cognoscente como centro definidor de todo critério de verdade e efetivamente capaz 

de alcança-la por si só,5 afirmaram, contrariamente, que a verdade não era razão, mas 

emoção, e especialmente que qualquer conhecimento não era possível pelo eu 

cartesiano, mas sempre pelo nós de uma filosofia que se pretendia sincrônica, 

fortemente relacional. Uma primeira barreira se colocou às pretensões do Iluminismo. 

Entre a Ilustração e o Romantismo, emergiu no Ocidente o monumento da 

filosofia especulativa que se manifestou inteiramente na figura histórica de Hegel.6 O 

idealismo alemão suprassume a contradição entre a Ilustração e o Romantismo e 

avança em direção a uma verdade que não é somente racional, ou passional; não é 

mero entendimento ou pura intuição, mas movimento mesmo – dialética – destes 

pontos antipodais que se complementam no humano como na razão histórica para 

formar uma verdade. A verdade é, nesse sentido, conceito; ou seja, o próprio 

movimento – e, portanto, jamais algo de pronto – da Razão que constrói a si mesma 

como ideia no tempo (História) e no âmbito de um Espírito Objetivo (que se manifesta 

como Cultura). 

A força e a claridade da filosofia especulativa, entretanto, talvez tenha tido sobre 

o mundo aquele efeito que Platão descrevera no Mito da Caverna, quando discutia que 

os homens acorrentados perseguiriam e aniquilariam aqueles que buscassem levar a 

                                                     
4 A ideia de um autoritarismo da Razão pode ser percebido no racionalismo exacerbado dos pensadores 
Ilustrados. Destacamos, a título de exemplo, o trecho de Kant em que defende a uma vontade 
universalmente válida que seria, a seu juízo, lastreada nos pressupostos da moral racionalmente 
estabelecidos: “O homem é um animal que, quando vive entre os seus congêneres, precisa de um 
senhor. [...] de um senhor que lhe quebrante a própria vontade e o force a obedecer a uma vontade 
universalmente válida” (KANT, Immanuel. Idéia de uma história universal com um propósito 
cosmopolita In: KANT, Immanuel. A paz perpétua e outros opúsculos. Trad. Artur Morão. Lisboa: 
Edições 70, 2018, p. 27). 
5 A perspectiva histórica que busca perceber este percurso como uma mudança de paradigmas 
metafísicos (de uma “metafísica do objeto” a uma “metafísica do sujeito” e desta a uma “metafísica 
especulativa”) pode ser acompanhada nos volumes já publicados da pentalogia da “Ideia de Justiça” em 
formulação pelo Prof. Joaquim Carlos Salgado. Dentre os volumes já publicados, Cf. SALGADO, 
Joaquim Carlos. A ideia de justiça no período clássico ou da metafísica do objeto: a igualdade. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2018; SALGADO, Joaquim Carlos. A ideia de justiça em Kant: seu fundamento na 
liberdade e na igualdade. 2ª Ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1995; SALGADO, Joaquim Carlos. A 
ideia de justiça em Hegel. São Paulo: Edições Loyola, 1996; SALGADO, Joaquim Carlos. A ideia de 
justiça no mundo contemporâneo: fundamentação e aplicação do Direito como maximum ético. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2006. 
6 Para uma interessante interpretação desse momento histórico que prenunciou o monumento filosófico 
do sistema hegeliano, v. MAYOS SOLSONA, Golçal. Ilustración y Romanticismo: introducción a la 
polémica entre Kant y Herder. Barcelona: Herder Editorial, 2004. 
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luz cegante do próprio sol à penumbra da caverna.7 Embora pujante e luminosa, a 

filosofia do idealismo alemão teria impactos ora controversos8, ora duvidosos9, sobre 

a contemporaneidade, especialmente após a emergência do cientificismo positivista. 

De fato, a História – e suas inúmeras astúcias – cobraria à filosofia especulativa, justo 

a ela mesma, a paciência do conceito. 

Emergiria no mundo o que Byung-Chul Han denomina por uma “segunda 

ilustração” que explicitaria mais cegamente o furor do racionalismo cientificista, com 

especial destaque à construção positivista nas diversas searas do entendimento, único 

espaço em que este racionalismo, se tanto, consegue se entrincheirar e que seria levado 

às últimas consequências no dataísmo da contemporaneidade. Os dados contra a 

própria pulsão vital: 

 

O dataísmo inicia um segundo esclarecimento. A ação que pressupõe a vontade livre 
pertence aos dogmas do primeiro esclarecimento. O segundo a alisa para a operação, para 
o processo de transmissão de dados, que ocorre sem tal autonomia e dramaturgia do 
sujeito. As ações se tornam transparentes ao se tornarem operacionais, ao se submeterem 
ao processo calculável e controlável.10 

 

 Uma busca que julga ser absolutamente metódica por uma verdade única e 

sólida é a marca indelével dessa contemporaneidade marcada pelo foco no micro e da 

absoluta especialização. Sabe-se cada vez mais sobre cada vez menos, e cria-se a 

intrigante e absurda figura do “gênio” de tema específico, um sujeito que é cioso e 

orgulhoso de seu imenso conhecimento, e incapaz de perceber sua absoluta 

                                                     
7 Para o mito platônico em sua íntegra, v. PLATÃO. A República. Trad. Maria Helena da Rocha Pereira. 
13ª Ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2012, especialmente o Livro VII, pp. 315 e ss. 
8 Como os desdobramentos controversos de leituras totalitárias do pensamento hegeliano que teriam 
encaminhado alguns dos totalitarismos do século XX. Para uma leitura hegeliana contra estes 
hegelianismos totalitários, v. HORTA, José Luiz Borges. Hegel contra Kojève? Notas sobre a 
transfiguração de Hegel e a profanação da política na filosofia francesa novecentista. In: CORREIA, 
Adriano; DEBONA, Vilmar; TASSINARI, Ricardo (Orgs.). Hegel e Schopenhauer. São Paulo: ANPOF, 
2017. Para um detalhamento destas questões, v. MIDDELAAR, Luuk van. Politicídio: o assassinato da 
política na filosofia francesa. Trad. Ramon Alex Gerrits. São Paulo: É Realizações, 2015. 
9 A ascensão dos impérios anglo-saxões e sua maior intimidade com pensamentos analíticos acabariam, 
a nosso ver, por privilegiar os sistemas filosóficos racionalistas, cuja matriz se funda naquilo que Ortega 
y Gasset definiria como uma racionalidade física, em detrimento da racionalidade histórica, mais 
complexa e imensamente mais dialética que a primeira. Sobre o tema e para um detalhamento da 
distinção entre estas duas formas de racionalidade, v. ORTEGA Y GASSET, José. La filosofía de la 
Historia de Hegel y la historiología. In: ORTEGA Y GASSET, José. Ideas y creencias y otros ensayos. 
Madrid: Alianza Editorial, 2019. 
10 Grifos do original em HAN, Byung-Chul. A salvação do belo. Trad. Gabriel Salvi Philipson. Petrópolis: 
Vozes, 2019, p. 20. 
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impropriedade na percepção de tudo mais.11 Eis então esta contemporaneidade 

hiperespecialista, ultraracionalista e dataísta que este texto busca discutir. 

 

Hegel contra uma modernidade 

 

Em termos de uma Filosofia da História, que nos interessa aqui em particular, 

ou mais genericamente, do campo das Ciências do Espírito (ou Ciências Humanas), o 

racionalismo cientificista desta segunda ilustração se traduz especificamente no 

império liso e asséptico dos dados e dos fatos (a informação) que se colocam contra as 

narrativas e suas incômodas disputas de mundivisão [Weltanshauung]. Isto é, a 

informação se impõe no mundo com a pretensão de ser isenta, racional e 

pedantemente verdadeira. É o esforço maior daquela racionalidade física (ou 

matemática, quiçá, atualmente, mesmo computacional) para alisar o mundo, submetê-

lo ao império de uma igualdade sem rugosidade, sem disputa, sem contato – um 

verdadeiro “inferno do igual”.12 

A narrativa, por sua vez, padece do absoluto inconveniente de ser sempre 

relacional, particular, política. São pontos de vista essencialmente distintos e 

igualmente válidos. Requer esforço, pressupõe a existência de diálogo, exige a 

racionalidade histórica que o romantismo impôs contra a Ilustração e que o império 

das “filosofias” analíticas não foi capaz de assimilar.  

A informação desencanta, extirpa o mundo da paixão, ignora a advertência que 

trouxemos em nossa epígrafe. Mas o romântico também tem razão! Ao trabalhar esta 

temática, perceberá Byung-Chul Han que “a informação é uma forma pornográfica de 

sabedoria. [...] A sabedoria [verdadeira] tem toda uma outra estrutura. Ela se tensiona 

entre o passado e o futuro. A informação [...] é um tempo sem acontecimento ou 

destino”.13 

                                                     
11 O tema não é sequer recente, e foi bem discutido em capítulo intitulado “A barbárie do especialismo” 
publicado ainda na primeira metade do século XX por Ortega y Gasset. Cf. ORTEGA Y GASSET, José. 
A rebelião das massas. Trad. Felipe Denardi. Campinas: Vide Editorial, 2016, p. 185-192. 
12 Furtamos a expressão a Byung-Chul Han que a trabalha ao longo de sua obra, mas especialmente em 
seu HAN, Byung-Chul. A agonia do Eros. Trad. Enio Paulo Giachini. Petrópolis: Vozes, 2017. Para uma 
discussão nossa a respeito deste conceito, v. HENRIQUES, Hugo Rezende; SILVA, Jhonatas Roger da. 
A erotização de Thanatus: a compreensão contra a mera tolerância. In: SALGADO, Karine; et al. (Orgs.). 
Dignidade e tolerância: anais do II Simpósio Internacional de Filosofia da Dignidade Humana. Belo 
Horizonte: Initia Via, 2019, pp. 114-124. 
13 Grifos nossos a HAN, Byung-Chul. A salvação do belo. Trad. Gabriel Salvi Philipson. Petrópolis: 
Vozes, 2019, p. 20. 
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Se, como incessantemente os ditos filósofos da história e os pensadores da 

ciência histórica nos fazem lembrar, o sistema da Filosofia da História que construiu 

Hegel pressupõe que esta deve ser marcada por três características principais: 1) pela 

compreensão do fenômeno da Variação; 2) pela necessária efetivação do 

rejuvenescimento do Espírito; mas principalmente por 3) pela presença do fim último 

do Espírito (o Destino); a informação, se é como nos diz Han, “um tempo sem 

acontecimento ou destino”, é precisamente também o avesso da própria História como 

tal – o dado, o fato, enquanto tais, sem a elaboração de uma narrativa que os suporte 

e os integre logicamente são anti-históricos. 

A Filosofia da História de Hegel se insurgirá, desde logo, justamente contra 

aquele que hoje se poderia chamar de um primeiro esclarecimento (isto é, a 

Ilustração), que é marcada pelo pensamento racionalista kantiano, que é de fato o seu 

ponto de cumeada. A História tem Destino, possui finalidade, mas acima de tudo é ela 

mesma profundamente dialética, isto é, não possui um Destino pronto, mas retraça 

incessantemente este a partir das narrativas mesmas que disputam politicamente a 

definição das finalidades de uma família, uma comunidade, um povo, ou mesmo a 

própria humanidade. 

 
Hoje em dia, fizeram-se culpadas de tal maneira apriorística de proceder 
sobretudo pessoas que pretendem ser puros historiadores e ao mesmo tempo se 
declaram, nas horas vagas, expressamente contra o filosofar, quer em geral, quer 
em história. Para eles, a filosofia é uma vizinha incomoda, enquanto é oposta ao 
arbitrário e aos palpites. [...]. Fazer ficções, como a de um estado original e do seu 
povo original, que se teria encontrado na posse do verdadeiro conhecimento de 
Deus e de todas as ciências; [como a] de povos-de-sacerdotes [...] — foi isso que 
entrou no lugar das invenções pragmatistas das bases e conexões psicológicas, e, 
ao que parece, se considera em um vasto círculo como a exigência de uma 
historiografia que haure nas fontes, erudita e rica de espírito, incubar tais ocas 
representações, e a partir de um douto entulho de circunstâncias exteriores 
longínquas, em que pese a história mais atestada, combiná-las ousadamente. Se 
pusermos de lado esse tratamento subjetivo da história, a exigência propriamente 
oposta, de que a história não seja considerada segundo um fim objetivo, tem, ao 
total, o mesmo sentido que a exigência, que parece ainda mais legítima, de que o 
historiador proceda com imparcialidade. [...] Uma história sem tal fim, e sem 
tal juízo, seria apenas um flanar idiota da representação; nem mesmo 
um conto para crianças, pois até as crianças exigem nas narrativas um 
interesse, isto é, um fim pelo menos dado a pressentir, e a relação que 
os acontecimentos e ações têm com ele.14 

 

                                                     
14 Grifos nossos a HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Enciclopédia das Ciências Filosóficas – em compêndio. Vol. 
III – A Filosofia do Espírito. Trad. Paulo Meneses. São Paulo: Edições Loyola, 1995, §549 (comentário), 
p. 320-322. 
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Agora veja-se a gravidade da crítica hegeliana aqui exposada: furtar à Filosofia 

da História em geral, e à de Hegel em particular, como também tantas vezes buscam 

advogar mesmo os estudiosos deste rico sistema, é condenar a própria História ao 

campo do mero entendimento, em que ela não tolera permanecer. História sem 

destino é História sem racionalidade (em sentido especulativo); é o flanar idiota da 

representação! Uma mera Teoria da História é indubitavelmente capaz de lidar com a 

variação e a multiplicidade dos fenômenos históricos (primeiro característica da 

Filosofia da História), e o rejuvenescimento do Espírito – como processo dialético 

interno – se dá na História sem que seja possível ao homem intervir de forma 

propriamente consciente nesse processo. O passo essencial da Filosofia da História, 

que justamente a caracteriza como tal, é precisamente a finalidade! História em 

sentido filosófico, portanto, como narrativa histórica propriamente dita (logo, lógica, 

em sentido especulativo) é essencialmente Destino. 

 
A história é tanto mais verídica quanto mais se ativer ao dado. Dessa forma, a 
história parece estar em contradição com a atividade da filosofia, devendo ser aqui 
esclarecidas e refutadas essa contradição e a consequente acusação de especulação, 
sem que quiramos, com isso, refutar e retificar as idéias e reflexões falsas, 
infinitamente numerosas, que ocorrem ou são pretensamente inventadas a 
respeito dos pontos de vista, interesses e formas de tratamento da história, bem 
como sua relação com a filosofia. O único pensamento que a filosofia aporta 
é a contemplação da história; é a simples idéia de que a razão governa 
o mundo, e que, portanto, a história universal é também um processo 
racional.15 

 

Pode-se, nesse sentido, interpretar que Hegel estabelece, justamente por isso, 

nos marcos temporais propostos pelo Prof. José Luiz Borges Horta, a ruptura efetiva 

entre a modernidade e a contemporaneidade – contra o primeiro e o segundo 

esclarecimento, ou contra toda racionalidade que se queira meramente física. E isto 

jamais se daria sem a centralidade absolutamente inovadora da História na Filosofia 

Especulativa, sem a descoberta e o desenvolvimento pleno da racionalidade histórica 

que tem em Hegel seu ponto inequívoco de alçada à supremacia. A Fenomenologia do 

Espírito, em seu prefácio, nos abrilhanta: “tudo decorre de entender e exprimir o 

verdadeiro não como substância, mas também, precisamente, como sujeito”.16 

                                                     
15 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Filosofia da História. 2ª Ed. Trad. Maria Rodrigues e Hans 
Harden. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1999, p. 16-17. 
16 Grifos do original, em HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologia do Espírito. Trad. Paulo 
Meneses. Petrópolis: Vozes, 2014, §17, p. 32 
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Poderíamos parafrasear a Hegel com segurança para dizer: tudo decorre de entender 

e exprimir o Absoluto não como física, mas também, precisamente, como História. 

Nesse sentido, nenhuma ideia é, senão está por ser (é dialeticamente completa, 

provisória e plena de porvir); é dizer que toda ideia é essencialmente construção 

cultural e histórica, e tudo aquilo que é propriamente humano depende, portanto, da 

possibilidade (ou mais precisamente da necessidade) de ser compreendido 

historicamente. Tudo que é humano é histórico, tudo que é racional é histórico, tudo 

que é real é histórico. Mas o histórico não é senão disputa – a História, aqui, não são 

os dados (muito embora seja mais verídica quanto mais se atenha a eles, como 

reconhece o próprio Hegel), mas justamente as narrativas com suas infinitas 

possibilidades de finalidades, de entrevisão de um porvir único (singular) que a ela se 

atrela e que ela propõe e defende.  

Assim, o fio de racionalidade que vincula a História, e especialmente o seu 

Destino, isto é, uma narrativa enquanto tal, só pode ser corretamente percebida como 

objeto em-si-mesmo de um processo incessante de disputas políticas que engendram 

a realidade como a percebemos (pois esta também, tampouco é, senão, construção 

histórica). 

A realidade histórica, ou dito mais vulgarmente, o que acontece no mundo 
humano, não é um monte de fatos soltos, mas possui uma autonomia estrita e uma 
estrutura clara. E mais, talvez seja a única coisa no universo que tenha por si 
mesmo estrutura, organização. Todas as outras – por exemplo, os fenômenos 
físicos – carecem dela. São fatos soltos, para os quais o físico tem que inventar uma 
estrutura imaginária. Mas essa anatomia da realidade histórica precisa ser 
estudada.17 

 
 

Hegel contra esta contemporaneidade 

 

Se o primeiro esclarecimento é a cumeada da modernidade contra a qual 

investiu Hegel, superando-o, o segundo esclarecimento é indubitavelmente 

contemporâneo e se caracteriza por ser sobretudo negação – negação simples, não 

aquela que nos propõe a dialética, não o demorar-se no negativo que permite a 

passagem ao momento da suprassunção. Isto porque o que o dataísmo nega é 

precisamente a historicidade da História, e mesmo a historicidade do Espírito e do 

homem que o idealismo alemão com tanto esmero se debruçou a compreender. 

                                                     
17 ORTEGA Y GASSET, José. A rebelião das massas. Trad. Felipe Denardi. Campinas: Vide Editorial, 
2016, p. 302. 
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Este segundo esclarecimento implica, aliás, no aprofundamento positivista da 

já estreita percepção racionalista de uma verdade única e lógica a ser buscada (ou 

alcançada) pelo eu racional. São perspectivas que implicam necessariamente no 

maniqueísmo físico que opõe o verdadeiro ao falso sem pretensões de suprassunção. 

Um tal maniqueísmo ao qual cada fato pode ser reduzido sem se questionar de sua 

multiplicidade interpretativa e das percepções de totalidade inscritas em cada 

interpretação possível. É notório, assim, que a hermenêutica filosófica se desenvolva, 

desde Gadamer, num ambiente filosófico que insiste em supor uma verdade absoluta 

alcançável como dado e não como processo histórico.18  

Ainda mais notável deveria ser o fato de que, quando confrontada com a força 

da hermenêutica filosófica, a contemporaneidade em vez de reconhecer a força e a 

riqueza da racionalidade histórica se fragmente (ou pulverize mesmo) em uma 

pluralidade de micro-narrativas que se pretendem como absolutamente verdadeiras 

em sua estabilidade e certeza (diríamos: em sua certeza realmente físico-matemática). 

Dirão hoje os nobres teóricos da História, sobejamente perdidos entre o positivismo e 

a hermenêutica, enquanto buscam ancorar suas certezas em algo: não há uma história, 

mas histórias. Micro-histórias! 

Não seria, portanto, para esses neo-Ilustrados, o fato e a informação – elevados 

à condição de verdade plena e acabada, princípio e fim do esforço por compreender o 

mundo – o elemento impróprio de compreensão histórica. Não se encontra com 

frequência tamanho nível de auto-critica. A seus olhos, o problema seria então a 

incompletude do fato histórico, claramente resolúvel pelo esclarecimento de mais fatos 

                                                     
18 É, aliás, notável a discrepância entre os desenvolvimentos da racionalidade histórica tidos por 
pensadores do quilate de Dilthey e Gadamer e a insistência renitente deste segundo esclarecimento em 
persistir na estreiteza da racionalidade física. Sobre o tema, é interessante perceber os aportes que 
Dilthey faz à racionalidade histórica como uma racionalidade verdadeiramente artística (portanto, 
muito mais humana): “É óbvio que a arte é fruto da experiência de vida, em que encontra o seu material. 
Ela pinta o céu e o inferno, deuses e fantasmas somente naquelas cores que estão contidas na vida. A 
arte apenas intensifica os elementos encontrados nessa realidade. Mas a nossa própria experiência de 
vida também não pode ser dissociada de nossa compreensão atual da condição humana se não 
estivéssemos acostumados a enxergar, por meio do olhar do poeta, Hamlets e Margaridas, Ricardos e 
Cordélias, Marqueses de Posa e Filipes nas pessoas que nos rodeiam. E assim como, claramente, a 
arte tem sua base na experiência de vida, da mesma forma a ciência. Por fim, tanto a 
experiência de vida quanto a ciência dependem, até certo ponto, da capacidade artística e dos recursos 
da arte. É só por meio deles que o historiador, o sociólogo e o pensador político conseguem visualizar 
pessoas e situações. Por isso, os pontos altos da história são quase sempre condicionados por apogeus 
da poesia. Em muitos casos, os grandes historiadores deram os seus primeiros passos na área da 
literatura, e muitas vezes foram os grandes escritores que deram um impulso forte à arte histórica” 
(grifos nossos a DILTHEY, Wilhelm. A arte como primeira representação do mundo humano histórico 
em sua individuação. In: DILTHEY, Wilhelm. Filosofia e educação: textos selecionados. Trad. Alfred 
Josef Keller e Maria Nazaré de Camargo Pacheco Amaral. São Paulo: Editora da Universidade de São 
Paulo, 2010, p. 298). 
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e mais informações que, nesse esforço, iriam compor afinal uma espécie mosaico de 

histórias factuais que se aproximam crescentemente da verdade. Micro-histórias, 

portanto, incapazes de Razão ou Destino. O racionalismo nubla o esforço dialético e 

político de construção da realidade e, de forma talvez insuspeita, o próprio esforço da 

Razão.19 

Não que dados, fatos, e a informação como tal sejam desprezáveis – como o 

próprio Hegel enfatiza na citação colacionada acima. Hegelianos, aliás, têm por quem 

sabe mau-hábito não desprezar nada. Os fatos são momentos, átimos históricos (que 

irônica construção de palavras aparentemente contraditórias) de que toda narrativa 

poderá se servir para elucidar o fio de racionalidade que os vincula em uma História 

que deve ser, ela sim, lógica (e, eventualmente, se a Razão assim permitir, até mesmo 

cronológica!). A narrativa não se ocupa dos fatos. Ela se serve deles de forma 

razoavelmente compromissada, mas sem perder de vista, justamente, a finalidade – o 

Destino. 

 

Considerações finais 

 

Até aqui, buscamos demonstrar como o embate contemporâneo em torno dos 

meros fatos dissolve a centralidade da narrativa como tal, enquanto momento mais 

essencial de toda racionalidade histórica. Também buscamos argumentar como este 

contexto redunda em um verdadeiro ataque ao compromisso efetivo da Filosofia da 

História, de forma que esta História se torne então ora fragmentária (isto é, pequenas 

narrativas possíveis nos limites estritos dos fatos), ora completamente descontínua, 

entrecortada de críticas locais fundadas em interpretações de dados e fatos que não se 

ocupam em propor uma narrativa alternativa, mas apenas se dispõem a esfacelar toda 

e qualquer História enquanto um esforço filosófico de totalidade lógica. A resultante, 

nesse sentido, é uma ausência de narrativas capazes de agrupar os sujeitos em torno 

de finalidades comuns efetivamente percebidas como viáveis e desejáveis como 

Destino. Este é, provavelmente, o supremo cinismo do racionalismo enquanto 

                                                     
19 Nesse sentido, a crítica hegeliana exposta na Filosofia da História é contundente ao expor o absurdo 
de se admitir a racionalidade do sujeito, a racionalidade de instituições, e até a racionalidade da 
natureza, mas nos negarmos a compreender e aceitar que haja Razão na História. Cf. HEGEL, Georg 
Wilhelm Friedrich. Filosofia da História. 2ª Ed. Trad. Maria Rodrigues e Hans Harden. Brasília: 
Editora Universidade de Brasília, 1999, p. 19 e ss. 
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proposta de compreensão da História! Mas de que falamos ao evocar a figura do 

cínico? Vejamos: 

 
Mal a civilização mediterrânea chega à sua altitude máxima, [...] aparece o cínico. 
[...] O cínico se tornou um personagem pululante [...]. Agora bem: o cínico não 
fazia outra coisa além de sabotar aquela civilização. Era o niilista do helenismo. 
Jamais criou nem fez nada. Seu papel era desfazer [...]. O Cínico, parasita da 
civilização, vive de negá-la, uma vez convencido de que ela não desaparecerá.20 

 

O cínico se ocupa de criticar e destruir, mas nada erige em substituição. Golpeia 

a rica construção da civilização na convicção de que esta não se esfacelará. Eis aqui o 

ponto de inflexão de nossas preocupações com a Filosofia da História. Afinal, um tal 

domínio da informação (dos dados e fatos) contra as narrativas não se trata em geral 

– como aqui buscamos demonstrar – de mero problema epistemológico; no entanto, 

especificamente para o campo da Filosofia do Direito, trata-se da própria ontologia do 

Estado, que só poderá ser, como efetividade, enquanto uma comunidade de Destino! 

“A nação, antes de possuir um passado comum, teve que criar essa comunidade e, 

antes de cria-la, teve que sonhá-la, que querê-la, que projetá-la. E basta que tenha o 

projeto de si mesma para que a nação exista.”.21 Não pode haver Estado, e muito menos 

Estado soberano, sem uma narrativa histórica própria (e uma universalidade concreta 

como tal não pode carecer de substância, que dirá de substância histórica!) capaz de 

dar realidade ao conteúdo mesmo deste Estado. 

No campo da História do Estado (brasileiro, singular), que aqui nos interessa 

em particular, este segundo esclarecimento – que se vincula com crescente força à 

ideia de um pensamento único – parece impedir a compreensão da necessidade 

premente da totalidade (dialética e democrática) de uma Nação em que os sujeitos (o 

povo enquanto tal) possa se reconhecer e se espelhar. É justamente por isso que 

propõe-se aqui a volta à Filosofia da História de Hegel como antídoto contra o Império 

da mera informação e o domínio do pensamento único. O Destino conclama o Estado 

à sua efetividade! 

 

 

 

                                                     
20 ORTEGA Y GASSET, José. A rebelião das massas. Trad. Felipe Denardi. Campinas: Vide Editorial, 
2016, p. 182-183. 
21 ORTEGA Y GASSET, José. A rebelião das massas. Trad. Felipe Denardi. Campinas: Vide Editorial, 
2016, p. 258. 
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Raphael Silva Rodrigues4  

Introdução 

 

Tratamos aqui, da estrutura e do desenvolvimento histórico-racional do próprio 

Ser. Espírito, descrito dialeticamente – realidade descrita racionalmente. A 

bibliografia consultada é especifica e referencia-se também nas reflexões da Escola 

Jusfilosófica mineira e particularmente nas contribuições acadêmicas do professor 

Joaquim Carlos Salgado, em sala de aula e em sua obra sistêmica "A Ideia de Justiça". 

Logo, 

 

                                                     
1 Este texto é o complemento escrito das atividades dos Seminários Hegelianos XXVIII, do PPGD da 
UFMG, 2019/02, coordenado pelos professores doutores Joaquim Carlos Salgado, José Luiz Borges 
Horta, Ricardo Henrique Carvalho Salgado e Paulo Roberto Cardoso. Tem como temática central o 
Método da Filosofia. Estudo dos §§ 47-50 do Prefácio da Fenomenologia do Espírito de Hegel. 
2 Doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (2008). Possui Graduação em Direito 
pela Universidade Federal de Minas Gerais (2001), Mestrado em Direito pela Universidade Federal de 
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Pensar racionalmente para Hegel é essencial. A dialética – é dai o produto do 
mesmo Ato de Pensamento e o que ele faz é estabelecer as formas de pensamento, 
no movimento do Espirito, através da descrição sistemática da História Universal 
– Verdadeira Realidade.5 
 

 

 Para demonstrar a importância da síntese realizada por Hegel nos §§ 47-50 do 

Prefácio da Fenomenologia do Espírito, é preciso uma aproximação histórica do que 

entendemos por Método – palavra oriunda do grego methodos que deságua, em 

caminho para chegar a um fim. Todo e qualquer método, seja na filosofia (Ciência) ou 

em qualquer outro campo (particular) do conhecimento humano; almeja formular ou 

ao menos provocar afirmações, previsões e explicações, e, no caso específico da 

filosofia, desvelar meios de chegar a uma reflexão mais precisa e eficaz sobre o eu, o 

outro e o mundo da natureza; claro tidos enquanto sistema (conjunto) para Hegel, que 

recolhe em toda história as experiências de investigação para dar forma a seu 'método' 

próprio de descrição da (investigação sistemática) realidade: estrutura do real. 

 Todavia, os métodos são úteis para demonstrar um certo conjunto de 

problemas; podem ser totalmente estéreis para resolver e/ou identificar outros 

conjuntos.  

Sócrates inaugura o método quando institui a maiêutica, ou seja, a arte de 

perguntar. Duvidar para aprender.6 

Platão aprimora a maiêutica de Sócrates e a transforma no que ele 

chama dialética. A dialética platônica conserva a ideia de que o método filosófico é 

uma contraposição, não de opiniões distintas, mas de uma opinião e a crítica da 

mesma.7 Porém, não admite em si a negação. 

Centra-se na ideia de que é preciso partir de uma hipótese primeira e depois ir 

melhorando, à força das críticas que se lhe fizerem.  

Aristóteles vai prestar atenção neste movimento da razão intuitiva que passa, 

por meio da contraposição de opiniões, de uma afirmação à seguinte e desta à seguinte 

e aprimora esforços para encontrar a lei em virtude da qual, de uma afirmação 

                                                     
5 SALGADO, Joaquim Carlos. Notas de aula. Seminários Hegelianos XXVIII, do PPGD da UFMG, 
13/Ago/2019/02.   
6 REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. Sócrates e a fundação da filosofia moral. In: REALE, Giovanni; 
ANTISERI, Dario. História da filosofia: filosofia pagã antiga. v. 1. Tradução Ivo Storniolo. São Paulo: 
Paulus, 2003. p. 91-104.  
7 REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. Platão. In: REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da 
filosofia: filosofia pagã antiga. v. 1. Tradução Ivo Storniolo. São Paulo: Paulus, 2003. p. 131-186.   
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passamos à seguinte. As leis do silogismo, suas formas, suas figuras, são, pois, o 

desenvolvimento que Aristóteles faz da dialética.8 

Esta concepção da lógica como método da filosofia é sem dúvida herança 

Aristotélica. Tratada também pelos filósofos da Idade Média, os quais a aplicam com 

um rigor extraordinário (escolástico). 9 

Logo, o método que seguem os filósofos da Idade Média não é somente, como 

em Aristóteles, a dedução, a intuição racional, mas também a contraposição de 

opiniões divergentes. Por isso, a disputa. 10 

E é claro, paradoxalmente, é o caminho da dúvida que leva Descartes ao método 

que nos conduz ao conhecimento de todas as coisas; parte da seguinte ideia: aquilo que 

nos enganou, mesmo uma só vez, nunca mais merece a nossa confiança, tornando-se 

duvidoso para sempre. Aquilo que é duvidoso deve ser considerado como falso, pois a 

realidade só comporta dois valores: o verdadeiro ou falso. 11 

Duvidar de tudo é o caminho da verdade. 12 A dúvida, no caso, será sistemática 

e geral, mas não cética, pois o projeto de Descartes não visa a fechar-se dentro da 

dúvida, mas antes utilizá-la como ferramenta para superar a própria dúvida e alcançar 

o verdadeiro. 13 

Já, o método fenomenológico, que encontra a sua primeira formulação em 

Husserl, tem por objetivo primeiro elaborar uma descrição rigorosa da realidade. 14 

                                                     
8 REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. Aristoteles. In: REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História 
da filosofia: filosofia pagã antiga. v. 1. Tradução Ivo Storniolo. São Paulo: Paulus, 2003. p. 187-248. 
9 REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. Mapa conceitual – Os Estoicos: A lógica. In: REALE, Giovanni; 
ANTISERI, Dario. História da filosofia: filosofia pagã antiga. v. 1. Tradução Ivo Storniolo. São Paulo: 
Paulus, 2003. p. 282. 
10 REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. Aristoteles. In: REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História 
da filosofia: filosofia pagã antiga. v. 1. Tradução Ivo Storniolo. São Paulo: Paulus, 2003. p. 187-248. 
11 REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. Descartes: "o fundador da filosofia moderna”. In: REALE, 
Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia: Do Humanismo a Descartes. v. 3. Tradução Ivo 
Storniolo. São Paulo: Paulus, 2004. p. 283-316. 
12  ZANETTE, Edgard Vinícius Cacho. A Experiência de Duvidar de Tudo: reflexões sobre a dúvida 
metódica de René Descartes. REVISTA AMBIENTE: GESTÃO E DESENVOLVIMENTO - Volume 9, n. 
1, Agosto/2016. p. 49-77. 
13 REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. Descartes: "o fundador da filosofia moderna”. In: REALE, 
Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia: Do Humanismo a Descartes. v. 3. Tradução Ivo 
Storniolo. São Paulo: Paulus, 2004. p. 283 ss. 
14 “Esse «meramente existir» são certas vivências da estrutura específica e mutável; que existem a 
percepção, a fantasia, a recordação, a predicação, etc., e que as coisas não estão nelas como num 
envólucro ou num recipiente, mas se constituem nelas as coisas, as quais não podem de modo algum 
encontrar-se como ingredientes naquelas vivências. O «estar dado» é exibir- se (ser representadas) de 
tal e tal modo em tais fenómenos. E aí as coisas não existem para si mesmas e «enviam para dentro da 
consciência» os seus representantes. Algo deste género não nos pode ocorrer no interior da esfera da 
redução fenomenológica, mas as coisas são e estão dadas em si mesmas no fenómeno (Erscheinung) e 
em virtude do fenómeno; são ou valem, claro está, como individualmente separáveis do fenómeno, na 
medida em que não importa este fenómeno singular (a consciência de estar dadas), mas, essencialmente 



 

 

 
 
484 | Hegel e a Contemporaneidade 

 

A essa realidade Husserl nomeia fenômeno, aquilo que se oferece à minha 

observação intelectual, isto é, à observação pura – e para poder chegar a essa 

observação pura é necessário deixar de lado todas as ideias preconcebidas, todos os 

preconceitos, tudo aquilo que ouvimos dizer, tudo aquilo que lemos a respeito. 15 

Na ciência (particular), utilizamos o método positivo; em filosofia (Ciência), o 

método especulativo. Qual o alcance dessa diferença metodológica? Esta deve ser norte 

e bússola. A partir da contradição.16    

Em Hegel abrange três momentos: 1º) o positivo, da unidade; 2º) o negativo, 

da divisão; 3º) o da nova unidade. Este processo renova-se constantemente. A 

exemplo da clássica analogia: posição - botão; divisão - flor; nova unidade - fruto.17 

A dialética hegeliana, o transcendentalismo de Kant e a fenomenologia 

descritiva de Husserl constituem os três mais importantes métodos para superar o 

método filosófico clássico, baseado no empirismo18 e no racionalismo.19 Partem do 

                                                     
são dele inseparáveis”. Cf. HUSSERL, Edmund. A ideia da fenomenologia. Tradução de Artur Morão. 
Edições 70. Lisboa – Portugal. S/D. Titulo original: Die Idee der Phänomenologie (Band II Husserliana) 
Martinus Nijhoff, 1973. p.33-4. 
15  O autor tinha como propósito compreender o mundo como fenômeno, e para tanto, desenvolveu o 
método fenomenológico no qual descreve a fenomenologia como um retorno a consciência, retorno este 
no qual o pesquisador se despe de preconceitos, crenças e pressupostos construídos, questionam-se as 
certezas imediatas, ou seja, aquilo que nos parece ser “evidente”, buscando a essência pura do 
fenômeno. Chega-se à essência pura por meio de um método rigoroso, por meio de uma redução 
fenomenológica, redução esta que coloca em questionamento, não negando, mas suspendendo-o para 
que se possa fazer uma analise critica em que se busca chegar à sua essência. Cf. DEPRAZ, Natalie. 
Compreender Husserl. Tradução de Fábio dos Santos. 2a. Ed. Petrópolis, Rio de Janeiro. Editora Vozes, 
2008 - (Série Compreender). 
16 “A inovação introduzida pela dialética hegeliana está na compreensão de que o conflito entre os 
opostos (...) não é ideal, mas real, e que a superação dessa disputa não representa, como na lógica 
formal, uma correção no conteúdo dos argumentos utilizados, mas um outro momento, em que o 
próprio conflito se transmuta para um novo patamar, pela negação da negação da tese, produzindo, na 
história, algo novo, não dado previamente, cujo surgimento ou definição, ressalta-se, não decorre de 
procedimentos ideais, mas de uma superação original, na qual se perfaz o processo histórico.” Cf. 
FERREIRA, Fernando Guimarães. A dialética Hegeliana: uma tentativa de compreensão. REV. 
ESTUDOS LEGISLATIVOS. Porto Alegre, ano 7, n. 7. 2013. p. 183.   
17 “Hegel [...] pretende ser o pensador da evolução do mundo como processo de totalização reflexiva; 
processo que busca a razão de ser do que é, através deste duro trabalho que consiste em liberar seu 
fundamento essencial, que não se confunde com a ordem empírica do mundo”. ROSENFIELD, Denis. 
Política e Liberdade em Hegel. São Paulo: Editora Brasiliense, 1983. p. 17. 
18 “Para o Empirismo, o conhecimento tem um valor relativo; não só porque varia com a experiência (o 
que é verdadeiro para a experiência deste mundo poderá não o ser para um mundo diverso), mas porque 
se limita a conhecer os fenômenos. E, por isso, vale só para o mundo constituído pelos fenômenos”. Cf. 
PORTUGAL, Cadja Araujo. Discussão sobre empirismo e Racionalismo no problema da origem do 
conhecimento. DIÁLOGOS & CIÊNCIA – REVISTA ELETRÔNICA DA FACULDADE DE TECNOLOGIA 
E CIÊNCIAS DE FEIRA DE SANTANA. Ano I, n. 1, dez. 2002. (ISSN 16780493,  
http://www.ftc.br/revistafsa). p. 15.  
19 “Para o Racionalismo, a realidade é interpretada em função de certos dados da  razão que traduzem 
as possibilidades do espírito humano. Nesse sentido, o seu valor também é relativo, uma vez que é válido 
apenas para os seres que tenham uma constituição psicológica como a do ser humano.” Cf. PORTUGAL, 
Cadja Araujo. Discussão sobre empirismo e Racionalismo no problema da origem do conhecimento. 

http://www.ftc.br/revistafsa)


 

 
 
 

Ricardo Henrique C, Salgado; Rodrigo Marzano A. Miranda; Raphael S. Rodrigues  | 485 

 

telos de um conhecimento a priori, puro e em suma, livre de máculas. 20 

 

II §§ 47-50 do Prefácio da Fenomenologia do Espírito 

 

Duas frases (talvez) resumem o pensamento de Hegel: 1. Todo real é racional e 
todo o racional é real. 2. Todo real é manifestação do Espírito.21 
 

 

Hegel parte do real que é racional e do racional como realidade constituída, 

pois:  

§ 47 [Die Philosophie] A filosofia, ao contrário, não considera a determinação 
inessencial, mas a determinacão enquanto essencial. Seu elemento e seu conteúdo 
não é o abstrato e o inefetivo, mas sim o efetivo, que se põe a si mesmo e é em si 
vivente: o ser-aí em seu conceito. E o processo que produz e percorre os seus 
momentos; e o movimento total constitui o positivo e sua verdade. Movimento 
esse que também encerra em si o negativo, que mereceria o nome de 
falso se fosse possível tratar o falso como algo de que se tivesse de 
abstrair. Ao contrário, o que deve ser tratado como essencial é o próprio 
evanescente; não deve ser tomado na determinação de algo rígido, cortado do 
verdadeiro, deixado fora dele não se sabe onde; nem tampouco o verdadeiro como 
um positivo morto jazendo do outro lado.22 
 

 

A relação entre filosofia23 e método24 existe? O grande norte histórico é a 

revelação que para inúmeros pensadores o jeito de pensar e de conhecer encontra-se 

                                                     
DIÁLOGOS & CIÊNCIA – REVISTA ELETRÔNICA DA FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS 
DE FEIRA DE SANTANA. Ano I, n. 1, dez. 2002. (ISSN 16780493,  http://www.ftc.br/revistafsa). p. 15.  
20 "A questão de se há conhecimento e/ou justificação a priori tem gerado muita discussão e, de fato, 
esta é uma das questões mais fundamentais que se apresenta à epistemologia. Uma resposta, afirmativa 
ou negativa, potencialmente irá determinar muito de nosso discurso sobre uma vasta escala de outros 
assuntos na e sobre a filosofia. Um entendimento básico entre proponentes e detratores do a priori tem 
sido que, para considerar uma crença como justificada a priori, esta justificação não pode ter sido 
originada na experiência. No entanto, o consenso acaba por aqui. Entre os partidos em que se divide a 
disputa, aprioristas e empiristas, não há consenso sobre a noção relevante de experiência, o que é 
fundamental para marcar a distinção a priori/a posteriori." Cf.  MAGALHÃES, Carlos Eduardo Dias. 
Epistemologia do conhecimento a priori: uma introdução. 2014. 77 f. Dissertação (Mestrado em 
Filosofia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014. 
21 SALGADO, Joaquim Carlos. Notas de aula. Seminários Hegelianos XXVIII, do PPGD da UFMG, 
13/Ago/2017/02. Grifo nosso.  
22 Realidade que se altera, que se transforma – De fato se aprimora, conservando todas as partes. Cf. 
HEGEL, G. W. F. Fenomenologia do espírito. Tradução de Paulo de Meneses; com colaboração de Karl-
Heinz Efken, e José Nogueira Machado. 9 ed. Petópolis, RJ: Vozes: Bragança Paulista: Editora 
Universitária São Francisco, 2014. p. 50. Grifo nosso.     
23 "A filosofia de Hegel pode refletir não só sobre si, mas também sobre todas as outras filosofias, e é, 
assim, suprema entre elas". Ciência. INWOOD, Michael. Dicionário Hegel. Tradução Álvaro Cabral. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1997. p. 145.  
24 Em suma – Hegel começa a fornecer algumas características maiores sobre seu método filosófico, no 
prefácio e sobre aquilo que ele compreende como sendo tarefa principal para um programa filosófico de 
seu tempo. Logo, a insistência hegeliana no caráter aparentemente inadequado de se escrever um 
prefácio em filosofia aparece como oportunidade para discussões a respeito da maneira de apreender e 
refletir sobre objetos da experiência. 
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no próprio objeto da investigação. Tal questão – Método – é das mais antigas 

discussões da da filosofia. Pois:  

 
A aparição é o surgir e o passar que não surge nem passa, mas que é em si e 
constitui a efetividade e o movimento da vida da verdade. O verdadeiro é assim o 
delírio báquico, onde não há membro que não esteja ébrio; e porque cada membro, 
ao separar-se, também imediatamente se dissolve, esse delírio é ao mesmo tempo 
repouso translúcido e simples. Perante o tribunal desse movimento não se sustêm 
nem as figuras singulares do espírito, nem os pensamentos determinados; pois aí 
tanto são momentos positivos necessários; quanto são negativos e evanescentes.  25 
 

 

Ao longo da história, diversos pensadores chegam inclusive a determinar na 

própria filosofia um método específico, assim, desfazendo-se de qualquer outro26.  

Hegel parte claramente da pretensão de dar conta do absoluto27 por uso 

exclusivo do universal.28 É importante destacar que a filosofia não se restringe ao 

particular, mais muito além disto refere-se, contudo ao plural. Logo, pensamos em 

macrofilosofia.29 Método para Hegel identifica-se como Sistema, o conjunto de 

totalidade das ciências e nunca somente a particularidade de cada ciência.  

Filosofar pressupõe um modo, uma certa visão e este modo para Hegel não 

constitui-se em mera ferramenta; a dialética30 não pode ser tratada como mero 

                                                     
25 HEGEL, G. W. F. Fenomenologia do espírito. Tradução de Paulo de Meneses; com colaboração de 
Karl-Heinz Efken, e José Nogueira Machado. 9 ed. Petópolis, RJ: Vozes: Bragança Paulista: Editora 
Universitária São Francisco, 2014. p. 50.    
26 Ou seja, "a questão do método em Filosofia domina em grande proporção as discussões no campo 
filosófico, quer para dividi-lo em duas facções, quer para dar a uma delas, não apenas a hegemonia, mas 
a razão sobre a outra. E não resta dúvida, no momento atual está com nítida vantagem o grupo daqueles 
pensadores que persegue um trabalho metódico na filosofia e exige um controle crítico dos resultados." 
Cf. STEIN, E. A questão do método na filosofia: um estudo do modelo heideggeriano. Porto Alegre: 
Movimento, 1983. p. 13 e p. 259.  
27 A totalidade é portal para o pensamento do real. " Na totalidade do movimento, compreendido como 
[estado de] repouso, o que nele se diferencia e se dá um ser-aí particular é conservado como algo que se 
rememora, cujo ser-aí é o saber de si mesmo; como esse saber é também imediatamente ser-aí." Cf. 
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologia do espírito. Tradução de Paulo de Meneses; com 
colaboração de Karl-Heinz Efken, e José Nogueira Machado. 9 ed. Petópolis, RJ: Vozes: Bragança 
Paulista: Editora Universitária São Francisco, 2014. p. 50.    
28 NICOLAU, Marcos Fábio Alexandre. Método e Ato Filosófico em Hegel. REVISTA DIALECTUS. Ano 
1. n. 2. Janeiro-Junho 2013. p. 2.  
29 O termo Macrofilosofia é um neologismo criado pelo filósofo catalão GONÇAL MAYOS SOLSONA e 
de uma maneira geral, pretende inaugurar - ou reinaugurar - um modo de fazer filosofia; procura uma 
compreensão holista, totalizante do real, em contraposição à ultraespecialização e fragmentação do 
pensar impostas pelos tempos atuais, estimulando a escalada de uma sociedade ignorante e inculta. 
Assim, a tarefa é árdua e exige um rigor e cuidado redobrados. Para que o intento seja alcançado, é 
preciso ter em mente algumas necessidades teóricas. Em primeiro lugar, a macrofilosofia pauta-se em 
uma abordagem interdisciplinar - sendo, assim, capaz de relacionar e sintetizar os conhecimentos em 
"macromodelos" -, para que a reflexão filosófica não peque por exclusão e seja enriquecida por uma 
complementaridade lógica. Cf. MAYOS, Gonçal. Macrofilosofía de la modernidad. Sevilla: dLibro, 
2012. 
30 “Hegel designa “dialética especulativa” também simplesmente como “o método”. Com esta expressão 
ele não se refere a um instrumento da representação, nem apenas a uma particular maneira de a filosofia 
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"método" no estrito as ciências particulares, ainda que na intenção fática de expressão 

da reflexão filosófica.  Nos dizeres de Lima Vaz:  

 
Se o termo método é entendido no sentido moderno, cartesiano e póscartesiano, 
de um conjunto de regras ou conselhos para bem dirigir a razão das ciências, a 
expressão método dialético é inadequada e mesmo incorreta [...] a dialética em 
sua acepção original não é um conjunto de regras ou esquemas de pensamento a 
ser aplicado indiferentemente a qualquer conteúdo.31  

 
 

É nítida a ruptura provocada por Hegel na Fenomenologia do Espírito32: 

 
 
Mas não é difícil perceber que essa maneira [de proceder] – expor uma proposição, 
defendê-la com argumentos, refutar o seu oposto com razões –não é a forma como 
a verdade pode manifestar-se. A verdade é seu próprio movimento dentro de si 
mesma; mas aquele método é o conhecer que é exterior à matéria. Por isso, como 
já notamos, é próprio da matemática e deve-se-lhe deixar, pois tem como princípio 
a relação de grandeza – relação carente-de-conceito –, e tem como matéria o 
espaço morto e o Uno igualmente morto.33  
 
 

A dialética é postulada por Hegel como a logica do todo34. Logo:  

 
 
(...) a dialética não envolve um diálogo entre dois pensadores ou entre um 
pensador e seu objeto de estudo, pois a dialética não assumirá para o filósofo 
aquela definição de “arte do diálogo”, que busca demonstrar uma tese mediante 
uma argumentação capaz de definir e distinguir com clareza os conceitos 
envolvidos na discussão. A dialética (...) não é, de forma nenhuma, diferente de seu 
objeto e conteúdo, pois ela é o conteúdo em si próprio.35 

 

Esta – A dialética – configura-se como caminho  para  Ciência Pura36, torna-se 

                                                     
proceder. “O método” é o mais intimo movimento da subjetividade, “a alma do ser”, o processo de 
produção através do qual a tessitura da totalidade da realidade do absoluto é efetivada. O método, quer 
dizer, a dialética especulativa, é para Hegel o traço essencial de toda realidade”. Cf. HEIDEGGER, M. 
Hegel e os gregos. Tradução de Ernildo Stein. In: Sartre -Heidegger. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 
405. (Coleção os Pensadores, vol. XLV). apud. NICOLAU, Marcos Fábio Alexandre. Método e Ato 
Filosófico em Hegel. REVISTA DIALECTUS. Ano 1. n. 2. Janeiro-Junho 2013. p. 2.  
31 LIMA VAZ, H. C. Método e dialética. In: BRITO, E. F. de.; CHANG, L. H. (Org.). Filosofia e método. 
São Paulo: Edições Loyola, 2002, p. 9. Grifo nosso. 
32 HEGEL, G. W. F. Fenomenologia do espírito. Tradução de Paulo de Meneses; com colaboração de 
Karl-Heinz Efken, e José Nogueira Machado. 9 ed. Petópolis, RJ: Vozes: Bragança Paulista: Editora 
Universitária São Francisco, 2014. § 48. p. 47.  
33 Idem. Ibidem. 
34 NICOLAU, Marcos Fábio Alexandre. Método e Ato Filosófico em Hegel. REVISTA DIALECTUS. Ano 
1. n. 2. Janeiro-Junho 2013. p. 3. 
35 Idem. Ibidem. 
36 "Para POPPER é problemática a utilização da contradição na busca de uma realidade. Pois tanto Hegel 
quanto os demais dialéticos afirmam que a contradição é importante na história da filosofia enquanto 
crítica. Consideram, e isso é lícito segundo Popper, que, sem a contradição e a crítica, não existiria 
motivo para modificarmos as nossas teorias e nem haveria progresso intelectual. O problema é que há, 
ali, uma defesa errônea de que não se deve evitar tais contradições, pois elas estão em toda parte. 



 

 

 
 
488 | Hegel e a Contemporaneidade 

 

'método' Hegeliano para investigação racional da verdade, que se objetiva no todo do 

 real37.  

O 'método dialético' torna-se o caminho para o conhecimento verdadeiro. 

Caminho para compreensão sistemática e racional do todo. Inicio da Ciência Filosófica 

de fato. Idêntico e diferente ultrapassam o imediato, logo constitui-se enquanto 

movimento.  

Na interpretação de Gademer:  

 
(...) toda filosofia é, portanto, dialética. Porque todo enunciado, inclusive aquele 
que enuncie a estrutura interior da coisa, a mútua relação das ideias, contém a 
contradição do uno e do múltiplo, de modo que é possível especular esta 
contradição (...).38  

 

 Vemos isto claramente em um adendo da Enciclopédia, onde HEGEL coloca 

que: “é a contradição que move o mundo”.39 Ele então, nada despreza e sim identifica 

(nega), conserva e eleva, suprassume na história, a verdade, pelo uso especifico e 

sistêmico da razão.40  

 Sendo assim,  

 
§ 48 [Von der Methode] Talvez pareça necessário indicar antes os pontos 
principais do método desse movimento, ou da ciência. Mas seu conceito já se 
encontra no que foi dito, e sua apresentação autentica pertence à Lógica, ou 
melhor, é a própria Lógica. Pois o método não é outra coisa que a estrutura do 
todo, apresentada em sua pura essencialidade. Porém, quanto às opiniões em voga 
até agora sobre o método, devemos ter consciência de que também o sistema das 
representações relativas ao método filosófico pertence a uma cultura desaparecida. 
Isso pode soar um tanto arrogante ou revolucionário — um tom de que me sinto 
bem distante. porém deve-se observar que a opinião [corrente] já acha pelo menos 
antiquado todo o aparato científico oferecido pela matemática — explicações, 

                                                     
Também porque a sua manutenção é natural e faz parte do processo. Dessa afirmação, os dialéticos 
concluem a existência de uma nova lógica dialética que se apresenta como uma teoria da evolução 
histórica do pensamento e uma teoria geral do universo, com a função de substituir a estéril lógica 
formal." Cf. POPPER, K. O que é dialética? In: POPPER, K. O racionalismo crítico na política – coletânea 
de Ensaios. Brasília: UnB, 1994;  FABIAN, E. P. A relação entre método e política em Hegel a partir de 
“A Sociedade Aberta e seus Inimigos” de Karl Popper. In: Revista de Ciências Humanas, Frederico 
Westphalen, v. 7, n. 8, Jun. 2006, p. 157-174. apud. NICOLAU, Marcos Fábio Alexandre. Método e Ato 
Filosófico em Hegel. REVISTA DIALECTUS. Ano 1. n. 2. Janeiro-Junho 2013. p. 3. 
37 "A verdade é o todo, é universal. Este todo contém todas as partes." SALGADO, Joaquim Carlos. Nota 
de Aula Seminários Hegelianos XXVII. Sobre a tradução neoplatônica de verdade. UFMG. 13 Ago 2019. 
38 GADAMER, H.-G. La dialéctica Hegel – Cinco ensayos hermenéuticos. 5ª ed. Tradução de Manuel 
Garrido. Madrid: Ediciones Cátedra, 2000. p. 37-38.  
39 HEGEL, G. W. F. Enciclopédia das Ciências Filosóficas – a Ciência da Lógica. Tradução Paulo 
Menezes, com a colaboração de José Machado. São Paulo: Edições Loyola, 1995. p. 236, apud. 
NICOLAU, Marcos Fábio Alexandre. Método e Ato Filosófico em Hegel. REVISTA DIALECTUS. Ano 1. 
n. 2. Janeiro-Junho 2013. p. 4. 
40 HORTA, José Luiz Borges Horta. Notas de aula. Seminários Hegelianos XXVIII, do PPGD da UFMG, 
13/Ago/2019/02. (e em repetidas vezes). 
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divisões, axiomas, séries de teoremas e suas demonstrações, princípios com suas 
demonstrações e conclusões. Embora sua inutilidade não seja claramente 
entendida, contudo se faz pouco uso, ou nenhum, desse método: se não é em si 
desaprovado, também não é estimado. Ora, devemos ter essa pressuposição a 
respeito do excelente: de que seja aplicado e se faça amar. 41 
 

 

 Percebemos que a contradição está em todas as coisas. 42 Logo:  

 
 
(...) a metafísica que apresenta a verdadeira natureza das coisas é a metafísica da 
contradição; e a lógica, que se identifica com tal metafísica, apresenta as próprias 
determinações imanentes ao pensamento, sendo por isso denominada a lógica da 
contradição. Hegel põe no lugar da tradicional lógica de raiz aristotélica, na qual 
se tomaria da metafísica o princípio de não-contradição e se faria dele o princípio 
fundamental ao qual toda transição lógica seria requerida a aderir, uma nova 
lógica, direcionada precisamente ao pensamento da contradição, uma lógica que 
afirmaria tal pensamento, uma lógica que reconhece plenamente que “é ridículo 
dizer que a contradição não pode ser pensada”.43  

 
 

Nicolau segue, nos dando um itinerário de compreensão seguro:  

 
 

(...) essa ciência da lógica é completamente diversa daquela dita tradicional em sua 
relação com a contradição. Em lugar de um princípio que excluiria a contradição 
do ser, que a baniria da verdadeira natureza das coisas, a metafísica iria agora, com 
Hegel, expor a contradição existente por toda parte, em todas as coisas, pois 
inerente a sua natureza das mesmas. Dessa forma, em vez de excluir a contradição 
da verdade das coisas, a metafísica, ou melhor, a lógica, libertaria a contradição 
em todas as coisas, mas tal libertação da contradição não é algo que iria acontecer 
de maneira externa, como se a contradição fosse levada às coisas, mas ela está ou 
é nas coisas mesmas, lhes constituindo a própria estrutura interna. É a metafísica 
da contradição, no sentido de que a contradição se tornaria a própria tarefa à qual 
a metafísica estaria propensa a evidenciar em todas as coisas – no intuito, é claro, 
de buscar-lhe resolver e superar. 
(...) Hegel se refere à contradição como uma “identidade de opostos”, pois 
reconhece que a contradição perdura em todas as coisas, não simplesmente como 
contradição, mas como um relacionar intrínseco entre os opostos. Note-se que isso 
já foi antevisto na Fenomenologia do Espírito, onde o espírito não só postula e 
suporta a contradição, mas também a supera (...).44 
 

 

 É como Gademer nos coloca:  

                                                     
41 Cf. HEGEL, G. W. F. Fenomenologia do espírito. Tradução de Paulo de Meneses; com colaboração de 
Karl-Heinz Efken, e José Nogueira Machado. 9 ed. Petópolis, RJ: Vozes: Bragança Paulista: Editora 
Universitária São Francisco, 2014. p. 50-51.    
42 NICOLAU, Marcos Fábio Alexandre. Método e Ato Filosófico em Hegel. REVISTA DIALECTUS. Ano 
1. n. 2. Janeiro-Junho 2013. p. 4.    
43 SALLIS, J. Lógica Exorbitante: no limite da Metafísica da Contradição. In: REVISTA TEMPO DA 
CIÊNCIA, Toledo, v. 11, n. 22, 2º sem. 2004. p. 48. 
44 NICOLAU, Marcos Fábio Alexandre. Método e Ato Filosófico em Hegel. REVISTA DIALECTUS. Ano 
1. n. 2. Janeiro-Junho 2013. p. 4. 
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Como pertence à essência do espírito sustentar a contradição e mantê-la nele 
precisamente como a unidade especulativa dos opostos, a contradição, que era 
prova de nulidade para os antigos, se converte em algo positivo para a filosofia 
moderna.45 
 

 

"Esse é o caráter específico do pensamento especulativo: consistir unicamente 

em agarrar os momentos opostos em sua unidade."46 Logo, o pensar especulativo não 

impõe de fora a unidade sob a qual os momentos contraditórios seriam absolvidos, 

suprassumidos.47 Pois cada lado da antinomia, cada momento do processo descobre 

sua relação intrínseca com seu oposto, tanto que a identidade mesma do momento já 

prova ser uma identidade de opostos, sendo sua unidade uma fusão de dois momentos, 

de si mesmo e seu oposto. Ou seja, o que o pensamento especulativo mostra é que na 

relação com seu oposto cada momento é unido a si mesmo, que ambos os momentos, 

em sua oposição, são, não obstante, para ser tomados juntos, apreendidos pela razão 

em sua unidade. 

E continua Nicolau:  

 

(...) não se pode separar a contradição da própria constituição da realidade, pois 
isso representaria a negação do devir, ou seja, a incapacidade de perceber que cada 
conceito encerra em si uma potencialidade que permite sua transformação, em 
detrimento do processo de determinação o que ocorreria é a estagnação 
conservadora, peculiar às formas lineares de pensamento. (...) para ser capaz de 
captar a contradição intrínseca à realidade, a lógica hegeliana opera por meio de 
outro tipo de negação, a negação determinada, que faz a transição de um momento 
dialético a outro, ligando todas as fases entre si e estabelecendo uma continuidade 
entre elas. A negação determinada expressa o movimento em direção a solução 
daquela inconsistência ou falta que o primeiro momento do processo dialético 
sofre, o que possibilita o processo de determinação, esse automovimento da 
unidade dialética. Isto é, a própria negação será negada de modo determinado, ou 
seja, vai ser negada de maneira, que ela mesma permaneça conservada em seu 
negativo. Processo descrito no esquema: afirmação – negação – negação da 
negação ou negação determinada, que dita o ritmo da dialética hegeliana. (...) para 
Hegel, o pensamento especulativo é o único que, por meio da negação 
determinada, pode abranger a contradição, o que pode ser atribuído a essa 
característica toda especial da dialética hegeliana. 48 

                                                     
45 GADAMER, H.-G. La dialéctica Hegel – Cinco ensayos hermenéuticos. 5ª ed. Tradução de Manuel 
Garrido. Madrid: Ediciones Cátedra, 2000. p. 25. 
46 NICOLAU, Marcos Fábio Alexandre. Método e Ato Filosófico em Hegel. REVISTA DIALECTUS. Ano 
1. n. 2. Janeiro-Junho 2013. p. 5.  
47 "Método dialético – A filosofia descreve a realidade e a reflete, portanto, a dialética busca, não 
interpretar, mas refletir acerca da realidade. A dialética é a história das contradições. Em alemão 
aufheben significa supressão (ou suprassunção) e ao mesmo tempo manutenção da coisa suprimida. 
Negar, conservar e elevar, movimento perpetuo e sublime da dialética hegeliana."Cf. HORTA, José 
Luiz Borges. Notas de aula. Seminários Hegelianos XXVIII, do PPGD da UFMG, 13/Ago/2018/02.   
48 NICOLAU, Marcos Fábio Alexandre. Método e Ato Filosófico em Hegel. REVISTA DIALECTUS. Ano 
1. n. 2. Janeiro-Junho 2013. p. 5. 
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 Nas palavras de Hegel:  
 
 
Mas esse método pode continuar a ser utilizado, de maneira mais livre — quer 
dizer, mais misturado com capricho e contingência — na vida cotidiana, na 
conversação e na informação histórica, que ficam mais na curiosidade que no 
conhecimento. Também um prefacio é mais ou menos isso.  
A consciência na vida cotidiana tem, em geral, por seu conteúdo, conhecimentos, 
experiências, sensações de coisas concretas, e também pensamentos, princípios — 
o que vale para ela como um dado ou então como ser ou essência fixos e estáveis. 
A consciência, em parte, discorre por esse conteúdo; em parte, interrompe seu 
[dis]curso, comportando-se como um manipular do mesmo conteúdo, desde fora. 
Reconduz o conteúdo a algo que parece certo, embora seja só́ a impressão do 
momento; e a convicção fica satisfeita quando atinge um ponto de repouso já́ 
conhecido.49 

 
 

 Hegel assim aposta na sua leitura da realidade enquanto verdade; o método dialético 

torna-se o processo no qual a contradição é considerada.50  

 

(...) é o reconhecimento da proposição lógica, que afirma que o negativo é por sua 
vez positivo, ou que o contraditório não se resolve em um zero, em um nada 
abstrato, senão só essencialmente na negação de seu conteúdo particular; quer 
dizer, que tal negação, não é qualquer negação, senão a negação daquela coisa 
determinada, que se resolve, e por isso é uma negação determinada.51 

 

Vemos que:  

 

Tal relação é a dialética, na qual, por sua interdependência, nenhuma dessas 
proposições pode existir sem estar em diálogo com as demais. Assim, a primeira 
proposição encontrar-se-á finalmente transformada e enriquecida numa nova 
fórmula que era, entre as duas precedentes, uma ligação, uma mediação, uma 
reflexão. 52  

 

Este constitui-se, no verdadeiro método da filosofia (Ciência), não só por ser 

diferente dos métodos analítico e sintético, dando lugar ao suprassumido todo.53 Para 

Nicolau:  

                                                     
49 O ponto de repouso não tem utilidade. Cf. HEGEL, G. W. F. Fenomenologia do espírito. Tradução de 
Paulo de Meneses; com colaboração de Karl-Heinz Efken, e José Nogueira Machado. 9 ed. Petópolis, 
RJ: Vozes: Bragança Paulista: Editora Universitária São Francisco, 2014. p. 51. 
50 Cf. HEGEL, G. W. F. Enciclopédia das Ciências Filosóficas – a Ciência da Lógica. Tradução Paulo 
Menezes, com a colaboração de José Machado. São Paulo: Edições Loyola, 1995.p. 163.  
51 HEGEL, G. W. F. Ciencia de la Logica. 2 vol. 6ª ed. Tradução de Augusta e Rodolfo Modolfo. Buenos 
Aires: Librarie Hachette, 1993.p. 71. 
52 Cf. NICOLAU, M. F. A. O movimento dialético na introdução ao sistema da ciência – O prefácio a 
Fenomenologia do Espírito. In: CHAGAS, E. F.; UTZ, K.; OLIVEIRA, J. W. J. (Org.). Comemoração aos 
200 anos da “Fenomenologia do Espírito” de Hegel. Fortaleza: Edições UFC, 2007, p. 130. 
53 O método da verdade, que concebe o objeto, é sem dúvida, como já foi demonstrado, analítico ele 
mesmo, pois permanece absolutamente no conceito; porém é ao mesmo tempo sintético, pois por meio 
do conceito, o objeto está determinado dialeticamente e como outro. Cf. HEGEL, G. W. F. Ciencia de la 
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Tal método dialético visa preservar a ciência filosófica de cair no unilateralismo do 

entendimento, que separa os diferentes e não vê relação entre eles. Tal proceder 

unilateral estabelece uma identidade morta, insuficiente e incompleta, pois a 

identidade por si só, destacada da diferença, é carente de sentido, e, considerada 

por si só, acaba por frear o processo de determinação. Hegel sabe que não se pode 

negar o princípio de não-contradição ou identidade, pois ninguém pode a ele 

abandonar sem arriscar a própria racionalidade da argumentação 

proposta, mas também sabe que ele não pode fixar uma oposição 

insolúvel entre identidade e diferença, pois a identidade só é concreta em si 

quando se encontra posta em relação à outra determinação lógica, a diferença. 

Com sua lógica especulativa, Hegel mostra a nulidade de uma identidade formal, 

que abstrai a diferença de si, mas que também não pode, inversamente, ficar na 

simples diversidade, pois deve reconhecer uma unidade interior em tudo o que 

existe. Deve ser reconhecida uma unidade na coisa, uma determinação que a faz 

ser o que é. Para tanto, apresenta que a diferença essencial, posta sob a forma de 

uma positividade e uma negatividade, tem cada um desses elementos como uma 

determinação, na medida em que um não é o outro.54 

 

Idêntico e diferente em movimento constituem a realidade, no reconhecimento, 

que parte do Outro, do estranho. Unidade e superação da contradição. Ou seja, guerra 

das consciências, porque o Outro é estranho.    

 

§ 49 [Wennn aber die] Mas se a necessidade do conceito exclui o caminho folgado 
da conversa raciocinante, como também o rígido procedimento do pedantismo 
cientifico, seu lugar, como acima lembramos, não deve ser tomado pelo não- 
método do pressentimento e do entusiasmo, e pelo arbitrário do discurso profético 
que não só despreza aquela cientificidade, mas a cientificidade em geral.55 
 
 

 Nicolau continua:  

 
 
O método, identificado aqui à interioridade que se move, é relação de si a si. O 
método hegeliano extrai sua determinação do relacionar intrínseco ao conteúdo. 
Este é o ponto crucial da filosofia de Hegel, onde “atua” em verdade seu futuro 
idealismo monista ou absoluto, sendo considerado como filosofia que atingiu um 
reconhecimento da realidade dual enquanto que fundamentalmente relacional. 
Assim o método de Hegel não determina as etapas que levam à construção do 
sistema, ele exprime o próprio sistema, não é o método da filosofia especulativa, 
mas a própria filosofia especulativa. Esse processo, busca de uma grande síntese, 
Hegel indicou pelo verbo Aufheben e o substantivo die Aufhebung (...), 
respectivamente, por “suprassumir” e “suprassunção”. Em uma nota na Lógica, 

                                                     
Logica. 2 vol. 6ª ed. Tradução de Augusta e Rodolfo Modolfo. Buenos Aires: Librarie Hachette, 1993b, 
p. 576.  
54 NICOLAU, Marcos Fábio Alexandre. Método e Ato Filosófico em Hegel. REVISTA DIALECTUS. Ano 
1. n. 2. Janeiro-Junho 2013. p. 7. Grifo nosso.  
55 Cf. HEGEL, G. W. F. Fenomenologia do espírito. Tradução de Paulo de Meneses; com colaboração de 
Karl-Heinz Efken, e José Nogueira Machado. 9 ed. Petópolis, RJ: Vozes: Bragança Paulista: Editora 
Universitária São Francisco, 2014. p. 51.  
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de suma importância para a compreensão do estilo dialético que Hegel se propõe 
seguir, temos a explicação do Aufheben, que representa o próprio desenvolvimento 
conceitual da Lógica, que no avançar do processo supera e conserva cada momento 
desenvolvido.56 
 

 

 Perspectiva está, que se traduz em Ciência57, pois:  

 
 

§ 50 [Ebensowening ist] O conceito da ciência surgiu depois que se elevou à sua 
significação absoluta aquela forma triádica que em Kant era ainda carente-de-
conceito, morta, e descoberta por instinto. Assim, a verdadeira forma foi 
igualmente estabelecida no seu verdadeiro conteúdo. Não se pode, de modo algum, 
considerar como cientifico o uso daquela forma [triádica], onde a vemos reduzida 
a um esquema sem vida, a um verdadeiro fantasma. A organização cientifica [está 
aí] reduzida a uma tabela.58 
 

 

 Ocorre que para Hegel, o processo de designo e/ou aparecimento definitivo do 

conceito, a Ciência Filosófica, é apreendido através da  

 
(...) transição daquele momento inicial, um simples imediato, que se reconhece 
como um mediado relacionado com um outro, ou seja, que o universal, mesmo em 
sua imediaticidade, é um particular.59  

 

Assim, este outro, que surgiu, confere-se ao negativo do primeiro, e deve ser 

analisado como o primeiro negativo.60 Este momento de relação com um outro acaba 

por demarcar a evolução desse primeiro, do imediato; mas esse outro, momento de 

uma primeira negação, não pode ser avaliado como um negativo de vacuidade; um 

simples nada que marcaria a impossibilidade do aperfeiçoamento proposto por Hegel, 

como se nós fossemos direcionados a cair em aporia – afirmação esta, sem 

fundamento necessário na realidade – mas, virilmente, esse outro do primeiro, ou 

negativo do imediato, está referido como o mediado porque contém em si a 

                                                     
56 NICOLAU, Marcos Fábio Alexandre. Método e Ato Filosófico em Hegel. REVISTA DIALECTUS. Ano 
1. n. 2. Janeiro-Junho 2013. p. 8. 
57 Ciência e Sistema. In: HOWARD, Caygill. Dicionario Hegel. Tradução de Álvaro Cabral. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar. 1997. p. 64-67.  
58 Cf. HEGEL, G. W. F. Fenomenologia do espírito. Tradução de Paulo de Meneses; com colaboração de 
Karl-Heinz Efken, e José Nogueira Machado. 9 ed. Petópolis, RJ: Vozes: Bragança Paulista: Editora 
Universitária São Francisco, 2014. p. 52.  
59 NICOLAU, Marcos Fábio Alexandre. Método e Ato Filosófico em Hegel. REVISTA DIALECTUS. Ano 
1. n. 2. Janeiro-Junho 2013. p. 10. Grifo nosso. 
60 " El reconocimiento es por otra parte una característica y exigencia esenciales en la modernidad, pues 
junto al ser —cuestión clave de la filosofía de todos los tiempos—, hay que pensar la necesidad de 
conocerse en sus exteriorizaciones, es decir: re-conocerse, auto-conocerse.". Cf. MAYOS, Gonça. Hegel: 
Filosófo del Reconocimiento. In: <http://goncalmayossolsona.blogspot.com/2014/02/hegel-filosofo-
del-reconocimiento.html>. Acesso em: 28 Nov. 2019.  
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determinação do primeiro, logo também pode ser atributo dele; num caráter positivo 

direcionado para verdade.  

 

 

Conclusões  

 

A verdade é o todo, é universal. Este todo contém as partes. Hegel é um autor muito 
complicado e temos que ir passo a passo, pois este concebe toda a linguagem 
novamente para descrever com fidelidade a realidade. Ou seja, definir a Filosofia 
como a história do pensamento, Filosofia da História da Filosofia. Precisamos 
guardar duas coisas: 1. A Filosofia é a história do pensamento e 2. É preciso 
assumir que o pensamento é essencialmente uno e logo é a história do todo. Assim, 
todas as formas pertencem a um único pensamento. Para Hegel substância 
universal do Espírito. Esta é nossa tarefa ao fazer Ciência: descrever o todo 
universal do Espírito.61 

 
 

A Aufhebung (suprassunção), onde o primeiro é conservado e mantido no 

outro, ainda que esse outro seja sua negação. Notoriamente, a dialética hegeliana 

objetiva a todo custo conservar o solido este positivo em seu negativo, sob o risco de 

parar o processo de determinação caso isso não fosse realizado. 62 

O segundo negativo, configura-se então como o negativo do negativo, revela-se 

na superação da contradição, dita anteriormente como extremamente necessária (e via 

de acesso), sendo ela o momento mais intrisico, intimo e objetivo da vida e do Espírito, 

por onde este apresenta-se como sujeito, uma pessoa, um ser livre. 63 

A dialética hegeliana entrelaça o momento do especulativo ou positivamente 

racional, ou seja, o jogo das determinações que se eliminam e complementam-se 

reciprocamente, movimento de produção de conceitos que é identificado com o 

                                                     
61 SALGADO, Joaquim Carlos. Notas de aula. Seminários Hegelianos XXVIII, do PPGD da UFMG, 
13/Ago/2019/02. 
62 “Aufhebung é uma meta-categoria, ou determinação fundamental, na lógica hegeliana, pois ela está 
presente no processo de constituição de todas as categorias da Ciência da Lógica, assim como permite 
ampliar o discurso lógico em direção ao real. Nesse sentido, ela é uma das condicões que efetiva o novo 
modo de desenvolvimento cienífico preconizado pela filosofia hegeliana. Essa caracterização pode ser 
fundamentada e explicitada a partir da Observação da Ciência da Lógica sobre a expressão aufheben.”Cf. 
PERTILLE, José Pinheiro. Aufhebung, meta-categoria da lógica hegeliana. REH – REVISTA 
ELETRÔNICA ESTUDOS HEGELIANOS. Jul./Dez. de 2011, n. 15, v.01. p.58-66.  
63 “No que se refere aos indivíduos, cada um é filho do seu tempo; assim também para a filosofia que, 
no pensamento, pensa o seu tempo. Tão grande loucura é imaginar que uma filosofia ultrapassará o 
mundo contemporâneo como acreditar que um indivíduo saltará para fora do seu tempo, transporá 
Rhodus. Se uma teoria ultrapassar estes limites, se construir um mundo tal como entenda deva ser, este 
mundo existe decerto, mas apenas na opinião, que é um elemento inconsciente sempre pronto a 
adaptar-se a qualquer forma”. Cf. HEGEL, G. W. F. Princípios da Filosofia do Direito. São Paulo: 
Martins Fontes, 2000, p. XXXVII.  
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próprio conceito.64 O desenvolvimento do Espírito, em marcha para conceito alardeia 

claramente a verdade da dialética. Para tanto, a dialética é vista por Hegel como 

ferramenta superior do pensamento, e, ao mesmo tempo, o procedimento e o 

marcador, quase que ritualístico das próprias coisas.65 Ou seja,  

 
(...) a natureza do princípio da filosofia se impõe para HEGEL justamente por ser 
ele consciente de que não se pode aderir a nenhum método que seja 
exterior a seu conteúdo, se deve antes buscar um método capaz de unir 
forma e conteúdo, método esse que tem raiz dialética, e está inteiramente 
unido ao próprio desenvolver do conceito, ou seja, da Ideia Absoluta.66 

 
 

A realidade é descrita na investigação de Hegel, como o estabelecer de uma 

junção sistêmica entre Ser e Pensar, em superação a cisão, da negação do próprio Ser, 

descrevendo racionalmente a gênese e o justificar; especulando provas irrefutáveis não 

somente a si, mas a toda e qualquer ciência particular. O proposito hegeliano, é o 

translado de Filosofia e do Método, que tem como caminho seguro, o estabelecer de 

pressupostos básicos a todo e qualquer saber que se queira verificar. Sua ferramenta é 

a dialética.  Conclusão da própria natureza de começo que traz inseparável a si – o 

elemento da contradição, da negação determinada, capaz de proporcionar 

autodesenvolvimento há um saber dito absoluto. A dialética hegeliana não se distingue 

de forma alguma de seu conteúdo – trata-se do conteúdo em si mesmo, estrutura e 

desenvolvimento histórico-racional do próprio Ser. Espírito descrito dialeticamente 

e/ou realidade descrita racionalmente.67 "O caminhar do Espírito sobre a terra".68 É 

                                                     
64 Cf. HEGEL, G. W. F. Enciclopédia das Ciências Filosóficas – a Ciência da Lógica. Tradução Paulo 
Menezes, com a colaboração de José Machado. São Paulo: Edições Loyola, 1995, p. 166-167. 
65 "Chamamos dialética ao superior movimento racional, no qual tais termos, que aparecem 
absolutamente separados, transitam um ao outro por si mesmos, por meio do que eles são; e, assim, a 
pressuposição [de seu estar separados] se suprassume." HEGEL, G. W. F. Ciencia de la Logica. 2 vol. 
6ª ed. Tradução de Augusta e Rodolfo Modolfo. Buenos Aires: Librarie Hachette, 1993a, p. 136.  
66 NICOLAU, Marcos Fábio Alexandre. Método e Ato Filosófico em Hegel. REVISTA DIALECTUS. Ano 
1. n. 2. Janeiro-Junho 2013. p. 11. Grifo nosso. 
67 “(…) a demonstrac ̧ão tem lugar no próprio movimento do lógos e se cumpre ao termo desse 
movimento que deve ser dito propriamente dialético. O movimento dialético tem seu termo 
normalmente numa Ideia uúltima que integra todos os seus momentos". Cf. VAZ, Henrique Cláudio de 
Lima. Método e Dialética, in E.F.BRITO, L.H.CHANG (Orgs.) Filosofia e Método, São Paulo, Edic ̧ões 
Loyola, 2002, p. 11.  
68 Nestas palavras é revelada a utopia que move Hegel. “O ensino da filosofia, para Hegel, pode e deve 
estender-se a todas as pessoas, mas isso não se faz sem exigências e de qualquer modo. Não há acesso à 
filosofia senão através de sua história, que não é outra coisa senão a manifestação do pensamento 
humano, conforme a própria compreensão hegeliana de filosofia, ou seja, apreensão da história no 
pensamento.” Cf. NOVELLI, Pedro Geraldo Aparecido. O ensino da filosofia segundo Hegel: 
contribuições para a atualidade. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31732005000200009>. Acesso em: 
13 Set 2019. p. 147. 
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descrito por Si memo.69 Claro em sua verdade (movimento), que é o todo. Logo, "(...) 

o método não é outra coisa que a estrutura do todo, apresentada em sua pura 

essencialidade." 70 Definitivamente, não há que se falar em 'método' hegeliano e/ou 

'método' dialético e sim em estrutura do real, descrita racionalmente. E só! 

Acompanhar a realidade como ela é, e descreve-la fielmente, pois a liberdade para 

HEGEL, tem sua sede na razão. Quanto mais racionalidade, mais liberdade.  
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Um olhar mais descuidado diante da situação europeia apontaria para sua fatal 

desarticulação, tendo como exemplo a prenunciada debandada britânica do bloco, pelo 

chamado BREXIT; contudo, em se pensando dialeticamente é possível apontar o 

caminho avesso. A inegável supressão de fronteiras, a união monetária através do 

Euro, um parlamento comum cada vez mais atuante, e a proposição, mesmo que ainda 

germinante de formação de um exército próprio são elementos3 que podem sustentar 

uma ideia contrária, e mais adiante, o próprio BREXIT pode fortalecer ainda mais a 

união continental, dando margem para que cada Estado se realize nos seus próprios 

caminhos. Importantes decisões agora podem acarretar no que se configura como um 

Estado Europeu confederado4.  

Com seu surgimento na década de 50, a CECA (Comunidade Europeia de 

Carvão e Aço) é considerada precursora da UE. Formada inicialmente por seis países–

Alemanha, França, Itália Holanda, Bélgica e Luxemburgo tinha como principal 

objetivo tratar de questões econômicas que diziam respeito aos países que 

compunham a mesa5; tal olhar nunca deixou de ser um guia para o grupo que hoje 

                                                     
1 Bacharel em Ciências do Estado pela Universidade Federal de Minas Gerais, é mestrando no Programa 
de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito da UFMG sob orientação do Prof. Dr. José Luiz 
Borges Horta. O autor é bolsista da CAPES. E-mail: thales_passos@hotmail.com 
2 Bacharel em Ciências do Estado pela Universidade Federal de Minas Gerais, é mestrando no Programa 
de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito da UFMG sob orientação do Prof. Dr. José Luiz 
Borges Horta. O autor é bolsista da CAPES. E-mail: gabriel.de.souza.o.e.silva@hotmail.com 
3 - Na vasta literatura da teoria sobre o federalismo, ou nos federalismos podemos destacar Raul 
Machado Horta, professor emérito da Faculdade de Direito da UFMG como um dos principais autores 
do país, recomenda-se a leitura de seu Organização Constitucional do Federalismo disponível em: 
https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/view/980/914.      Acesso em: 
31/03/2020.   
4 - Os estados confederados pressupõem maior ou total autonomia em relação aos demais estados que 
formam uma Confederação. Ao contrário da Federação que possui um poder central único e 
centralizado, no caso do Brasil por exemplo este papel é executado pela União.  
5 - Ver MIDDELAAR, Luk Van, 1973 Europa em transição: como um continente se transformou em 
união. Trad. Ramon Alex Gerrits. São Paulo: É Realizações, 2017. Primeira parte p27. 
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conta com 28 países e mais alguns ao portão6. No decorrer da segunda metade do 

século XX a UE se desenvolveu com a ideia de comunidade, ganhando cada vez mais 

força, o que culmina para o seu processo de formalização com o tratado de Lisboa7 de 

2007, considerado por muitos especialistas o momento de efetivação constitucional da 

UE. Seus arranjos peculiares indicam e apontam que o velho continente estaria no 

processo de protocolizar a confederação europeia (leitura que os federalistas fazem) 

entretanto é cedo para darmos o veredito. Sabemos que a UE já possui Povo, Território 

e Governo,8 ainda, não satisfeita discute questões como um exército próprio, proteção 

do mercado interno e definição da expressão cultural Europeia. Se o “país da noite” 

ainda não pode ser chamado de Estado ele caminha para poder. 

 

1 Vícios e virtudes desse processo de formação: Diferenças e o déficit 
democrático 

 

Dentre as virtudes do bloco destacaremos a mesa, a portão e a identidade 

comunitária explicitando o significado de cada conceito aqui trazido9. Entre os vícios 

traremos o déficit democrático e a influência que o neoliberalismo consegue exercer 

dentro do bloco, principalmente através de Frankfurt; gravíssimo problema político da 

comunidade. A mesa nada mais é do que o símbolo máximo de poder, onde todos os 

países membros-futuramente confederados se sentam para a tomada de decisões e se 

veem obrigados afazer política; por vezes a mesa se situa no Parlamento, por vezes no 

Conselho de Ministros10, muitas vezes no Conselho Europeu11 e mais ainda na 

Comissão Europeia12. 

                                                     
6 - Ver MIDDELAAR, Luk Van, 1973 Europa em transição: como um continente se transformou em 
união. Trad. Ramon Alex Gerrits. São Paulo: É Realizações, 2017. Segunda parte p138.  
7 O tratado pode ser acessado em: https://www.parlamento.pt/europa/Tratado..pdf acesso em: 
31/03/2020. 
8 - Elementos básicos da formação do Estado nação moderno. 
9 - Como já dito, alguns termos que traremos no desenvolvimento do texto foram cunhados por Luk Van 
Middelaar em sua obra Europa em Transição. 
10 - Conselho da União Europeia, ou simplesmente Conselho constitui a principal instância de decisão 
da União Europeia. É a expressão da vontade dos Estados-Membros, cujos representantes se reúnem 
regularmente a nível ministerial. Seria uma espécie de câmara alta ou revisora em analogia ao nosso 
congresso brasileiro; o Senado Federal. 
11 - O Conselho Europeu (cujas reuniões são também conhecidas por Cimeiras Europeias), é uma 
instituição da União Europeia de caráter eminentemente político. É composto pelos Chefes de Estado 
ou de Governo dos países membros da União, pelo Presidente da Comissão Europeia e pelo Presidente 
do Conselho Europeu, que preside às reuniões. 
12 - A Comissão Europeia é a instituição que é politicamente independente e que representa e defende 
os interesses da União Europeia (UE) na sua globalidade. Propõe além da legislação, política e 
programas de ação e é responsável por aplicar as decisões do Parlamento Europeu (PE) e o Conselho da 
União Europeia. 

https://www.parlamento.pt/europa/Tratado..pdf
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Já o portão é onde se decide quem entra. A Turquia está desde de abril de 1987 

sem receber sua resposta, enquanto muitos membros “furaram a fila”. Seria a questão 

da Turquia um chá de cadeira ou um não retumbante? 

Terceiro e mais importante elemento virtuoso é a identidade comunitária. A 

través dela temos dois movimentos correlatos indissociáveis, a cultura e a política. Na 

cultura destacamos o catolicismo, como manto que recobre praticamente todos os 

países laicos que formam a comunidade e na política o apreço pela cooperação e por 

bases inquestionáveis como democracia, direitos fundamentais e liberdades 

individuais. Esses dois pontos chamam o que chamamos de identidade comunitária, 

laço cada vez mais forte e central nas discussões do bloco. 

O déficit democrático é o problema corrente e agudamente atual que dificulta a 

identificação da legitimidade das instituições europeias, alguns órgãos têm poder 

demais outros de menos, vide comissão e parlamento. Outro problema facilmente 

destacável é a grande influência de uma instituição “técnica”, por exemplo, como 

banco central europeu, que traças as mais complexas e determinantes diretrizes 

econômicas do bloco e não tem crivo popular, legitimidade formal; “É técnica! ”, 

alijando a população ou até mesmo seus representantes de participação formal do 

processo decisório.  

 

2 Sobre a demolição do estado brasileiro: Guerras Hibridas na pele 

 

Já no  Brasil,  acordos  polêmicos  como  o  referente à base de  Alcântara13  são 

interpretados por alguns como uma cooperação que fortaleceria os laços 

internacionais e consequentemente nosso papel geoestratégico.  

 
Em 2011 o WikiLeaks revelou que o governo dos Estados Unidos quer impedir a 
criação de um programa de produção de foguetes espaciais brasileiros. Por isso as 
autoridades estadunidenses pressionam parceiros dos brasileiros nessa área 
(como a Ucrânia) para não transferir tecnologia do setor ao país. A restrição dos 
Estados Unidos está registrada em telegrama que o Departamento de Estado 
enviou à sua embaixada em Brasília, em janeiro de 2009, onde escreve: "Não 
apoiamos o programa nativo dos veículos de lançamento espacial do Brasil. ... 
Queremos lembrar às autoridades ucranianas que os EUA não se opõem ao 
estabelecimento de uma plataforma de lançamentos em Alcântara, contanto que 
tal atividade não resulte na transferência de tecnologias de foguetes ao Brasil" Os 
Estados Unidos também não permitem o lançamento de satélites norte-

                                                     
13 - Centro de Lançamento de Alcântara (CLA) é a denominação da segunda base de lançamento de 
foguetes da Força Aérea Brasileira. Sedia os testes do Veículo Lançador de Satélites (VLS) e destina-se, 
futuramente, a realizar missões de lançamento de satélites.  
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americanos (ou fabricados por outros países mas que contenham componentes 
estadunidenses) a partir do Centro de Lançamento de Alcântara, "devido à nossa 
política, de longa data, de não encorajar o programa de foguetes espaciais do 
Brasil", conforme outro documento confidencial divulgado.14 

 
 

Aqui, novamente encontra-se desvirtuada a real situação do tão atacado Estado 

brasileiro, que sofre com sucessivas tentativas de invasão no campo cultural (nossa 

música, nosso cinema e até mesmo nossas concepções filosóficas e religiosas estão 

inundadas do “American way of life”15), sendo esta uma forma não inédita de 

aculturação e nada despretensiosa, pois tendo como principal objetivo o 

enfraquecimento do Estado, atacam a sua soberania. Enfraquecer a soberania 

brasileira pode não apenas significar a desestruturação política e cultural do país, mas 

também significar um golpe em um Estado de suma importância no novo cenário 

global que se desenha. Um Estado sob constante ameaça externa, mesmo que tal 

ameaça não se mostre de maneira convencional, é um Estado que não pode se 

organizar para conseguir superar suas contradições internas que justamente por isso 

são acentuadas. Devido a sua importância geopolítica (e por que não dizer econômica) 

o Brasil se torna cada vez mais decisivo e determinante no futuro da política 

internacional, logo é perceptível a investida dos inimigos da soberania nacional, 

aqueles que desejam enfraquecer o Estado para assim poderem controla-lo para 

escusos interesses. 

Andrew Korybko propõe a tese de tais ataques (em nada impremeditados) não 

mais se utilizam de táticas de incursões militares diretas, mas sim de instrumentos 

silenciosos usados justamente para desestabilizarem o alvo em questão, assim, 

poupando recursos e vidas e conseguido atingir com ainda mais perspicácia os seus 

objetivos. 

Nessas Guerras Híbridas16 o inimigo externo estimula pequenas insurreições 

ou mesmo infla a população local em uma revolta artificial para logo desestabilizar o 

                                                     
14 - O Globo, ed. (25 de janeiro de 2011). https://oglobo.globo.com/mundo/eua-tentaram-impedir-
programa-brasileiro-de-foguetes-revela-wikileaks-2832869. Consultado em 4 de fevereiro de 2015. 
15 - O American Way (em português, jeito americano ou estilo americano) ou American way of 
life (estilo americano de vida) é a expressão aplicada a um estilo de vida que funcionaria como referência 
de autoimagem para a maioria dos habitantes dos Estados Unidos da América e que frequentemente 
tem sido empurrado de forma compulsória em outros espaços além da nação estadunidense.  
16 - Como a própria sinopse do livro destaca: “Neste livro, Andrew Korybko constrói um novo conceito 
para explicar as novas táticas dos Estados Unidos para derrubar governos. A Guerra Híbrida é a 
combinação de revoluções coloridas e guerras não convencionais para substituir governos. Partindo do 
estudo de caso da Síria e da Ucrânia, o autor constrói um novo conceito, cujo modo de operação pode 
ser facilmente identificado em outros conflitos no Oriente Médio e na América Latina. A Guerra Híbrida 
é o modelo de intervenção para o século XXI. “Se o padrão que os EUA vêm aplicando atualmente na 
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poder vigente. Assim o Brasil parece um alvo promissor para tais investidas. Quando 

já desorganizado e instável os agentes internos do desmonte estatal iniciam seus 

ataques com suas privatizações megalomaníacas e sem razão e seus acordos em nada 

vantajosos com os agentes externos. 

 

3 O êxito como reflexo do fracasso e o fracasso como espelho para o êxito 

 

Partindo destes possíveis desdobramentos, nos deparamos com alguns 

questionamentos. Sendo o cidadão parte do processo de formação do Estado, ele não 

se vê passível de realização fora do mesmo. Como acima denunciado, é urgente a 

reabilitação da soberania e do Estado, através de um giro hegeliano. Aqui, não somente 

denunciamos o desmanche do projeto de um Estado que ainda busca sua realização 

como também é possível apontar para o nascer de novas possibilidades que vão de 

encontro a uma suprassunção17 que pode guiar um caminho alternativo para se 

contrapor aos reciclados ataques à ideia de Estado.   Só recuperando tal soberania 

podemos atingir nossa potencialidade maior, nossa liberdade real e material, para 

assim, podermos aspirar a novos rumos para nós e para o mundo, no quadro que se 

apresenta. Recuperar nossa soberania significa recuperar nossa identidade, nossa 

cultura e assim resgatar nossos valores ocidentais para, quem sabe, contribuirmos com 

a nova forma de Estado que se desenha na própria Europa.  

O projeto de Europa é de Carlos Magno. O sacro Império Romano-Germânico 

nada mais é do que o predecessor de aproximadamente todos os Estados Nações que 

hoje compõem a Europa. Carlos I foi o pai da ideia, que hoje não parece estranha a 

mais ninguém, de uma Europa forte coesa e que trabalha conjuntamente em prol de 

um bem comum. Portanto, podemos ressaltar e afirmar que como o projeto hodierno 

de Europa é de meados do século X, ele pode e deve ser encarado como desdobramento 

                                                     
Síria e na Ucrânia for indicativo de algo, no futuro a guerra indireta será marcada por “manifestantes” 
e insurgentes. As quintas-colunas serão compostas menos por agentes secretos e sabotadores ocultos e 
mais por protagonistas desvinculados do Estado que comportam-se publicamente como civis. As mídias 
sociais e tecnologias afins substituirão as munições guiadas como armas de ‘ataque cirúrgico’ da parte 
agressora, e as salas de bate-papo online e páginas no Facebook tornar-se-ão o novo ‘covil dos 
militantes’. Em vez de confrontar diretamente os alvos em seu próprio território, conflitos por 
procuração serão promovidos na vizinhança dos alvos para desestabilizar a periferia dos mesmos. As 
tradicionais ocupações militares podem dar lugar a golpes e operações indiretas para troca de regime, 
que são muito mais econômicos e menos sensíveis do ponto de vista político”. Em KORYBKO, Andrew. 
Guerras Híbridas: Das Revoluções coloridas aos Golpes. São Paulo. Expressão Popular. 2018. 
17 - Em alemão aufheben significa supressão (ou suprassunção) e ao mesmo tempo manutenção da coisa 
suprimida. O reprimido ou negado permanece dentro da totalidade. 
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das Astucias da Razão18, ainda podemos confirmar que movido pela paixão ele não se 

desgarra dos princípios e propósitos originários do projeto primeiro, para os espiritas 

por exemplo, seria como dizer que as mentes de Jean Monet e Magno caminham e 

caminharam juntas a ponto de consolidar o Saber19 e o Devir20 do projeto de Estado 

outrora pensado também por Hegel. Processo avesso ao constatado no Brasil. A alma 

do projeto, ou dos projetos, é nada menos do que a Alma do Mundo21 atuante no 

próprio projeto, negando e o reconciliando; de tal forma que a Europa não consegue 

se escapar de sua unificação na forma de Estado Soberano; bem como o brasil não se 

escapará do seu destino de se reerguer. Entendendo a História de forma filosófica 

podemos fazer Filosofia da História; contando este pequeno trecho europeu, brasileiro 

e brasileiro, europeu.  
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A Ciência da Lógica [Wissenshaft der Logik] de Hegel quer ser a exposição do 

Absoluto, uma vez aceita essa posição, é consequente admitir o fim interno do objeto 

e considerar que é possível mostrá-lo na dialética do Absoluto4. Kant, assim, julga 

Hegel tinha razão em pôr a faculdade reflexiva do juízo num ponto médio, a saber, 

"entre o universal da razão e o singular da intuição". Hegel considera que foi um grande 

mérito de Kant na Crítica da faculdade do juízo [Kritik der Urtheilskraft], ter 

distinguido, precisamente na segunda parte, a finalidade interna da externa, tendo 

demonstrado os defeitos e as contradições desta forma limitada de teleologia, na qual 

o conceito de fim se converte em uma “utilidade”. 

Seguindo Inwood (1997, p. 216) a mencionada diferença, em teleologia externa 

(a) o propósito a ser concretizado não é imanente nos objetos em que ele será 

concretizado, mas é introduzido de fora por um agente intencional, humano ou divino; 

(b) os objetos em que o propósito será realizado são, portanto, pressupostos pelo 

agente, e funcionam, antes e depois de sua intervenção, não na base de princípios 

teleológicos mas segundo princípios mecânicos ou químicos (mecanismo e quimismo); 

(c) o agente realiza o seu propósito neles manipulando lhes o comportamento de 

acordo com esses princípios; (d) quando o propósito é realizado neles, o propósito a 

                                                     
1 Mestrando em Filosofia pela Unesp de Marília/FFC. Universidade Estadual Paulista – UNESP; E-mail: 
thiagosouzasalvio@gmail.com. O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 
https://orcid.org/0000-0001-9238-5742 
2 Mestrando em Filosofia pela Unesp de Marília/FFC. Universidade Estadual Paulista – UNESP; E-mail: 
facirolli.edu@gmail.com. 
3 Graduando em Filosofia pela Unesp de Marília/FFC. Universidade Estadual Paulista – UNESP. 
4 O absoluto é o princípio e o fim do processo dialético: é sua meta e primeiro motor]. 
Neste sentido, sublinha o próprio Hegel, que é evidentemente, resultado de si mesmo (CASSIRER, 
1957).  
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que servem não é propriamente deles, mas de outra atividade ou mesmo entidade, por 

exemplo: “Deus fez o sobreiro para podermos tapar nossas garrafas”, ou, “faço um 

barco para velejar”.  Em teleologia interna (a) o propósito é imanente no objeto; (b) 

objeto em que o propósito é realizado não é pressuposto, funciona do começo ao fim, 

conforme princípios teleológicos, regidos por seu propósito; (c) não envolve nenhuma 

intenção ou manipulação externa; (d) o propósito cumprido pelo objeto é ele mesmo e 

suas próprias atividades. A finalidade interna, para Kant e Hegel, se explicita nos 

organismos vivos.   

 Destarte, Kant havia colocado manifestamente, os conceitos superiores de vida 

e ideia numa “adequação interna a um fim”; mas Hegel não lhe dá razão no fato de, a 

finalidade interna ser um "princípio regulador" da faculdade reflexiva de julgar e não 

pretender ter a "realidade objetiva" de uma categoria. Neste ponto Hegel devia ter um 

juízo diferente do de Kant, que limitava prudentemente as suas investigações à crítica 

da nossa faculdade humana de julgar. 

 O fim é precisamente o "universal concreto que tem nele próprio o momento 

da particularidade e da exterioridade". É o conceito entendido como o concreto e 

determinante. Mas a relação de fim não é um julgar reflexiva que considera os objetos 

exteriores segundo uma unidade, como se um entendimento a tivesse dado por 

comodidade à nossa faculdade de conhecimento, é antes, a verdade em si e para si, que 

julga objetivamente e determina absolutamente a objetividade externa. A relação do 

fim é, pois, mais do que o juízo: é a conclusão do conceito autônomo ou livre que, 

mediante a objetividade se fecha a si mesmo". 

No que concerne às últimas determinações, indubitavelmente, o juízo e a 

conclusão não são coisas da consciência, outrossim, da razão, que é em si. Por isso, são 

no próprio objeto, a essência da coisa mesma. Referido à finalidade, isto significa que 

o conceito, como princípio e determinação interior do objeto, realizam-se neste, assim 

como se realiza na consciência pensante mediante o juízo e a conclusão. Em ambos os 

casos - tanto no reino do sujeito como no reino do objeto - a realização é só uma, tal 

como o próprio conceito é também um. E por isso, o princípio da faculdade tem de ser 

também uma categoria do objeto. 

Naquilo que, como sujeitos atuantes, fazemos quando realizamos fins, não se 

pode desconhecer a forma do silogismo. Em primeiro lugar, subordinamos o objeto 

sob o fim e, em segundo lugar, ao realizarmos o fim voltamos a produzi-lo com a 

mediação dos objetos empregos como "meio". O fim é princípio e término do processo 
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teleológico. Neste "silogismo” é aplicado o terminus medius (termo médio), no 

entanto, “o fato de que o fim é colocado na relação mediata com o objeto, e interpor 

entre si um outro objeto, pode considerado como a astúcia da razão5” . 

Por isso, o meio [Mittel] supera-se no fim [Zweck]; o fim, em troca, conserva-

se: é amo mesmo tempo, princípio e fim, origem e resultado do processo. Se isto 

acontece quando o homem atua, tanto mais acontecerá assim quando opera a razão 

absoluta, cuja essência era precisamente a realização do conceito.  

 

Enquanto finito, o fim tem ademais um conteúdo finito; de acordo com isto não é 
um absoluto, ou enquanto tal um racional em [si] e para si. Mas o meio é o termo 
médio extrínseco do silogismo que é a execução do fim; por conseguinte a 
racionalidade se manifesta nele como o que se conserva neste outro extrínseco, e 
se conserva precisamente por via desta exterioridade. Portanto o meio é algo 
superior aos fins finitos da finalidade extrínseca; o arado é mais honorável do que 
são os consumos que preparam para serem fins. A ferramenta de trabalho se 
conserva, enquanto os consumos imediatos perecem e se esquecem. Em suas 
ferramentas de trabalho o homem possui poder sobre a natureza exterior, ainda 
que esteja muito mais submetido aos seus fines6 (HEGEL, 1970, WL, p. 452).   
 

 

 A ferramenta de trabalho é de antemão a transição para a obra, isto é, ao fim, 

que já não permanece na subjetividade, senão, converteu-se em sua efetivação. Neste 

fim, que a objetividade já não tem fora de si, mas se entrega a ela, o pôr na obra 

(CASSIRER, 1957; HARTMANN, 1983). 

Hegel destaca o termo "astúcia" [List] na grande Lógica para sugerir os 

estranhos e inesperados caminhos que a razão delibera como meios para atingir seus 

fins. A razão é astuta não só na história, mas quando um propósito subjetivo introduz 

uma ação intermediária ou instrumento para trazer a tona uma transformação no 

mundo objetivo. É bem característica a abrangência desse conceito (que também 

aparece emblemático nas Preleções sobre Filosofia da História [Vorlesungen über die 

                                                     
5 Daß der Zweck sich aber in die mittelbare Beziehung mit dem Objekt setzt und zwischen sich und 
dasselbe ein anderes Objekt einschiebt, kann als die List der Vernunft angesehen werden (SW6, 1970, 
p.451)]. 
6 Indem der Zweck endlich ist, hat er ferner einen endlichen Inhalt; hiernach ist er nicht ein Absolutes 
oder schlechthin an und für sich ein Vernünftiges. Das Mittel aber ist die äußerliche Mitte des Schlusses, 
welcher die Ausführung des Zweckes ist; an demselben gibt sich daher die Vernünftigkeit in ihm als 
solche kund, in diesem äußerlichen Anderen und gerade durch diese Äußerlichkeit sich zu erhalten. 
Insofern ist das Mittel ein Höheres als die endlichen Zwecke der äußeren Zweckmäßigkeit; - der Pflug 
ist ehrenvoller, als unmittelbar die Genüsse sind, welche durch ihn bereitet werden und die Zwecke 
sind. Das Werkzeug erhält sich, während die unmittelbaren Genüsse vergehen und vergessen werden. 
An seinen Werkzeugen besitzt der Mensch die Macht über die äußerliche Natur, wenn er auch nach 
seinen Zwecken ihr vielmehr unterworfen ist (SW6).  



 

 

 
 
510 | Hegel e a Contemporaneidade 

 

Philosophie der Geschichte])7, como se fosse algo transcendente, com o propósito de 

governar a história:  a ideia universal que explora as finitas paixões e ações humanas 

para realizar seus fins. Ele captura a essência dessa relação na seguinte sentença da 

pequena Lógica: 

 
A razão é tanto astuta como poderosa. A astúcia consiste, de modo geral, na 
atividade mediatizante que, deixando os objetos segundo sua natureza atuar uns 
sobre os outros, e desgastar-se uns nos outros, contudo, sem se imiscuir nesse 
processo, [a razão] leva somente o seu fim à realização. Nesse sentido, pode-se 
dizer que a Providência divina se comporta como a astúcia absoluta em relação ao 
mundo e a seus processos. Deus deixa-fazer os homens, com suas paixões e 
interesses particulares, e o que resulta por isso é a realização das suas intenções, 
que são outra coisa do que primeiro tratavam de fazer aqueles de que Deus se serve 
no caso (HEGEL, 1995, § 209, p. 346)8. 

 

 Não obstante os meios são instáveis, mas o alvo, não completamente alcançado. 

Como um instrumento, os meios se iniciam num processo natural, supostos para levar 

ao desenvolvimento final. Em si mesmos esses processos são cegos a simplesmente 

seguem a própria necessidade. É a astúcia da razão que usa a necessidade cega para 

atingir seus fins, para assim, atingir seus propósitos (BURBIDGE, 2007, p. 145). 

Na sua ação e propósitos, não só os objetos finitos, mas também os sujeitos 

finitos afundam-se no caráter de meios. Na essência do processo final está implícito o 

                                                     
7 O interesse particular da paixão é, portanto, inseparável da participação do universal, pois é também 
da atividade do particular e de sua negação que resulta do universal, pois é também da atividade do 
particular e de sua negação que resulta do universal. É o particular que se desgasta em conflitos, sendo 
em parte destruído. Não é a ideia geral que se expõe ao perigo na oposição e na luta. Ela se mantém 
intocável e ilesa na retaguarda. A isso se deve chamar astúcia da razão: deixar que as paixões atuem 
por si mesmas, manifestando-se na realidade, experimentando perdas e sofrendo danos, pois esse é o 
fenômeno no qual uma parte é nula e a outra afirmativa. O particular igualmente é ínfimo perante o 
universal, os indivíduos são sacrificados e abandonados. A ideia recompensa o tributo da existência e 
da transitoriedade, não por ela própria, mas pela paixões dos indivíduos (HEGEL, 2008, p. 35). [Das 
besondere Interesse der Leidenschaft ist also unzertrennlich von der Betätigung des Allgemeinen; denn 
es ist aus dem Besonderen und Bestimmten und aus dessen Negation, daß das Allgemeine resultiert. Es 
ist das Besondere, das sich aneinander abkämpft und wovon ein Teil zugrunde gerichtet wird. Nicht die 
allgemeine Idee ist es, welche sich in Gegensatz und Kampf, welche sich in Gefahr begibt; sie hält sich 
unangegriffen und unbeschädigt im Hintergrund. Das ist die List der Vernunft zu nennen, daß sie die 
Leidenschaften für sich wirken läßt, wobei das, durch was sie sich in Existenz setzt, einbüßt und Schaden 
leidet. Denn es ist die Erscheinung, von der ein Teil nichtig, ein Teil affirmativ ist. Das Partikuläre ist 
meistens zu gering gegen das Allgemeine, die Individuen werden aufgeopfert und preisgegeben. Die 
Idee bezahlt den Tribut des Daseins und der Vergänglichkeit nicht aus sich, sondern aus den 
Leidenschaften der Individuen (SW12, ibid., p. 48)].   
8 Die Vernunft ist ebenso listig als mächtig. Die List besteht überhaupt in der vermittelnden Tätigkeit, 
welche, indem sie die Objekte ihrer eigenen Natur gemäß aufeinander einwirken und sich aneinander 
abarbeiten läßt, ohne sich unmittelbar in diesen Prozeß einzumischen, gleichwohl nur ihren Zweck zur 
Ausführung bringt. Man kann in diesem Sinne sagen, daß die göttliche Vorsehung, der Welt und ihrem 
Prozeß gegenüber, sich als die absolute List verhält. Gott läßt die Menschen mit ihren besonderen 
Leidenschaften und Interessen gewähren, und was dadurch zustande kommt, das ist die Vollführung 
seiner Absichten, welche ein anderes sind als dasjenige, um was es denjenigen, deren er sich dabei 
bedient, zunächst zu tun war (SW8, ibid., p.365). 
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fato de percorrer o fim alcançado, de voltar a por cada fim como meio. O fim mais 

amplamente projetado revela-se superior com o tempo. Os meios atuam 

mecanicamente para aquilo que tem de atuar. O processo teleológico os eleva, por um 

instante, acima do mecanismo por que são escolhidos para cumprir um fim. A 

superioridade do fim consiste justamente em permitir que as forças indiferentes em si, 

próprias do objeto mecânico, trabalhem para sua realização finalística. 

Na teoria da "astúcia da razão", exprime-se uma lei fundamental do ser, que se 

poderia caracterizar como a lei da superioridade ou da "liberdade" de cada uma das 

formas superiores com respeito às inferiores. A superioridade consiste em que o 

inferior, não se esforçando por alcançar o superior, está por assim dizer, preso por este. 

Com tensa atitude encontra-se diante de seu fim, sem ter o poder de resistir-lhe e sem 

saber sequer que o tem diante, pois carece da visão interna, da razão. Com efeito, a 

astúcia é apenas coisa da razão: é o seu poder sobre o irracional. A finalidade é em si 

mesma astúcia. E por isso, é poder. O fim tem ambas as coisas na sua ação sobre os 

objetos, sobre os quais dispõe, por que no próprio processo - no qual os objetos se 

"friccionam" e superam, "o fim mantém-se fora deles", inda que seja "o que neles se 

conserva". Por outro lado, semelhante poder do fim sobre o objeto é o do conceito que 

se manifesta naquele. Por ter o meio fora de si como objeto, o fim é de fato, um poder 

externo. Por cima deles deve haver algo que se supere; todavia, só lhes pertence uma 

finalidade exterior contingente. Um processo teleológico desse tipo vai para o infinito, 

pois cada fim realizado torna-se, por sua vez, de novo, um meio. Hegel o exprime 

assim: "a finalidade externa faz-se propriamente um meio e não um fim objetivo". 

Na teoria da "astúcia da razão", exprime-se uma lei fundamental do ser, que se 

poderia caracterizar como a lei da superioridade ou da "liberdade" de cada uma das 

formas superiores com respeito às inferiores. A superioridade consiste em que o 

inferior, não se esforçando por alcançar o superior, está por assim dizer, preso por este. 

Com tensa atitude encontra-se diante de seu fim, sem ter o poder de resistir-lhe e sem 

saber sequer que o tem diante, pois carece da visão interna, da razão. E, com efeito, a 

astúcia é apenas coisa da razão: é o seu poder sobre o irracional. A finalidade é em si 

mesma astúcia. E por isso, é poder. O fim tem ambas as coisas na sua ação sobre os 

objetos, sobre os quais dispõe, por que no próprio processo - no qual os objetos se 

"friccionam" e superam, "o fim mantém-se fora deles", inda que seja "o que neles se 

conserva". Por outro lado, semelhante poder do fim sobre o objeto é o do conceito que 

se manifesta naquele. Por ter o meio fora de si como objeto, o fim é de fato, um poder 
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externo. Por cima deles deve haver algo que se supere; todavia, só lhes pertence uma 

finalidade exterior contingente. Um processo teleológico desse tipo vai para o infinito, 

pois cada fim realizado torna-se, por sua vez, de novo, um meio. Hegel o exprime 

assim: "a finalidade externa faz-se propriamente um meio e não um fim 

objetivamente". 

Opõe-se lhe a essência da "finalidade interna", iniciada no "fim objetivo", que 

não só penetra nos objetos para usá-los, mas também está previamente neles como 

essência e princípio. O meio do fim objetivo não está fora dele, mas nele mesmo. 

Produz os seus meios e sem discrepância fá-los fins ao torná-los meios dos fins. Na 

finalidade objetiva interna, o dominante não é o processo, mas sim a interação 

teleológica. Tudo é ao mesmo tempo, meio e fim9. 

 

2 Homo faber10 

Ao considerarmos a filosofia do direito de Hegel, especialmente no âmbito da 

eticidade [Sittlichkeit], especialmente na esfera da sociedade civil11 e sua indissociável 

relação com o sistema de carências [Das System der Bedürfnisse]12 em um círculo 

                                                     
9 Op., cit., p.559. 
10 Indique-se de passagem que a autoria do termo é empregada por Max Scheller n’A situação do homem 
no cosmos [Die Stellung des Menschen im Kosmos], 1927, ao problematizar as mais variegadas teorias 
sobre o humano: "(...) pretende o pragmatismo angloamericano, primeiro em Pierce, logo com William 
James, F. C. Schiller e Dewey, derivar das formas do trabalho humano (homo faber) próprias de cada 
época das formas e leis do pensamento”. 
11 Por essa sua dialética, a sociedade civil-burguesa é impelida além de si mesma, inicialmente essa 
sociedade determinada, a fim de procurar fora dela consumidores, em outros povos, que lhes são 
inferiores em meios, que ela tem excesso, ou em geral no engenho técnico etc., e com isso os meios 
necessários de subsistência (HEGEL, 2010, p.224) [Durch diese ihre Dialektik wird die bürgerliche 
Gesellschaft über sich hinausgetrieben, zunächst diese bestimmte Gesellschaft, um außer ihr in anderen 
Völkern, die ihr an den Mitteln, woran sie Überfluß hat, oder überhaupt an Kunstfleiß usf. nachstehen, 
Konsumenten und damit die nötigen Subsistenzmittel zu suchen (SW7, p.390)].  
12 No terceiro volume das Enciclopédias das ciências filosóficas em compêndio: a filosofia do espírito 
[Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse: die Philosophie des Geistes], 
encontramos a exposição do conceito de sistema de carências (optemos, todavia, a tradução de 
‘Bedürfnisse’  para “carência”, visto melhor significar a relação das necessidades materiais) 
distintamente:  1) A particularidade das pessoas compreende antes de tudo em si mesma suas 
necessidades. A possibilidade da satisfação põe- se aqui na conexão social que é a riqueza universal, da 
qual todos obtêm sua satisfação. A apropriação imediata (...) de objetos externos, como meio para isso, 
não encontra lugar, ou quase não encontra, na situação em que esse ponto de vista da mediação está 
realizado: os objetos são propriedade. Sua aquisição é condicionada e mediatizada, de um lado, pela 
vontade dos possuidores, que, como vontade particular, tem por fim, condiciona e intermedeia a 
satisfação das carências  diversamente determinadas, assim como, de outro lado, pela sempre renovada 
produção, através do próprio trabalho, dos meios que se trocam: essa mediação da satisfação pelo 
trabalho de todos constitui a riqueza universal. [§524]. 2) Na particularidade das carências, a 
universalidade aparece antes de tudo, de m odo que o entendimento[as] diferencia nelas e assim 
reproduz a elas mesmas, com o também os meios para essas diferenças, e torna uns e outros sempre 
mais abstratos; essa singularização do conteúdo pela abstração dá a divisão do trabalho. O hábito dessa 
abstração no gozo, conhecimento, saber e conduta, constitui a cultura nessa esfera: a cultura formal, de 
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vicioso, do qual só pode sair tomando o caminho de uma progressão indefinida: esta 

lhe permite de certa forma projetar para o exterior de si mesma os conflitos que estão 

inscritos em sua natureza, isto é, pode exportá-los É por isso que ela está condenada 

ao crescimento: à colonização e à conquista, sua vocação imperialista latente é o 

sintoma de seu poder, e simultaneamente, de sua fraqueza. 

Encontramos aqui a categoria da exterioridade que marca de ponta a ponta a 

constituição da sociedade civil: porque ela é um “Estado exterior”, deve procurar do 

lado de fora soluções que lhe permitam superar suas dificuldades internas; ou seja, em 

outros povos, irá busca de matérias-primas e mercados que lhe ensejam sufocar os 

protestos de seus próprios desfavorecidos, dos quais sempre pode emergir a revolta 

que torna inevitável a formação mortal, de um “populacho”. É necessário então que ela 

faça com que outros paguem o preço de sua segurança: ela só se mantém a custa da 

desigualdade de desenvolvimento entre os povos, a qual lhe permite transferir para os 

mais fracos os aspectos mais negativos de seu crescimento. Aparentemente, nenhum 

limite pode conter essa expansão; essa é a natureza do imperialismo da sociedade civil, 

há de se pensar desde já em sua belicosidade que ganha forma e matéria no Estado, 

mediante a vontade e o espírito do povo [Volksgeist].  

Hegel deduz logicamente desse princípio uma consequência espantosa: a 

vocação essencialmente marítima da sociedade civil, que consegue assim se abrir para 

o exterior e para essa perspectiva indefinida de conquista de que tem necessidade para 

sobreviver. Ela está voltada para o mar, que de qualquer forma se apresenta como o 

“elemento” por excelência da mediação e da reflexão, ao passo que família permanece 

presa a terra, seu fundamento e solo [Grund und Boden] na qual de certo modo ela 

mesma está plantada. É por isso que “todas as grandes nações que se esforçam dentro 

de si impulsionam-se para o mar” 13, pois este materializa o poder de ir além de seus 

limites naturais14 e de nele encontrar um exutório para seus problemas. 

                                                     
modo geral [§525]. 3) Mas [o que] faz a diferença dos estamentos [é] a divisão concreta da riqueza 
universal (que é também uma tarefa universal) entre as massas particulares determinadas segundo os 
momentos do conceito, as quais possuem um a base peculiar de subsistência; e, em conexão com isso, 
são os modos correspondentes do trabalho, de necessidades e de meios para sua satisfação, além disso, 
de fins e interesses, como também da cultura e hábito do espírito (...) [§527] (HEGEL, 1995, pp. 297-
298). 
13 Cf. Linhas fundamentais da filosofia do direito [Grundlinien der Philosophie des Rechts], §247. 
14 A história mundial é a história das guerras fomentadas pelos poderes marítimos contra o terrestre ou 
poderes continentais e deste último contra aquele. Dando o título genérico mar contra terra (La mer 
contre la Terre) a seu livro sobre estratégia, o almirante Castex, um militar francês veterano, resumiu 
uma velha e duradoura tradição (SCHMITT, 1997). 
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A colonização oferece literalmente, uma saída para os males de que sofre a 

sociedade civil: “ela, em parte, proporciona a uma parte da sua população o retorno ao 

princípio familiar num novo solo” e com isso, “novos carecimentos e campos para seu 

trabalho diligente”15, permite-lhe recomeçar em outro lugar uma existência que aqui 

se tornou impossível. Mas evidentemente, isso não é uma solução, ou no mínimo, não 

passa de uma solução fortuita; apenas desloca o problema, que se reproduz 

indefinidamente sob uma forma cada vez mais agravada. Pois ao aumentar seu 

poderio, a sociedade civil também multiplica suas carências, e assim se expõe a 

conflitos cada vez mais insolúveis, é o que Hegel chama na Lógica de má-infinitude 

[schlechte Unendlichkeit], cujo conteúdo exterior é apenas negativo e fracassa em 

resolver positivamente a contradição da qual surgiu16. 

Portanto, com todos esses aportes acerca da teoria política hegeliana, que 

implica na correlação necessária e mediata do Estado para com a sociedade civil, tendo 

uma vez mais esta última em vista, que tem como a massiva força de produção a divisão 

social do trabalho e de reprodução, a matriz familiar no seio da vida ética, bem 

apontara Hegel, seja-nos permitido traçar um paralelo com o pensamento de Hannah 

Arendt.   

Na obra ‘A condição humana’ [The human condition] a filosofa se empenha em 

explicar o conceito de homo faber. Este último, se mostra no mercado de trocas, das 

mercadorias que produz mesmo convicto de que “os produtos feitos pelo homem 

podem vir a ser mais – e não apenas mais duradouros – que o próprio homem”. Sua 

atividade primordial, o trabalho (obra, fabricação) aparece à parte do movimento 

cíclico prescrito pelo processo biológico no qual opera o labor, formando o artifício 

humano que dá durabilidade ao mundo.  

No processo de fabricação, o homo faber atua em reificação, ou seja, (fiando-

nos a terminologia de Hegel e desenvolvida por Marx, se aliena de si mesmo no que 

produz, estranha-se na produção)17 assumindo a posição de amo e senhor de toda a 

                                                     
15 Idem, § 248. 
16 LEFEBVRE & MACHEREY, 1999. 
17 À primeira vista, porém, é surpreendente que a era moderna – tendo invertido todas as tradições , 
tanto a posição tradicional da ação e da contemplação como a tradicional hierarquia dentro da própria 
vita activa, tendo glorificado o trabalho (labor) como fonte de todos os valores, e tendo promovido o 
animal laborans à posição tradicionalmente ocupada pelo animal rationale – não tenha produzido uma 
única teoria que distinguisse claramente entre o animal laborans e o homo faber, entre o “labor do 
nosso corpo e o trabalho de nossas mãos”. Ao invés disso, encontramos primeiro a distinção entre 
trabalho produtivo e improdutivo; um pouco mais tarde, a diferenciação entre trabalho qualificado e 
não-qualificado; e finalmente, sobrepondo-se a ambas por ser aparentemente de importância mais 
fundamental, a divisão de todas as atividades em trabalho manual e intelectual. Das três, porém, 
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terra, se valendo do que extrai e manipula da natureza para construir o mundo. Nisso 

se distingue do animal laborans que é servo da natureza, da terra e da necessidade. 

A multiplicação potencial do trabalho difere da repetição característica do labor, 

na medida em que é o homo faber quem decide (elemento volitivo) fazer ou não fazer 

a multiplicação, enquanto que o animal laborans está sempre sujeito à repetição por 

uma exigência de um ciclo biológico. Além disso, o homo faber multiplica uma obra 

que terá permanência no mundo, enquanto que o resultado do labor do animal 

laborans nada deixa depois de se completar e se consome quase simultaneamente ao 

seu processo produtivo. Deste modo, o processo de fabricação é determinado pelas 

categorias de meios e fins. 

 
Os utensílios e instrumento do homo faber, dos quais advém a experiência 
fundamental da noção de “instrumentalidade”, determinam todo trabalho e toda 
fabricação. Sob este aspecto, é realmente verdadeiro que o fim justifica os meios. 
O fim justifica a violência cometida contra a natureza para que se obtenha o 
material, tal como a madeira justifica matar a árvore e a mesa justifica destruir a 
madeira. É em atenção ao produto final que as ferramentas são projetadas e os 
utensílios são inventados, e é o produto final que organiza o próprio processo de 
trabalho, determina a necessidade de especialistas, a quantidade de cooperação, o 
número de auxiliares, etc. Durante o processo de trabalho, tudo é julgado em 

                                                     
somente a distinção entre trabalho produtivo e improdutivo vai ao fundo da questão; e não foi por acaso  
que os dois grandes teóricos do assunto, Adam Smith e Karl Marx , basearam-se nela toda a estrutura 
do seu argumento. O próprio motivo da promoção do labor como trabalho na era moderna foi a sua 
“produtividade”; e a noção aparentemente blasfema de Marx de que o trabalho (e não Deus) criou o 
homem, ou de que o trabalho (e não a razão) distingue o homem dos outros animais, era apenas a 
formulação mais radical e coerente de algo com que toda a era moderna concordava. E ainda em nota 
ao texto citado, Arendt reitera que: “A criação do homem através do trabalho humano” foi uma das mais 
persistentes ideias de Marx desde sua juventude. Essa ideia pode ser encontrada sob a forma de 
variantes diversas (...) ele a atribuí a Hegel (ARENDT, 2007, pp.96-97). Com efeito nos manuscritos-
econômico filosóficos do jovem Marx, confirma-se as seguintes afirmações: A proeza extraordinária 
da Fenomenologia de Hegel - a dialética do negativismo como principio motor e criador - é, 
primeiramente, Hegel perceber a autocriação do homem como um processo, a objetificação como perda 
do objeto, como alienação e transcendência dessa alienação, e, por isso, perceber a natureza do trabalho, 
e conceber o homem objetivo (verdadeiro, porque real) como o resultado de seu próprio trabalho. A 
orientação real, ativa, do homem para si mesmo como ente-espécie, ou a afirmação de si mesmo como 
verdadeiro ente-espécie (i. é, como ser humano) só é possível na medida em que ele de fato põe em ação 
todas as potencialidades da espécie (o que somente é possivel graças à cooperação da humanidade e 
como produto da História) e trata esses poderes como objetos, o que de inicio só pode ser feito sob a 
forma de alienação. (...) E nas “observações preliminares”: o ponto de vista de Hegel é o da moderna 
Economia Política. Ele concebe o trabalho como a essência, a essência autoconfirmadora do homem; 
observa somente o aspecto positivo do trabalho, não o seu aspecto negativo. O trabalho é a marcha do 
homem para se tornar ele próprio dentro da alienação, ou como homem alienado. Assim, o que acima 
de tudo constitui a essência da filosofia, a alienação do homem conhecendo-se a si mesmo, ou a 
ciência alienada concebendo-se a si mesma, Hegel percebe como essência dela. Consequentemente, ele 
fica em condições de reunir os elementos separados da filosofia anterior e apresentar a sua própria como 
sendo a Filosofia. O que outros filósofos fizeram, isto é, conceber elementos isolados da natureza e da 
vida humana, como fases da autoconsciência e, deveras, da autoconsciência abstrata, Hegel 
sabe por fazer filosofia; por conseguinte, sua ciência é absoluta (MARX, 2010, p. 123-124). Na Ideologia 
alemã a tese de Marx e Engels é endossada, reafirmando que o primeiro ato histórico humano foi o de 
produzir seus meios de vida [Lebensmittel]. 
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termos de adequação e serventia ao fim desejado e nada mais (ARENDT, 2007, p. 
166).  

 
 

 É característica de a fabricação ter um começo definido e um fim definido e 

previsível, ser determinada pela vontade e permanecer no mundo depois de feita. 

Surgida a coisa, não precisa repetir-se, como o labor. Essa forma de operar, pela 

categoria de meios e fins, acaba envolvendo o processo de fabricação em termos de 

adequação e serventia da obra produzida e do trabalho feito. Ao operar em termos de 

adequação e serventia, o homo faber se vê implicado numa perigosa dinâmica 

utilitarista, em que os fins se transformam em outros meios, num movimento 

interminável próprio ao labor do animal laborans. A cadeia interminável de meios e 

fins desencadeada pelo sentido utilitário da obra inspirada em adequação e serventia 

é detida pelo utilitarismo antropocêntrico que alcança o homo faber (KONRATH, 

2014). 

Em contrapartida, a tese defendida por Lukács (1978) argumenta que o 

trabalho, portanto, dá-se ontologicamente ao mesmo tempo que a possibilidade do seu 

desenvolvimento superior, do desenvolvimento dos homens que trabalham. Já por 

esse motivo, mas antes de tudo porque se altera a adaptação passiva, meramente 

reativa, do processo de reprodução ao mundo circundante, porque este é transformado 

de maneira consciente e ativa, o trabalho torna-se não simplesmente um fato no qual 

se expressa a nova peculiaridade do ser social, mas, ao contrário - precisamente no 

plano ontológico -, converte-se no modelo da nova forma do ser em seu conjunto. 

Quanto maior for a precisão com que observarmos o seu funcionamento, tanto mais 

resultará evidente esse seu caráter. O trabalho é formado por posições teleológicas que, 

em cada oportunidade, põem em funcionamento séries causais. Basta essa simples 

constatação para eliminar preconceitos ontológicos milenares. Ao contrário da 

causalidade, que representa a lei espontânea na qual todos os movimentos de todas as 

formas de ser encontram a sua expressão geral, a teleologia é um modo de pôr - posição 

sempre realizada por uma consciência - que, embora guiando-as em determinada 

direção, pode movimentar apenas séries causais. 

Toda práxis social, se considerarmos o trabalho como seu modelo, contém em 

si esse caráter contraditório. Por um lado, a práxis é uma decisão entre alternativas, já 

que todo indivíduo singular, sempre que faz algo, deve decidir se o faz ou não. Todo 

ato social, portanto, surge de uma decisão entre alternativas acerca de posições 
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teleológicas futuras. A necessidade social só se pode afirmar por meio da pressão que 

exerce sobre os indivíduos (frequentemente de maneira anônima), a fim de que as 

decisões deles tenham uma determinada orientação. Marx delineia corretamente essa 

condição, dizendo que os homens são impelidos pelas circunstâncias a agir de 

determinado modo "sob pena de se arruinarem". Eles devem, em última análise, 

realizar por si as próprias ações, ainda que frequentemente atuem contra sua própria 

convicção. 

 

3 Homo strategicus   

 

Em 13 de outubro de outubro de 1806 numa segunda-feira na cidade de Jena 

enquanto era gradativamente ocupada pela tropa napoleônica, com os manuscritos 

recentemente entregados ao editor para publicação, atribulado com o destino de sua 

Fenomenologia do Espírito, e não menos com a situação política da Europa, Hegel 

envia uma carta para Niethammer, nela dizia o seguinte: “Vi o imperador –esta alma 

do mundo- sair da cidade para um reconhecimento. É efetivamente uma sensação 

maravilhosa ver tal indivíduo, que aqui se concentra em um ponto, montado a cavalo, 

abarcar e dominar o mundo”, e mais a frente observa: “não se podia, de fato, fazer 

prognóstico melhor (...) tais avanços só são possíveis graças a este homem 

extraordinário, que é impossível não admirar”18. Vemos o filósofo não se deixar afetar 

pela particular instabilidade da conjuntura em detrimento do ideal universal ali 

efetivamente presente e simbolizado. 

A 14 de outubro de 180619, no mesmo dia, suas batalhas decisivas são travadas: 

em Jena primeiro, e em Auerstadt, logo a seguir, 97.000 soldados napoleônicos 

derrotam de forma estrondosa cerca de 130.000 prussianos que combatem às ordens 

do príncipe Hohenlohe, do duque de Brunswick e do próprio rei Frederico III. 

Enquanto Napoleão varria do campo de batalha de Jena cerca de 60.000 prussianos, 

graças a uma imbatível combinação de mobilidade, rapidez, audácia e perícia tática, o 

marechal Davout com os seus, 27.000 homens, chacinava e punha em debandada, em 

                                                     
18 HEGEL apud ROSENFIELD, 2005, p. 15 e 68. 
19  Após Napoleão humilhar a Prússia, a magnífica terceira sinfonia de Beethoven, Eroica, concluía-se 
ressonante, ele mesmo sugeria superar Bonaparte em seu próprio jogo dizendo: “É uma pena que não 
entendo da arte da guerra tão bem quanto a da música. Eu o destruiria!” (SIPE, 2003).  Sabe-se  que o 
grande compositor dedicara a obra para o cônsul, mas após sua coroação imperial, a risca do 
manuscrito. 
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Auerstadt os 70.000 prussianos que se lhe opunham. Entretanto, a cavalaria de Murat 

perseguiria implacavelmente os sobreviventes. Diversas fortalezas foram cercadas e 

tomadas. Brunswick mortalmente atingido, Hohenlohe rendeu-se, e o rei prussiano, 

depois de tentar sem sucesso retardar o demolidor avanço napoleônico, acabaria por 

fugir para a Rússia. 

No rescaldo deste confronto transfigurado em pesadelo, constatou-se que o 

sistema militar prussiano de Frederico II, que no século anterior, dotado de 

excepcionais qualidades, meritória de invejada reputação, simplesmente se 

despedaçara. Por outro lado, e politicamente, a mais poderosa e muito orgulhosa nação 

de língua alemã tinha sido reduzida ao estatuto de uma entidade privada de verdadeira 

soberania, ocupada e retalhada pelo arquirrival francês. 

Em julho de 1807, Bonaparte obrigaria Frederico Guilherme III a subscrever as 

vexatórias condições do tratado de Tilsit, reduzindo pela metade o território do Estado 

prussiano (ABREU, 2003). 

Pouco antes, em junho (1807) o filósofo da Wissenschatslehre [doutrina da 

ciência] Fichte publica um artigo sobre Maquiavel20 no jornal de Königsberg, Vesta. 

Seu propósito era defender Maquiavel contra preconceitos vulgares que sempre se 

aplicavam a seu nome21, argumentando que a maquiavélica aproximação inexorável ao 

poder político era a única adequada ao as presentes circunstâncias da Alemanha. De 

fato, eram graves, pois Königsberg virou o último reduto da monarquia prussiana. No 

14º dia do mesmo mês, a batalha de Friedland poderia trazer um fim às esperanças da 

eminente resistência contra a França. Como os estados italianos do século dezesseis, a 

Alemanha veio a ser o campo de batalhas de grandes potências em sua periferia, e era 

inteiramente natural buscar inspiração na grande obra do filósofo da república 

florentina.   

Dois anos depois, (1809) o general prussiano e grande estrategista militar, 

Clausewitz, famoso pela sentença indelével a “guerra é a continuação da política por 

outros meios” endereçada ao “grande cavalheiro que escreveu o ensaio sobre 

                                                     
20 Trata-se do ‘Sobre Maquiavel como escritor e apresentação de seus escritos’ [Über Machiavelli als 
Schriftsteller und Stellen aus seinen Schriften], na últim seção da introdução do autor: ‘Até que ponto 
as políticas de Maquiavel ainda se aplicam aos nossos tempos’ [Inwiefern Machiavelli’s Politik auch 
noch auf unsere Zeiten Anwendung habe], lê-se a preocupação do filosofo com atual estado de guerras 
vigentes na época bem como a necessidade de se impulsionar os povos para retomarem sua liberdade. 
21 Seja-nos permitido notar que tal preconceito seria próprio do século das luzes, ao mesmo passo que o 
“despotismo esclarecido” o anti-maquiavelismo fora deslindado por Voltaire e pouco mais tarde 
reforçado com Frederico II em 1737.  
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Maquiavel”, reconhece na urgência do tempo que “hoje mais de que nunca, é vital que 

a uma visão ampla e sólida da guerra, além das pequenas máximas dos praticantes, se 

torne propriedade comum de todo cidadão, para que todos aqueles que se esforçam 

para entender possam se comunicar” 22. Quando estudante em Berlin Clausewitz lera 

Maquiavel, a Arte della Guerra, sobretudo, ‘O príncipe’ e o ensaio de Frederico II23. 

Para superar as intermitentes guerras napoleônicas, o retorno ao 

maquiaveliesmo se fez historicamente necessário (Fichte, Clausewitz e Hegel 

perceberam): para entender a estratégia se Napoleão24 era preciso compreender seu 

“livro de cabeceira”25. Bonaparte era a representação do curso do mundo [Weltlauf], a 

figura perfeita do homo strategicus. 

Por agora, todavia, “este homem extraordinário” que Hegel vê passar a cavalo, 

“domina e submete o mundo”; segura firmemente as rédeas. A grandeza de Napoleão 

consistiu no fato de que ele conservou o Estado; mas exatamente aí cessa o Estado de 

ser o ponto central da existência humana. A queda de Napoleão é assim necessária, 

segundo os termos de Hegel comentando a si mesmo em 1814, e isto em um sentido 

muito mais profundo que o de outros políticos que salvaguardaram o Estado pela 

instauração de um poder tirânico. Destes últimos, por exemplo, Robespierre, é dito 

que caem não por serem tirânicos, cruéis, mas por se tornarem “supérfluos”; Napoleão, 

porém, não se torna supérfluo apenas em sua individualidade, mas é sua obra mesma 

que se torna em seu sentido mais profundo “supérflua” (ROSENZWEIG, 2008).      

O pensamento teleológico na consideração da teoria da guerra se faz vigente em 

se dedicar a consideração da natureza dos meios e dos fins. Clausewitz (1996) afirma 

que em “matéria de tática, os meios são constituídos pelas forças armadas 

devidamente preparadas que conduzirão o combate. O fim é a vitória”. Já a estratégia 

é “a utilização do recontro para atingir a finalidade da guerra”. Tem, pois de “fixar uma 

finalidade para o conjunto do ato de guerra que corresponda ao objetivo da guerra”. 

                                                     
22 Cf. Clausewitz, Historical and Political writings (1992). 
23 PARET, 2007. 
24 Para exemplificar a importância de Maquiavel no pensamento tático de Napoleão ressalta sobre a 
questão da artilharia: A artilharia de campanha adquiriu demasiada precisão no tiro para que possamos 
aprovar o que afirma Maquiavel que, cheio de ideias gregas e romanas, pretende fazer apenas uma 
descarga de artilharia, para em seguida mandá-la para a retaguarda de sua linha (NAPOLEÃO, 2011, 
p.251).   
25 Napoleão Bonaparte fez às margens d’O Príncipe no decorrer de sua carreira política. Todavia, 
disputase ainda se essas anotações são autênticas ou não. Quando Napoleão foi derrotado em Waterloo, 
as anotações, que supostamente estavam em sua carroça, foram recuperadas e publicadas, em 1816, em 
Paris, pelo abade Aimé Guillon. Alguns autores, como Bernard Crick (Machiavelli, The Discourses, p. 
72), afirmam que essas anotações são um engodo (FILHO, 2009, p.10). 
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Estabelecer o plano de guerra que corresponda ao objetivo em questão uma série de 

ações que determina em função do objetivo uma série de ações que a ele conduzem; 

elabora, portanto, os planos das diferentes campanhas e organiza os diferentes 

recontros destas ações. Enfim, como afirma Hegel “o litígio dos Estados, à medida que 

as vontades particulares não encontram nenhum acordo, apenas pode ser decido 

mediante a guerra”. 

Em Hegel e Clausewitz a dialética da guerra purifica nosso entendimento da 

natureza de sua natureza ao despojar o conceito de seu núcleo ao eliminar as camadas 

externas tal como tradições e convenções permitindo o ethos político emergir de onde 

se ocultava. Mas como imergimos na dialética encontramos que até essa lógica interna 

purificada contém um princípio sublinhado. A relação entre liberdade e repulsão, a 

qual é uma inescapável, existencial e individual mais que uma coisa coletiva, justifica 

até o que não é necessário (CORMIER, 2016).      

 

Considerações finais 

 

  À guisa de considerações finais seja dito que os conceitos de teleologia (relação 

dialética dos meios e dos fins), homo faber enquanto artífice fabril da produção técnica 

e homo strategicus (ilustramos Bonaparte na figura do “espírito do mundo”) como o 

gênio polemológico, sujeito da vontade geral e indivisível de seu tempo, se compara a 

uma força demiúrgica. O resultado de toda a trama é sempre mais um formidável 

quadro na galeria da história, o juízo imparcial da posteridade se imiscui no papel da 

crítica, mas absolutamente nada, isto é evidente, reverte a necessidade histórica, tudo 

acontece de maneira inexorável, toda ação tem uma reação. Já dizia Hegel que “nada 

de grande se realizou no mundo sem paixão”. A tarefa do presente, ou melhor, a 

estratégia do homo strategicus futuro dependerá do emaranhamento intricado das 

táticas, de seu sacrifício voluntário, da sua posição teleológica, na capacidade 

organizativa e numa decisão implacável. O estrategista concilia os opostos numa 

aparente, senão, dissimulada, “dialética da pacificação”: Si vis pacem, para bellum 

(queres paz, prepara-te para a guerra). A filosofia da guerra aguarda a “irrupção do 

crepúsculo”.   
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Propomos estudar o lugar e a função da contemporaneidade na Ciência Lógica 

de Hegel. Essa idéia teve origem em uma hesitação sobre a ambiguidade latente do 

título do congresso. "Hegel e a contemporaneidade" pode implicar em falar da 

contemporaneidade de Hegel ou da „contemporaneidade“ em Hegel, ou mesmo de 

uma leitura hegeliana de nossa contemporaneidade. Agora nos parecia que essa era 

uma ambiguidade profundamente hegeliana, considerando que, pensar o conceito de 

contemporaneidade dentro da obra de um autor implicaria ao mesmo tempo em 

pensar na própria contemporaneidade atual do autor, considerando essa afirmação do 

próprio Hegel segundo a qual a verdade filosófica é sempre a mesma, na medida que 

ela exprime o que sempre ja esteve presente e que não existe, na filosofia, nem antes 

nem depois, mas sim uma contemporaneidade eterna do espírito a sim mesmo2. 

Primeiro, é importante notar que o termo latino da contemporaneidade é 

problemático. De fato, não é fácil encontrar um equivalente alemão ao cum tempus, ao 

que „está no mesmo tempo“. O francesismo Kontemporär não existia na época ou é 

muito pouco usado. Quanto à tradução literal da contemporaneidade, a 

Gleichzeitigkeit, nos parece inadequada ao expressar o que, na contemporaneidade, 

vai além da mera simultaneidade ou igualdade temporal. Vamos propor como 

equivalente à contemporaneidade latina o termo alemão Gegenwärtigkeit. Como o 

que se tem e se mantem frente a frente (gegen), a Gegenwärtigkeit acrescenta à 

espacialidade do Gegenstand a temporalidade ou permanência de um waren 

conservador. Além da simples semelhança temporal, o contemporâneo implica, de 

fato, uma anterioridade, uma certa co-presença que assume o sentido de uma 

                                                     
1 École Normale Supérieure de Lyon. E-mail:  valentin.wey@ens-lyon.fr 
2 cf. HEGEL, G. W. F.; La raison dans l’histoire : Introduction aux Leçons sur la philosophie de l’histoire 
du monde, Tradução de Laurent Gallois, Paris: Points, 2011. Vide também MARMASSE, Gilles, 
L’histoire hégélienne entre malheur et réconciliation, Paris: Vrin, 2015, „Comment on écrit l’histoire“: 
„L’objet de la philosophie de l’histoire est ainsi l’éternel présent : non pas parce que la philosophie 
nierait le devenir, mais parce que l’Idée en devenir, préserve toujours son intégrité et son identité la plus 
fondamentale et que la philosophie n’est rien d’autre qu’un moment de cette Idée elle-même.“ 
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precedência, precedendo a particularidade que afirma explicá-la. 

Desse modo, por que se interessar pelo sentido lógico da contemporaneidade? Por que 

introduzir o que parece ser uma noção temporal no que é atemporal por excelência, a 

saber, o espírito absoluto e a "ciência dos pensamentos puros"? Identificar o 

condicionamento lógico do contemporâneo nos permitirá não apenas pensa-la 

independentemente de sua redução temporal, mas ainda mais fundamentalmente, 

libertar a própria Ciência da lógica das leituras temporais, progressivas ou 

retrospectivas, que são habituais. De fato, veremos que as leituras do devir conceitual 

como teleologia, teodicéia ou presentismo têm um entendimento redutivo da dialética 

no seu fundamento, devido a uma compreensão estritamente temporal da 

contemporaneidade. 

O que chamaremos na primeira parte de contemporaneidade centrífuga, é de 

fato aquela que aspira à sua própria superação em uma totalidade que, desde o início, 

ja estrutura seu devir teleológico. Permanecendo na mesma incompreensão, a 

contemporaneidade que identificaremos, em um segundo momento como 

essencialmente centrípeta, seria entendida como um instante absoluto de um devir 

que a precede e que ela percebe, em uma teodicéia retrospectiva, como seu próprio 

advir. Se a leitura presentista concorda com a auto-referencialidade essencial do devir 

conceitual, veremos em uma terceira parte que, no entanto, o presentismo reifica o 

pressuposto das leituras lineares da dialética. Apenas um certo contemporanismo 

lógico torna possível pensar o movimento lógico da verdade a partir de sua própria 

negatividade e do retorno consciente do conceito em si. 

 

I Contemporaneidade centrífuga 

 

Antes de mais nada, a Gegenwärtigkeit parece ser caracterizada principalmente 

pela sua parcialidade. Sendo momento de um movimento, sendo etapa de 

desenvolvimento, é inerentemente limitada. Na verdade, é apenas em sua própria 

limitação que a contemporaneidade realmente se conhece como tal3. Mas conhecer 

não é somente conhecer como limitado. Esse conhecimento do limite já implica estar 

                                                     
3 „Erkennen heißt nun nichts anderes, als einen Gegenstand nach seinem bestimmten Inhalte zu 
wissen“, HEGEL, G. W. F., Wissenschaft der Logik, in: Enzyklopädie der philosophischen 
Wissenschaften, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1986, v. 1, § 46, p. 123. 
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acima e além dele, como Hegel afirma no § 60 da „Cienca da Logica“ da Encyclopedia4. 

O contemporâneo pertence ao limitado, finito e, portanto, necessariamente temporal, 

porque implica e aspira à sua própria superação em uma negação negando sua 

abstração primeira. Sendo essa marca da finitude, a contradição inerente à 

contemporaneidade é, ao mesmo tempo, a força motriz do seu desenvolvimento, e, 

como afirma R. Garaudy, a „fonte do seu devir futuro“5, entendido como sua necessária 

Aufhebung num caminho predeterminado e orientado pelo conceito6. 

Para melhor entender essa concepção, pode-se pensar em um vaso de 

profundidade limitada, enchendo-se gradualmente com gotas de água. Se cada nova 

gota acrescenta algo ao passado das gotas que a precedem, sua contemporaneidade 

pode ser entendida apenas em relação a essa totalidade do vaso que tende a encher. O 

acúmulo sucessivo de gotas e o enchimento progressivo do vaso estruturam o 

momento atual de cada nova gota em um antes e um depois, em função da sua 

totalização potencial. Assim, a Gegenwärtigkeit de cada gota só pode ser entendida 

em função do enchimento total do vaso, totalização que aparece desde o início como 

fim imanente do enchimento progressivo. 

Nessa perspectiva, a contemporaneidade, conhecendo-se como tal na sua 

determinação, já implica sua elevação e superação em um movimento indo no sentido 

da totalidade que sempre ja a estrutura e a dirige de maneira subjacente. 

Reconhecemos ali sem grande dificuldade os pressupostos que uma leitura teleológica 

projeta no devir, qualquer passo dialético aparecendo apenas como um momento de 

um caminho totalizante que irremediavelmente levaria a um fim predeterminado7. 

Orientada rumo um futuro que a chama de longe, a contemporaneidade não seria outra 

                                                     
4 „Als Schranke, Mangel wird etwas nur gewußt, ja empfunden, indem man zugleich darüber hinaus ist. 
(…) Es ist daher nur Bewußtlosigkeit, nicht einzusehen, dass eben die Bezeichnung von etwas als einem 
Endlichen oder Beschränkten den Beweis von der wirklichen Gegenwart des Unendlichen, 
Unbeschränkten, enthält.“ Ibid., § 60, comentário, p. 144. 
5 A contradição é „la totalité en marche, la totalité en quelque sorte militante et non encore triomphante“, 
GARAUDY, Roger, Contradiction et totalité dans la Logique de Hegel, Revue Philosophique de la France 
et de l’Étranger, v. 154, 1964, p. 67–78. 
6 „C’est donc, en fait, et à deux titres, pour éviter la contradiction logique que le processus dialectique 
s'ébranle et se poursuit jusqu'au terme“, GRÉGOIRE, Franz, « Hegel et l’universelle contradiction », 
Revue Philosophique de Louvain, vol. 44, no 1, 1946, p. 36-73. Vide também GARAUDY, Roger, para o 
qual a contradição seria „la présence immanente du tout en chaque être, cette présence immanente qui 
est la source de son devenir, de sa mort, de son dépassement, se manifeste comme contradiction“, op. 
cit. 
7 „L’universel l'emporte sur le particulier parce qu'il consiste, par définition, à gouverner le particulier 
tandis que ce dernier ne peut être que dépendant“, MARMASSE, Gilles, En quel sens la philosophie 
hégélienne de l’histoire est-elle une théodicée ?, Revue de métaphysique et de morale, v. N° 85, n. 1, 
p. 77–95, 2015. 
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coisa senão essa tendência de superar a si mesma depois que sua limitação intrínseca 

for reconhecida como tal. Sempre escapando de si mesma nessa projeção necessária 

rumo ao que não é ela e ao que resta tornar-se, a Gegenwärtigkeit deve ser entendida 

como essencialmente centrífuga. De fato, sua anterioridade cronológica, aberta a um 

futuro que ainda está por vir, parece originar-se apenas de sua posterioridade lógica e 

dependência da totalidade. 

 

II Contemporaneidade centrípeta 

 

E, no entanto, essa afirmação parece contradizer várias passagens hegelianas, 

incluindo o famoso prefácio dos Princípios da Filosofia do Direito, declarando a 

posterioridade irremediável e eterna da filosofia8. De fato, o conhecimento de uma 

época nunca é contemporâneo de si mesmo, mas deve ser apreendido em uma escala 

meta-contemporânea de maneira posterior ou retrospectiva. O espírito de uma época 

se concebe apenas quando o fim que sempre foi imanente a ele emergiu, e é nesse 

sentido que Hegel afirma, no § 242 da „Ciência da Lógica“ da Enciclopédia, que o fim 

é nada mais do que "o desaparecimento da aparência segundo a qual o começo seria 

imediato e o fim resultado" ou, em outras palavras, o fim e a dissolução da ilusão de 

que ainda não estava presente de forma subjacente. 

Para retomar o nosso exemplo do vaso enchendo-se com água, as gotas não são 

mais definidas em relação à totalidade que tendem a atingir, e que fazia-as aparecer 

como estágios sucessivos de uma progressão totalizante. Em vez disso, cada gota não 

passa de um constituinte limitado, porém necessário, do relativo nível de enchimento 

do vaso. É apenas em função do que contemporaneamente é alcançado que os 

momentos que precedem o agora devem ser entendidos como estágios do próprio 

devir. A contemporaneidade não é mais o que tende a se superar assim que ela se 

conhece como tal, mas o que é conhecido apenas como a transcendência de tudo o que 

a precede. A distância do contemporâneo de si mesmo não é mais uma distância par 

défaut, tendendo à realização do que ainda não é ele, mas de alguma forma uma 

distancia por excesso, em uma autoconsciência que confisca o que a precede como seu 

próprio advir. 

                                                     
8 „Quand la philosophie peint son gris sur gris, c’est qu’une figure de la vie est devenue vieille, et on ne 
peut la rajeunir avec du gris sur gris, mais on peut seulement la connaître ; la chouette de Minerve ne 
prend son vol qu’à la tombée du crépuscule“. HEGEL, G. W. F., Principes de la philosophie du droit, 
Tradução Jean-François Kervégan, Paris: Presse Universitaire de France, 2013, prefácio. 
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Em tal leitura, reconhecemos a compreensão do devir dialético como teodicéia. 

A dependência da particularidade contemporânea da totalidade da qual ela participa, 

não deve mais ser entendida como a origem de uma ultrapassagem futura, mas como 

uma condição de uma intelecção retrospectiva. É nesse sentido que Hegel propõe o 

jogo de palavras com a noção de Nachdenken, que ele entende no sentido literal de 

Nach-denken de pensamento posterior ou pós-operatório9. 

O movimento lógico do contemporâneo parece, em tal leitura, ser comparável à 

função sintática do verbo conjugado ao presente na frase alemã. Localizado no final da 

frase, o verbo é o que a frase procura desesperadamente desde seu inicio, 

permanecendo em suspenso até poder se recapitular e totalizar no seu final. De fato, é 

somente em sua realização concreta que o conceito conhece o que o precede como 

momentos de seu próprio desenvolvimento, assim como seu desenvolvimento só se 

recapitula como uma totalidade estruturada ao chegar no seu último momento. 

Se, na leitura teleológica, a anterioridade cronológica do contemporâneo 

implicava em sua secundariedade lógica, a leitura como teodicéia inverte essa relação. 

A posterioridade cronológica do pensamento contemporâneo, sempre voltado para o 

que ja não é mais, deve agora ser entendida como correlativa da sua anterioridade 

lógica. Não é mais a finitude do contemporâneo, o fato de ele sempre tender a superar 

a si mesmo, o que lhe dá seu significado, mas sim seu caráter absoluto, o fato de que 

não se pode pensar fora dele10. Sendo essencialmente resultado, a contemporaneidade 

pode ser conhecida como tal apenas ao regredir de sua própria totalização em um 

movimento essencialmente centrípeto, e sua presença lógica nesse sentido é 

justamente o que sempre ja tivemos que alcançar11. Mas como escapar do que parece 

ser uma justificação injustificável do fato estabelecido, e como explicar essa aparente 

dualidade do contemporâneo, preso entre um fim a ser alcançado e um passado a ser 

engolido? 

 

                                                     
9 „Car le fait de la philosophie est la connaissance déjà élaborée, et en cela l’appréhension serait 
seulement une réflexion au sens d’une pensée subséquente; c’est seulement le jugement d’appréciation 
qui exigerait une réflexion au sens habituel.“ HEGEL, G. W. F., La science de la logique, in: Encyclopédie 
des sciences philosophiques, Tradução Bernard Bourgeois, Paris: Vrin, 2018, p. 124. 
10 „Von den über die Philosophie überhaupt vorausgeschickten Begriffen gilt, dass sie aus und nach der 

Übersicht des Ganzen geschöpfte Bestimmungen sind.“ HEGEL, G. W. F., Wissenschaft der Logik, in: 
Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1986, v. 1, § 
19, p. 67. 
11 É por isso que G. Lebrun afirma, contra G. Marmasse, que a progressão do texto não é genética, mas 
pedagógica e que a gênese é realizada de maneira não progressiva, mas retrospectiva. LEBRUN, Gérard, 
L’envers de la dialectique: Hegel à la lumière de Nietzsche, Paris: Éd. du Seuil, 2004, I. 
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III Presentísmo 

 

A essas duas leituras que acabamos de citar, adicionaremos uma terceira, a 

saber, a apresentada por Emmanuel Renault em seu livro Connaitre ce qui est12. 

Emmanuel Renault opõe o que chama de leituras finalistas da dialectica, as leituras 

passadistas, e propõe de compreender a posição hegeliana, em contraste com essas 

duas opções, como essencialmente presentista.13 Esse presentismo hegeliano possui, 

seguindo E. Renault, um senso primeiramente ontológico, concebindo o real como „a 

rede de condições processuais da Existência em ato.“14 Em contraste com o que 

chamamos de movimentos centrífugos e centrípetos da contemporaneidade, o 

presentismo parece fazer jus à auto-referencialidade fundamental do movimento 

conceitual, que é auto-explicativo antes de ser auto-projeção. No entanto, parece-nos 

que esse presentismo ainda é entendido de maneira tacitamente temporal. Por 

exemplo, E. Renault explica que "a era atual traz consigo os meios de superar suas 

próprias insuficiências" e que "o presente eterno" deve levar a uma pergunta sobre o 

que „merece ser preservado do passado“, reiterando o vocabulário da potencialidade e 

da antecipação temporal, próprio do raciocínio puramente histórico. Nessas 

circunstancias, parece que o presentismo não é diferenciado por natureza, mas apenas 

por graus da teleologia e da teodicéia, pois reifica o pressuposto comum a elas de uma 

dialética construtiva ou positiva, procedendo do negativo para plenitude em um 

caminho considerado de um ponto de vista externo e neutro15. 

A contradição inerente à determinação do contemporâneo é, mais uma vez, 

entendida como ausência em relação à abundância e, portanto, como uma contradição 

cuja solução encontra-se possibilitada no tempo16. É com base nesse pressuposto do 

                                                     
12 RENAULT, Emmanuel, Connaître ce qui est :  enquête sur le présentisme hégélien, Paris: Vrin, 2015. 
13 „Embora se possa dizer que as concepções do presente como mero resultado de um processo passado 
sejam passadistas, as concepções que explicam o curso da história através da busca por um mundo 
melhor podem ser consideradas, por simetria, futuristas. (...) Em contraste com essas duas opções, 
deve-se dizer que a posição hegeliana é presentista.“ Ibid., p. 15. 
14 Id. 
15 Nesse sentido, é igualmente contraditório falar de um "projeto especulativo", sendo o especulativo ou 
efetivo ou potencial em uma perspectiva posterior ao seu efetivo devir, mas não o objeto de um projeto 
voltado para um futuro indeterminado, cf. RENAULT Emmanuel, Ibid., p. 54. 
16 „Wenn dieser Widerspruch dadurch verdeckt zu werden scheint, dass die Realisierung der Idee in die 
Zeit, in eine Zukunft, wo die Idee auch sei, verlegt wird, so ist solche sinnliche Bedingung wie die Zeit 
das Gegenteil vilement von einer Auflösung des Widerspruchs, und die entsprechende 
Verstandesvorstellung, der unendliche Progress, ist unmittelbar nichts als der perennierend gesetzte 
Widerspruch selbst.“ HEGEL, G. W. F., Wissenschaft der Logik, in: Enzyklopädie der philosophischen 
Wissenschaften, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1986, v. 1, § 60, p. 143. 
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positivo, nessa ilusão de uma dialética que vai do vazio à plenitude, que resulta 

imediatamente a temporalização do devir. Esse reflexo do pensamento representativo 

resta sobre uma compreensão abstrata ou unilateral da negatividade, considerando 

sua superação como uma simple adição positiva e não como uma segunda negação 

resultando em uma positividade especulativa17. Desse modo, um pensamento da 

contemporaneidade como presente limitado e chamando sua superação no devir 

concreto do conceito, permanece de fato dependente da negatividade abstrata própria 

à esfera da história18. Ignorando a natureza negativa essencial de toda determinação e, 

portanto, de todo saber, o raciocino do entendimento tende a tomar como positivo o 

que é apenas determinação negativa, e assim absolutizar as estruturas do espírito 

objetivo19. 

Como mostra G. Lebrun, a vigorosa crítica de tal pensamento representativo 

anda de mãos dadas o projeto hegeliano de construir um „novo presente“20. Nesta 

perspectiva, Hegel opõe à projeção e à construção, o aprofundamento, sendo o 

movimento do espírito não progresso o regresso, mas penetração de si mesmo21. Se o 

gesto do espírito é um gesto de aprofundamento, é porque para ele, trata-se de afundar 

no que já é ele em um processo de auto-reconhecimento em tudo. Ao movimento 

centrífugo na auto-superação ou centrípeto na auto-absolutização, o movimento lógico 

da Aufhebung deve, portanto, ser entendido como a verdadeira contemporaneidade 

lógica, na medida em que a Aufhebung mantém em uma unidade conservadora a dupla 

negação que opera. O movimento de Aufhebung é de fato um effondrement fondateur, 

                                                     
17 apenas o conceito sendo negatividade absoluta e identidade própria de si mesmo, cf. HEGEL, G. W. 
F., Wissenschaft der Logik, in: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, Frankfurt am Main: 
Suhrkamp Verlag, 1986, v. 1, § 258. 
18 Devemos lembrar, com G. Marmasse, a diferença de movimentos que caracterizam as esferas do 
Espírito objetivo e do Espírito absoluto: „Des objets différents se succèdent certes, mais la philosophie 
ne se divise pas, car c'est en elle-même qu'elle change. En revanche, dans l'histoire, on observe une 
pluralité de peuples en conflit réciproque. Bref : l'esprit philosophant travaille subjectivement sur lui-
même, tandis que l'esprit du monde se divise en une multiplicité d'étants distincts.“, MARMASSE, 
Gilles, En quel sens la philosophie hégélienne de l’histoire est-elle une théodicée ?, Revue de 
métaphysique et de morale, v. N° 85, n. 1, p. 77–95, 2015. 
19 „Die Beziehung des Ausgangspunktes auf den Endpunkt, zu welchem fortgegangen wird, wird so als 
nur affirmativ vorgestellt als ein Schließen von einem, das sei und bleibe, auf ein anderes, das ebenso 
auch sei. Allein es ist der große Irrtum, die Natur des Denkens nur in dieser Verstandesforms erkennen 
zu wollen.“ HEGEL, G. W. F, op. cit., § 50, p. 132. 
20 LEBRUN, Gérard, La patience du concept : essai sur le Discours hégélien, Paris: Gallimard, 1972, I. 
21 Poderíamos nos referir ao § 140 da Ciênca da Lógica, no qual Hegel tematiza o erro comum do 
entendimento de tomar a essência por o interior: „Es ist der gewöhnliche Irrtum der Reflexion, das 
Wesen als das bloß Innere zu nehmen. Wenn es bloß so genommen wird, so ist aux diese Betrachtung 
eine ganz äußerliche und jenes Wesen die leere äußerliche Abstraktion. (…) Es hätte vielmehr heißen 
müssen, eben dann, wenn ihm das Wesen der Natur als Inneres bestimmt ist, weiß er nur die äußere 
Schale.“, HEGEL, G. W. F, op. cit., § 140, p. 274-275. 
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um afundamento fundador das particularidades que ele supera. Esse zu Grunde gehen 

não é mera superação em uma projeção, nem mera conservação por justificação. Muito 

mais, é uma fundação de si por si mesmo, em um aparecer do Espírito a si mesmo; 

implicando o reconhecimento atual de uma totalidade efetiva. 

O sentido lógico e, portanto, o primeiro, da Gegenwärtigkeit, parece-nos residir 

nesse aprofundamento de si com o qual o conceito procede em seu devir efetivo. Não 

é progressivamente que o conceito se faz, nem regressivamente que se entende, e nem 

é atualmente que ele se atinge. A entrada em si do conceito não deve ser entendida de 

maneira positiva e progressiva, nem retroativa e retrospectiva, mas justamente como 

uma construção sistemática da positividade do negativo, ou, em termos hegelianos, 

como especulativo. 

Finalmente, não é em relação ao vaso que enchem, nem em relação ao 

enchimento relativo do vaso que as gotas devem ser entendidas. E sim, é em sua 

sucessão que elas fazem o vaso parecer um vaso, fazendo dessa aparência de um 

recipiente potencialmente preenchível a condição e o fim da sua própria sucessão. Se 

a contemporaneidade não é imediatamente o que é, mas mantém essa distância 

mínima a si mesma que o conhecimento da sua própria fronteira implica, é porque, 

como o Conceito, deve ser apenas entendida como efetiva na superação conservadora 

da suas limitações primeiras, superação que faz da sua realização um proprio devir. Se 

a contemporaneidade é precisamente nunca realizada, nunca imóvel e deve ser 

entendida como em movimento permanente, é porque o sistema especulativo não pode 

ser entendido como imediatamente sucedido. Mais do que um sistema, o movimento 

conceitual é sistematização, mais do que bem-sucedido, está sempre tendo sucesso. A 

contemporaneidade lógica, como devir sistemático, é assim qualificada como lógica do 

desespero e como o que Hegel chama esse „pensamento desesperando por poder 

resolver, por si só, também a contradição em que se colocou“22. A contemporaneidade, 

nesse sentido, não passa de co-presença implícita do espírito para si mesmo em seu 

devir sistemático e efetivo, e entende-se em seu devir como essa permanência do que 

desaparece23, como presente eterno que se desespera da sua própria efemeridade. 

 

                                                     
22 HEGEL, G. W. F., op. cit., § 11. 
23 „le mouvement est le concept de la véritable âme du monde; nous sommes habitués à le concevoir 
comme un prédicat, comme un état; mais, en fait, il est le Soi, le Sujet comme Sujet, la permanence, 
justement, de ce qui disparait (das Bleiben eben des Verschwindens)“, HEGEL, G. W. F., Encyclopédie 
des sciences philosophiques, Tradução Bernard Bourgeois, Paris: Vrin, 1994, § 261, Adenda. 
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Conclusão 

 

A contemporaneidade aparece frequentemente como o tempo ou momento ao 

qual, inevitavelmente, já pertencemos e que, portanto, precede o nosso pensamento, 

sempre o estruturando. No entanto nada parece mais difícil do que pensar exatamente 

aquilo a que sempre ja pertencemos e, ao mesmo tempo em que condiciona seu 

entendimento, a contemporaneidade não deixa de impedi-lo. Essa ambiguidade da 

contemporaneidade pode ser entendida como aquela a que atende o imperativo da 

cientificidade que Hegel herda diretamente de Fichte. So pode-se entender o 

pensamento libertando-o de tudo o que ele carrega de estranho e reconhecendo que 

essa estranheza não passava de sua própria ignorância de si. Superar essa ignorância 

envolve desfazer-se uma vez por todas dos remanescentes do entendimento e da 

redução do devir dialético a um monumento linear prospectivo o retrospectivo. Em vez 

de tentar entender o contemporâneo a partir do que não é, e redobrar suas tendências 

representativas originais adicionando as nossas, seria necessário de distinguir, dentro 

do movimento lógico do contemporâneo, entre o que o D. Henrich chama de processos 

lógicos e a própria ciência de tais processos24. Agora, se o contemporâneo tende a 

buscar-se além de seus próprios limites, e sua tentativa de auto-conhecimento 

imediato não deixa de mergulha-lo em um processo de auto-desolação, seria 

necessário construí, en vez de uma ciência da lógica como meta-lógica, uma 

verdadeira intra-lógica immanente ao proprio movimento dialético, fazendo justiça 

ao retorno conciliatório e, assim, libertador, do conceito em si. 
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Introdução 

 

Os modelos políticos medievais eram fundados no império hierárquico da força 

da fé e nela encontravam sua razão de ser e sua forma de operar. Isso trouxe à tona a 

incompatibilidade do absolutismo com uma forma racional de vida do indivíduo 

racional e com uma forma racional de organização social. Da necessidade de uma 

mudança que impusesse uma ordem racional na ordem social desabrocha a Ilustração, 

que compelirá tal mudança, como será visto adiante, através da Revolução (SALGADO, 

1996, pág. 291). 

A Ilustração, tal como se desenvolveu na França e encaminhou-se para a 

Alemanha, opunha-se à fé na forma de pura intelecção com o objetivo de restaurar a 

força da razão como unidade do mundo cultural, e assim, restaurar a unidade ética 

vivida no período clássico – cindida pela alienação no processo de formação do 

Espírito. Desta maneira, apresentava a sua crítica baseada na objetividade da religião 

e estendendo-a a partir do momento exterior de manifestação religiosa: o culto da 

divindade pelas coisas sensíveis, até a consciência da alienação do espírito fora de si 

mesmo. Por ser crítica feita pelo entendimento, opôs-se também à religião subjetiva, 

fixando suas representações sem avançar no que está oculto às exterioridades 

religiosas e abstrações teológicas. A reação da Ilustração à fé, “é a reação à alienação 

que o mundo da cultura e o da fé introduziram na história”2.  

Ao considerar o indivíduo um ser racional, volta a ele sua preocupação e tenta 

elevá-lo da “incapacidade culposa” em que vive, ao plano da maioridade (Kant), 

integrando-o em um todo que, de certa forma, o iguala a todos os demais, em suma, 

restaura “a dignidade da razão e a sua força infinita na vida teórica e prática do 

                                                     
1Mestre e Doutoranda em Direito pela UFMG. E-mail: yacanaeduarda@gmail.com. 
2 Salgado, Joaquim Carlos. A idéia de justiça em Hegel. Edições Loyola. São Paulo: 1996, pág. 287. 
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homem”. Dessa forma, a Ilustração foi o momento cultural que pretendeu fazer com 

que o homem assumisse a autonomia no pensar para “desvincular-se da forma mítica 

de representar a realidade, pensando-a reflexivamente”, ou seja “uma redescoberta da 

razão pelo modelo científico moderno”3. 

A ação demolidora da Ilustração, como pura negação abstrata, sob o universal 

da fé – que se fundamenta na exterioridade dos sentidos, provocou o aparecimento de 

outra forma de imediatidade do sentimento: o Romantismo, cuja individualidade, 

segundo Salgado (1996) se exprimia “na sensibilidade, nas emoções e paixões” 

aspirando ao universal na forma do orgânico, “ao passo que a individualidade 

preconizada pela Ilustração aspirava a um universal na forma de uma totalidade 

mecanicista”, o que corresponde a “pensar um universal enfraquecido, como 

totalidade não integradora do particular, mas somadora por justaposição”4. 

Deste modo, os elementos da concepção do Estado à época eram “a 

universalidade abstrata do racionalismo da Ilustração, oposta à universalidade 

orgânica do romantismo, razão oposta à vida, individualidade autônoma da Ilustração 

oposta à individualidade que se consome no uno do Romantismo”5. 

A Ilustração propôs um avanço no campo das ciências de modo geral, 

penetrando na ordem social, como forma de seu domínio e explicação. Dessa forma, 

foi o berço da Revolução – que representou seu “estuário da torrente cultural do 

racionalismo” na esfera prática6. 

 

1 A Revolução 

 

A Revolução ruiu o edifício aristocrático da organização política do Ancien 

Régime introduzindo no pensamento e na ação histórica a consciência da 

individualidade livre do homem, e abalando profundamente “a consciência europeia 

acostumada a uma ordem monárquica interna e tranquila de séculos”7. 

Somente a partir da Revolução Francesa “a liberdade numa sociedade política 

tem uma forma de organização que lhe é própria: a ordem jurídica constitucional, pela 

qual as leis organizam a liberdade do povo”, que “tornou possível que o homem 

                                                     
3Idem, págs. 292 e 293. 
4Ibidem, pág. 288. 
5Salgado, Joaquim Carlos. A idéia de justiça em Hegel. Edições Loyola. São Paulo: 1996, pág. 296. 
6 Salgado, Joaquim Carlos. A idéia de justiça em Hegel. Edições Loyola. São Paulo: 1996, pág. 291. 
7 Idem, págs. 314 e 315. 
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conduzisse a sua própria vida e fizesse livremente a sua história, organizando 

racionalmente a vida por meio do direito racional”; sendo assim, a liberdade que 

buscava realizar, detinha duplo sentido: o direito subjetivo – a liberdade do sujeito, e 

o direito objetivo – a lei, e produzia a liberdade absoluta, com a qual o Espírito, antes 

alienado de si, retornava completamente para dentro de si, abandonando a terra da 

cultura e passando para a terra da consciência moral, contendo assim, em seu bojo, a 

semente do Estado ético de Hegel8. 

O impasse do século XIX e do início do século XX, era tornar concreto o Estado 

de Direito construído no entorno da ideia de liberdade, de forma que garantisse real 

liberdade aos homens, pois, apesar de no momento pós-revolucionário a consciência 

histórica expressar-se na certeza de que todos são livres e iguais, essa liberdade 

continuava abstrata, ou seja, apenas em si, a soma das liberdades de cada indivíduo.  

A ausência da dialeticidade no encontro com o outro livre instrumentalizava o 

Estado em favor da sociedade e realizava, por meio de sua ordem política e jurídica, 

privilégios, que somados ao terror na fase final da Revolução Francesa demonstrou um 

aparente fracasso da razão (enquanto razão analítica) (SALGADO, 1996).   

Os acontecimentos políticos da Revolução permitiram Hegel compreender o 

Estado em sua base racional enquanto construído pela cultura humana, não mais como 

dado de fé ou fundamentado em algo na esfera transcendente. Assevera Hegel em sua 

Filosofia do Direito, §182, que a “pessoa concreta, que enquanto particular é a si fim, 

como um todo de carecimentos e como mescla de necessidade natural e de arbítrio é 

um princípio da sociedade civil burguesa (...)”9. Àquele momento, o mostrar-se mais 

da Liberdade tinha sua forma mais acabada no Estado francês pós-revolucionário. 

Contudo, o caráter individual – portanto, arbitrário, do Liberalismo, ainda precisava 

ser suprassumido para que o Estado cumprisse a Liberdade como seu fim ético. 

Hegel encontra a eticidade do Estado enquanto efetivação da liberdade no valor 

Trabalho –  em um duplo sentido: o fazer humano enquanto modificação da natureza 

e o trabalho do Espírito, enquanto reconhecimento da consciência de sua liberdade e 

da liberdade do outro, pois, a partir deste, se deu a unidade política permeada pelo 

reconhecimento entre as consciências-de-si. Desse modo, foi criada sua Filosofia 

política, colocada “para além do político, na medida em que a sua possível autonomia” 

                                                     
8 Ibidem, págs. 306 e 311. 
9 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Linhas fundamentais da Filosofia do Direito ou Direito Natural e 
Ciência do Estado em Compêndio. Tradução: Paulo Meneses et. al. São Leopoldo: UNISINOS, 2010., 
§182, pág. 189. 
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se dissolvesse na racionalidade do Estado moderno e, por ele, se normatizasse10.   

 

A filosofia política de Hegel 

 

Hegel repudiava a ideia liberal do privilégio da sociedade civil e a ideia do 

caráter negativo do Estado na sua compreensão de mero instrumento dos interesses 

privados ou de mal necessário. No Estado Liberal, a sociedade civil era vista como uma 

multidão de indivíduos ligados externamente pelo laço do direito privado e pela 

exigência da satisfação das suas necessidades individuais, o que trouxe à tona a crítica 

de Hegel, “com o parâmetro da ideia de Estado de Platão11”, à essa sociedade, pois é a 

sociedade que “dá a substancialidade ética do Estado ou do Estado concebido como 

universalidade”12. Ressalta-se ainda que, para Hegel, a estrutura da ordem política e 

jurídica francesa de privilégios era injusta, chegando a declarar que “a riqueza 

extorquida ao suor do povo não foi empregada para os fins do Estado, mas esbanjada 

em algo sem sentido” (Vorlesugen über dia Philosophie der Geschicht, 12, p. 528, apud 

Salgado, 1996, pág. 306). 

Hegel valorizava o Estado. Compreendendo a sociedade civil como meio para a 

realização de um fim político superior, concebia “a impossibilidade da vida humana 

sem sua destinação política”, na qual, “a potência universalizadora do Estado” envolvia 

“pacífica e solidariamente os indivíduos”. O Estado é algo positivo e imanente à vida 

política dos cidadãos, sendo decisivo para a sociabilidade, assim como, também é fim, 

e por isso, não pode ser objeto de limitação13. 

É no âmbito da dualidade da sociedade civil, que, por si mesma, “não pode 

realizar a unidade dos indivíduos senão analiticamente, num aglomerado de pontos 

iguais formalmente”, mas, que no jogo dos interesses diversos torna os indivíduos 

desiguais14 – se igualando formalmente “apenas na dependência das classes uma da 

                                                     
10 Ramos, Cesar Augusto. A crítica de Schmitt e de Hegel ao liberalismo. Trans/ Form/ Ação, Marília, v. 
18, p. 105-119, janeiro de 1995, pág. 115. 
11 Para Platão a ideia do bem abstrato é fundamento do Estado. Para Hegel, “o bem em que o Estado se 
fundamenta é a ideia de liberdade”, não em forma abstrata, mas na sua concretude, “como bem vivente, 
razão existente, realizando-se pelo agir da vontade (PhR, 7, §142) subjetiva, base do Estado racional ou 
ético” (Salgado, 1996, págs. 373 e 374). 
12 Salgado, Joaquim Carlos. A idéia de justiça em Hegel. Edições Loyola. São Paulo: 1996, pág. 373. 
13 Ramos, Cesar Augusto. A crítica de Schmitt e de Hegel ao liberalismo. Trans/ Form/ Ação, Marília, v. 
18, p. 105-119, janeiro de 1995, pág. 115. 
14 Segundo Salgado (1996), essa “desigualdade é sustentada no próprio sistema das necessidades e 
garantida por uma ordem jurídica externa à sociedade que se lhe sobrepões como o leviatã, ou cuja 
função é diretamente a manutenção dessa precária ordem de interesses diversos e mesmo antagônicos” 
(págs. 382 e 383). 
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outra”, que Hegel propõe a solução de um Estado ético15 –  “em que os princípios do 

que ele denomina Moralidade” –  “na qual prevalece a ideia de liberdade individual”, 

e o “sistema mecânico de necessidades”–  “em que o indivíduo se satisfaz na produção 

para o outro” pelo trabalho, sob a lei abstrata que os rege, “encontrem a sua unidade 

numa forma de organização livre” – “numa ordem conjugada dialeticamente com a 

liberdade, em que a lei é a objetivação da liberdade e a liberdade individual, realização 

da lei no sujeito de direitos universalmente reconhecidos” (SALGADO, 1996, págs. 

382, 383 e 384). 

 

O valor trabalho 

 

O Estado Liberal ainda predominava no tempo histórico de Hegel, no entanto, 

em sua visão, esse já representava a transição ao tempo do Estado Ético, onde ainda 

prevalecia “no horizonte de realização pessoal, o ethos do trabalho ou da satisfação das 

necessidades individuais” (VAZ, 2014, pág. 60). 

O indivíduo particular passa à sociedade-civil e se vê “dentro de uma 

intermediação de necessidades e satisfações”, na qual, busca a realização de suas 

necessidades básicas. O sistema de necessidades é o motor fundamental do indivíduo 

no momento de transição entre sociedade civil e Estado ético, onde temos incialmente 

a carência subjetiva – “que é satisfeita por meio de dois momentos”: “as coisas 

exteriores, como a propriedade e o produto de outras necessidades” e a “atividade do 

trabalho, na mediação entre as carências e sua satisfação”. A miséria aumenta com a 

multiplicação das necessidades, no entanto, “o elemento espiritual que nela se 

encontra a reconcilia”, assim, “o homem decompõe-se, diferenciando as necessidades 

concretas em partes e em aspectos singulares, até o momento em que as mesmas se 

tornam carências abstratas” 16. 

No momento da sociedade civil o Estado é o “Estado do entendimento”, “onde 

a unidade básica da família se decompõe em uma realidade de multiplicidades” e as 

“particularidades se fixam umas ao lado das outras” criando o sistema de carecimentos 

(necessidades), sendo este, o seu motor de funcionamento. “O somatório dos 

interesses de cada um e da produção que visa a satisfazer estes interesses torna 

                                                     
15 Já, que, embora a sociedade civil tenha tudo o que se requer para descrever o Estado liberal, o Estado 
ainda não fosse ético. 
16 ARAÚJO, D.M.B et al. Da eticidade: a sociedade civil burguesa. 2017. Trabalho apresentado em sala 
de aula. Programa de Pós-graduação em Direito da UFMG, 2017/01. 
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possível a sociedade (Hegel, FD, §192, p. 195)” – assim como sua universalidade, “em 

que cada indivíduo livre busca suprir suas carências, tornando concreta sua liberdade 

por meio do seu trabalho”, “envolvendo-se nas relações econômicas de troca” 17.  

“A universalidade da sociedade civil não é vista como fim”, mas como “resultado 

das necessidades individuais e da satisfação destas necessidades”. Segundo Hegel 

(§199, FD, pág.197) o egoísmo subjetivo se transforma em contribuição para a 

satisfação das necessidades de todos os outros na mediação do particular pelo 

universal. Assim sendo, o “produto do trabalho de cada um” produz, de maneira 

mediata, “a riqueza necessária para o desenvolvimento da sociedade e, 

consequentemente”, esta riqueza “continuará a satisfazer os carecimentos destes 

indivíduos e de outros que ingressem na sociedade”. Portanto, esse momento tem 

como seu fim primeiramente as necessidades econômicas individuais e, 

posteriormente, “mediados por estas, as necessidades da coletividade”. Assim, a ação 

do interesse próprio do indivíduo serve indiretamente à coletividade ao produzir uma 

riqueza universal18. 

Salgado (1996, págs. 374 e 375) explica que Hegel presenciou o mundo do 

trabalho livre ser desenvolvido pela nova sociedade industrial, “que libertou das 

amarras da servidão um contingente gigantesco de mãos-de-obra livres” – que antes 

se encontravam concentradas nas fábricas, tornando possível a vida da sociedade ao 

satisfazer “suas necessidades pelo trabalho”, “reconhecido como única possibilidade 

da sua existência e fonte de toda riqueza, então materializada no produto, na 

mercadoria”. Trata-se então, de um mundo que reconhece ser “o trabalho a essência 

do homem moderno na sociedade” (WEIL, Eric, Hegel et l’État, p.90 apud SALGADO, 

1996, pág. 375). 

Na forma “racional de conciliação da ordem e da liberdade subjetiva”, o Estado 

moderno só é possível por meio da sociedade civil à qual é necessário o aparecimento 

do trabalho livre, tal como, é essencial a este o seu mecanismo. “A sociedade civil é que 

revela concretamente o sujeito livre da modernidade, e o trabalho livre é a ação que 

cria bases dessa sociedade” (SALGADO, 1996, pág. 376). Através do trabalho o homem 

se liberta de sua natureza rudimentar, podendo, além de criar sua própria cultura, 

                                                     
17 Idem. 
18 Ibidem. 
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escolher – com seu livre arbítrio, em meio às possibilidades, com o que  trabalhar,  ou 

seja, a sua profissão, o modo com o qual suprirá suas necessidades19. 

Sob o ponto de vista da satisfação das necessidades econômicas, o trabalho 

produz liberdade na sociedade civil, ainda que formal, visto que essa tem ainda “como 

fim a carência de cada um, criada pelo arbítrio”. Dessa forma, as necessidades podem 

ser criadas e multiplicadas sem limitações, produzindo luxo ou miséria, sendo através 

dessa mecânica que se revela a desigualdade característica deste momento pela 

própria natureza do indivíduo – diferente em suas aptidões, e sua posse particular de 

capital20. Portanto, é o próprio jogo dos interesses que mantem a sociedade civil 

(Salgado, 1996, pág. 368).  

Salgado (1996, pág. 382) esclarece que em Hegel a ideia de justiça social já está 

presente na sociedade civil, cujo primeiro direito “é o direito ao trabalho que, por sua 

vez, na sociedade moderna traz consigo o direito de formar-se espiritualmente pela 

educação e conservar-se fisicamente pela saúde” e, que é apenas dessa forma que 

“ocorre a efetividade do Estado como interesse da totalidade e do particular, como bem 

comum na velha tradição tomista, que é o bem de todos na medida em que é o bem de 

cada um”.  

A Justiça é tratada por Hegel na Filosofia do Direito “como a ideia pela qual 

uma sociedade do trabalho se estrutura em termos de igualdade” para, na sua própria 

concepção, “realizar a liberdade na forma do Estado” 21. Porém, para que a liberdade 

se efetive na forma do Estado é necessário o poiético – o fazer, e o ético – o agir, sendo 

justamente o valor trabalho o avanço em direção da realização da liberdade, não como 

liberdade individual em si considerada – estoica, nem como soma de arbítrios 

individuais – caso do liberalismo, mas sim, como efetiva liberdade de cada indivíduo 

singular pautada na liberdade realizada a partir do conjunto de indivíduos 

dialeticamente – logo, eticamente, relacionados no Estado. 

O Espírito só efetiva a liberdade enquanto racional, enquanto se apossa da 

natureza, a doma. O domar da natureza é o trabalho, visto, em princípio, na dialética 

do senhor e do escravo como transformação total da natureza em produto humano 

entregue ao senhor. O escravo, dono do saber fazer, perde o produto de seu trabalho 

                                                     
19 ARAÚJO, D.M.B et al. Da eticidade: a sociedade civil burguesa. 2017. Trabalho apresentado em sala 
de aula. Programa de Pós-graduação em Direito da UFMG, 2017/01. 
20 Idem. 
21 Salgado, Joaquim Carlos. A idéia de justiça em Hegel. Edições Loyola. São Paulo: 1996, págs. 374 e 
388. 
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por não ter a liberdade de mantê-lo, mas é esta perda que traz o saber desta liberdade. 

Ensina Salgado (1996, pág.450): 

 

É na mediação do trabalho que o escravo encontrará o instrumento da retomada 
da sua consciência como ser livre, e, portanto, igual ao senhor, enquanto se dá 
conta da alienação do seu trabalho. (...) Pela consciência desta alienação recupera-
se a liberdade como saber.  

 

No momento do Estado, o trabalho (o fazer) se torna instrumento da realização 

ética do homem (Salgado, 1996, pág. 451), isso porque não é somente a produção, o 

fazer de um objeto, mas também o pensar, a reflexão sobre esse mesmo objeto, meio 

pelo qual o homem vence a resistência da natureza. Assim, o trabalho é um formar-se 

do homem enquanto livre e força motriz que transforma a natureza, “que vincula 

espiritualmente o homem e o mundo”, aparecendo “como um momento ou uma 

manifestação da consciência”22. 

Tal como professa WEIL apud Salgado (2010, pág. 375): 

 
Por meio do trabalho, o homem não só se faz livre como consciência dessa 
liberdade mas também se liberta da determinação da natureza, criando a sua 
própria natureza, a cultura, pela qual o homem não depende mais da necessidade 
natural, mas do seu próprio arbítrio. 

 

Assim, “ao lado da igualdade em liberdade propugnada pela Revolução”, o 

trabalho assume em Hegel, uma posição, até então, não pronunciada no pensamento 

ocidental23. 

É no âmbito da sociedade civil, que mostra nas suas contradições a sua própria 

negação, e suscita uma unidade orgânica na qual se realize a liberdade dos indivíduos 

no Estado racional – “orgânico” e não liberal-atomístico, “livre” e não autocrático, que 

surge a necessidade de um Estado ético, no qual a Moralidade – onde prevalece a ideia 

de liberdade individual, “e o sistema mecânico de necessidades” – onde o indivíduo se 

satisfaz pelo trabalho na produção para o outro, “sob a lei abstrata que os rege”, 

encontrem dialeticamente “a sua unidade numa forma de organização livre” 

(SALGADO, 1996, pág. 384). 

“Assim, todo o movimento da Filosofia do Direito alcança o seu escopo e a 

liberdade aparece como ideia ou Estado racional, no qual a ordem” – a substância, e a 

                                                     
22 Horta, José Luiz Borges. História do Estado de Direito. São Paulo: Alameda, 2011, pág. 128. 
23 Salgado, Joaquim Carlos. A idéia de justiça em Hegel. Edições Loyola. São Paulo: 1996, págs. 374 e 
388. 
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liberdade – o sujeito, “se mediatizam numa unidade dialética”24. 

Dessa forma, ensina Salgado (1996, pág. 387), que a Filosofia do Direito, 

 
cumpre uma dialética que vai da pessoa no direito abstrato e do sujeito na 
moralidade, pelo indivíduo que trabalha na sociedade civil e termina na sociedade 
política como realização da liberdade subjetiva do indivíduo e da liberdade objetiva 
na sociedade (na forma das suas instituições e normas) ou liberdade concreta no 
Estado. 

 

Sendo, então, “uma organização de poder em que as formas objetivas da 

liberdade” – as normas e instituições, “se encontram e se realizam com a liberdade 

subjetiva”25. 

Isso posto, conclui-se que o trabalho é: libertador, pois, ao “mesmo tempo em 

que é forma de atendimento das necessidades do Homem, é forma de humanização da 

natureza e libertação do homem das suas determinações externas” (ABBAGNANA e 

SALGADO apud HORTA, 2011, pág.128) e, mediador indispensável ao nascimento de 

um Estado Ético, ou seja, a um Estado cumpridor da finalidade ética de efetivar a 

liberdade de cada um dos indivíduos através de um sistema de necessidades onde haja 

o reconhecimento da necessidade do outro. Deste modo, sem o trabalho livre é 

impossível a sociedade civil e, sem a sociedade civil e o trabalho livre é impossível um 

Estado Ético. 
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