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1. Apresentação 

 

Escutando não a mim, mas ao Logos, é sábio 

homologar: tudo é um. Por isso, é preciso seguir o-

que-é-com, o que é comum, pois o comum é o-que-

é-com. Mas, sendo o Logos o-que-é-com, vivem os 

homens como se tivessem uma inteligência 

particular. [Heráclito de Éfeso. Sobre a Natureza. 

Fragmentos 50 e 02].  

 

O curso ora apresentado pretende analisar e 

comparar, nas suas estruturas lógicas e conceituais mais 

amplas, a obra a Fenomenologia do Espírito de Hegel com a 

obra O Capital de Marx.  

A questão que logo se coloca é a de saber que 

relação poderia haver, em primeiro lugar, entre o chamado Marx 

da maturidade – considerado pela tradição marxista dominante o 

fundador de uma nova ciência, o chamado materialismo 

histórico-dialético – e o idealista e conservador Hegel? A 

segunda questão, mais paradoxal do que a primeira, é a de 

saber que relação poderia haver entre uma obra considerada 

como pertencente ao domínio da ciência econômica, ainda que 

de crítica desta ciência, uma obra que trata explicitamente de 

questões abertamente econômicas como a teoria do valor, da 

produção do valor, da realização do valor, da valorização do 

valor, da reprodução do valor, da acumulação do valor, da 

repartição do valor e das crises ligadas ao tema do valor, com 

uma obra que trata de questões totalmente distintas como as da 

consciência do espírito, da consciência ética, moral, científica, 

jurídica, política, artística, religiosa e filosófica? Como poderia 

uma obra de ciência e crítica da economia política ser 

comparada, e equiparada em suas estruturas e propósitos mais 

gerais, a uma obra de filosofia, para não dizer de metafísica, e de 

descrição abstrata das muitas e infindáveis experiências da 

consciência? 

Nosso propósito com este curso é o de mostrar que 

O Capital não é uma obra de mera crítica da economia política, 

mas, sim, uma obra filosófica e fenomenológica, uma obra de 

ciência filosófica que descreve lógica e fenomenologicamente o 

emergir, o desabrochar, o formar, o desenvolver, o florescer, o 

frutificar e o consumar-se de um determinado tipo de consciência 

social: a consciência de classe do proletariado.  

 

 

 



2. A necessidade de uma ciência 

fenomenológica da consciência 

A Fenomenologia do Espírito é uma obra escrita por 

Hegel em Jena no ano de 1806 – às vésperas da invasão da 

cidade pelas tropas de Napoleão. O problema filosófico que se 

apresentava para Hegel era o de como pensar filosoficamente a 

questão da consciência, de todas as formas fundamentais de 

consciência, a do homem comum, a do sábio, a do artista, a do 

religioso, a do jurista, a do cientista, a do moralista e a do 

filósofo. Aparentemente, e somente aparentemente para Hegel, 

esta miríade, esta vasta riqueza, esta pluralidade e disparidade 

de formas fundamentais de consciência parecia não possuir 

nenhum nexo interno e racional entre si, parecendo existir cada 

uma delas como formas autônomas, autossubsistentes e 

autoconstituídas, parecendo existir em-si e para-si, como uma 

pluralidade anárquica de formas absolutas de consciência.  

Do ponto de vista sociológico, o ponto de vista da 

geração filosófica contemporânea de Hegel e que prossegue até 

nossos dias, a pluralidade destas formas de consciência, sua 

irredutibilidade a uma forma denominadora comum, constituiria a 

verdadeira riqueza do universo da consciência. Pretender 

racionalizar, unificar e homologar esta rica pluralidade de formas 

numa única e mesma forma, pretender dizer que tudo é um na 

realidade do espírito, seria condenar a consciência a ser uma 

coisa morta e disforme destituída do colorido e da diversidade 

próprias da vida.  

O gigantismo de Hegel, porém, demonstrará, ao 

contrário do sociologismo filosófico de sua época, que na 

verdade todas estas diferentes formas fundamentais de 

consciência não passariam de meras manifestações de uma 

única e mesma consciência. Consciência que Hegel dava o 

nome de Espírito. Por isso, sua obra Fenomenologia do Espírito 

pretende descrever filosoficamente como todas estas diferentes 

manifestações da consciência estariam, pela ação inteligível do 

espírito, ordenadas racionalmente na realidade, provando 

cientificamente a falsidade do entendimento sociológico que 

compreendia que a consciência, como todos os demais 

fenômenos da realidade, poderia ser considerada como um saco 

de batatas espalhado sobre o plano superficial da realidade, sem 

qualquer nexo racional e intrínseco entre suas múltiplas 

manifestações, esparramadas lado a lado, sem ordem, sem 

logos e sem hierarquia, justapostas ao acaso pelos movimentos 

mecânicos da realidade. 

A Fenomenologia do Espírito irá, então, a partir 

desta compreensão racional do fenômeno da consciência, a 

partir da compreensão de que o fenômeno da consciência não 

surge nem se desenvolve ao acaso, anarquicamente, 

aleatoriamente, mas, sim, segundo uma lei, um princípio, uma 



arkhé que a organiza e a governa, a partir de uma lógica, então, 

Hegel demonstrará metodicamente os nexos, os elos, a ordem, a 

sucessão, o fio condutor, o telos necessário destas muitas 

formas fundamentais de consciência e sua marcha inevitável 

rumo ao saber absoluto, ao saber da totalidade e do conjunto da 

história do mundo. 

Do mesmo modo que na Fenomenologia do 

Espírito, mostraremos como em O Capital, partindo da mesma 

concepção geral de Hegel, da estrutura geral de seu pensamento 

fenomenológico, poderemos compreender como emerge, se 

forma, se desenvolve e se completa a consciência de classe do 

sujeito social chamado proletariado. 

O curso estará dividido em duas partes. Na 

primeira, estudaremos a estrutura geral do pensamento de 

Hegel, suas categorias e ideias centrais, e a estrutura geral da 

Fenomenologia do Espírito, sua organização geral, sua divisão 

em seções e subseções, seus momentos e figuras centrais, seu 

movimento, seu telos e sua consumação final. Na segunda parte, 

faremos o mesmo com O Capital, analisando sua estrutura geral, 

sua divisão em seções e capítulos, seus momentos principais, 

seu movimento geral, seu telos, sua arkhé e seu acabamento 

final. 

 

3. O sistema triádico de Hegel 

Para se compreender a estrutura básica e mais 

geral do pensamento hegeliano, começaremos pela análise de 

algumas das tríades dialéticas, talvez as mais importantes, do 

sistema filosófico de Hegel: as tríades an-sich, für-sich e an-sich 

und für sich; dynamis, energeia e entelécheia; e abstrakt, konkret 

e absolut. Esta tripla estrutura triádica ajudará a compreender 

não somente a totalidade dos processos e o conjunto do 

movimento fenomenológico do saber, mas, ainda, a estrutura 

geral da filosofia e do logos dialético de Hegel.   

 

3.1. Tríade dialética: an-sich; für sich; an-und-für-

sich 

Sich = Eu, Si, Ego, Selbst, Self. Corresponde ao αυτός grego 

[aquele que é por e para si mesmo; aquele que é princípio e fim 

de si e para si mesmo; aquele que tem em si e para si mesmo o 

conjunto de suas próprias determinações]. De αυτός derivam os 

termos αὐτονομία e αὐτόνομος [Selbstständigkeit e Selbst]. 

Aὐτόνομος é aquele que é capaz de dar leis e governar a si 

próprio, de ser sua própria lei e seu próprio fundamento. O Si é o 

único ente autônomo da realidade e que pode, por isso, ser em-

si, por-si e para-si-mesmo. Tudo o mais tem o Si como 

pressuposto. Sich mostra o processo através do qual o Si se 



relaciona inicialmente somente consigo mesmo no interior de si 

mesmo, depois com o si-mesmo e com o si-outro e, por fim, 

simultaneamente, consigo mesmo e com o outro. An-sich, für-

sich e an-sich und für-sich representam os momentos do Espírito, 

os instantes em que o absoluto se desenvolve. Momento é igual 

a um instante na totalidade do movimento e do vir-a-ser em geral 

do Espírito. Todo momento tem como característica o de ser 

apenas um instante evanescente, provisório, passageiro e 

inessencial do vir-a-ser do Espírito. O erro da consciência, seu 

logro mortal, é o de tomar cada um destes momentos como 

sendo a totalidade, sempre fixa e estática, da realidade e da 

própria consciência, como sendo seu momento absoluto, 

essencial e definitivo. Diferentemente da consciência não 

filosófica, que toma cada um destes momentos particulares e 

inessenciais como sendo o essencial, “para nós”, “für uns”, no 

dizer de Hegel, para nós filósofos, que conhecemos a totalidade 

do movimento, sabemos que o essencial não está na 

particularidade do processo de aparecimento da coisa e do saber 

desta coisa, mas sim, na totalidade do vir-a-ser do saber e da 

coisa, na totalidade do seu processo de gênese e 

desenvolvimento, no seu telos, e no necessário e inevitável 

transpassamento, aniquilamento e desaparecimento 

impulsionado pela força da negatividade que é imanente a cada 

um destes momentos. 

 

1) an-sich = em si, en soi, in itself. 

Aquilo que é ou existe, ainda, ou somente, 

potencialmente, virtualmente, imediatamente, abstratamente, não 

realmente. Aquilo que é ou existe somente interiormente, 

subjetivamente, no modo da essência, no interior da capacidade, 

da vontade e do pensamento do espírito. É o essente unido e 

identificado somente a si e consigo mesmo. É a unidade 

indiferenciada, imediata e abstrata do si consigo próprio. É o 

momento da identidade, da unidade e da igualdade do si consigo 

próprio. É o momento da unidade e identidade imediatas e 

abstratas. É o momento e o começo indeterminado do si. É o 

momento positivo do si. É o conjunto ainda indeterminado de 

todas as capacidades do si: da ideia; do pensamento; da 

vontade; da intenção; do desejo. O si possui a capacidade para a 

coisa mas ainda não a efetuou nem a possui para-si-mesmo. 

Para efetuar a coisa da vontade, ser dono dela e desfrutar de 

seus prazeres é preciso sair-de-si e iniciar uma viagem para-

além-de-si, é preciso abandonar seu si-abstrato e vir-a-ser  um 

si-real, é preciso vir-a-ser para-si na efetividade da vida. O 

problema do em-si é que ele possui em-si-mesmo dois si: o seu-

próprio-si e o si-do-outro – que são ambos igualmente um si: o 

para-si-de-si e o para-si-do-outro. O problema, ainda, é que o si 

não suporta, no interior de si mesmo, as dores e o estremecer do 

conflito entre ambos os si. Ambos os si são sujeitos e querem, 

por isso, vir-a-ser-para-si, vir-a-ser-si na efetividade do mundo. 



 

2) für-sich = para si, pour soi, for itself.  

É o momento do si-duplicado, em que o si, não 

suportando em-si-mesmo o desejo de vida de ambos os si, lança 

para-fora-de-si o para-si-de-si e o para-si-do-outro. Ambos os si 

lançados, ainda que desiguais, são ao mesmo tempo iguais, pois 

ambos têm o si como sua própria essência e pressuposto. O si, 

que possuía em si-mesmo, em sua própria interioridade, a 

oposição e a negatividade de ambos os si, expulsa violentamente 

agora esta oposição, então, para-fora-de-si, como num parto, 

para o universo da existência e da exterioridade. O momento do 

für-sich será, então, o momento da luta pelo direito à vida e à 

existência deste si-partido-e-duplicado. O direito às produções e 

realizações do si será então disputado por ambos os si. Für-sich, 

portanto, é aquilo que existe para-fora-de-si, que já existe e está 

posto exteriormente na realidade, é aquilo que já é ente 

exteriorizado, estranhado, já é ser [sensível], já é coisa sentida 

na sensibilidade, já é coisa visada e tocável – mas não ainda 

real. É o essente partido, destacado, arrancado e separado do 

em-si e agora posto para-fora-de-si. É o ser-outro da realidade. É 

o exterior-a-si-mesmo. É o momento da diferença, da 

desigualdade e da oposição ao em-si. É a negação do em-si. É o 

negativo e a negatividade do ser-em-si. É a mediação, do si 

consigo próprio, do em-si-do-si, e do si com o seu acabamento e 

resultado final. Für-sich é, ainda, a capacidade efetuada do si 

para a coisa; é a coisa sendo feita pelo si; é a ação-do-si que 

sucede a ideia-do-si, o pensamento-do-si e a vontade-do-si. 

Como o für-sich é o momento da alienação do si, ele acaba 

sendo o momento da coisa sendo feita pelo-si mas para-o-si-do-

outro e não para-o-si-do-espírito. Für-sich deve ser 

compreendido como o momento para-outro do espírito, como o 

momento da alienação em que o espírito não existe ainda para-

si-mesmo mas somente para-outro. A obra feita serve para o 

desfrute de apenas uma parte alienada do si, para apenas um 

dos lados deste si-duplicado-do-espírito. 

 

 

3) an-und-für-sich = em-si e para-si; en soi et pour soi; in-

self and for-itself.  

Neste conflito de vida e morte de ambos os si pelo 

título de verdadeiro-si-da-realidade ocorre a reconciliação. O 

para-si-do-si e o para-si-do-outro, após as infindáveis batalhas de 

vida e morte travadas pelo palco da realidade, se harmonizam, 

se congregam, se reconciliam e retornam ao ventre acolhedor do 

em-si do espírito. An-und-für-sich, portanto, é o fim do si como 

meta e processo. É o essente-em-si e para-si. É a ideia do si 

efetivada na realidade. É a ideia plenamente pronta, acabada e 

consumada do si. É a perfeita efetividade e verdade do si. É a 

plena concordância entre o conceito e a coisa efetivada do si. É a 

unidade mediatizada do si. É a oposição suprassumida do si. É o 



momento da negação da negação, da reconciliação e do retorno 

do negativo ao positivo e da diferença à igualdade originais do si. 

É o momento de satisfação e quietude do si mediado pela 

suprassunção da inquietude e da insatisfação anteriores trazidas 

pelo estremecer do negativo. É o momento da identidade da 

identidade e da não identidade do si. É o momento da realidade 

e finalidade do si. An-sich und für-sich é o momento da 

superação da alienação e do retorno do si ao seu estado positivo 

inicial. É o consumo, o desfrute e a satisfação da coisa para 

ambos os si do espírito. A obra feita agora serve para todo o si-

duplicado-do-espírito. 

 

Resumindo:  

1) an-sich é a capacidade e a vontade 

abstratas do si, é a ideia e o pensamento abstratos do si que 

permanecem apenas como tais. É o ardor de... é o ardor da 

vontade de... é o ardor do desejo de. An-sich é o momento mais 

imediato e abstrato do vir-a-ser-do-si. É o si na sua existência e 

universalidade ainda abstratas. É o si como indeterminação e 

capacidade de ser ainda antes do seu vir-a-ser na realidade. É o 

si no estado embrionário e ainda não emergido, ainda não 

parido, é o si no estado da mera capacidade, da angústia, da 

ideia, do pensamento e da vontade de ser. É o si no estado de 

potência-para-ser-si. 

2) für-sich é o  si-vindo-a-ser. É o fazer da 

coisa pela ação do si, é a realização da vontade... do desejo... da 

ideia... do pensamento do si. É o momento da dor do si de fazer 

e criar. É a dor do si de parir... arrancar... desgarrar... 

abandonar... sair... partir... viajar... experimentar... fazer... agir... 

criar... exteriorizar... mostrar... expor... manifestar... produzir... 

trabalhar. Für-sich é o negativo da realidade por isso Hegel o 

chama de trabalho e dor. Trabalho e dor do negativo e da 

negatividade. É pelo trabalho e pela dor que o mero ardor da 

ideia, do pensamento e da vontade do si torna-se realidade. Für-

sich é o momento mediato e particular do si. É o si na sua 

existência visível e manifesta. É o si como coisa parida e 

arrancada violenta e necessariamente do interior do em-si e 

posta para-fora-de-si. É o si posto na exterioridade do sensível, 

com todas as suas virtudes e imperfeições. É o momento da vida 

efetiva do si, que pela ação negativa e violenta do desgarrar e do 

parir é arrancado e posto para-si na exterioridade do mundo e da 

experiência. O si-vem-a-ser pelas dores e pela violência do 

trabalho de arrancar, de desgarrar, de parir, de partir, de emergir 

e de fazer. A coisa efetuada pelo si, porém, ainda não é para-o-

si-do-espírito mas para-o-si-do-outro. O mundo e a obra 

efetuados ainda não são espírito nem são para o espírito, ainda 

não têm no espírito a sua essencialidade fundamental. 

 



3) an-sich und für-sich é a ação de consumir e 

desfrutar, é a coisa sendo devorada, tragada e consumida pela 

vontade do próprio espírito. É o fim da dor e do ardor anteriores 

do espírito. É a reconciliação da vontade do si com a coisa e a 

realidade desta vontade. É a autossatisfação da vontade do si 

mediada pelas dores do negativo e do trabalho. Neste 

movimento, através do para-si, através da negatividade da dor e 

do trabalho, através da violência da necessidade, através da 

ação de parir e de fazer, a vontade e a capacidade em-si do 

espírito tornam-se vontade e capacidade em-si e para-si, tornam-

se vontade e capacidade plenamente satisfeitas com o desfrute 

da coisa efetuada. An-sich und für-sich é o momento da 

universalidade concrescida do si, do si plenamente acabado e 

realizado. É o momento da viagem de retorno da negação ao 

estado positivo do começo e do em-si. O si agora existe para o si 

de si-mesmo e para o si-do-outro. 

4) An-sich é o estado adormecido e sonhador 

do espírito; für-sich é o estado desperto e ativo em que este 

adormecer é abalado e destruído e os sonhos do espírito são 

então construídos; an-sich und für-sich é o estado em que estes 

sonhos tornados realidade são agora destruídos e consumidos 

pelo desfrute do próprio espírito. An-sich é o estado de 

dormência das potências negativas do espírito; für-sich é o 

estado em que esta dormência é estremecida e o espírito é 

estranhado, partido, arrancado e lançado violentamente para fora 

de si por estas mesmas potências negativas; für-sich é o estado 

de alienação [Entäusserung] e estranhamento [Entfremdung] do 

espírito em relação a suas próprias potências adormecidas; an-

sich und für-sich é o estado de estremecimento e superação 

desta mesma alienação e estranhamento do espírito, é o estado 

em que o espírito agora estremece e aniquila seu próprio 

estranhamento e inicia a viagem de retorno, se reconciliando, 

então, com suas próprias potências negativas.  

5) Exemplo ordinário desta tríade: Certa 

pessoa pode ser pedreiro em-si, pois pode conter dentro de si 

mesma todas as potências manuais e intelectuais para ser um 

pedreiro na realidade. Se este pedreiro, arrancado pela força da 

necessidade desta condição meramente potencial, exercer a 

atividade de pedreiro para um patrão, numa atividade cujo 

exercício seja realizado em vista das necessidades e da vontade 

deste patrão, em vista de seu poder e arbítrio, em vista de seu 

capricho, de seus métodos e de sua finalidade, este pedreiro 

será pedreiro apenas para o si-alienado do patrão, ou seja, para-

o-si-do-outro. Este pedreiro será pedreiro para um si-alienado, 

estranhado, de seu próprio si. Nesta condição, sua atividade 

potencialmente livre e ainda meramente em-si converte-se, 

então, em atividade real para-si alienada. Se este pedreiro, 

através da luta e do estremecer provocado pelo poder do 

negativo que nele se esconde, superar o para-si alienado da 

profissão, se em combate com o patrão romper com a condição 



de pedreiro meramente para-outro e exercer esta atividade 

também para o seu-próprio-si, se exercer esta atividade agora 

livremente, emancipada da vontade, do poder e do si-do-patrão, 

este pedreiro realizará, então, uma atividade livre em-si e para-si 

mesmo. Sua atividade construtora será ao mesmo tempo uma 

atividade tanto para-outro [para o morador] quanto para-si 

mesmo. Nesta última condição, as potências em-si da atividade 

de pedreiro estarão reconciliadas tanto com o para-si-do-si 

quanto com o para-si-do-outro da realidade. Enquanto o para-si-

do-patrão é o para-si-alienado da realidade, é o outro-si-falso, o 

falso-si que deve ser eliminado e abolido da realidade em vista 

da unidade e da efetividade do conjunto do si, o para-si-do-

morador é o outro-si-verdadeiro, é o outro-si-efetivo da realidade 

que deve ser posto no lugar deste falso-outro-si. A dualidade 

abstrata e contraditória do si é então abolida e posta em seu 

lugar a verdadeira dualidade sintética e efetiva do si. Eliminado o 

falso-si-outro da realidade, ambos-os-si-verdadeiros, o para-si-

do-si-mesmo e o para-si-do-outro-efetivo, completam a longa 

jornada do espírito e retornam para o leito da unidade, da 

identidade e da positividade iniciais. A obra efetuada pelo si é, 

então, acabada e desfrutada em vista do duplo-si-efetivo do 

espírito.  

6) O meramente em-si, pelo estremecer da 

necessidade, pelo poder negativo que ele próprio contém, é 

lançado violentamente para-fora-de-si, para-além-de-si, e torna-

se, então, uma realidade para-si. A não efetividade do espírito 

torna-se efetividade pela própria ação produtora do espírito. O 

para-si deste momento, porém, é na verdade um para-outro, é 

um para-si que está na verdade alienado do seu em-si. A 

efetividade deste momento, por ser uma falsa efetividade, deve, 

por isso, ser corrigida pela atividade autoprodutora e consciente 

do espírito. A negatividade contida no para-si do espírito lança 

então, mais uma vez, o processo, violenta e necessariamente, 

para-além-de-si, lança para o momento do em-si e para-si, para 

o momento verdadeiramente efetivo em que o si, estranhado 

com seu próprio estranhamento o estremece e o aniquila, em 

que o si reconciliado assim com suas próprias potências 

espirituais, retorna satisfeito para o porto da calmaria inicial do 

processo. 

 

Alienação e Estranhamento – Entäusserung e 

Entfremdung 

O reino do para-si é o reino da mediação entre o 

em-si  e o em-si e para-si. Como reino da mediação, ele é o reino 

da alienação [Entäusserung] e do estranhamento [Entfremdung]. 

Por alienação [Entäusserung], Hegel entende o processo natural 

e positivo através do qual o em-si vem-a-ser algo exterior e 

manifesto na realidade. Em alemão, o substantivo Äusser 

significa exterior, o que está fora. Entäusserung, assim, é 

substantivo que significa externação, o que é externo e visível. É 



por meio da alienação que o meramente em-si se torna para-si, 

que o meramente essencial e abstrato se torna ser sensível e 

concreto, que o meramente potencial se torna real, que o 

meramente subjetivo se torna objetivo, que o meramente 

essencial se torna fenomenal e assim por diante. A alienação, 

assim, pode ser compreendida como o processo natural através 

do qual algo vem a ser para si próprio. É o caso, por exemplo, 

quando alguém, possuindo em si-mesmo a capacidade para ser 

pedreiro, constrói uma casa para seu próprio uso.  

O estranhamento [Entfremdung] é o processo 

através do qual surge, ao mesmo tempo e ao lado do para-si do 

Si, um outro si estranho, desigual, diferente e alheio ao primeiro 

si natural da coisa. Fremd em alemão é substantivo que significa 

estranho, estrangeiro ou alheio. Entfremdung pode ser traduzido, 

assim, como estranhação. O estranhamento [Entfremdung] pode, 

então, ser definido como o processo através do qual, do interior 

do em-si brota algo inteiramente estranho, alheio e oposto ao 

para-si do si. Este segundo si, este si-outro, este si-estranho, se 

opõe, assim, ao primeiro movimento do si, ao movimento da 

alienação, combatendo e negando o primeiro para-si como sendo 

o verdadeiro para-si do processo. O momento do estranhamento 

é chamado por Hegel de momento da separação, oposição e 

dilaceração do Si. O estranhamento é o momento da mediação 

negativa e contraditória do vir-a-ser do si.  

A marcha do Si rumo à sua verdade última e 

fundamental não ocorre, portanto, sem a mediação contraditória 

da negação, da oposição e da luta trazida pelo estranhamento. 

Por isso, para que o Si desenvolva totalmente suas capacidades 

em-si e para-si mesmo será necessário lutar não apenas para 

partir a casca protetora e limitadora da imediatidade do em-si, 

será necessário, ainda, lutar contra as próprias forças negativas, 

mediadoras, destruidoras, opressoras e inimigas postas e 

desenvolvidas, estranha e contraditoriamente, pelas próprias 

forças e capacidades do Si. O estranhamento ocorre quando, por 

exemplo, este Si atualizar suas capacidades como pedreiro não 

mais para seu próprio desfrute, mas para o desfrute de um 

patrão, que o emprega com a intenção de se aproveitar 

individualmente destas capacidades para seu próprio 

enriquecimento pessoal.  

Segundo a dialética de Hegel, o processo através 

do qual o si atualiza suas potências interiores exige não somente 

o momento da alienação como mediação, o momento da 

manifestação destas potências no exterior da realidade, mas, 

ainda, sobretudo e inevitavelmente, o momento do 

estranhamento e da luta vitoriosa do si contra o seu próprio 

estranhamento. Para que o Si, segundo a dialética de Hegel, 

possa existir em-si e para-si mesmo, será necessário, em 

primeiro lugar, negar a mera condição do em-si, da unidade e da 

identidade imediatas do em-si, será necessário partir a casca do 



em-si, emergir e alienar-se no exterior da realidade; em segundo 

lugar, será necessário negar o mero emergir e alienar-se do 

para-si, será necessário estranhar-se neste mesmo universo, 

será necessário entregar-se ao si-outro, ao si-estranhado da 

realidade, ao si-negativo da realidade; por último, será 

necessário estranhar o estranhamento e, assim, desestranhar-se 

a si próprio, será necessário lutar contra o estranhamento, negar 

a negação do estranhamento e neste resultado reencontrar-se a 

si próprio como verdadeiramente em-si, por-si e para-si mesmo.  

O em-si é o momento meramente universal, 

essencial e abstrato. O para-si é o momento em que emerge a 

particularidade tornando o em-si algo real e efetivo. O em-si é o 

lado da universalidade essencial e abstrata, O para-si é o lado da 

particularidade e da efetividade, que se opõe ao em-si e o 

desenvolve. O em-si  e para-si é o momento da universalidade 

concreta, que restaura o essencial da universalidade do em-si 

com o efetivo da particularidade do para-si. O para-si é a 

negação do em-si. O em-si e para-si é a negação da negação do 

para-si. É o retorno e a restauração da universalidade contida no 

em-si através da suprassunção da particularidade contida no 

para-si. Suprassunçao: negação recíproca das diferenças [das 

diferenças que são diferenças de nada] 

Em-si: princípio e fundamento essencial, oculto, 

velado no interior da essência. 

Para-si: momento em que princípio e fundamento 

se revelam como fenômenos externos. Momento do des-

envolvimento e do des-velamento do princípio [des: prefixo de 

negação]. 

Em-si e para-si: momento em que as diferenças se 

mostram como diferenças de nada. Suprassunção dialética das 

diferenças.  

 

3.2. Tríade grega: dynamis, energeia e entelécheia 

Os termos filosóficos alemães an-sich, für-sich e an-

sich und für-sich podem ser equiparados aos termos gregos e 

aristotélicos dynamis, energeia e entelécheia (Aristóteles: 

Metafísica: 1049a-1050b). 

Dynamis  [δυναμις] é uma palavra que tem o 

sentido de poder, potencialidade, força, capacidade ou energia 

para ser. Representa o momento meramente potencial e ainda 

indeterminado do logos. Ser em-si significa, assim, ser algo que 

existe ainda como mera dynamis, como algo ainda meramente 

potencial e possível. A dynamis não é ainda o logos em sua 

realidade e efetividade, porém, contém a efetividade e a 

realidade como sua potencialidade e capacidade. O bebê ainda 

no ventre da mãe, por exemplo, é humano, racional e livre 

somente em potência, mas não ainda em ato consumado e 

realizado. No ventre da mãe, o bebê humano é um selvagem que 



possui a humanidade somente em potência. Neste selvagem, 

que ainda é puro instinto, a vontade racional e a perfeição do 

humano estão contidas somente em dynamis. A história de vida 

deste proto-humano será a história da realização e atualização 

da perfeição que já existe plenamente em ato na vida inteligente 

dos pais. 

Energeia [ἐνέργεια] tem o sentido de algo que está 

vindo-a-ser, que está sendo feito, que está ἐν-έργων, em-obra. A 

coisa, o logos, ainda não é coisa pronta e acabada, mas, 

também, não é mais a coisa em seu estado de mera dynamis. 

Energeia é o estado intermediário do logos, é o logos em 

movimento, posto para fora-de-si, em processo e em vias-de-ser, 

em seu movimento de atualização. Dynamis é a raiz etimológica 

de palavras como dinâmica e dinamite. A coisa, o logos, em-obra 

é a coisa lançada violentamente, necessariamente, para fora-de-

si pela força de sua dynamis. O bebê nascido da explosão 

necessária das forças e contrações do útero, ainda que não seja 

totalmente, já é humano em vias-de-ser. O bebê vem ao mundo 

como natureza e espírito ainda adormecido, como espírito que 

deve ser despertado, desenvolvido, atualizado e formado pelo 

espírito já formado e desenvolvido dos pais, pelo logos 

esclarecido dos pais, pelo logos que há muito já partira o cordão 

umbilical que o ligava à escuridão da noite e dos instintos e se 

tornou o logos iluminado pelo clarão do dia e da experiência 

acumulada no universo do saber.  

Enquanto energeia, este logos ainda em formação, 

este logos ainda meio humano meio selvagem, será formado 

pelo logos já inteiramente humano da comunidade e da cultura 

às quais pertence. A energeia é o estado de menoridade deste 

logos em formação, é o estado de semi-liberdade, semi-

autonomia e semi-racionalidade do espírito. A vontade deste ente 

em formação não é ainda autônoma e para si-mesma, mas para-

outro, para os pais, para o marido, para o senhor, para o patrão, 

para a comunidade, para Deus e para o Estado. A energeia é o 

estado de alienação do logos e do espírito. É o estado de luta do 

logos contra a natureza e os instintos e contra si próprio.  

O problema deste estado não reside apenas na 

necessidade deste logos juvenil de lutar contra os instintos 

selvagens da natureza que ainda o dominam, mas, reside, ainda, 

na necessidade deste jovem logos em formação lutar contra a 

vontade opressora e dominadora do logos adulto que o forma, do 

outro-logos que pretende mantê-lo preso às cadeias da tutela e 

do estado de menoridade no qual ainda se encontra, do outro-

logos que pretende tomar para-si esta jovem consciência em 

formação e fazer dela uma extensão de sua velha consciência. A 

energeia é o estado de servidão do homem, onde a vontade do 

logos em formação deve obrar, servir e viver para uma vontade 

alheia: para a do pai, do marido, do senhor, do patrão, do padre, 

de Deus ou do Estado.  Energeia é o estado em que as 

potências criativas do logos são despertadas e desenvolvidas 



pelo logos adulto e já formado, não em vista deste mesmo logos 

em formação, deste mesmo logos que obra e se atualiza, mas 

em vista da vontade e do interesse deste logos alheio e exterior. 

Energeia, por isso, é o estado da contradição despertada e 

desenvolvida, é o estado desperto daquela contradição que, 

ainda adormecida, abalava e estremecia os sonhos infantis 

daquele bebê semisselvagem e semi-humano recém nascido. 

Energeia, por isso, por ser o estado da desigualdade, da 

diferença, da opressão e da luta, é a externalização e 

continuidade daquele estado contraditório e embrionário da 

dynamis, daquele estado ainda infantil e selvagem do logos. 

Entelécheia [ἐντελέχεια] significa a coisa, o logos, 

completa, pronta e acabada, não mais em seu estado de 

dynamis e energeia, mas como coisa em seu estado final, como 

coisa totalmente atualizada. Entelécheia é palavra composta 

pelos termos ἐντελής [completa, acabada, finalizada, ἐν-τελής - 

em-telos], mais ἔχω e o sufixo ία [o estado daquele que porta o 

telos]. Entelécheia significa o termo ou estado em que a coisa, o 

logos, já existe e porta todas as suas determinações potenciais 

em-si, por-si e para-si. Entelécheia significa o estado daquele 

que porta, que carrega, em si-mesmo, por-si-mesmo e para-si-

mesmo, em seu próprio interior, o termo final do processo, o 

estado daquele que porta, interior e exteriormente, a finalidade 

de sua vida em-si, por-si e para-si-próprio, e não mais para-outro.  

O homem adulto, aquele que ultrapassa a fase da 

menoridade e chega à fase da maioridade e da autonomia, que 

completa seu processo de formação e que é capaz de ser livre e 

racional em-si, por-si e para-si-mesmo, já é ser humano em 

entelécheia, em estado final e atual, plenamente pronto e 

acabado. Na maioridade da razão, o homem é uma totalidade 

bela e perfeita, não atuando nem realizando mais somente em-si, 

mas por-si e, fundamentalmente, para-si-mesmo.  

Enquanto a energeia é o estado de luta do logos 

contra a natureza, contra os instintos selvagens da vontade, 

enquanto a energeia é, ainda, o estado de luta do logos contra a 

alienação e a vontade do outro de mantê-lo no estado da 

menoridade, a entelécheia é o estado da luta, já vitoriosa, do 

logos em formação contra a vontade do logos adulto e já formado 

de conservá-lo no estado de menoridade do espírito. A 

entelécheia, por isso, é o estado da plenitude do homem, da 

plenitude da razão e da liberdade, da plenitude do logos e do 

espírito. A entelécheia é o estado da desalienação do logos, em 

que o homem não vive mais para-outro, mas só e inteiramente 

para-si-mesmo, para seu próprio logos e espírito, totalmente, 

interior e exteriormente, livre, sem senhor, sem pátria, sem 

patrão, sem Deus e sem Estado. Enquanto a dynamis é o estado 

da prosa e do prosear dos velhos a entelécheia é o estado da 

poesia e do poetizar dos jovens. A prosa, diz Hegel, é o logos-

linguagem do direito romano, é o logos-linguagem da retidão da 



norma e da exatidão da sentença, a prosa é a claridade do logos 

posto sobre um texto escrito transparente e positivo.   

A entelécheia é o estado de uma dupla vitoria do 

logos, da vitória do logos contra um duplo-outro: o outro-natureza 

e o outro-logos. O outro-natureza, a particularidade da vontade e 

dos desejos, o exército selvagem das forças da natureza, a turba 

barulhenta e indisciplinada dos instintos, é vencido pelo poder 

superior, disciplinador e ordenador do logos. O outro-logos, a 

turba barulhenta do exército do logos-alienado, do exército dos 

pais, do marido, da pátria, dos patrões, dos senhores, dos 

padres, dos pastores, da Igreja e do Estado, é derrotado pelo 

vigor, pela energia e pela dynamis deste logos jovem e recém 

iniciado na vida do espírito. O exército da alienação, as forças da 

conservação e da mesmidade do logos, o exército do logos velho 

e decadente, o exército do logos cansado, é vencido e eliminado 

pelo exército do logos dos jovens, do logos cheio de vida, do 

logos poético e sonhador, do logos verdadeiramente livre e 

racional em-si, por-si e para-si-mesmo.  

A beleza plástica e poética deste jovem logos, deste 

logos vivo e sonhador, derrota e suprime a beleza áspera, 

ríspida, dura e sem vida do logos matemático, do logos cinzento 

e científico dos velhos. O mundo, então, desabrocha para uma 

nova época e o espírito se desenvolve efetivamente como 

espírito, como poesia, como canção, como música, como dança, 

como obra-de-arte, como espírito poético-poiético, como o 

espírito de um artesão artístico, de um artesão que molda e 

constrói a beleza do mundo como se molda e se constrói a 

beleza de uma obra-de-arte. O mundo torna-se, então, não mais 

o mundo atávico, cansado, descolorido e sempre igual dos 

velhos decadentes, dos velhos cientistas e dos velhos arquitetos, 

dos arquitetos-matemáticos, dos arquitetos-economistas, mas o 

mundo dos arquitetos-poetas.  O mundo torna-se, então, não 

mais o mundo letárgico dos mortos, mas o mundo dos vivos e 

ativos para a vida. 

Assim como o logos é ontologicamente anterior às 

suas manifestações, também a entelécheia é ontologicamente 

anterior à dynamis. O movimento, assim, é atualização, é kinesis, 

é passagem da potência ao ato e do ser em-si ao ser em-si e 

para-si, tendo o ato como princípio e pressuposto. A dynamis é 

aquela que contém a priori toda a realidade a posteriori como 

potência e capacidade para vir-a-ser. A energeia é o estado de 

permanente ação e atualização das potências virtuais da 

dynamis. A entelecheia não é somente o resultado a posteriori do 

movimento, a entelécheia é aquela que está sempre ali, de 

maneira imanente e potencial na força da dymanis, como 

também é aquela que está sempre ali nas produções e 

realizações da energeia, dirigindo e conduzindo todos os 

incontáveis momentos de atualização da energeia.  



3.3. Tríade dialética: abstrato, concreto e absoluto 

Abstrato [Abstrakt]: originário do latim abstrahere, 

significa a ação de levar alguma coisa puxando. É a ação de 

arrancar, desgarrar ou retirar algo desta coisa. Abstrair é o ato de 

isolar, destacar, separar uma fatia, aspecto ou fragmento da 

realidade para tomá-la em si e por si mesma, como se fosse toda 

a realidade. O termo abstrato confunde-se com o termo 

momento, que consiste em analisar detalhada e meticulosamente 

todas as relações e determinações de uma coisa, consigo 

mesma e com o outro, separada de sua relação com a totalidade 

da realidade. Abstrato pode adotar vários sentidos durante o 

processo expositivo da coisa, pode significar o imediato e o 

aparente da coisa, o exterior e o visível da coisa, o aspecto 

simples e superficial da coisa, o aspecto geral e indeterminado 

da coisa. O subjetivo, o particular, o imediato, o aparente, o 

sensível, o primeiro, o positivo da coisa serão sempre 

compreendidos como momentos abstratos da coisa. A coisa 

como coisa-em-si, como coisa indeterminada, será, por isso, 

considerada sempre uma coisa abstrata. Por outro lado, será 

considerado também abstrato o momento da objetividade, da 

mediação, da negação, do interior, do não aparente, do não 

visível, da negatividade da coisa, o momento para-si da coisa, 

quando analisado separadamente do momento imediato e 

positivo e do em-si da coisa, da coisa concrescida. Será abstrato 

qualquer que seja o lado ou aspecto da coisa, seja em-si ou 

para-si, quando analisados estática e isoladamente, fora do 

movimento e da relação com a totalidade da coisa. Tanto o 

positivo quanto o negativo serão concebidos como abstratos 

enquanto não estiverem ultrapassados e suprassumidos pelo 

movimento concrescente supremo e totalizador do conceito da 

coisa. O abstrato, portanto, é o ser desgarrado. 

 

Exemplos:  

1) O saber empírico do homem comum, o saber de 

um único indivíduo, o saber que se funda somente na 

experiência pessoal, será sempre abstrato na medida em que é 

um saber imediato e superficial sobre a realidade.  

2) Todo saber científico, toda divisão científica do 

saber, será sempre abstrato, pois, enquanto científico, tal saber 

se ocupa do estudo de um fragmento desgarrado, isolado e 

particular da realidade, sem relacioná-lo com o todo desta 

mesma realidade.  

3) Numa obra filosófica, será considerado abstrato e 

superficial todo estudo de um fragmento fatiado desta obra 

quando não relacionado com a totalidade dos capítulos e 

questões desenvolvidos nesta mesma obra.  

 



Concreto [Konkret]: originário do latim concretus, 

significa o crescido, o acrescido e o concrescido por agregação. 

Concreto é a síntese concrescida da coisa. Concreto significa o 

momento do em-si e para-si, da síntese e da totalidade da coisa. 

Concreto é a coisa vista como a síntese de suas múltiplas 

determinações: imediatas e mediatas, positivas e negativas, 

externas e internas, visíveis e não visíveis, sensíveis e 

suprassensíveis. O concreto é o momento supremo do processo 

de investigação, conhecimento, manifestação, desvelamento, 

produção e negação da coisa. O concreto é a negação da 

negação da coisa. O concreto nunca pode ser alcançado isolado 

e individualmente. Qualquer que seja a atividade individual seu 

resultado será sempre abstrato e incompleto. O concreto, ainda 

que seja produto do pensamento, da atividade intelectual, será 

visto sempre pela dialética como resultado de uma ação coletiva 

e combinada, de uma ação racionalmente articulada, com 

começo, meio e fim inteligivelmente postos e pensados. O 

concreto, por ser resultado de um trabalho coletivo, do trabalho 

do negativo, será compreendido pela dialética como a única 

coisa sumamente bela, plena e perfeita da realidade. O 

imperfeito, o inacabado, o incompleto e a fealdade, por serem a 

obra de mãos e intelectos particulares, serão sempre 

considerados obras abstratas. Numa obra coletiva, a ação do 

particular, seja a ação de pensar ou de produzir, será sempre 

vista como mero momento abstrato, provisório, imperfeito, 

evanescente e inacabado desta obra, será sempre vista como 

mero estágio ou etapa da longa marcha das mãos e do 

pensamento rumo ao acabamento, à plenitude, à perfeição e à 

beleza do concreto e da negação da negação. Concreto é aquele 

que, por ser o ser concrescido da realidade, por ser aquele ente 

fortalecido que congrega em si próprio o conjunto das 

determinações da coisa, é o forte e inabalável, é o que não sofre 

o poder aniquilador do negativo. O abstrato, por ser formado por 

apenas uma, ou poucas determinações, é o fraco e o frágil da 

realidade, é o que não tem a força suficiente em si próprio para 

resistir aos abalos aniquiladores do negativo. Por isso, no 

movimento dialético da realidade, o abstrato é o evanescente 

que sempre se deixa abalar e aniquilar pela força e pela violência 

destruidora do negativo. 

Exemplo ordinário de concreto: o concreto da 

construção civil. O concreto, ali, é concreto porque é o 

concrescido, o sólido, o forte e o inabalável, porque é a mistura 

perfeitamente combinada e congregada de todos os elementos 

da coisa: da água, da areia, do cimento e da pedra. Cada um 

destes elementos tomados separados e isolados como coisas 

em-si, por-si e para-si, como coisas arrancadas e desgarradas da 

realidade e do concrescido do todo, são coisas abstratas, fracas 

e frágeis, que não resistem ao poder e à força aniquiladora do 

negativo. O concreto da construção civil é concreto porque é a 

síntese congregada de todos estes elementos, porque é o 



produto, o resultado, da atividade coletiva e combinada de todos 

os intelectos e mãos daquela obra, das mãos e do intelecto 

daquele que põe a areia, daquele que põe a pedra, daquele que 

põe o cimento, daquele que põe a água e daquele que abala e 

estremece todos estes elementos misturados, ao fazer a 

betoneira rodar e fundir violenta e necessariamente todos estes 

elementos individuais, num único e mesmo sólido elemento da 

realidade. O concreto surge, ali, pela ação da negação do ser-aí 

individual de cada elemento isolado, pela ação da mistura e da 

congregação de todos estes elementos num único e mesmo 

elemento concrescido, pelo agitar, pelo chacoalhar, pelo 

estremecer, pelo abalar, pelo turbilhonar e pelo revolucionar da 

roda que gira todos estes elementos individuais e os obriga 

violentamente a se unirem e se fundirem num único e novo ser: o 

ser revolucionado e concrescido do concreto. Apesar de os 

elementos individuais serem negados no seu ser-aí individual, 

eles permanecem conservados no turbilhão e na universalidade 

da coisa concrescida, eles permanecem vivos como partes 

subordinadas e atuantes de um todo concreto e real. O concreto 

é concreto, portanto, porque é a síntese de múltiplas 

determinações e, por isso, a unidade do diverso. Por isso, só o 

que é concreto tem a força, o poder e a solidez necessárias para 

suportar o peso do todo e resistir aos abalos destruidores do 

negativo.  

 

Absoluto [Absolut]: originado do termo latino 

absolūtus, absoluto significa o mesmo que concreto. É o 

resultado, o termo final, positivo, pleno e acabado de um 

processo. Absoluto é a realidade em sua determinação efetiva e 

concreta tomada enquanto resultado, resultado último construído 

pela ação do pensamento. A realidade como resultado positivo 

se apresenta na forma do Absoluto. O absoluto é o concluído. O 

acabado. O terminado. O pronto. O finalizado. O não 

determinado. O não condicionado. O efetivamente positivo. O 

que não sofre alterações em seu estado positivo. O que se 

mantém sempre em seu estado positivo. O livre. O livre de toda 

determinação negativa. O livre da particularidade. O livre da 

culpa. O livre do pecado. O inocente. 

Absoluto é o não dependente. O não relativo. O que 

não está preso ao particular. O que está livre do particular. O que 

existe em si e para si. O que está livre de toda determinação 

negativa. O que é total. O que é completo e perfeito em si 

mesmo. Aquele que é puro e sem misturas que o corrompem. 

Aquele que porque é puro é livre de toda culpa e de todo pecado. 

Aquele que porque não possui mistura com o que lhe corrompe 

não sofre alterações em sua natureza. Aquele que permanece 

eternamente em seu estado positivo. Na religião, o termo 

absoluto é empregado para significar o próprio Deus. 



Em Hegel, o termo absoluto, além de receber todas 

estas significações, significa, ainda, o momento do Espírito, da 

síntese e da unidade mediada, da unidade que contém em si o 

momento do negativo e da diferença, do negativo e da diferença 

suprassumidos e elevados ao modo da identidade. Em Hegel, o 

absoluto significa a verdade como totalidade, como contradição 

resolvida, como unidade da identidade com a diferença, como 

resultado positivo do movimento dialético das categorias. 

O termo absoluto enquanto fim, acabamento ou 

resultado positivo de um processo possui, também, origem e 

significado no Direito. Os termos latinos ab-solvo ou ab-solutum 

podem significar estar livre de2, assim como absolvĕre significa 

                                                           
2
 Vide Lewis & Short: A Latin Dictionary – Perseus Digital Library. Lewis e 

Short listam, entre muitos outros, os seguintes empregos e significados dos 
termos absolvo e absolutum na língua latina: 1) To free from (Ciceronian): ut 
nec Roscium stipulatione alliget, neque a Fannio judicio se absolvat, extricate 
or free himself from a lawsuit, Cic. Rosc. Com. 12: “longo bello,” Tac. A. 4, 23: 
caede hostis se absolvere, to absolve or clear one's self by murdering an 
enemy, id. G. 31.—With gen.: “tutelae,” Dig. 4, 8, 3; hence. In judicial lang., t. 
t., to absolve from a charge, to acquit, declare innocent; constr. absol., with 
abl., gen., or de (Zumpt, § 446; “Rudd. 2, 164 sq.): bis absolutus,” Cic. Pis. 39: 
“regni suspicione,” Liv. 2, 8: judex absolvit injuriarum eum, Auct. ad Her. 2, 13; 
so Cic. Verr. 2, 1, 29 al.: “de praevaricatione absolutus,” id. Q. Fr. 2, 16.—In 
Verr. 2, 2, 8, § 22: hic (Dionem) Veneri absolvit, sibi condemnat, are dativi 
commodi: from the obligation to Venus he absolves him, but condemns him to 
discharge that to himself (Verres).—With an abstract noun: fidem absolvit, he 
acquitted them of their fidelity (to Otho), pardoned it, Tac. H. 2, 60. 2) In rhet. 
lang., unrestricted, unconditional, absolute: “hoc mihi videor videre, esse 
quasdam cum adjunctione necessitudines, quasdam simplices et absolutas,” 
Cic. Inv. 2, 57, 170. 2) In gram. a) Nomen absolutum, which gives a complete 
sense without any thing annexed, e. g.: “deus,” Prisc. p. 581 P. b) Verbum 
absolutum, in Prisc. p. 795 P., that has no case with it; in Diom. p. 333 P., opp. 
inchoativum. c) Adjectivum absolutum, which stands in the positive, Quint. 9, 3, 

absolver: declarar o acusado livre de toda condenação. Nos 

tribunais, o absolvido é aquele que, depois de lançada sobre ele 

determinada acusação ou predicado negativo, mediante provas e 

argumentos, demonstra racionalmente a falsidade da acusação e 

da negatividade que lhe são imputadas. O absolvido é aquele 

que, mediante rigorosa e trabalhosa demonstração racional, se 

mostra, ao final do processo acusatório, estar livre de toda 

impureza, de toda infâmia, de toda culpa, de todo pecado, de 

toda particularidade e de toda negatividade e corrupção, 

retornando, assim, ao estado positivo originário, ao princípio ou 

momento que antecede imediatamente o começo do processo 

acusatório. A declaração de pureza e inocência emitida pelo juiz 

suprime e resolve todas as críticas e acusações, toda a 

negatividade, lançadas contra o acusado. Ao final do processo 

acusatório, ao final do julgamento, ao final do juízo, o absoluto 

retorna, assim, ao seu estado de dormência e quietude original 

onde supera todas as críticas e predicados negativos que o 

retiravam de sua sublime e perfeita identidade. 

Em Hegel, além dos significados acima 

mencionados, o absoluto possui também este significado jurídico, 

sendo aquele que durante o longo processo dialético produz e 
                                                                                                                                            
19.—Adv.: absŏlūtē , fully, perfectly, completely (syn. perfecte), distinctly, 
unrestrictedly, absolutely, Cic. Tusc. 4, 17, 38; 5, 18, 53; id. Fin. 3, 7, 26; id. 
Top. 8, 34 al.—Comp., Macr. Somn. Scip. 2, 15.  
(http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0059:entr
y=absolvo).  
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acolhe o negativo para, logo em seguida, através da síntese e do 

caminho de volta em direção ao princípio originário de todo o 

processo, da unidade e da identidade, negá-lo, através da 

negação da negação, restaurando e devolvendo ao processo 

toda a positividade tomada desde o começo como ponto de 

partida. Em Hegel, a negação e a diferença têm sua origem, sua 

vida e existência no próprio absoluto, sendo meros momentos, 

instrumentos, pontos de passagem e de desenvolvimento da 

identidade e da unidade. Nele predominam inteiramente o 

absoluto enquanto princípio e resultado e a positividade total do 

processo. O absoluto, o totalmente idêntico a si mesmo, está 

inteiramente presente no começo enquanto princípio, no fim 

enquanto retorno e resultado e no completo desenrolar de suas 

mediações. O absoluto é o único que é princípio, meio e fim para 

si próprio. Tudo o mais o tem como seu pressuposto.  

 

Resumo da tríade abstrato concreto e 

absoluto: 

A tríade abstrato, concreto e absoluto corresponde 

às mesmas tríades an-sich, für-sich e an und für-sich e dynamis, 

energeia e entelécheia. A tríade contém, em seu interior, dois 

movimentos distintos e complementares: 1) do abstrato ao 

concreto e 2) do concreto ao absoluto. O concreto aparece, 

assim, como o termo médio entre ab/strato e ab/soluto. 

Primeiro movimento: do abstrato ao concreto. Da 

Singularidade à Universalidade. Momento da formação dos 

vários concretos e dos vários universais. Os vários elementos 

singulares e abstratos são recolhidos, reunidos, combinados, 

ajustados, misturados e harmonizados entre si pelo logos dentro 

de certa universalidade.  

Segundo movimento: do concreto ao absoluto. Da 

Universalidade à Totalidade. Momento do conjunto da obra 

pronta e acabada. Os vários elementos concretos são recolhidos, 

reunidos, combinados, ajustados, misturados e harmonizados 

entre si pelo logos dentro da Totalidade.  

Primeiro movimento. Todos os termos que se 

movem do abstrato ao concreto são compostos de um misto de 

abstrato e concreto, de singularidade e universalidade, de 

imediato e mediato, de identidade e diferença, de positividade e 

negatividade, de em-si e para-si, e assim por diante. Tudo, 

assim, move-se partindo do abstrato rumo ao concreto, do 

singular ao universal, do imediato ao mediato, da identidade à 

diferença, da positividade à negatividade, do em-si ao para-si. 

Nesta marcha do abstrato ao concreto, cada novo estágio, cada 

nova etapa, é uma negação do estágio  anterior, do estágio posto 

inicialmente, da etapa mais abstrata, é a superação da 

imediatidade e da singularidade e sua elevação rumo a uma 

etapa mais universalizada, desenvolvida e concreta.  



Segundo movimento. O último estágio desta 

marcha, a última etapa deste elevar-se, é o estágio final cujo 

resultado surge na forma do absoluto. Enquanto o concreto é a 

reunião e a negação da autonomia e da autossuficiência dos 

diversos elementos singulares e abstratos e sua elevação dentro 

de certa universalidade superior, o absoluto é a negação destas 

muitas negações e universalidades parciais produzidas pelo 

concreto e agora elevadas ao momento derradeiro da totalidade. 

O absoluto enquanto resultado último e derradeiro deste vir-a-ser 

do abstrato ao concreto é a liquidação e a superação definitiva 

da dualidade abstrato-concreto e a fusão ou fundição desta 

dualidade na forma da Identidade e da Totalidade.  

Ainda que o concreto e o absoluto devam ser 

compreendidos como termos diferentes e opostos, entre ambos 

subsiste um elemento comum que os identifica: ambos são 

sempre resultado, e não ponto de partida, do vir-a-ser do 

processo. O concreto, assim como o absoluto, portanto, é 

resultado e não ponto de partida do vir-a-ser da coisa. Porém, 

enquanto o absoluto é o resultado último e definitivo deste vir-a-

ser, é a coisa-feita, é a realidade da coisa em sua etapa 

plenamente acabada e consumada, o concreto é o resultado 

intermediário e parcial deste vir-a-ser, o concreto é o vir-a-ser na 

forma da coisa-sendo-feita.  

A identidade também aparece entre os termos 

abstrato e absoluto. Ainda que ambos os termos sejam diferentes 

e opostos entre si, sendo um o ponto de partida absoluto e o 

outro o ponto de chegada absoluto, ambos se identificam no fato 

de estarem fora-do-vir-a-ser-da-coisa. O abstrato está aquém e o 

absoluto além deste vir-a-ser. O abstrato é o ponto de partida 

inicial do processo, é o momento ainda estático, imóvel e aquém 

do vir-a-ser da coisa. O absoluto, por sua vez, é o ponto de 

chegada e resultado final do processo e, como o abstrato, é o 

momento estático, imóvel e além do vir-a-ser da coisa.  

O movimento total da coisa pode, assim, ser 

definido, em primeiro lugar, como o movimento que vai do 

abstrato ao absoluto tendo o concreto como seu termo 

intermediário. Em segundo lugar, o movimento total da coisa 

parte do ponto imóvel e estático da realidade na forma do 

abstrato para retornar a este mesmo ponto agora na forma do 

absoluto. A diferença, a oposição e a negatividade contidas na 

universalidade do concreto trabalham, assim, em vista da 

restauração da imobilidade e da positividade iniciais contidas na 

precariedade do abstrato. Neste retorno ao berço da ideia, da 

positividade e da imobilidade iniciais do processo a coisa 

aparece como coisa real, pronta, feita, bela e total. 

Neste movimento, tudo o que aparece mais tarde 

como resultado na forma do absoluto já estava contido implícita e 



potencialmente na forma da dynamis. Por isso, o movimento total 

é uma kinesis, é vir-a-ser do que era, é a atualização e 

explicitação da dynamis através da energeia até a forma superior 

da entelécheia.  

Exemplo ordinário desta tríade: a bela totalidade 

de uma obra da construção civil.  

1) O abstrato como ponto de partida inicial do 

processo: a ideia da obra na forma dos vários projetos de 

engenharia, dos projetos ideais que pensam as estruturas 

fundamentais da obra, tais como o civil, o hidráulico e o elétrico, 

assim como o projeto arquitetônico que, ainda em pensamento e 

apenas idealmente, dará a esta obra a beleza e a harmonia de 

toda grande obra-de-arte. Em conjunto, os vários engenheiros e 

arquitetos fabricarão a obra, ainda, e somente ainda, em 

pensamento e como idealização do intelecto. Ainda na forma do 

abstrato, estará disponível, e disperso pelo palco da realidade, o 

conjunto dos elementos materiais desta obra: a pedra, a areia, o 

cimento, o cal, a água, o tijolo, o ferro, o arame e assim por 

diante. Tudo aqui, seja como ideia seja como matéria, encontra-

se ainda no aquém da obra, no imediato, disperso e 

indeterminado da realidade. O abstrato é a coisa na forma da 

ideia-da-coisa e da coisa-a-ser-feita. É a coisa no mero estado 

do em-si e da dynamis do logos. O passo seguinte será o do 

para-si e da energeia, será o de dar forma real e concreta ao 

ideal abstrato e indeterminado desta obra. 

2) O concreto como termo intermediário do 

processo: as mãos do operário, dos vários operários desta obra, 

começam, então, a obrar e a tomar para-si o trabalho de efetuar 

a obra, de trazê-la para a realidade dos entes e do mundo em 

geral. Começa o trabalho do negativo, o trabalho de arrancar a 

obra do papel, de recolher, reunir e misturar os múltiplos e 

dispersos elementos desta obra dentro de um mesmo conjunto e 

de uma mesma universalidade. De imediato, são construídas as 

escavações e estruturas fundamentais desta obra. Serão 

construídas suas plataformas de base. Em seguida, serão 

levantadas sua ossatura, suas pernas, seu tronco, sua 

musculatura e sua estrutura vertical. Em seguida, a estrutura 

vertical, ainda vazia, será preenchida pelas paredes e pelos 

tijolos que serão postos ordenadamente uns sobre os outros. O 

trabalho do negativo, o logos do concreto, assim, preenche com 

sua ação prática e real a estrutura abstrata da obra, dando vida 

às salas, aos quartos, aos corredores e às diversas peças 

individuais deste concreto em construção. O logos desta obra, 

que inicialmente é apenas pensamento, logo se torna logos em 

ação, em ação de fazer e construir. O mesmo logos se torna, 

ainda, no evoluir do processo, logos-linguagem, pois será preciso 

ordenar, será preciso dar ordens às muitas vontades individuais, 

às muitas mãos e braços que se lançam na ação de construir, 



será preciso dizer o que deve e como deve ser feito, será 

preciso, ainda, unificar, disciplinar, conjugar, sistematizar e 

unificar as muitas ações e vontades particulares deste logos em 

ação num único e mesmo logos. O logos, assim, partindo de sua 

forma mais elementar, o logos-ideia, torna-se logos-ação, logos-

direção, logos-linguagem e, finalmente, logos-ordenação. Neste 

processo, a ideia diretriz e meta final do logos não está presente 

apenas no começo da obra como mera dynamis nem apenas no 

final como entelécheia, como atua o tempo todo em cada um dos 

momentos da energeia e da construção das diversas partes da 

obra. Em todos os seus múltiplos momentos e pormenores, 

opera sempre o mesmo logos, a mesma ideia e a mesma 

finalidade última da obra. O concreto, assim, é o estado do para-

si e da energeia do conjunto de todas as formas e manifestações 

do logos. 

3) O absoluto como totalidade e termo final do 

processo: uma vez postas e levantadas as estruturas 

fundamentais, uma vez determinados os limites externos desta 

obra, uma vez que as paredes já fecharam o vazio de seu 

esqueleto vertical, uma vez construídas as várias unidades 

individuais desta obra, uma vez determinadas as formas e os 

limites internos desta obra, uma vez que todos os detalhes do 

projeto ideal já estão concluídos, postos e efetivados na 

realidade a obra encerra seu movimento e avança para o estágio 

final do absoluto, para o estágio final da quietude e da 

imobilidade enquanto obra feita. Uma vez encerrado o processo 

de formação e atingido seu telos, a obra passa a ser obra para o 

desfrute e o gozo do usuário. A obra acabada, porém, ainda 

permanece no estado da particularidade, pois como obra feita 

para o homem é obra feita para ser desfrutada no interior de uma 

polis, no interior de um cosmos composto por muitas outras 

universalidades, tais como outras obras de moradia, praças, 

ginásios, escolas, universidades, museus, fábricas, estações de 

transporte, hospitais e assim por diante.  

No interior da polis, nossa obra ainda permanece no 

estado de mero concreto e de mera universalidade particular. 

Nossa obra permanece ainda no estado de mera Ding, no estado 

de mera coisa sensível e individual. Por isso, será preciso, ainda, 

construir novas obras que completem a vida e o sentido desta 

obra. Além do conjunto destas obras manuais será preciso, 

ainda, construir o conjunto das obras do espírito, como as leis, a 

defesa, a gestão pública e o sistema de governo. Esta cidade, 

ainda que seja uma totalidade, continua sendo uma totalidade 

parcial, pois é preciso construir outras cidades com as quais 

deverá conviver e se relacionar. Este conjunto de cidades 

convive ainda dentro de determinada nação que precisa, por sua 

vez, se relacionar com o conjunto das outras nações. A 

organização desta suma totalidade, do conjunto sistematizado, 

belo e harmônico destas muitas universalidades será, portanto, o 

verdadeiro trabalho do logos e do concreto da realidade. O 



sistema de nações, como coisa viva e universal para além das 

meras obras individuais e parciais das cidades, para além da 

mera Ding, torna-se, assim, uma Sache, uma coisa que é 

produto da ação combinada das mãos e do intelecto, uma coisa 

que é produto do trabalho dirigido e coletivo do espírito. O logos 

dialético e verdadeiro será, assim, o logos capaz de colher, 

recolher, reunir, unificar, organizar, ordenar e sistematizar o 

conjunto destas muitas determinações e universalidades dentro 

de uma única e mesma totalidade bela e perfeita. O logos 

verdadeiro, portanto, é o logos que viaja, marcha, concresce e 

evolui na direção da suma beleza, da suma harmonia, da suma 

sistematicidade, da suma totalidade e da suma universalidade. 

Uma vez consumada sua obra o logos, então, finalmente 

descansa, adormece e goza de prazer diante da beleza e da 

maravilha de sua própria produção. O absoluto, assim, é o 

estado do em-si e para-si, é o estado da entelécheia do logos, do 

logos enquanto totalidade plenamente pronta, ordenada e 

consumada. 

No mundo efetivamente universalizado do logos, a 

mera ação de construir uma obra civil de moradia pressupõe e 

exige a construção de uma cidade. Esta, por sua, vez, pressupõe 

e exige a construção de várias cidades com quem irá se 

relacionar. As várias cidades exigem a construção de uma nação 

e esta, finalmente, exige, para efetivação de sua verdadeira 

realidade, a construção de um sistema internacional de nações 

dentro do qual existirá como membro e parte ativa deste sistema. 

Visto de maneira inversa, a existência de um sistema 

internacional de nações exige e pressupõe todas as realidades 

que o antecedem e, assim como o sistema maior é condição 

indispensável para a existência dos sistemas menores, também 

os sistemas e realidades menores, também o seu múltiplo, são 

pressupostos indispensáveis para a existência desta realidade 

única total e maior. 

No universo dialético do logos, assim, o abstrato é 

não apenas condição e ponto de partida, mas meta e finalidade 

implícitas para o vir-a-ser efetivo e explícito do absoluto. O 

absoluto tem o abstrato e suas várias sínteses, seus vários 

concretos, como sua condição e pressuposto imanentes. O 

absoluto, assim, não é somente a meta consumada e o resultado 

último deste vir-a-ser do abstrato e do concreto, mas princípio e 

ponto de partida efetivo de todo o processo. A meta, a finalidade, 

a ideia diretriz do logos estão sempre vivas, ativas e presentes 

em todos os movimentos do logos, seja como abstração, 

imediação, potência e dynamis, seja como mediação, concreção, 

negação e energeia, seja como resultado final plenamente pronto 

e consumado na forma da entelécheia. 

 

Superação e Reconciliação - Aufhebung e 

Versöhnung 



O momento do em-si e para-si é o momento do 

retorno do para-si ao si-mesmo, da superação [Aufhebung] da 

oposiçãos entre o si-alienado e o si-estranhado e da 

reconciliação [Versöhnung] do si dentro de uma mesma unidade 

positiva. Neste retorno, após passar pela Aufhebung, chega-se 

ao momento derradeiro da reconciliação [Versöhnung] em que o 

si-alienado é negado e aniquilado pela superioridade do para-si, 

e o Si se torna, assim, em-si e para-si mesmo.  

Como se sabe, Aufhebung, por possuir um duplo e 

contraditório sentido, é uma palavra que não possui tradução 

direta para as línguas não germânicas, podendo ser traduzida 

para o português por termos como suprassumir ou superar. Na 

língua alemã, o substantivo Aufhebung significa tanto negar e 

aniquilar quanto guardar e conservar. O verbo aufheben, do qual 

Aufhebung se origina, pode significar tanto levantar e suspender 

quanto guardar e conservar alguma coisa. Ao ser elevada e 

suspendida, uma coisa, assim, é negada, arrancada e retirada de 

sua posição inferior e estática. Ao ser elevada e suspendida, 

uma coisa assim, é negada em seu ser-aí fixo, imóvel e estático, 

é abalada, estremecida, agitada e lançada para o alto de seu vir-

a-ser. Neste mesmo movimento, o ser-essencial da coisa é ao 

mesmo tempo guardado e conservado dentro desta nova coisa. 

Neste movimento total, a coisa é inicialmente 

negada em seu mero ser-aí-potencial e lançada para fora-de si 

no movimento da vida, como a semente enterrada que ao brotar 

é lançada para fora da terra e emergida no ascendente da luz. 

Ao brotar para a vida, ao sair do interior de si-mesma, ao emergir 

para a exterioridade do mundo, a planta se levanta e se 

desenvolve guardando, conservando e carregando dentro de si 

todas as potencialidades ocultas que já existiam em si-mesma no 

interior da semente.  

Neste levantar e emergir, a vida meramente 

abstrata e potencial contida no interior da semente é negada, 

abalada e estremecida em seu ser-aí positivo e lançada para a 

exterioridade da luz. Neste emergir, a vida se torna vida em 

movimento, vida em ascendência, vida que nega o breu do 

subterrâneo e marcha para cima em busca da iluminação e da 

luz. Neste elevar-se para a vida, todos os desejos de 

estabilidade, todas as forças conservadoras, todos os 

impedimentos e obstáculos ao florescimento pleno da vida são 

derrotados e vencidos pela força, pela dynamis, pelas potências 

vitais contidas no interior da semente.  

Nesta luta pela vida, são vencidas todas as 

oposições, todos os conflitos, todas as contradições e todos os 

inimigos que lutam contra a vida e seu florescimento pleno e 

total. São vencidas e ultrapassadas todas as limitações impostas 

pelo próprio ser-aí da semente, como o ser-aí da casca, sua 

rigidez e sua espessura; são vencidos e ultrapassados todos os 



obstáculos externos como a rigidez e a espessura do ser-aí do 

solo, como as pragas, as doenças e os parasitas, os ser-aí-

alienados da vida da planta, que logo aparecem para sugar suas 

energias vitais, para viver de sua seiva e de sua vida; são 

vencidos, ainda, os obstáculos postos pelo desejo de outras 

plantas iguais a ela de ocuparem o seu lugar, de lhe impedirem o 

acesso à água, ao ar, ao calor e à luz.  

Ao emergir para a vida, ao partir a casca de seu 

ser-aí imediato, ao levantar-se do solo e marchar para cima, para 

a ascendência da luz, a planta nega e aniquila todos os limites e 

barreiras, internos e externos, que são postos neste movimento. 

Ao se elevar e se pôr para a vida a partir de si-mesma, a partir de 

suas próprias forças e potências interiores, a partir de sua 

dynamis fundamental, ao vencer todos os obstáculos postos ao 

seu livre desenvolvimento, ao derrotar e aniquilar todos os 

parasitas e sanguessugas que desejavam viver de sua própria 

seiva vital, ao viver como ser livre e independente, a planta vive, 

então, em-si, por-si e para si-mesma na plenitude da vida e da 

luz.  

A planta alcança, assim, o momento da Aufhebung 

e da Versöhnung hegelianas. A planta vive, assim, no estado 

pleno da superação e da reconciliação. Superação no sentido de 

haver não apenas negado e ultrapassado, mas conservado e 

guardado agora como planta desenvolvida todas as potências 

iniciais de seu ser-aí como semente, e reconciliação no sentido 

de haver vencido todos os obstáculos e sujeitos estranhos que a 

negavam e a desejavam para si, que a desejavam como suporte 

e sustentáculo para suas vidas ociosas e improdutivas, e viver 

agora em-si, por-si e para-si própria, como, de certo modo, vivia 

embrionariamente a semente lançada no solo. Ao viver deste 

modo, a planta se reconcilia com o ser-em-si da semente, a 

planta reata o elo de ligação havido entre ambas e rompido no 

momento da germinação, retornando a ela na mesma medida em 

que, a partir dela, novas sementes serão lançadas para o fundo 

da terra e novas vidas emergirão outra vez na paisagem do 

mundo.  

A dialética hegeliana deve ser compreendida, 

assim, como a marcha consciente do logos em busca da 

superação e da reconciliação total e absoluta de sua arkhé, de 

sua dynamis e de sua entelécheia com o mundo, com a realidade 

criada e desenvolvida por sua energeia: a unidade indivisível e 

inalienável do todo enquanto pensamento com o todo enquanto 

realidade.  

 

 

 

 



4. A Enciclopédia das Ciências Filosóficas 

A Enciclopédia das Ciências Filosóficas (Heidelberg 

1817-1830) é uma obra em que Hegel apresenta o conjunto de 

sua filosofia como sistema. Por sistema e saber enciclopédico, 

Hegel entendia um saber filosófico capaz de apreender num 

mesmo pensamento o conjunto de todas as manifestações 

racionais da realidade, tanto no campo da natureza quanto no 

campo do espírito, como na lógica, na alma humana, na 

consciência e nas estruturas sociais. Ao contrário das 

enciclopédias de seu tempo, que apresentavam a ciência na 

forma de um agregado aleatório e anárquico de verbetes 

filosóficos, como uma mera coleção de informações, a 

Enciclopédia de Hegel é a apresentação do saber na forma de 

um organismo vivo, com princípio meio e fim e dotado de todas 

as suas conexões lógicas e necessárias.  Para dar conta desta 

organização sistêmica da realidade, Hegel organiza a 

Enciclopédia das Ciências Filosóficas de acordo com a seguinte 

divisão triádica: Ciência da Lógica, Filosofia da Natureza e 

Filosofia do Espírito. A Fenomenologia do Espírito pertence à 

segunda parte da primeira seção [O Espírito subjetivo] da 

Filosofia do Espírito e será concebida na Enciclopédia como uma 

parte do sistema – e não mais como uma introdução ao sistema 

como concebia Hegel na fase de sua redação em 1808. 

1) Ciência da Lógica: divide-se em três seções – 

Ciência da Lógica (1812-1816). 

1) Ser: qualidade, quantidade e medida. 

2) Essência: essência, fenômeno e 

efetividade. 

3) Conceito: subjetivo, objetivo e ideia 

[absoluta]. 

2) Filosofia da Natureza: divide-se em três seções 

– Filosofia da Natureza (ECF 1817): 

1) Mecânica. 

2) Física. 

3) Física orgânica: natureza mineral, 

vegetal, animal e humana. 

3) Filosofia do Espírito: divide-se em três 

seções.  

3.1) Espírito subjetivo: 

a) Antropologia: estudo da alma humana. 

b) Fenomenologia: Fenomenologia do 

Espírito (Jena 1808). 

c) Psicologia: o espírito teórico, o espírito 

prático, o espírito livre. 

3.2) Espírito objetivo: Princípios da Filosofia 

do Direito (Berlim 1820) e Preleções 



sobre a Filosofia da História (Obra de 

Hegel publicada postumamente a partir 

de seus próprios manuscritos e de 

anotações de aulas tomadas por seus 

alunos ministradas durante um período  

que se estende de 1822 a 1830). 

a) Direito: o direito abstrato – posse, 

propriedade e contrato. 

b) Moralidade: a sociedade civil burguesa. 

c) Eticidade: família, sociedade civil e 

Estado. 

3.3) Espírito absoluto:  

a) Arte – Lições sobre Estética ou Filosofia 

da Arte (Conjunto de cursos ministrados 

por Hegel na Universidade de 

Heidelberg, no verão de 1818 e na 

Universidade de Berlim, no inverno de 

1820-1821, nos verões de 1823 e 1826 e 

no inverno de 1828-1829). 

b) Religião revelada – Lições sobre a 

Filosofia da Religião (ECF 1817). 

c) Filosofia – Lições sobre a História da 

Filosofia (1816) e Ciência da Lógica 

(1812-1816). 

4.1. A tríade Logos, Natureza e Espírito 

A divisão triádica da Enciclopédia das Ciências 

Filosóficas corresponde à divisão dialética entre logos, natureza 

e espírito. 

1) Logos: é o momento em-si do Espírito. 

Logos é o momento do Espírito como Ideia. No logos como a 

arkhé de toda existência, o que é e existe é e existe apenas 

idealmente, potencialmente e virtualmente, pois não passou 

ainda à exterioridade e à realidade. A coisa existe apenas 

categorialmente, mas não ainda conceitualmente. A coisa existe 

conceitualmente somente após percorrer a totalidade de suas 

manifestações. A Ciência da Lógica é a análise totalmente formal 

e a priori do logos enquanto Ser, Essência e Conceito. A ciência 

da lógica é ciência especulativa, é ciência abstrata do logos, do 

conjunto das determinações ontológicas do logos. Não é um 

instrumento do saber mas saber especulativo do ser. 

1.1) Ser: análise das determinações lógicas e 

abstratas do ser-aí e do pensamento. Para Hegel pensamento é 

igual à realidade. Análise do momento positivo da realidade. Ser-

aí é igual a ser dado. Ser positivo. Ser sensível. 

1.2) Essência: análise das determinações lógicas e 

abstratas da dualidade ser e essência; sensível e suprassensível; 

visível e invisível, fenômeno e fundamento. 



1.3) Conceito: análise das determinações puras do 

pensamento enquanto pensamento do pensamento. Análise da 

totalidade das relações entre Universal, Particular e Singular. 

 

2) Natureza: momento para-si do Espírito. A 

Natureza é o Logos Encarnado. É o Espírito exteriorizado, 

manifestado na natureza. O Espírito vem-a-ser matéria, natureza 

e vida. 2.1) Natureza inorgânica: análise da pura natureza, da 

matéria sem vida. Mecanicismo. 2.2) Natureza orgânica: análise 

da natureza viva. Plantas: vida vegetativa e não consciente. 

Animais: vida consciente mas ainda instintiva e sem 

espiritualidade. Nos animais já há saber e consciência, desejo e 

vontade, mas somente em-si. Saber meramente instintivo. 2.3) 

Homem: natureza consciente e espiritual. O homem é o único 

ser espiritual da Natureza pois sabe que sabe. É saber em-si e 

para-si. Saber racional, consciente, negativo e criativo. Só o 

homem (espírito) possui uma história. A Natureza não tem 

história. É sempre idêntica a si própria. É sempre ser-aí. É ser-

sempre-aí.  

 

3) Espírito: não é Substância mas Sujeito. O 

Espírito é o Logos em sua realidade efetiva: em-si e para-si. O 

Espírito é o Logos realmente existente. Espírito subjetivo: análise 

do espírito enquanto espírito individual abstrato. Espírito objetivo: 

análise do espírito em suas manifestações na vida de um povo e 

nas instituições sociais. Espírito absoluto: análise do espírito 

enquanto espírito efetivo na arte, religião e filosofia. Por ser 

sujeito, o Espírito é vontade, ação e pensamento. O Espírito é 

ação, devir, movimento, inquietude, insatisfação e negação. É a 

negação de si mesmo enquanto ideia, lógica e natureza, é a 

afirmação de si-mesmo, por-si-mesmo e para-si-mesmo através 

de seus momentos, de suas manifestações, de seu trabalho, de 

sua obra, de sua dor, de seu esforço e de sua história. O Espírito 

é a única realidade efetivamente existente, é a única realidade 

que existe em-si, por-si e para-si-mesmo, tudo o mais é posto e 

existe por-ele, para-ele, através-dele, pela ação-dele e pela 

vontade-dele. O Espírito é autossuficiente e autodeterminado. 

Tudo o mais é determinado e posto por ele. Tudo o mais é 

manifestação, é ser-manifestado, é fenômeno (Erscheinung). 

Somente o Espírito é logos concreto. Tudo o mais é abstrato, é 

abstração e momento evanescente do Espírito. O Espírito é o 

ser-pressuposto. Tudo o mais é ser-posto. O Espírito é 

Totalidade e Resultado. O Espírito é princípio, meio e fim. 

Somente ele contém toda a realidade. Somente ele é. Tudo o 

mais são figuras do Espírito. Somente as ações do Espírito são 

completas e acabadas. Toda ação particular e isolada é 

incompleta, imperfeita e abstrata. Por isso, a verdade não reside 

no particular mas na totalidade das manifestações do Espírito. 

Totalidade que somente se manifesta no tempo e na historia do 



mundo. O Espírito, por isso, é Espírito do Mundo. Por todos estes 

motivos, por ser o momento em-si e para-si da realidade, por ser 

a negação da negação de todo o movimento, o Espírito é a única 

entidade verdadeiramente concreta e determinada da realidade. 

 

5. A Fenomenologia do Espírito de Hegel 

Como já dissemos em nossa Introdução, o 

problema filosófico enfrentado por Hegel na Fenomenologia do 

Espírito era o de como organizar e ordenar logicamente o 

mosaico irregular da consciência, de como pensar o fenômeno 

da consciência de um ponto de vista verdadeiramente científico e 

filosófico, e não mais empírico, psicológico e sociológico. Do 

ponto de vista sociológico, a beleza da consciência residiria 

exatamente nesta sua irregularidade, nesta sua ausência de 

logos, de um logos redutor, unificador e totalizador. Para o saber 

filosófico, porém, a beleza da consciência viria exatamente de 

sua natureza única, inteligível, plástica e racional. Para o saber 

sociológico, a totalidade do saber é impossível de ser organizada 

racionalmente. A sociologia tem razão em sua argumentação na 

medida em que compreende a impossibilidade de um 

ordenamento lógico racional de todo fenômeno empírico. A 

totalidade das manifestações, das infinitas e incontáveis 

manifestações da vida empírica, está, realmente, fora de 

qualquer possibilidade de ser organizada lógica e racionalmente 

pelo pensamento. O que Hegel organizará e ordenará em sua 

fenomenologia não será, realmente, o mundo caótico e 

sociológico da vida empírica do espírito, da vida animal do 

espírito, da vida sem vida do espírito, mas o logos de sua vida 

inteligível, racional e intelectual. O que Hegel organizará em sua 

obra serão as estruturas fenomenológicas da consciência, as 

estruturas ideais, as estruturas típicas da consciência do espírito, 

as figuras e modalidades lógicas fundamentais, o agir 

fundamental e os modos de ser ideais, essenciais e racionais da 

vida do espírito. 

Partindo de um princípio verdadeiramente científico, 

o princípio filosófico, Hegel mostrará, então, como as diversas 

formas de consciência, tanto psicológicas e sociológicas quanto 

históricas, podem e devem ser organizadas tendo em conta um 

logos, uma akhé, um sentido e um telos unificadores. Partindo 

deste princípio, então, Hegel apresentará metodicamente o 

conjunto dos nexos, dos elos, da ordem, da sucessão, do fio 

condutor e do telos necessário destas incontáveis formas de 

consciência, apresentará o sentido da longa marcha da 

consciência, tanto no indivíduo quanto no tempo, desde suas 

formas mais pobres e vazias de pensamento, desde a 

ingenuidade da doxa do homem comum, que toma como o isto e 

o agora da sensibilidade como verdades absolutas, até o saber 

absoluto, até o saber filosófico que apreende a totalidade e a 



história do mundo como o único saber verdadeiramente certo e 

definitivo.  

Este saber filosófico e absoluto, este saber 

definitivo que o espírito tem sobre si próprio, este saber que é 

resultado, pressupõe todo o desenvolvimento e manifestação do 

saber fenomenológico do espírito, pressupõe toda a longa 

marcha do espírito através da série das figuras da consciência e 

da razão. Ao mesmo tempo, porém, este mesmo saber que é 

resultado é também ponto de partida, é princípio e arkhé de todo 

o percurso fenomenológico da consciência. Como resultado, o 

saber ulterior do absoluto não poderia ser sem o 

desenvolvimento anterior da consciência. Como princípio, porém, 

o saber anterior da consciência não poderia ser sem o saber 

ulterior do espírito, que existe em-si na consciência, que está 

sempre ali como substrato vivo e consciente da consciência, que 

está sempre ali como semente adormecida do saber que 

desabrocha sempre mais e mais a cada fase, a cada estágio, a 

cada momento, a cada figura do processo fenomenológico, 

culminando no florescimento total, acabado e definitivo do 

espírito enquanto espírito absoluto, do espírito enquanto espírito 

em-si e para-si. 

O critério científico empregado por Hegel para 

organizar e ordenar o aparente caos da consciência será o 

método que parte do abstrato e se eleva até o concreto enquanto 

totalidade, tendo o concreto tanto como resultado quanto como 

princípio e pressuposto de todo o processo. Partindo desta 

perspectiva metodológica, a consciência será compreendida, 

então, como devir, como vir-a-ser, como movimento, como 

processo, e não mais, como pretenderiam a sociologia e a 

psicologia, como substância, como coisa e, principalmente, como 

coisa imóvel e parada no tempo. A consciência será, então, 

compreendida como conceito, como uma entidade viva e 

espiritual. Como entidade viva, a consciência será vista em sua 

gênese, em seu desenvolvimento, em seu acabamento, em seu 

declínio e em sua morte derradeira. Como entidade espiritual, 

porém, a consciência será vista em seu perpétuo reflorescer e 

renascer, em seu eterno rejuvenescimento e amadurecimento, 

em suas permanentes aventuras pela realidade, em suas 

permanentes idas e vindas, ora do aquém para o além, ora do 

além para o aquém, ora do sensível para o suprassensível, ora 

do suprassensível para o sensível, ora do sujeito para o objeto e 

ora do objeto para o sujeito, e assim por diante. Nestas 

perpétuas idas e vindas pelo mundo, a consciência 

experimentará não somente todas as dores da gênese e da 

morte, mas, experimentará, sobretudo, a permanente alegria do 

poder e da vitória, do renascer e do rejuvenescer para a 

eternidade da vida.  

 



5.1. Estrutura geral da Fenomenologia do Espírito 

A Fenomenologia do Espírito está inicialmente 

dividida em duas grandes seções: Espírito subjetivo – composta 

pelas seções Consciência e Razão, e Espírito Objetivo – 

composta pela seção Espírito. As seções Consciência, Razão e 

Espírito formam, assim, a tríade mais ampla e genérica da obra. 

Cada uma destas seções se subdivide, por sua vez, seguindo a 

mesma tríade dialética, em três grandes subseções. Em relação 

à posição destas figuras na estrutura da Filosofia do Espírito, a 

seção Consciência representa o momento do Espírito subjetivo, 

do espírito enquanto espírito individual abstrato. A seção da 

Razão representa a seção do Espírito objetivo,  do espírito em 

suas manifestações culturais na vida de um povo e nas 

instituições sociais. A seção do Espírito representa a seção do 

Espírito absoluto, do espírito enquanto espírito efetivo na arte, 

religião e filosofia. 

A seção da Consciência se subdivide em 

Consciência, Consciência de Si e Razão. Novamente, cada uma 

destas subseções é dividida em três seções menores. A 

Consciência se divide em 1) Certeza Sensível, 2) Percepção e 3) 

Entendimento. A Consciência de Si se divide em 1) 

Independência e dependência da consciência de si, 2 ) 

Dominação e Escravidão e 3) Consciência Infeliz. A seção da 

Razão se divide em 1) Razão observadora, 2) Razão ativa e 3) 

Individualidade em-si e para-si. A seção do Espírito se divide em 

1) Arte, 2) Religião e 3) Espírito absoluto. 

De maneira geral, e para fins de simplificação, o 

percurso fenomenológico, sua estrutura básica e elementar, pode 

ser dividido em sete grandes seções ou momentos. 1) 

Consciência, 2) Consciência de si, 3) Razão, 4) Espírito, 5) Arte, 

6) Religião e 7) Saber absoluto. Pode-se afirmar que cada uma 

das três primeiras seções compreende um dos momentos 

centrais do percurso fenomenológico do espírito enquanto 

consciência. Cada momento destes comporta um conjunto 

próprio de figuras lógicas e ideais – tais como a certeza sensível, 

a percepção e o entendimento para o caso da Consciência. 

Todos estes momentos são meros instantes ou momentos 

abstratos e evanescentes do vir-a-ser do espírito. Não são 

realidades em-si e para-si. São somente meros aparecer e 

manifestar do espírito para a consciência. Somente a partir da 

emergência da Arte e da Religião estes momentos perdem seu 

caráter de provisoriedade e passam a se constituir como sendo o 

verdadeiro ser do espírito. Na arte e na religião o espírito 

abandona as figuras evanescentes da consciência para aparecer 

ele próprio, enquanto tal, sem disfarces, sem as máscaras 

descartáveis da manifestação, na realidade do mundo e da 

história.  



As seções se definem e se diferenciam entre si pela 

natureza do objeto analisado e pela variedade das experiências 

que surgem na relação com este objeto. Na seção da 

Consciência, o objeto tomado como verdade pela consciência 

são os entes sensíveis do mundo sensível, são o isto e o agora 

da imediatidade externa à consciência. Nesta seção, a 

consciência se debate com as contradições de sua própria meta 

e de seu próprio visar. Acreditando que o essencial e o positivo 

da realidade estão no ser-aí, descobre, contraditoriamente, que 

no ser-aí nada há de firme, verdadeiro e essencial e que, 

portanto, a verdade e a essencialidade residem na própria 

consciência – na consciência de si. 

Na seção da Consciência de si, o objeto tomado 

será, não mais o ser-aí, mas a própria consciência, e o saber, 

então, que emerge nesta seção, é o saber que a consciência tem 

acerca de si própria e não mais o saber dos entes materializados 

do mundo externo. Com ela emerge o universo do mundo 

subjetivo, do mundo propriamente humano, espiritual e 

autoconsciente, do mundo do desejo, da vontade, da dominação, 

do senhorio, da servidão, e da necessidade sentida pela 

consciência de ser reconhecida como autêntica consciência de si 

pelas outras consciências de si.  

Na seção da Razão ocorre a reconciliação, ainda 

precária, provisória e parcial, da consciência com a consciência 

de si, do objetivo com o subjetivo, do ser-aí com o sujeito, e o 

espírito se manifesta como saber racional. Com a Razão surge o 

mundo da cultura e da alienação, surge a Aufklärung e com ela 

emergem a psicologia, o positivismo, o mecanicismo, o 

utilitarismo, o hedonismo, o individualismo, o liberalismo, o 

contratualismo, a moralidade e as demais formas de saber e 

comportamento racionalizados produzidas pela ciência moderna.  

Na seção do Espírito, a Consciência e a Razão são 

negadas, abaladas, estremecidas, superadas e elevadas ao nível 

do saber absoluto, ao nível da filosofia especulativa. Agora serão 

superadas plenamente a oposição entre o objetivo e o subjetivo, 

o externo e o interno, o visível e o invisível, o mortal e o imortal, o 

aquém e o além, e o espírito, então, se manifestará enquanto tal, 

o espírito aparecerá em suas formas próprias e adequadas como 

espírito artístico, religioso e filosófico. Com o saber absoluto 

surge, enfim, o espírito como espírito absoluto, o espírito como 

puro saber de si e do mundo, o espírito como espírito 

especulativo que sabe que o mundo é sua própria construção, é 

sua própria obra, é sua própria vida, que o mundo é o seu próprio 

mundo. O Espírito se torna, então, Historia e Espírito do Mundo. 

A história do mundo aparece agora como a história do próprio 

espírito, como a única realidade capaz de existir em-si, por-si e 

para-si, como a única totalidade efetivamente real e 

autossubsistente. Todos os demais momentos, todas as demais 

totalidades, todas as demais realidades encontradas na historia 



pressupunham a totalidade da historia do Espírito. Agora, o 

Espírito se manifesta, ele mesmo, como história – como a sua 

história.  

A história do mundo, a historia do espírito, aparece 

inicialmente como história das religiões. O Oriente, o Mundo 

Grego, o Mundo Romano, o Mundo Feudal e o Mundo Moderno 

são descritos agora como criações, produções, reais e efetivas, 

do espírito na forma da religião. No Oriente emerge a Religião 

Natural – a religião da ingenuidade que vê o absoluto na forma 

do ser-aí da natureza, na forma do animal e da luz. Na Grécia 

emerge a Religião da Arte – a religião que toma o absoluto na 

forma do ser-aí do homem. Com os gregos, a consciência se 

esclarece da impropriedade da religião natural ao eleger o 

homem, o único ser realmente espiritual da realidade, como 

sendo o próprio absoluto. Enquanto na religião natural se 

divinizavam a beleza e as forças mecânicas da natureza, na 

religião grega se divinizam a bela e a força plástica e espiritual 

do homem. A partir do Mundo Romano, porém, o homem 

compreende a impropriedade de conceber a si próprio como 

sendo o absoluto e descobre, finalmente, com o judaísmo e o 

cristianismo, que o absoluto só pode ser o espírito. Emergem, 

então, a Religião Revelada e o Cristianismo. O espírito não 

aparece mais, então, nem como natureza nem como homem, 

mas como espírito. O cristianismo surge, assim, com o seu culto 

de um deus espiritual e abstrato, na dialética religiosa, como a 

negação da negação, como a negação da natureza e do homem 

como deuses, como o momento supremo desta longa marcha do 

espírito rumo ao conhecimento de si próprio. O 

autodesenvolvimento, a autoexposição do espírito enquanto 

religião revelada, enquanto cristianismo, surge, assim, como o 

termo final do processo religioso.  

Com a emergência do Espírito na história, a religião 

aparece, então, não mais como superstição, falsidade e logro da 

consciência, como negação da consciência, como alienação e 

fuga da realidade, como aparecia para a Razão, mas como 

autêntica, ainda que não completamente, forma de apresentação 

e desenvolvimento positivo do espírito no tempo. Enquanto a 

Consciência e a Razão eram vistas como meros momentos 

atemporais e abstratos, como meras abstrações do Espírito, 

enquanto ambas pressupunham a existência do Espírito, a 

Religião aparece agora como o próprio existir do espírito no 

tempo. A religião, contudo, é o Espírito na forma da 

Representação – na forma da Vorstellung, ainda contaminada 

pelo imaginário bíblico da criação, da expulsão, da encarnação, 

da crucificação, da morte e da ressurreição de Deus. O imortal 

ainda aparece para a consciência religiosa na forma sensível do 

texto bíblico, na forma de um corpo que nasce, morre e renasce 

para uma vida no além. O essencial da realidade ainda aparece 

como fuga e alienação, seja para a expiação do passado, seja 

para o além-do-mundo. Com o surgimento da filosofia, termo 



último e absoluto de todo o processo fenomenológico, o espírito 

aparece, finalmente, apropriadamente, adequadamente, como 

espírito e pensamento. A longa marcha da Fenomenologia do 

Espírito será encerrada, então, no hall de entrada, no portal da 

Ciência da Lógica, onde o espírito será mostrado, na totalidade 

de seus momentos, de seus pressupostos e de seu vir-a-ser, 

como essencialidade pura, como a estrutura pura e inteligível da 

totalidade do existente, como pensamento puro, lógico, categorial 

e conceitual. 

A Fenomenologia do Espírito pode, então, ser 

definida, segundo Lima Vaz3, como a “ciência da experiência da 

consciência”, expressão que, segundo ele, teria sido o primeiro 

título escolhido por Hegel para a sua obra. A Fenomenologia do 

Espírito, segundo as várias definições de Hyppolite4, pode ser 

considerada, então, como uma viagem de descoberta da 

consciência, viagem através da qual a consciência, a partir de si 

mesma e de suas próprias determinações, eleva-se da 

consciência vulgar e sensível, da consciência imediata sobre o 

imediato, ao saber absoluto e filosófico, ao saber que é termo e 

meta final desta viagem. Como diz ele, “a Fenomenologia é o 
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itinerário da alma que se eleva ao espírito pelo intermédio da 

consciência”5. 

Nas palavras de Hegel, citadas por Hyppolite, a 

Fenomenologia: 

 

pode ser considerada como o caminho da 

consciência natural que se submete a um impulso, 

o qual a incita rumo ao verdadeiro saber; ou, ainda, 

como o caminho da alma que percorre a série de 

suas formações enquanto estações que lhe são 

prescritas por sua própria natureza; percorre-as 

para se purificar rumo ao espírito e, através da 

completa experiência de si mesma, chegar ao 

conhecimento do que ela é em si mesma.6 

 

Nas palavras ainda de Hegel (cito diretamente a 

FE): 

 

O que esta Fenomenologia do Espírito apresenta é 

o vir-a-ser da ciência em geral ou do saber. O 

saber, como é inicialmente – ou o espírito imediato 
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– é algo carente-de-espírito: a consciência sensível. 

Para tornar-se saber autêntico, ou produzir o 

elemento da ciência que é seu conceito puro, o 

saber tem de se esfalfar através de um longo 

caminho.7 

 

Nesta longa marcha da alma ao espírito, passando 

pela consciência, a consciência do homem comum – a 

consciência sensível, imediata, natural e ainda carente de 

verdade - é negada mediante seus próprios limites e 

contradições e impulsionada a converter-se em autoconsciência 

filosófica, isto é, em saber absoluto. Partindo, assim, de um 

saber puramente fenomênico, de sua manifestação mais pobre e 

abstrata, de sua figura mais aparente e imediata, a consciência 

eleva-se, mediante uma longa série de etapas e mediações, 

mediante um penoso e laborioso esforço do pensamento, 

mediante uma marcha que percorre todas as formas possíveis de 

saber, desde o saber inteiramente fenomênico do homem 

comum, passando por saberes mais desenvolvidos tais como a 

percepção e o entendimento, a consciência de si e o saber 

moral, a ciência e o saber causal, a ética e o direito, a arte e a 

religião, até finalmente chegar ao saber propriamente filosófico, 
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ao saber que se reconhece como o produtor da totalidade do 

saber, ao saber da verdade enquanto verdade posta e 

desenvolvida pela experiência do próprio pensamento, ao saber 

da totalidade e do absoluto.  

A marcha da consciência rumo à sua verdade 

absoluta tem na força da dúvida, da aporia e da negatividade o 

motor de sua impulsão. A consciência, crente no caráter 

inabalável de suas verdades experimentadas ora pela sensação 

ora pela razão descobre, contraditoriamente, no curso de sua 

própria viagem, a precariedade e pobreza de suas conclusões – 

sempre negativas e aporéticas – que a impulsionam 

necessariamente rumo a um saber superior sempre mais rico e 

elevado.  O poder da dúvida e da negatividade impulsiona e 

eleva, assim, a consciência desde seus níveis mais imediatos, 

empíricos, fenomênicos, particulares, naturais, sensíveis e 

abstratos, a níveis cada vez mais mediatizados e racionalizados, 

culminando com a totalização e sistematização do saber próprios 

do saber filosófico e absoluto.  

Nesta marcha, cada experiência da consciência 

serve de apoio e ponto de partida para a emergência de uma 

nova experiência, mais rica e desenvolvida que a anterior. 

Consciência, Consciência-de-si, Razão, Arte, Religião e Filosofia 

formam as grandes etapas sucessivas desta marcha em sua 

totalidade. Cada uma destas figuras não são mais que meras 



abstrações de uma única e mesma consciência em movimento. 

São figuras de um processo que se consuma com a emergência 

e desenvolvimento de todos os seus momentos imanentes, de 

todas as suas forças e determinações próprias, consumação que 

realiza todas as potencialidades da consciência na forma de um 

saber pleno e total – o saber absoluto.  

O saber absoluto não se mostra nem se apresenta 

diretamente ao indivíduo comum como tal, como saber 

verdadeiro, mas como saber fenomênico. O absoluto, portanto, 

não se apresenta diretamente à consciência  como ponto de 

partida, mas como resultado de uma série de experiências que 

tem no esforço e no trabalho incansável do negativo o seu 

princípio motor. Não se chega, assim, ao saber absoluto através 

da intuição e da imediatez dos sentidos, mas sim, através do 

esforço metódico da razão e do espírito. O absoluto, portanto, é 

resultado e não ponto de partida, ainda que atue e esteja sempre 

ali, em todos os momentos e experiências da consciência.  

O saber absoluto não se apresenta por inteiro à 

consciência humana diretamente numa única vez e num único 

processo isolado, mas através do conjunto de suas partes que se 

apresentam sucessiva e dialeticamente diante dela. Ainda que 

todos possuam a capacidade para o saber absoluto e comecem 

a aventura da experiência rumo a ele, nem todos a completam e 

chegam ao seu termo final. A este ponto, o mais elevado, 

completo e profundo do saber, chegam apenas os filósofos 

dialéticos, os verdadeiros anunciantes do logos como totalidade 

e movimento. Do alto deste saber podem os dialéticos anunciar, 

como Heráclito, que, ainda que tudo pareça múltiplo e 

fragmentado no universo da doxa e da episteme, para nós 

filósofos tudo é ser-em-comum no universo do logos, tudo é um e 

o mesmo no universo do espírito. 

A Fenomenologia do Espírito é, por tanto, a 

descrição científica, inteligível, lógica e necessária da totalidade 

das experiências da consciência. A experiência da consciência é 

este movimento da consciência através dos vários domínios da 

realidade e do si. Em alemão, experiência se escreve com o 

substantivo Erfahrung e experimentar com o verbo erfahren. O 

prefixo er significa a ação de ver o aparente e fahren significa 

viajar, vaguear, fazer uma jornada, progredir e avançar na 

viagem, rumar de lugar em lugar. Erfahren significa, assim, viajar 

para ver e conhecer.  

A Fenomenologia do Espírito é, por isso, a narrativa 

metódica e pormenorizada do conjunto desta grande Erfahrung 

da consciência, desta grande viagem de descoberta da 

consciência pelo mundo do saber. Quem não viaja não vê, não 

sabe, não conhece, não experimenta. Experimentar é o mesmo 

que sofrer a ação da novidade. Quem não viaja permanece 

estático no tempo sem saber e sem se modificar. Para 



experimentar é necessário agir, é necessário sair do lugar e se 

abandonar, é necessário mover-se de objeto em objeto e de 

domínio em domínio. Experimentar é deixar-se sofrer e padecer 

pela dor da perda de suas próprias opiniões e verdades, de seu 

próprio mundo e de seu próprio ser. Experimentar é estar-se 

disposto a perder tudo aquilo que se tem de próprio, que se tem 

de si, é estar disposto a perder sua própria opinião em favor de 

um novo saber. Opinião em alemão se escreve Meinung. 

Meinung é palavra aparentada ao pronome possessivo mein que 

significa meu. Experimentar é estar disposto a abrir mão de tudo 

o que é considerado como meu: meu si, meu saber, minha 

verdade, meu mundo, minha ilusão. Experimentar, por isso, é ter 

a coragem de viajar para viver novas realidades, novos saberes 

e novos mundos que não são os meus. Experimentar é entregar 

sua alma e seu mundo ao poder subversivo e aniquilador do 

negativo.  

A experiência, por isso, é movimento e negação de 

tudo o que é estático, fixo e pobre de realidade. É na variedade e 

na profundidade destas experiências que o saber se enriquece, 

que a consciência se desenvolve e que o espírito se forma e se 

torna uma realidade em-si e para-si. Fora da experiência, fora do 

movimento, fora da ação não há saber verdadeiro, mas apenas 

um saber pobre e abstrato, apenas um saber professoral sem 

vida, sem vigor e sem capacidade de pensar a totalidade do 

mundo e da realidade. Estar fora da experiência é estar fora da 

vida. Recusar a experiência é recusar os movimentos próprios da 

vida. Recusar-se a uma vida de ação e rica de experiências é 

entregar-se ao domínio do ser-aí natural, ao domínio da 

naturalidade sem espiritualidade e à falsa segurança de uma vida 

sem dor, sem perdas e sem lamentações. Por isso, para Hegel, o 

espírito é vida, ação e experiência. Por isso, o espírito é ardor, é 

fogo, é trabalho, é negação, é aniquilação e destruição. Porém, é 

neste mesmo movimento da dor e da perda que o espírito se 

forma, se rejuvenesce e se fortalece para a vida. Por isso, para 

Hegel, o espírito não é uma coisa, não é uma entidade estática, 

não é contemplação nem substância. O espírito é sujeito. 

 

5.2. O caráter abstrato e fenomenológico da 

Fenomenologia do Espírito 

Como já dissemos, a Fenomenologia do Espírito 

está inicialmente dividida em duas grandes seções: Espírito 

subjetivo – composta pelas seções Consciência e Razão, e 

Espírito objetivo – composta pela seção Espírito. Ambas as 

partes se distinguem entre si, além da natureza de suas metas e 

de seus objetos, porque na parte relativa à Consciência e à 

Razão todas as figuras e momentos analisados são somente 

figuras e momentos abstratos, particulares, provisórios e 

evanescentes do Espírito, porque não são realidades 

propriamente existentes e efetivas, mas meros fenômenos 



[Ersheinung], meras manifestações e modos de ser do Espírito 

ainda na esfera da consciência, ainda na esfera do pensar 

subjetivo8. Enquanto a primeira parte, constituída pela 

Consciência e pela Razão, trata do manifestar do espírito 

segundo sua ordem de aparição fenomenológica, a segunda 

parte, constituída pelo Espírito, trata do espírito sendo em-si, por-

si e para-si-mesmo segundo uma ordem sucessória temporal e 

histórica. 

Ainda que na seção da Consciência, especialmente 

na da Consciência de si, apareçam formas de consciência 

determinadas e manifestadas historicamente, como o estoicismo 

e o ceticismo antigos, ainda que na seção da Razão apareçam, 

também, formas de consciência historicamente postas, como a 

Aufklärung, tais figuras não podem ser concebidas como figuras 

concretas e reais, mas somente como figuras abstratas 

produzidas pela autoatividade do pensamento. Ainda que estas 

figuras possam ter alcançado certa realidade objetiva e 

determinada, certa efetividade histórica, tais figuras devem ser 

tomadas por nós como meras abstrações do espírito, como 

figuras que carecem da necessária capacidade de serem e 

existirem em-si e para-si, que carecem da necessária capacidade 

da autossuficiência e da autossubsistência que as 
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caracterizariam como consciências reais e efetivas. Como 

abstrações, estas figuras possuem o defeito de carregarem a 

marca da negatividade, da diferença e do que não é efetiva e 

atualmente espírito, do que não é concreto e positivo. Estas 

figuras devem ser vistas e tomadas por nós como meros 

momentos e abstrações do espírito, porque não subsistiriam sem 

a sua presença, porque pressupõem a todo o instante a 

existência e a atuação do espírito, do espírito, sobretudo, 

compreendido como autoatividade e não meramente como 

substância. 

Na parte relativa ao Espírito, pelo contrário, não nos 

encontramos mais no domínio do abstrato e das manifestações 

evanescentes e subjetivas do espírito, ali, já nos encontramos no 

domínio da efetividade e da realidade do espírito em sua plena 

atualidade. Na parte relativa ao espírito nos encontramos sob o 

domínio da totalidade do espírito, do espírito que é o espírito de 

um mundo, do espírito que é o espírito de um povo e de uma 

época histórica da humanidade.  

A Fenomenologia do Espírito, assim compreendida 

como uma descrição fenomenológica da consciência, como a 

descrição do necessário vir-a-ser da consciência, do seu 

necessário engendramento, desenvolvimento, maturidade, 

acabamento e morte, deve ser compreendida como a descrição 

de uma sucessão de fases e etapas meramente lógicas e 



psicológicas da história do espírito. Somente na parte relativa ao 

espírito estas fases e etapas abandonam e perdem seu caráter 

de abstração para se tornarem fases de um processo sucessório 

efetivamente real e histórico, observável no tempo e no espaço 

da realidade do espírito. Somente ali as figuras perdem seu 

caráter subjetivo e psicológico para se tornarem as figuras da 

consciência de um povo e de uma época histórica. Somente 

assim, tomadas estas etapas em suas diferentes determinações 

essenciais, poderemos compreender o movimento categorial e 

conceitual da Fenomenologia do Espírito como um movimento 

que parte do abstrato rumo ao concreto – tendo o concreto, o 

espírito, o absoluto, sempre, como pressuposto e verdadeiro 

ponto de partida, ainda não exposto e revelado para nós.  

O espírito que se revela para a consciência ao final 

do processo fenomenológico é sempre o mesmo espírito, é 

sempre ele que se manifesta e aparece diante da consciência, o 

espírito é o sempre presente da realidade, é o sempre-aí da 

consciência, ele está presente inicialmente como pressuposto da 

consciência já no ponto de partida, como espírito-em-si, depois, 

como substrato não visível de todos os seus momentos 

fenomenológicos, como espírito-para-si, e, finalmente, como 

espírito mesmo, em-si e para-si, como espírito real, autêntico e 

efetivo ao final do processo. O espírito aparece, assim, não 

apenas como resultado, mas, sobretudo, como a arkhé de todo o 

processo fenomenológico, como o princípio do qual tudo não 

apenas emerge, do qual tudo não apenas vem-a-ser, mas, 

sobretudo, como o princípio e a arkhé para o qual tudo marcha, 

tudo se converte, tudo retorna – como na henologia neoplatônica 

de Plotino e Proclus.  

O espírito retorna sobre si mesmo, portanto, porque 

ele é o verdadeiro absoluto da realidade, porque ele é o 

verdadeiro positivo e concreto da realidade. O espírito, ao 

conceber-se como o verdadeiro absoluto e positivo da realidade, 

retorna ao seu ponto de partida porque agora, em oposição à 

certeza subjetiva e imediata da certeza sensível de nosso ponto 

de partida, porque agora, graças ao conjunto de suas 

experiências fenomenológicas, graças ao saber mediado de suas 

experiências, graças, sobretudo, ao laborioso e paciente trabalho 

do negativo, tem a verdadeira certeza de ser tudo o que há, tem 

a verdadeira certeza de ser toda a realidade do mundo. O 

espírito, agora atualizado e concreto, retorna e se reconcilia com 

seu ponto de partida inicial, com o ponto de partida da certeza 

sensível, porque encontra na intimidade da certeza sensível 

aquilo que ele próprio considera ser a sua mais íntima e profunda 

essencialidade: a de ser a unidade e a positividade absoluta de 

tudo o que há. 

 

 

 



5.3. A duplicidade do discurso hegeliano 

O discurso filosófico hegeliano presente na 

Fenomenologia do Espírito trabalha em dois níveis fundamentais. 

O primeiro é o nível do em-si e para-si-mesmo, de como a coisa 

existe e opera em-si-mesma e em vista de si-mesma. Este nível 

corresponde ao nível do “para nós” [für uns], do para nós 

filósofos e conhecedores da lógica e dos movimentos 

fundamentais da consciência. O segundo nível é o da própria 

consciência engajada na experiência, que desconhece a lógica 

de seu próprio pensar e de sua própria ação. A diferença entre 

ambas as consciências, a filosófica e a não filosófica, reside na 

seguinte circunstância. A totalidade do mundo, a totalidade de 

seus momentos e fenômenos, está constituída por um conjunto 

binômio ontológico e fundamental. Tais binômios são os de 

finitude e infinitude; ser e essência; aparência e essência; 

fundamento e fenômeno; imediato e mediato; em-si e para-si; 

para-si e para-outro; aquém e além; imanente e transcendente; 

interior e exterior; sujeito e objeto; liberdade e necessidade; 

conteúdo e forma; abstrato e concreto; objetivo e subjetivo; 

singular e universal; matéria e espírito; sensível e 

suprassensível; substância e sujeito; fenômeno e coisa-em-si; 

força e manifestação; entendimento e razão; fé e razão; vontade 

particular e vontade geral; liberdade individual e liberdade 

universal; espírito subjetivo e espírito objetivo; certeza e verdade; 

ceticismo e dogmatismo; ateísmo e deismo; deismo e teísmo; 

alienação e estranhamento e assim por diante.  

Para a consciência filosófica, todos estes pares de 

opostos são ontologicamente iguais e diferentes ao mesmo 

tempo, são pares que permanecem e convivem interior e 

essencialmente unidos entre si na figura do Espírito e do 

Absoluto. O problema consiste em que estes pares não 

permanecem, em-si-mesmos, estáticos e imovelmente unidos, o 

problema consiste em que estes pares necessitam, 

essencialmente, partir e saltar para a vida, para os domínios do 

para-si e da exterioridade. No para-si da vida, porém, onde 

habita a consciência do homem comum, estes binômios 

aparentam se desenvolver e se multiplicar aleatoriamente, sem 

logos, sem lógica, sem ordem e sem princípio.  

Estes binômios, ainda, aparentam à consciência 

engajada na experiência existir em-si e para-si-mesmos, como 

entes autônomos e desgarrados dos demais entes da realidade. 

A essência, assim, parece existir independentemente e aquém 

de suas aparências, tanto quanto as aparências parecem existir 

independentemente e além de sua essência. O além parece 

existir independentemente e separado do aquém, e vice-versa. O 

finito parece existir independentemente e separado do infinito, e 

vice-versa. O imediato parece existir independentemente e 

separado do mediato, e vice-versa, e assim por diante, 



indefinidamente, ocorre o mesmo com o abstrato e o concreto, 

com o fenômeno e a força, com a subjetividade e a objetividade, 

com a razão e o espírito e todos os demais binômios.  

Ao passar do universo da interioridade do em-si 

para o da exterioridade do para-si, para o universo do vir-a-ser e 

do movimento, o Si passa do universo da unidade e da 

indiferença para o da desunidade e da diferença, da alienação, 

do estranhamento, da oposição, da negação e da contradição 

entre todos os binômios constituintes de sua realidade. Para a 

consciência filosófica e especulativa, para nós, ainda que a 

diferença, a separação, a alienação, o estranhamento, a 

oposição, a luta e a contradição entre os termos da realidade 

sejam reais e verdadeiros, eles são apenas um momento 

passageiro e necessário do vir-a-ser do Espírito, são apenas um 

momento evanescente e transitório que será necessariamente 

ultrapassado, superado e negado pela força do próprio 

movimento, da própria negação da negação, da própria 

negatividade, que necessariamente supera e resolve todas as 

demais contradições. Para a consciência comum, porém, seja a 

consciência ingênua, seja a religiosa, a científica, a política, a 

moral, a virtuosa, a não virtuosa, a artística, a jurídica, sejam as 

demais formas comuns de consciência, estes momentos são 

tomados como momentos eternos, absolutos, essenciais, imóveis 

e estáticos que, como tais, seriam absolutamente impossíveis de 

serem negados e transpassados para um momento superior não 

contraditório. 

Para a consciência não filosófica estes momentos 

do Si não são vistos como momentos passageiros e 

evanescentes de uma realidade em movimento, para ela, estes 

momentos são tomados como o único, o eterno, o imóvel e 

imperecível da realidade. Por isso, a consciência não filosófica é 

considerada por Hegel como uma consciência essencialmente 

trágica e infeliz, por agarrar-se demasiadamente, 

apaixonadamente, irracionalmente ao não essencial e 

evanescente da realidade, por agarrar-se ora às suas opiniões 

pessoais, ora às suas opiniões religiosas, ora às suas opiniões 

científicas, morais, jurídicas, artísticas, religiosas e assim por 

diante.  

Do mesmo modo, em sua ânsia descontrolada, a 

consciência engajada na experiência se agarra, trágica e 

dolorosamente, ora no aquém ora no além, ora no abstrato ora 

no absoluto, ora na essência ora na aparência, ora na coisa-em-

si ora no fenômeno, ora na subjetividade ora na objetividade, ora 

na interioridade ora na exterioridade, ora no sujeito ora no objeto, 

ora no Deus ora no Homem, ora no Cristo ora no Espírito, ora na 

carne ora na alma, ora na vida ora na morte e assim por diante, 

desesperadamente, indefinida e indeterminadamente, sem 



cessar, em busca do verdadeiro e do absoluto num pedaço 

fatiado e imóvel da realidade.  

A consciência filosófica, ao contrário da consciência 

mergulhada na experiência, seria, assim, para Hegel, a única 

consciência serena, tranquila e feliz, a única consciência 

verdadeiramente sábia da realidade, porque sabe da 

necessidade do movimento, da negação, da contradição e da 

necessária morte e liquidação de todas estas formas parciais e 

abstratas de consciência e de sua necessária e inevitável 

substituição por uma consciência nova e superior, mais 

verdadeira, rica e plenamente concreta. 

A diferença essencial entre a consciência filosófica 

e a não filosófica reside na circunstância de que enquanto a 

primeira sabe da unidade e da identidade primordial e ontológica 

de todas as determinações e dualidades do Si, enquanto a 

primeira conhece a gênese, a arkhé, o princípio, o movimento, o 

vir-a-ser, a vida e o telos de todas as formas parciais de 

consciência, a segunda desconhece inteiramente estas 

determinações dialéticas do Si. 

A consciência não filosófica é uma consciência 

trágica e infeliz porque toma cada uma destas determinações e 

momentos isolados e relativos como determinações e momentos 

últimos, definitivos e essenciais do Si. A consciência não 

filosófica toma cada momento isolado e relativo como o momento 

total e absoluto do Si, não sabe da arkhé, do movimento, das 

mediações, da necessidade, do vir-a-ser e do telos do Si. A 

consciência não filosófica desconhece, enfim, a essência como 

movimento, negação, processo e vir-a-ser do Si. 

A consciência comum se diferencia, ainda, da 

consciência filosófica, porque, ao desconhecer o caráter dialético 

de suas experiências, toma, erroneamente, cada nova 

experiência e cada novo saber como absolutamente novos, sem 

nenhuma continuidade com a experiência e o saber anteriores. A 

consciência comum esquece a inteiramente origem de seu novo 

saber, tomando este como absolutamente imediato e não como 

resultado dos processos anteriores. A consciência filosófica, pelo 

contrário, sabe que cada novo saber tem como pressuposto o 

saber anterior e que as múltiplas variedades do saber têm como 

princípio e fundamento o saber essencial do espírito – que o 

espírito é essencialmente sujeito, ação, transpassamento 

[Übergang = übergehen], negação e, assim, movimento. 

 

 

 

 

 

 



6. A Ciência da Lógica 

6.1. O conceito de logos 

Logos é uma palavra de origem grega derivada do 

verbo lego ou legein que possui vários significados próximos.  

Entre os mais significativos sentidos filosóficos de lego e legein, 

geralmente empregados pela tradição filosófica, podemos citar: 

ação de colher e recolher; ação de reunir e ordenar; ação de 

contar e enumerar. Lego e legein podem significar também ação 

de pensar, raciocinar, pronunciar e dizer. Lego pode significar, 

ainda, a ação de conter e sustentar. O logos que recolhe, 

organiza, ordena e sistematiza num conjunto, num universal, é 

também o logos que contém e sustenta o conjunto daquilo que é 

reunido e sistematizado. O logos, assim, ao conter e sustentar 

toda a realidade dos entes, sustenta e contém, também, 

ordenada e organizadamente, a turba das paixões dentro deste 

universal único e concreto. O logos, deste modo, não elimina 

nem exclui a turba das paixões do universo que sustenta e 

contém, mas a segura, a sustenta e a mantém sob seu poder 

dentro de seu próprio interior. 

Etimologicamente, o verbo lego [λέγω] tem sua 

origem em dois termos distintos: λεγ [gather = agarrar, reunir, 

juntar, colher, recolher, escolher, apanhar e congregar] e λεχ [lay 

= pôr, estender, pousar, deitar]. Lego [λέγω], por isso, é ação de 

agarrar, reunir, colher, recolher e, ao mesmo tempo, estender, 

deitar e pousar. A ação de recolher, organizar e estender não se 

estende somente às ações de dizer, que são as ações do logos 

enquanto espírito e linguagem. Na linguagem, o logos é aquela 

ação de organizar e dar forma às palavras recolhidas dentro de 

um discurso que se estende ordenadamente diante daquele que 

diz.  Para a cultura grega, logar não é uma ação restrita à esfera 

da linguagem, como se poderia supor, logar é uma ação que se 

estende para todos os campos da atividade humana, sejam elas 

intelectuais ou manuais. Assim, por exemplo, também o pedreiro, 

o marceneiro, o construtor, e todos os demais artesãos, praticam 

a ação de logar, na medida em que recolhem, reúnem, contam, 

enumeram, estendem e pousam o conjunto do material recolhido 

no meio da natureza sobre uma ordem métrica, regular e 

humana antes não existente. Como em Homero e Píndaro, onde 

αἱμασιὰς λέγων [aimasiás legon] pode ser traduzido como 

“coletar pedras para a construção de muralhas [picking out 

stones for building walls]”9. 

Na cultura grega antiga, lithologos [λιθολόγος], por 

exemplo, é aquele contrutor [τέκτονες; λιθοδόμοι], marceneiro ou 

pedreiro, que constrói uma casa, não com qualquer pedra 

recolhida ao acaso, não com qualquer pedra indeterminada, mas 
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com aquela pedra determinada, selecionada e recolhida reta e 

justamente do universo indeterminado das pedras para caber 

exatamente em seu devido e correto lugar e na ordem bela e 

harmônica da construção. Lithologos é aquele lithotomos 

[λιθοτόμος], é aquele cortador de pedras que sabe como serrar, 

como partir, como extrair do universo indeterminado de uma 

rocha, a melhor e determinada pedra para a construção. O 

cortador de pedras é aquele que, então, da escuridão da 

caverna, do breu da indeterminação, é capaz de ver, escolher, 

recolher e trazer para a presença da determinação, para a 

presença do dia e da luz, a melhor parte do mármore para a 

construção. 

O logos do artesão trabalhador é, assim, negação e 

atuação, é ação de arrancar a coisa do breu da indeterminação e 

trazê-la para a luz da existência e da determinação. Este logos 

produtor, assim, como o logos da parteira, tem a força de 

arrancar a coisa do interior e trazê-la para a presença do exterior 

e da vida. Este logos construtor, assim, como o logos do filósofo, 

tem a força de arrancar a coisa da indeterminação do 

esquecimento e trazê-la para a presença da determinação e do 

conceito. 

O logos, portanto, não é somente ação de dizer, e 

de dizer com ordem e sistematicidade, mas é, sobretudo, ação 

de fazer e de construir, é sobretudo, ação de determinar, de criar 

e de trazer à vida, com ordem e sistematicidade, tudo aquilo que 

existe ainda somente na forma da dynamis, da indeterminação e 

do vir-a-ser. O logos, seja o do intelecto, seja o das mãos 

humanas, possui, assim, a capacidade extraordinária, 

capacidade divina para a cultura grega, de recolher e reunir o 

disperso dentro de uma ordem universal justa e proporcional e de 

um sentido belo, harmônico e inteligível.   

Traduzidos para o latim, logos e lego podem 

significar ligare, colligare, colĕre,  collĭgo, collēgi, collectum, lĕgo, 

lēgi e lectum. Logos, por isso, significa filosoficamente a ação de 

colher, recolher, coletar, ligar, coligar, reunir e ordenar o disperso 

e o indeterminado dentro de um único sistema belo, harmônico e 

perfeito. O logos, portanto, é aquilo que recolhe, reúne, governa, 

ordena, regra, legisla e, assim, universaliza e sistematiza, seja 

todos os entes seja todas as palavras, dentro de um mesmo 

cosmos e de um mesmo mundo. 

Lego [λέγω] pode significar, ainda, além de dizer e 

fazer com ordem e sistematicidade, a ação de repousar e 

embalar a alma para adormecer, a ação de acalmar e sossegar a 

alma da agitação turbulenta do desejo e dos sentidos. Lego, 

assim, significa a ação consciente e ordenadora da alma sobre a 

turba das paixões. Deste modo, quando a alma domina e 

submete a turba das paixões a um sistema ordenado e 

disciplinado diz-se que a alma está dominada pelo princípio do 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=le%2Fgw&la=greek&can=le%2Fgw0


logos. Logos, também aqui, é bem mais do que discurso e 

linguagem, logos é a força dominadora e ordenadora da alma 

sobre a selvageria insana das paixões. O logos, portanto, não 

elimina nem exclui a turba das paixões de seu rico e diversificado 

universo, mas a sustenta e a contém dentro deste mesmo 

universo. 

O discurso e a prática filosófica sustentados pelo 

logos, portanto, recolhem, reúnem, unificam, ordenam e dão um 

sentido comum a toda a multidão dos entes da realidade, a toda 

a pluralidade e variedade dos entes, sejam estes os mais 

diversos e plurais dos entes: matemáticos, divinos, sensíveis ou 

inteligíveis. O logos, deste modo, é a força unificadora, 

ordenadora e inteligível de toda a realidade dos entes. Sendo o 

logos a arkhé de todos os entes, o logos é também o princípio 

fundador, governador e ordenador de todos os entes. Os entes 

são o que são pela força e originalidade, pela primordialidade e 

precedência ontológica do logos em relação a todos os entes. 

Tudo o que é é portanto no logos. Fora do logos não pode haver, 

por isso, nenhuma existência real e efetiva. É com estes 

múltiplos sentidos, tanto enquanto ação de pensar e de dizer 

quanto ação de fazer e de agir, que a palavra logos é empregada 

por Hegel em sua filosofia.  

Na história da filosofia, porém, especialmente a 

partir da emergência do cristianismo, e mais tarde com a 

modernidade, logos passou a ser empregado especialmente, se 

não exclusivamente, no sentido unilateral e subjetivo de discurso, 

cognição e razão, no sentido latino de ratio e cognitio, perdendo, 

assim, seu sentido pagão prático e poiético. Nos evangelhos 

cristãos, que mais tarde determinarão toda a concepção 

medieval de logos, logos aparece claramente com este 

significado subjetivo de dizer, de verbo e palavra. 

Especialmente no Evangelho de João, logos é 

sempre compreendido como verbo ou palavra. 

 

“Irmãos, não vos escrevo um novo mandamento, 

mas o mandamento antigo, que desde o princípio 

[ἀρχῆς] tivestes. O antigo mandamento é a palavra 

[λόγος; verbum] que desde sempre ouvistes”. Ep. 

Jo. 2.7.  

“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com 

Deus, e o Verbo era Deus. [In the beginning was the 

Word, and the Word was with God, and the Word 

was God]. [Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν 

πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος]. [In principio 

erat Verbum et Verbum erat apud Deum et Deus 

erat Verbum]”. Ev. Jo. 1.1.  



“Estava vestido com um manto tinto de sangue; e o 

nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus [Ὁ 

Λόγος τοῦ Θεοῦ; Verbum Dei]”. Apoc. 19.13.  

“O que era desde o princípio [ἀρχῆς], o que temos 

ouvido, o que temos visto com os nossos próprios 

olhos, o que contemplamos, o que as nossas mãos 

apalparam, com respeito ao Verbo da vida [λόγου 

τῆς ζωῆς; verbo vitae]”. Ep. Jo. 1.1. 

 

Ainda que à maneira teológica e apenas como 

verbo ou palavra, ainda que como verbo personificado ou 

encarnado, como verbo entificado, logos é visto também pela 

religião cristão neste sentido filosófico e heraclitiano: como a 

arkhé consciente do mundo, de todo o mundo, como a força 

inteligível, personificada na figura do Deus, que funda, governa e 

o submete absolutamente. 

A Ciência da Lógica, por isso, deve ser mais bem 

compreendida como a Ciência do Logos, como a Ciência da 

Arkhé, onde o conceito de logos se apresenta e se desenvolve 

em suas formas mais puras e essenciais – como as formas puras 

de todo ser, de toda essência e de todo conceito. Assim, sendo o 

logos a arkhé de toda a realidade dos entes, a Ciência do Logos 

será, do mesmo modo, a ciência de todas as ciências da 

realidade, estando sempre-aí, eternamente, no princípio, no meio 

e no fim de todas elas. Todas as demais ciências filosóficas 

serão, então, descritas por Hegel, tendo como base os princípios 

do logos e de sua ciência primeira. 

A Ciência da Lógica de Hegel, obra publicada entre 

1812 e 1816, posterior à Fenomenologia do Espírito, portanto, 

pode ser comparada à Metafísica de Aristóteles no sentido de 

que se constitui como a Filosofia de todas as Filosofias, como a 

Filosofia Primeira10, como aquela filosofia fundadora e 

fundamentadora de todas as outras disciplinas filosóficas. 

Enquanto Filosofia Primeira, a Ciência da Lógica é aquela obra 

que serve de guia e princípio de compreensão para todas as 

demais obras de Hegel. A Ciência da Lógica, como a Metafísica, 

possui como objeto as estruturas e categorias lógicas e 

conceituais da realidade e do pensamento. Escrita numa 

linguagem inteiramente formal e abstrata e destinada à 

compreensão do movimento lógico e dialético do pensamento em 

sua forma pura, do pensamento enquanto pensamento, a Ciência 

da Lógica não pode ser compreendida como um órganon ou 

instrumento do saber. A Ciência da Lógica já é saber e, 

sobretudo, saber filosófico, na medida em que possui como 

objeto o pensamento enquanto pensamento, a forma suprema da 

realidade. 
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Ainda que a tradição hegeliana considere a Ciência 

da Lógica como uma obra de ontologia, como uma ciência do 

ser, das formas puras e essenciais do ser, pensamos que a 

Ciência da Lógica deva ser propriamente chamada de Ciência do 

Logos, de logologia, de ciência do ser-com, de koinologia. Deste 

modo, enquanto a Ciência da Lógica é a ciência do logos 

enquanto logos, é a ciência do logos em suas formas puras e 

essenciais, as demais obras de Hegel devem ser compreendidas 

como a ciência das manifestações deste logos, como a ciência 

dos modos de ser e de aparecer deste logos na realidade, como 

a ciência do logos enquanto revelação e fenômeno.  

A Fenomenologia do Espírito, assim, deve ser vista 

como a ciência do logos enquanto logos da consciência; a 

Filosofia da Religião, como a ciência do logos enquanto logos da 

religião; a História da Filosofia como a ciência do logos enquanto 

logos da filosofia; a Filosofia do Direito, como a ciência do logos 

enquanto logos do direito; a Filosofia da Natureza, como a 

ciência do logos enquanto logos da natureza e a Filosofia da 

História, como a ciência do logos enquanto logos manifestado no 

curso da história. 

 

6.2. Estrutura geral da Ciência da Lógica 

Destinada à apresentação lógica do conceito 

enquanto conceito, a Ciência da Lógica divide-se em três tomos 

dispostos dialeticamente. Tomo I: Doutrina do Ser. Tomo II: 

Doutrina da Essência. Tomo III: Doutrina do Conceito. Ser, 

essência e conceito formam, assim, a tríade mais geral e 

conceitual de toda a dialética hegeliana. Dividida em três 

momentos dialeticamente articulados, a Ciência da Lógica 

procura demonstrar como o pensamento, partindo de suas 

formas mais imediatas e presentes, partindo da ideia abstrata e 

vazia de Ser, se desenvolve, passo a passo, mediante uma longa 

e penosa série de etapas e mediações, rumo à demonstração e 

exposição do absoluto enquanto princípio e meta de toda a 

realidade. 

Conforme W. T. Stace11, a Ciência da Lógica tem 

como objeto o sistema das categorias da Razão.  Razão objetiva 

e Razão subjetiva são idênticas e a Ciência da Lógica é o 

sistema de ambas. Por isso, a Ciência da Lógica divide-se em 

três grandes esferas de categorias ou doutrinas: Ser, Essência e 

Conceito. Ser é a esfera da imediatidade, do ser-aí, do ser 

sensível; Essência é a da mediação e da reflexão; Conceito é a 

da Totalidade e da unidade sintética de ambas. Segundo Stace, 

as categorias do Ser são as categorias do senso comum e da 

consciência não refletida. As categorias da Essência são aquelas 
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usadas pelas ciências e as categorias do Conceito são aquelas 

empregadas pela filosofia.  

O movimento de auto-exposição do pensamento, ou 

conceito, segue uma marcha e uma progressão inerentemente 

lógica e dialética. Seguindo o método de partir do abstrato rumo 

ao concreto, a Ciência da Lógica inicia sua exposição a partir do 

conceito de Ser enquanto tal, a partir do modo como este 

conceito aparece em-si [an sich], do Ser-em-si tomado em todas 

as suas determinações conceituais. Na Doutrina do Ser, então, 

serão estudadas todas as determinações conceituais e positivas 

de todo e qualquer ser, ou ente, indeterminadamente, tais como 

o movimento, a existência, a qualidade, a quantidade, a medida, 

a finitude e a infinitude. A Doutrina do Ser divide-se na análise de 

três categorias: Qualidade, Quantidade e Medida. Como no 

sistema geral, a primeira categoria é a imediatidade, a segunda é 

a mediação e a terceira é a síntese das duas. A qualidade é o 

ponto de partida de todo o sistema do Ser porque ela é a 

primeira e mais abstrata de suas determinações. A quantidade é 

a qualidade negada e abstraída e a medida é a unidade dialética 

de ambas. A qualidade divide-se em três momentos: Ser, Nada e 

Devir. Nesta dialética, Hegel mostra que o Ser parmenideano, 

estático e isolado, não passa de uma abstração e se identifica 

imediatamente com o Nada e o não-ser. O Devir surge como a 

unidade sintética desses dois momentos e tudo o que existe 

aparece mergulhado no perpétuo movimento de geração e 

corrupção.  

Na Doutrina da Essência, se avança na análise do 

ser enquanto ser para-si [für-sich], onde serão apresentadas as 

determinações reflexivas, negativas e duplicadas de todo e 

qualquer ser, tais como suas relações e determinações 

essenciais e não essenciais, aparentes e não aparentes, 

fenomenais e fundamentais. Na Doutrina do Conceito, se avança 

para a superação de todas as determinações conceituais 

anteriores, onde são expostas as determinações mais puras e 

racionais da realidade, passando então, para o momento 

superior e dialético do em-si e para-si do conceito [an und für-

sich], do conceito na forma do juízo e do silogismo, chegando-se, 

assim, até a ideia absoluta onde o processo total é concluído, 

onde o termo final de todo o processo lógico e racional da 

realidade é finalmente exposto e a exposição finalmente se 

encerra. 

Neste sistema, as categorias mais imediatas são 

também as mais simples, abstratas e pobres em conteúdo, 

enquanto as últimas são as mais concretas e ricas de conteúdo e 

pensamento. Neste sistema, as categorias mais desenvolvidas 

contêm de maneira dialética as categorias mais pobres e 

abstratas. Desta maneira, assim como a ciência transcende e 

supera as categorias abstratas do senso comum, a filosofia 



transcende e supera as categorias da ciência e do entendimento. 

Desse modo, as categorias e as diferentes formas de 

conhecimento não se opõem absolutamente entre si, mas se 

completam e se superam nas categorias mais elevadas e 

desenvolvidas. A Doutrina do Conceito e a Filosofia, por isso, 

contêm, dialeticamente, todos os seus momentos abstratos e 

diferenciados superados e elevados pela atividade especulativa 

do pensamento. 

Hegel mostra logo no começo da Doutrina do Ser, 

na parte intitulada Qual deve ser o começo da ciência?12, os 

caminhos corretos do pensamento filosófico – seu ponto de 

partida e de chegada.  Segundo Hegel, o começo de todo 

filosofar deve ser sempre o abstrato e não o todo concreto. Para 

Hegel, abstrato tem vários sentidos e quase sempre se refere à 

ausência de determinações. O abstrato é o simples, ou seja, é 

aquilo que não é composto de partes e, portanto, não é uma 

coisa complexa. Abstrato é o imediato, é aquilo que vem primeiro 

à consciência – na Fenomenologia do Espírito é a certeza 

sensível, ou seja, a certeza dos sentidos. É aquilo que não é 

mediato, pois um mediato já seria um resultado que teria o 

imediato como condição prévia. Abstrato é o primeiro na ordem 

das coisas e do pensamento, é o mesmo que imediato – imediato 

se contrapõe a mediato (mediado por alguma segunda coisa). É 
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o falso, porque não foi ainda pensado pelo pensamento, mas 

permaneceu como objeto da sensação e dos sentidos. É o 

aparente, pois o não-aparente já é uma segunda coisa invisível e 

diferente, que se esconde por trás do aparente. É o exterior, que 

se contrapõe ao interior e não-aparente aos sentidos.  

O concreto é o oposto do abstrato. Ele é o resultado 

e a síntese de múltiplas determinações, é a síntese total do 

processo. Em Hegel e Marx o movimento do pensamento vai do 

abstrato ao concreto e se processa por escalas progressivas de 

concretização. Entre o mais abstrato e o mais concreto – termo 

inicial e termo final da exposição – há uma série de conceitos 

mais ou menos abstratos ligando os dois pontos extremos: são 

as mediações, que desempenham o papel de pôr o pensamento 

em movimento. 

O processo de exposição tem como meta, por isso, 

explicitar ao público não filosófico os pressupostos conhecidos 

apenas pela mente filosófica que já os apreendeu pelo trabalho 

da pesquisa. Como diz Stace13, numa exposição dialética, as 

categorias mais altas e desenvolvidas contêm as mais baixas 

explicitamente enquanto estas contêm as mais altas e 

desenvolvidas implicitamente. Uma exposição dialética consiste, 

por isso, em tornar explícita a verdade implícita das coisas. 
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Ainda que se parta do abstrato e se dirija na direção 

do concreto como totalidade, o concreto é o verdadeiro 

pressuposto e ponto de partida do processo, ainda que não 

esteja posto e visível desde o começo. A Ciência da Lógica, por 

isso, apesar de começar pelo Ser como algo abstrato, parte na 

verdade do Espírito Absoluto como resultado e ponto efetivo de 

partida, já que a Ciência da Lógica tem como pressuposto os 

resultados alcançados pela Fenomenologia do Espírito, que a 

precede logicamente na exposição. 

 

6.3. A tríade Entendimento, Dialética e Especulativo 

Na Enciclopédia das Ciências Filosóficas – Tomo I: 

A Ciência da Lógica - § 79-82, Hegel divide o movimento do 

logos em três momentos ou aspectos: 1) o aspecto abstrato ou 

do entendimento; 2) o aspecto dialético ou negativamente 

racional; 3) o aspecto especulativo ou positivamente racional. [α) 

die abstrakte oder verständige, β) die dialektische oder negativ-

vernünftige, γ) die spekulative oder positiv-vernünftige].  

Os três aspectos, explica Hegel, não podem ser 

considerados como três partes, pedaços ou fragmentos do logos, 

mas, sim, como três momentos constituintes de todo e qualquer 

aspecto, conceito ou conteúdo da realidade. 

 

Primeiro momento: o Entendimento [das Denken als 

Verstand] 

O Entendimento se define pela prática de conferir à 

sua verdade a marca da universalidade, porém, o universal posto 

pelo entendimento é aquele universal abstrato separado da 

diferença. Por este motivo, por se referir a seus objetos como 

entes separados e abstraídos, o Entendimento se diferencia da 

intuição e da sensação imediata, que só lidam com o sensível e 

com aquilo que imediatamente se manifesta – com o concreto da 

sensibilidade. 

O Entendimento se caracteriza pela prática de 

dividir, partilhar, fragmentar, separar e determinar fixa e 

estaticamente cada momento da realidade, atribuindo a cada um 

destes momentos separados e isolados o caráter de ser ente 

subsistente e independente em si e para si mesmo. O 

Entendimento, este modo abstrato de operar o pensar, 

autonomiza e absolutiza, assim, aquilo que é apenas relativo e 

momento passageiro e evanescente do ser e do pensar.  

O Entendimento, assim, apreende os objetos em 

sua determinidade firme, rígida, unilateral, finita, única, absoluta, 

abstrata, fixa e imóvel. Por este motivo, o Entendimento mantém 

o pensamento e o objeto presos à identidade, à imediatidade, à 

unidade absoluta e imóvel e à relação simples e direta e apenas 

consigo próprios. Para que não se permaneça no vago e no 



indeterminado, para se manter o rigor, a firmeza e a cientificidade 

de suas determinações abstratas, o Entendimento evita a todo 

custo, então, qualquer movimento, combinação, cruzamento, 

transição, transpassamento e progressão do objeto e do 

pensamento a outro que não eles próprios.  

Para encontrar a verdade da coisa e do 

pensamento é preciso, então, negar a identidade da identidade 

com a diferença e do ser com o não-ser e manter, segurar e 

conter firmemente toda a multiplicidade e diferença das coisas e 

do pensamento em sua mera exterioridade, é preciso manter as 

coisas e o pensamento justapostas, lado a lado, como batatas 

esparramadas pelo chão, divididas e limitadas fora uma da outra, 

perdidas e isoladas  em sua pura singularidade, sem qualquer 

comunicação ou ponte dialética entre si, sem qualquer logos ou 

arkhé. 

No campo teórico, explica Hegel, o Entendimento 

começa por apreender os objetos em sua diferença determinada. 

No estudo da natureza, por exemplo, matérias, forças e gêneros 

são apreendidos pelo Entendimento em sua diferença e mantidos 

firmes neste isolamento em si e para si mesmos. No campo 

prático, o homem de Entendimento é o homem de caráter, que 

tem fins e propósitos bem precisos e determinados e os 

persegue com firmeza.  

Na linguagem do Entendimento, não se deve 

dispersar as energias do logos em muitos e variados campos 

indeterminadamente, é preciso fixar suas energias em campos 

bem determinados e precisos, como um indivíduo que, diante de 

certa situação definida, deve ater-se a algo determinado e não 

dispersar suas forças por muitos lados. No Direito, por exemplo, 

o juiz deve ater-se à Lei e dar sua sentença de acordo com a 

precisão e a retidão desta Lei, sem duvidar e sem se desviar por 

um ou outro aspecto qualquer da realidade externo à Lei.  

Um homem cultivado, ao contrário do não cultivado 

que oscila e vagueia de opinião em opinião, segundo o 

entendimento, diz Hegel, não se satisfaz com o duvidoso, o 

nebuloso e o indeterminado, mas apreende os objetos em sua 

determinidade fixa. Na arte, diz Hegel, o homem de 

entendimento se mostra como aquele que é capaz de mostrar as 

diversas e múltiplas formas do belo, mostrando cada uma delas 

em sua diferença e isolamento. Na dramaturgia, o homem 

cultivado exigirá que cada personagem se desenvolva dentro da 

pureza de seu caráter e de sua determinidade própria, que os 

diversos fins e interesses de cada personagem sejam expostos 

claros e distintamente entre si, que estes diversos caracteres, 

interesses e fins não se cruzem, não se misturem nem se 

confundam entre si.  



Na filosofia, o homem de entendimento exigirá que 

cada conceito, cada pensamento, cada ideia, cada argumento e 

contra-argumento, cada discurso, cada proposição sejam sempre 

apresentados clara e distintamente, em sua precisão completa, 

sem que permaneçam vagos, dúbios e indeterminados. 

O homem do entendimento, diz Hegel, é o homem 

cujo discurso se estrutura a partir do ou-ou, para ele, ou se diz 

uma coisa ou se diz outra coisa, ou se diz o ser ou se diz o não-

ser, ou se diz a igualdade ou se diz a desigualdade, ou se diz a 

identidade ou se diz a diferença, ou se diz a unidade ou se diz a 

multiplicidade, ou se diz a verdade ou se diz a falsidade, ou se 

diz a essência ou se diz a aparência, ou se diz o ôntico ou se diz 

o ontológico, ou se diz o fenômeno ou se diz o numeno, e assim 

por diante, sem dubiedades e imprecisões. 

O Entendimento, assim, é a abstração total da 

dúvida, do impreciso, do indeterminado, do indefinido, do vago, 

do simulacro, da aparência e do não-ser do universo do logos. O 

Entendimento, assim, é o domínio da certeza e do dogmatismo 

da ciência no universo do logos. 

 

Segundo momento: o Dialético [das dialektische Moment] 

O momento Dialético, ou racional negativo, é o do 

ceticismo antigo, o ceticismo que mostra a nulidade das 

determinações precisas, finitas e abstratas do entendimento. A 

Dialética é o momento da negação do Entendimento.  

A dialética é vista, pejorativamente pelo 

entendimento, como a arte de suscitar confusão em seus 

conceitos precisos e determinados. E a dialética contém, 

precisamente, este aspecto. A dialética, ainda, é vista como a 

arte da ironia, a arte de jogar e balançar com a precisão e a 

firmeza dos conceitos e das palavras do entendimento, 

mostrando o inverso e o contrário do que estes conceitos e 

palavras pretendem significar. A dialética, assim, diz Hegel, não 

é uma arte externa e estranha ao Entendimento, mas o resultado 

cético, irônico e negativo de suas próprias pretensões de certeza 

e veracidade no finito e positivo da realidade.  

Por ser uma arte não externa ao entendimento, por 

ser seu resultado cético, a dialética é esse ultrapassar imanente 

do finito ao infinito, do positivo ao negativo, do imediato ao 

mediato, da certeza à dúvida, da precisão à imprecisão, do 

determinado ao indeterminado, em que a unilateralidade e a 

limitação das determinações do entendimento são expostas 

como são, isto é, como sua crítica e negação.  

O pensamento dialético, diz Hegel, constitui assim, 

“a alma motriz do progredir científico”. É através do dialético que 

adentram na ciência “a conexão e a necessidade imanentes”, 

que surgem as determinações recíprocas de todos os entes, de 



todos os momentos e de todos os aspectos do logos e da 

realidade. No dialético reside a verdadeira elevação do finito ao 

infinito, a elevação interna, a passagem imanente, não exterior e 

mecânica, de um momento a outro do logos e da realidade.  

O dialético, diz Hegel, é o princípio de todo o 

movimento, de toda a vida, e de toda a atividade na efetividade. 

O dialético é a alma de todo o conhecer verdadeiramente 

científico. O dialético mostra que o finito não está limitado 

somente por fora, por outro entre exterior e justaposto a ele no 

espaço, mas que o finito está essencialmente limitado por dentro, 

que contém dentro de si próprio, sua própria negação, o infinito, 

que luta para se desenvolver e ultrapassá-lo. O dialético é aquele 

que mostra que o finito, por essa imanência crítica e negativa do 

infinito, se suprassume por sua própria natureza e por si mesmo 

passa ao seu contrário.  

Para compreender a diferença entre o 

Entendimento e a Dialética, Hegel emprega diversos exemplos 

extraídos da vida comum. Um deles é o exemplo da morte. Para 

o Entendimento, a morte é sempre causa de um fenômeno 

estranho e externo à vida: uma doença, um acidente etc. Para 

ele, morte e vida se separam e se isolam mutuamente. Uma 

coisa é a vida outra coisa é a morte. Ou se fala da vida ou se fala 

da morte. Para o Dialético, a morte está contida na vida, morte e 

vida se pertencem mutuamente. Para o Dialético, a vida como tal 

porta em si mesma o gérmen da morte, o finito se contradiz a si 

mesmo e por isso perece inevitavelmente, independentemente 

de circunstâncias externas e casuais. 

Tudo o que nos rodeia [diz Hegel] pode ser 

considerado como um exemplo do dialético. 

Sabemos que todo o finito, em lugar de ser algo 

firme e último, é antes variável e passageiro; e não 

é 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.14  

Todo finito e toda particularidade enquanto tais, por 

conterem em seu próprio interior a negatividade do infinito e da 

universalidade, marcham inevitável e necessariamente para a 

crise, o julgamento e a morte. A dialética, o negativo e a 

negatividade do logos são, assim, a potência universal irresistível 

diante da qual nada pode resistir – por seguro e firme que se 

possa julgar15.  

A dialética e o ceticismo, especialmente o de Sexto 

Empírico, por demonstrarem a nulidade de todo pensamento 

finito, são considerados por Hegel como a perturbação e o 
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desespero de todo pensamento sectário e dogmático. O 

ceticismo e a dialética são os inimigos de todo saber positivo em 

geral. Os únicos a temer o ceticismo do logos são aqueles 

dogmáticos defensores de um saber abstrato e finito, são 

aqueles que pensam encontrar num fragmento retalhado e 

desgarrado da totalidade a verdadeira realidade dos entes. 

Mesmo na filosofia não há porque se temer os 

céticos, diz Hegel, ainda que a filosofia, assim como a ciência, 

possa pretender encontrar nos retalhos da realidade toda a 

verdade dos entes. A verdadeira filosofia deve acolher o 

estremecer da dúvida trazida pelo ceticismo como um momento 

não apenas negativo e indeterminado do logos, mas, sim, como 

a mediação e a ponte necessárias para a elaboração de um 

verdadeiro pensamento positivo e racional mais elevado, firme e 

seguro que o pensamento trazido pelo Entendimento: o 

pensamento filosófico especulativo. 

Hegel lembra que entre os antigos Platão era 

lembrado como o inventor da dialética e que em seus diálogos 

mostrava “a finitude de todas as determinações fixas do 

entendimento”. Lembra ainda da importância de Sócrates e de 

sua ironia antissofística. No mundo moderno Hegel lembra da 

importância de Kant e das suas assim chamadas antinomias da 

razão, onde Kant tratava de “mostrar como toda a determinação 

abstrata do entendimento, tomada como ela se dá a si mesma, 

se converte imediatamente em sua oposta”16. 

 

Terceiro momento: o Especulativo [das Spekulative oder 

Positiv-Vernünftige] 

O momento Especulativo, ou racional positivo, é o 

da solução das contradições e do retorno do negativo ao positivo 

e da diferença à unidade. É o momento da negação da negação 

posta pelo ceticismo e do avançar do logos rumo a uma solução 

positiva e racional para as contradições encontradas pelo 

momento racional negativo.  

Especulativo pode ser definido como o que não tem 

origem empírica e factual, como o que tem origem nas operações 

puras do pensamento e na pura reflexão racional, como o que 

não se determina imediatamente pela experiência e pela prática, 

como o que não pode ser mensurado pelos métodos da ciência e 

como o que não tem aplicabilidade prática imediata. O momento 

especulativo, portanto, é o momento que transcende toda 

referência empírica e factual, que ultrapassa toda verificação e 

comprovação científica, é o momento cuja verdade se encontra 

somente nas operações lógicas do pensamento e na atividade 

pura do intelecto.  
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No racional especulativo ocorre um duplo e 

simultâneo movimento no interior do logos: ao encontrar uma 

solução positiva para as contradições, ao mesmo tempo em que 

se eleva acima do racional negativo o logos retorna ao seu ponto 

inicial de partida, ainda que sem retornar ao nível do 

entendimento e de suas abstrações imóveis, dado que o ponto 

de partida era o da unidade e da identidade. No momento 

especulativo, assim, termo inicial e termo final se reencontram e 

se reconciliam mutuamente. 

O logos especulativo, desse modo, tanto restaura o 

aspecto da positividade e da identidade iniciais do processo, 

quanto guarda e conserva o aspecto da negatividade e da 

diferença encontradas pelo momento mediador da dialética. No 

nível especulativo, porém, a unidade se identifica com a 

diferença assim como o positivo se identifica com o negativo, 

sem oposição, sem conflito e, assim, sem contradição. 

Como diz Hegel, o especulativo ou positivamente 

racional apreende as diferentes determinações em sua unidade e 

conciliação: o afirmativo que está contido em sua resolução e em 

sua passagem para outra coisa. A atividade crítica e negativa da 

dialética não cai, assim, como poderia parecer, em aporia e 

indeterminação, no nada e no vazio da eterna luta dos opostos, 

mas encontra seu resultado racional e positivo na atividade 

sintetizadora do momento especulativo. No especulativo chega-

se, assim, ao momento supremo do incondicionado e do 

absoluto. 

Hegel explica que, para além dos preconceitos que 

o termo especulativo possa despertar, a atividade de especular 

pode ser encontrada na rotina da vida cotidiana, como quando, 

numa atividade comercial ou matrimonial, se pretende ir além do 

imediatamente dado.  

O especulativo, definido teoricamente, deve ser 

compreendido, diz Hegel, como “o que expressamente contém 

em si mesmo, como suprassumidas [als aufgehoben], aquelas 

oposições em que o entendimento fica imobilizado, por 

conseguinte, também a oposição de subjetivo e objetivo, e 

justamente por isso se mostra como concreto e como 

totalidade”17.   

Hegel recorda que o termo especulativo poderia ser 

associado ao termo místico [das Mystische], no sentido de algo 

misterioso e inconcebível. O especulativo, porém, só poderia ser 

visto assim, negativamente, como algo misterioso e inconcebível 

para o entendimento, que é incapaz de pensar para além do 

abstrato e do universal negativo. Hegel lembra, ainda, que a 

palavra mística, por referir-se ao misterioso, significa também o 

autêntico e verdadeiro, porque a verdade só não é um mistério 
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para a mente certeira e dogmática do entendimento. O místico, 

como o especulativo, significa “a unidade concreta dessas 

determinações que para o entendimento só valem como 

verdadeiro em sua separação e oposição”18. 

Como, ainda, diz Hegel: 

O pensar abstrato do entendimento é tão pouco 

algo de firme e de último, que antes se mostra 

como o constante suprassumir de si mesmo [als 

das beständige Aufheben seiner selbst] e como o 

reverter em seu oposto [als das Umschlagen in sein 

Entgegengesetztes]; quanto ao contrário, o racional 

como tal, consiste justamente em conter em si 

mesmo os opostos como momentos ideais. Todo o 

racional, por isso, pode ao mesmo tempo ser 

designado como místico; mas com isso somente se 

diz que vai além do entendimento, e de modo algum 

que o racional seja a considerar em geral como 

inacessível e inconcebível para o pensar.19 

Hegel não considerava a si próprio como um 

filósofo dialético, nem sua filosofia como uma dialética, mas, sim 

como um filósofo especulativo e sua filosofia como um idealismo 
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especulativo. Se o defeito do entendimento é o de tomar as 

coisas em sua universalidade e identidade desgarradas da 

particularidade e da diferença, o defeito do dialético seria o de 

permanecer na diferença e na negatividade, de manter-se 

indeterminada e indefinidamente na crítica e na negação, de 

permanecer preso nos domínios da antítese, sem procurar a 

síntese e a superação das contradições.  

O especulativo estaria para além do dialético na 

medida em que é capaz de produzir e encontrar a síntese e a 

superação das contradições, de elevar-se acima da negatividade 

e da diferença, de ultrapassar o conflito e a oposição e lançar o 

logos para além de toda diferença e oposição, de lançá-lo de 

volta aos braços da identidade e da unidade originais, ainda que 

mediado pela experiência do negativo e da diferença.  

O fundamental da atividade filosófica na concepção 

de Hegel não reside apenas na circunstância de se criticar o 

entendimento, de se mostrar o caráter contraditório e limitado de 

toda finitude e de toda particularidade, de se mostrar as 

oposições e os conflitos no interior da finitude e do particular, 

mas, sim, de se trabalhar pela superação destas contradições, 

de se levantar e se opor energicamente contra as próprias 

contradições apontadas, de se fazer a negação real, prática e 

teórica, destas contradições, de se negar o contraditório, de se 



negar a negação e, assim, avançar para um logos e um mundo 

para além de toda finitude e de toda particularidade. 

 

 6.4. A precedência lógica e ontológica da Ciência 

da Lógica 

Ainda que a Ciência da Lógica seja uma obra 

posterior em relação ao tempo da Fenomenologia do Espírito, 

ainda que ela seja o resultado do progredir fenomenológico do 

Espírito, ainda que ela suceda no tempo a Fenomenologia do 

Espírito, ela deve ser vista como ontologicamente anterior a esta, 

porque na dialética hegeliana o Todo e o Concreto da Realidade 

têm precedência real em relação ao conjunto de suas partes. A 

Ciência da Lógica, ou seja, a ciência dialética do logos, a ciência 

do logos em suas formas essenciais e purificadas de todo 

conteúdo, precede ontológica e realmente o conjunto de suas 

manifestações no tempo. O que está fora do logos, o logos 

manifestado, é posterior ontologicamente ao que está dentro do 

logos, o logos que existe como essencialidade, o logos que 

existe como pensamento puro e anterior a toda exterioridade.  A 

forma lógica e essencial do logos precede ontologicamente todo 

manifestar, toda revelação, toda figura e todo conteúdo deste 

logos. 

Assim, ainda que a Ciência da Lógica possa ser 

concebida dentro do sistema dialético hegeliano como sendo 

posta após a Fenomenologia do Espírito, como seu resultado, 

ela, na verdade esteve sempre-ali, em todos os momentos do 

processo fenomenológico, operando como sua arkhé, como seu 

fundamento e princípio ordenador. A tríade dialética ser, 

essência e conceito, tríade que constitui estrutural e 

arquitetonicamente todos os movimentos do logos, esteve 

sempre-ali, em todos os momentos do processo fenomenológico, 

escondida sob a forma oculta da estrutura arquitetônica geral20. 

O ser esteve presente o tempo inteiro na figura da 

Consciência, pois a consciência é o saber imediato que ela 

mesma tem do ser. A essência esteve presente o tempo inteiro 

na figura da Razão, pois a razão é saber daquilo que não é ser 

mas essência do ser. O conceito esteve presente o tempo inteiro 

na figura do Espírito, pois o espírito enquanto religião é o 

conceito realizado do saber. O ser esteve presente na religião 

natural, que toma o ser como o ser-absoluto. A essência esteve 

presente na religião artística, na religião que tem o si como a 

essência do ser. O conceito esteve presente na religião revelada, 

pois a religião revelada é o ser desvelado segundo o seu próprio 

conceito, ela é a verdadeira figura do espírito, é seu conceito 

atualizado no tempo. A estrutura ser, essência e conceito, a 
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estrutura conceitual do logos esteve presente, ainda que não 

inteiramente revelada, portanto, na primeira parte da 

Fenomenologia do Espírito, nas seções Consciência e Razão, e 

na segunda parte, na seção do Espírito. Na Fenomenologia do 

Espírito, a Ciência da Lógica se apresentava ainda, e somente 

ainda, embrionariamente, para vir-a-ser e desabrochar 

totalmente, contudo, no desenvolver conceitual da Ciência da 

Lógica agora como obra posta e exposta inteiramente para o 

pensamento. 

Assim como o desenvolver fenomenológico do 

conjunto das figuras abstratas da consciência e da razão 

preparava e desenvolvia, ao mesmo tempo e no mesmo 

movimento, o emergir no tempo das figuras concretas do espírito, 

do espírito enquanto religião, também esta preparava, na 

imanência de seu próprio movimento, o emergir do saber 

absoluto na forma da tríade ser, essência e conceito a ser 

apresentadas na Ciência da Lógica. Assim, da mesma maneira 

que a religião encontrava no progredir dialético da consciência e 

da razão, os pressupostos ontológicos necessários de sua 

própria emergência, também o saber absoluto encontra no 

progredir dialético da religião os pressupostos ontológicos 

necessários para a sua própria emergência. O mesmo 

movimento, porém, pode, e deve, ser visto em seu sentido 

contrário. Assim como a religião servia de fundamento e 

pressuposto ontológico para o emergir da consciência e da 

razão, também o saber absoluto servia de fundamento e 

pressuposto ontológico para o emergir do saber religioso em sua 

totalidade. O saber absoluto, o logos do mundo, servia, assim, de 

verdadeiro fundamento e princípio, de verdadeira arkhé, para si 

próprio e para todos os movimentos e figuras do espírito.  

O conteúdo de cada figura da consciência era uma 

grandeza evanescente do processo fenomenológico, era sempre 

uma figura cindida e negada que se destruía e desaparecia no 

transpassar de seu próprio movimento. A forma lógica e 

estrutural destas figuras, porém, permaneceu sempre-ali, 

conservou sempre seu ser-aí, permaneceu sempre idêntica e 

imóvel em relação a si mesma, em todos os momentos e figuras 

do processo fenomenológico: em-si, para-si, em-si e para-si, ser, 

essência e conceito foram sempre as mesmas e únicas 

estruturas essenciais de todo o movimento da consciência.  

No logos dialético hegeliano predomina, portanto, 

uma simetria formal perfeita entre todos os níveis e domínios da 

realidade. O princípio analógico de correspondência organiza e 

sistematiza, assim, todos os níveis e domínios da realidade 

dentro de um mesmo e único logos triádico, móvel, vivo, 

espiritual e dialético. Um logos que não é apenas substância, 

mas, sobretudo, sujeito. Todas as partes do sistema possuem, 

assim, os mesmos fundamentos, o mesmo plano, a mesma 

planta, o mesmo projeto, a mesma simetria, a mesma beleza e, 



assim, a mesma plasticidade viva e espiritual do logos. Todos os 

diferentes níveis e momentos da realidade possuem, ainda, a 

mesma gênese, o mesmo vir-a-ser, a mesma força, a mesma 

vida e o mesmo impulso vital. Todos possuem, ainda, o mesmo 

princípio governante e ordenador, a mesma arkhé e o mesmo 

telos. Neste sistema vivo do espírito, tudo tem origem no logos, 

tudo se deve ao logos, tudo se desenvolve segundo o logos. 

Neste sistema, ainda, tudo não apenas parte, mas, sobretudo, 

tudo ainda retorna e deseja permanecer sempre ali ao lado do 

logos e de sua força unificadora vital.  

Neste sistema triádico e dialético, assim como as 

partes contêm dentro de si próprias a mesma estrutura lógica e 

arquitetônica do todo, também o todo contém dentro de si a 

mesma estrutura arquitetônica e o mesmo conjunto 

sistematicamente articulado das partes. O movimento total da 

realidade avança e se desenvolve, portanto, sempre dentro da 

mesma estrutura lógica, ontológica e conceitual. O logos, o logos 

que é negação e movimento, portanto, é o único e verdadeiro 

imutável da realidade, é o único e verdadeiro absoluto da 

realidade, porque é sempre o mesmo, porque jamais se nega e 

se aniquila verdadeira e essencialmente em todas as suas 

manifestações ordinárias. Dentro deste sistema, predomina, 

portanto, a unidade e a homogeneidade sistêmica e estrutural do 

todo em relação às partes e das partes em relação ao todo. 

Dentro dele predomina e governa, portanto, uma inteligibilidade 

lógica e formal comum tanto ao todo quanto às suas mais 

diversas partes. O todo do espírito é um todo vivo e concreto 

exatamente porque não elimina, não aniquila e não abole as 

suas partes, mas, sim, porque as desenvolve e as traz à vida de 

maneira lógica, organizada e racional. O todo hegeliano não é 

uma coleção de substâncias e de mônadas autossubsistentes, 

mas um organismo vivo e inteligente. O todo é um todo concreto 

porque tem o logos como espírito e como sujeito. 

Na Fenomenologia do Espírito, o absoluto ainda se 

manifestava na forma de certas figuras determinadas, na forma 

de certas figuras carregadas de conteúdo e imagens simbólicas. 

Na Ciência da Lógica, contudo, o absoluto aparece, ele próprio, 

sem figuras, sem máscaras, sem disfarces, sem imagens, como 

absoluto em-si e para-si mesmo. O progredir fenomenológico da 

consciência, o vir-a-ser do espírito é, por isso, ao mesmo tempo, 

o progredir, o vir-a-ser do próprio logos na imanência do logos, 

na imanência do mundo e da realidade do espírito. O logos 

hegeliano, por isso, não é transcendente ao mundo da 

consciência e do espírito, o logos hegeliano não se esconde 

misteriosamente no reino transcendente das sombras, o logos 

hegeliano é imanência, é movimento, é experiência, é conceito é 

a atualidade plena do potencial na imanência do mundo e da 

vida. 

 



7. Origens neoplatônicas do pensamento de 

Hegel 

No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos 

era Deus.  

[Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ 

λόγος]. Evangelho de São João 1:1. 

A lógica e o movimento geral do pensamento de 

Hegel poderão ser mais bem compreendidos se retornarmos a 

uma de suas mais influentes origens: o movimento romano 

neoplatônico dos séculos III a V d.C e seus principais 

representantes – Plotino [205 a 270 d.C] e Proclus [412 a 485 

d.C]. 

O principal problema filosófico enfrentado pelo 

movimento romano neoplatônico e cristão dos séculos III a V d.C 

poderia ser definido como o problema da arkhé. O problema da 

arkhé certamente é o maior e mais fundamental de todos os 

nossos problemas filosóficos – antigos e modernos. Arkhé é um 

termo criado pelos filósofos gregos que significa, genericamente, 

aquilo que está posto no princípio de toda a realidade, aquilo que 

a torna possível, que a governa e a determina totalmente. Se 

algo tem um princípio então este algo tem uma medida que o 

fundamenta e o determina completamente. Este algo tem, então, 

um princípio de determinação e limitação que o torna algo real e 

efetivamente existente. Algo sem arkhé, pelo contrário, é algo 

totalmente sem princípio, sem governo, sem determinação, sem 

limites e sem medida. Algo sem arkhé não pode, portanto, ser e 

existir real e efetivamente.  

Plotino e Proclus, assim, a partir da decadência da 

cultura grega e romana antigas, da decadência da cultura pagã 

antiga e de seu universo politeísta, e da emergência de um novo 

espírito, o espírito cristão em ascensão, se perguntavam pela 

arkhé daquela nova realidade em formação. 

A pergunta posta por Plotino e Proclus era, em 

primeiro lugar, se o mundo possuía uma arkhé e, em segundo 

lugar, se essa arkhé era una ou múltipla, imanente ou 

transcendente, sensível ou suprassensível. Se essa arkhé era 

um princípio determinado ou indeterminado, se possuía medida 

ou não, se era uma unidade ou uma multiplicidade, se era 

espírito ou matéria, se era um deus ou muitos deuses, se era 

uma inteligência ou uma alma, se era uma alma ou um corpo e 

assim por diante. 

Plotino e Proclus perguntavam sobre o que seria do 

mundo 1) se todas as coisas fossem múltiplas? 2) se tudo o que 

existisse ou viesse a existir fosse ilimitada, desmedida e 

infinitamente múltiplo? O mundo seria impossível pois seria pura 

singularidade ilimitada e infinita. O mundo seria uma anarquia, 

seria uma an-arkhé, seria um mundo sem arkhé, seria um mundo 



sem princípio e sem medida, sem um governo soberano e 

ordenador, seria um mundo sem ordem e sem racionalidade. 

O que significa dizer que algo é ou existe? Para 

Plotino e Proclus significa dizer que este algo é uno e não 

múltiplo21. Significa dizer que este algo tem limites e 

determinações. Significa que este algo tem uma arkhé, que este 

algo tem um princípio fundador. Para Plotino e Proclus, o mundo 

só se torna possível graças ao princípio determinador e limitador 

da unidade. O uno e a unidade são, por isso, segundo eles, o 

princípio e o fundamento de toda a realidade. O uno é o que 

permite toda composição, toda harmonia e toda beleza. O uno é 

a arkhé da realidade e a filosofia, por isso, é uma henologia. O 

uno é a razão silenciosa e simples de toda a realidade. O uno é a 

quietude, a solidão e a divindade harmoniosa da arkhé. 

Como diz Plotino – Enéades VI 9, 1 (3-5). “Um 

exército não é um exército se não é uno, nem um coro nem um 

rebanho se não são unos. Menos ainda uma casa é casa nem 

um navio é navio se não possuem a unidade, posto que a casa é 

una e o navio é uno”.  

O uno, dizem os neoplatônicos, não tem causa mas 

é a causa de tudo o que é. O uno não é um isto mas é a causa 

de todos os istos. O uno não é a pluralidade mas é a causa de 
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toda a pluralidade. O uno não é um deus mas é a causa de todos 

os deuses. O uno não é uma inteligência mas é a causa de todas 

as inteligências. O uno não é uma alma mas é a causa de todas 

as almas. O uno não é um ente mas é a causa de todos os 

entes. Tudo o que existe existe e se conserva na existência em 

vista e por causa da unidade. Só a unidade torna possível a 

geração e a conservação da realidade. A pura pluralidade, a 

pluralidade ilimitada, a pluralidade infinita, é o nada e o vazio da 

realidade. A pluralidade só pode ser quando posta e pressuposta 

pela unidade e a primordialidade do uno. A unidade é o que 

coloca limites e define a multidão ilimitada dos seres. O que não 

tem limite nem fim não tem unidade, portanto, não tem ser, não 

tem nome e nem pode existir. A unidade, portanto, é o bem 

almejado por todas as coisas. O Uno e o Bem serão, assim, o 

princípio e o fim de todas as coisas que são e de todas as que 

poderão vir-a-ser. O Uno-Bem será, assim, o verdadeiro imortal 

da realidade. O Uno-Bem será, então, a arkhé da realidade. 

O Uno-Bem será, portanto, de acordo com Proclus: 

1) o divino, o imortal e o sumamente inteligível da realidade; a 

Hénada de todas as hénades; a Mônada de todas as mônades; 

2) o unitário, o simples, o indivisível, o indestrutível e o 

indissolúvel; o ser que é absolutamente idêntico a si mesmo. 

Tudo o mais será mediante participação na unidade e 

simplicidade do Uno-Bem.  



Como diz Proclus [Theologia Platônica Livro II]: “Ele 

[o Uno-Bem] é deus entre todos os deuses, hénada entre todas 

as hénades, superior às primeiras adyta [à primeira presença de 

deus], mais inefável que todo silêncio e mais incognoscível que 

toda existência, deus santo, misterioso dentro da santidade dos 

deuses inteligíveis”. 

O Uno-Bem, por ser causa de toda multiplicidade e 

de toda processão, por ser causa e conservação de todos os 

entes, será a meta, o amor, a paixão e o desejo de tudo o que 

existe e do que virá a existir. O Uno-Bem é este amor universal 

pela medida e pela ordem presente no interior de cada ente da 

realidade.  

Como diz Proclus na Theologia Platônica [Livro III]: 

“Todas as coisas amam umas às outras, se desejam umas às 

outras e estão unificadas umas com as outras por uma união 

eterna; elas possuem um amor inteligível, uma comunhão e uma 

associação inefável”.  

O Uno-Bem é, assim, o nada de tudo o que é. O 

Uno-Bem é o inefável, o indizível, o indescritível, o invisível e o 

inominável da realidade. O Uno-Bem é o sem-determinação mas 

que a tudo determina, o sem-limitação mas que a tudo limita, o 

sem-definição mas que a tudo define.  

Do uno, portanto, emergem todas as coisas. Dele 

emerge a pluralidade de tudo o que é e de tudo o que vem-a-ser. 

O uno é a força, a única força, produtora, geradora e 

conservadora de toda a realidade e de todos os entes: deuses, 

inteligências, almas e seres.  

A este movimento de vir-a-ser da realidade Plotino 

e Proclus dão o nome de processão [próodos]. Desta processão 

procedem todos os entes, que se multiplicam e se espalham pela 

realidade – desde os mais divinos, superiores e inteligentes aos 

mais inferiores e desprovidos de inteligência, tais como os seres 

corpóreos na figura dos animais, dos vegetais e da matéria 

mineral.  

Como toda pluralidade e multiplicidade do mundo 

não pode marchar, proceder, indefinida e ilimitadamente, rumo 

ao vazio e à indeterminação do infinito, sem uma arkhé que a 

delimite e a defina, sem uma arkhé que impeça sua marcha rumo 

ao vazio e ao nada da an-arkhé, a processão do uno ao múltiplo 

deve necessária e inexoravelmente reverter, retornar, retroceder, 

ao uno primordial, ao uno que funda, determina, define e limita 

toda a realidade.  

A este movimento de retorno da multiplicidade ao 

uno, da desmedida da pluralidade à medida racional do uno, da 

diferença à unidade, os neoplatônicos dão o nome de conversão 

[epistrophé].  

Assim, todas as coisas, não apenas partem do uno 

mas retornam amorosa e apaixonadamente para ele, num 



movimento que procede e retorna incessante e incansavelmente 

ao mesmo ponto de partida original, ao uno sempre presente, ao 

uno sempre-aí, ao ser omnipresente da realidade, ao primeiro 

motor imóvel da realidade, ao primeiro motor que pela sua 

universal e imensurável força de atração move amorosamente 

todos os entes da realidade, eternamente, sem se mover. 

 

 

 


