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RESUMO 

 

 

Neste trabalho, investigo a questão da gênese lógica do conceito especulativo de 

subjetividade (Subjektivität) na Ciência da Lógica de Hegel. Em minha perspectiva, esta 

gênese possui três aspectos. O primeiro aspecto se constitui de modo externo ao sistema 

hegeliano e concerne às interpretações críticas de Hegel em relação ao conceito de eu nas 

filosofias de Kant e de Fichte. Defendo que o argumento de Kant em torno da noção de 

apercepção pura transcendental foi fundamental para a elaboração hegeliana do conceito 

de subjetividade como profundamente conceitual. E também que a noção fichtiana do eu, 

como princípio absoluto da ciência, contribuiu para a compreensão de Hegel de uma 

subjetividade autorreferente como imanente ao seu sistema absoluto. Como mostrarei, 

porém, a interpretação hegeliana de tais conceitos passa por uma intensa transformação 

especulativa no âmbito de sua filosofia. O segundo e terceiro aspectos da autogênese do 

conceito de subjetividade se constituem de modo interno ao elemento lógico, de maneira 

que o segundo aspecto diz respeito à atividade meta-lógica e dialética do conceito 

subjetivo. Em minha visão, o conceito (Begriff), ao conduzir o método dialético no 

sistema de Hegel, pode ser visto como o seu princípio subjetivo imanente e ativo e, em 

sua atuação meta-lógica formal, se autopõe subjetivamente. E, por fim, o terceiro aspecto 

da autogênese lógica do conceito de subjetividade refere-se ao desenvolvimento 

progressivo de determinadas categorias lógicas da “Doutrina do Ser” e da “Doutrina da 

Essência” que, a meu ver, podem ser consideradas como proto-subjetivas, contribuindo 

geneticamente para a posterior manifestação da subjetividade do conceito na “Doutrina 

do Conceito”. 

 

Palavras-chave: subjetividade, conceito, Lógica, autogênese. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In this paper, I investigate the logical genesis of the theoretical concept of subjectivity 

(Subjektivität) in Hegel's Science of Logic. In my view, this genesis has three aspects. The 

first aspect is external to the Hegelian system and concerns Hegel's critical interpretations 

of the concept of self in Kant and Fichte's philosophies. I contend that Kant's argument 

about the notion of pure transcendental apperception was fundamental to the Hegelian 

elaboration of the concept of subjectivity as deeply conceptual. The Fichtian notion of the 

self, as an absolute principle of science, contributed to Hegel's understanding of a self-

referential subjectivity as immanent to his absolute system. However, as I will show, the 

Hegelian interpretation of such concepts goes through an intense speculative 

transformation within its philosophy scope. The second and third aspects of the 

subjectivity's autogenesis occur internally to the logical element. The second aspect 

concerns the meta-logical and dialectical activity of the subjective concept. In my view, 

the concept (Begriff), when driving the dialectical method in the Hegel system, can be 

seen as its immanent and active subjective principle and, in its formal meta-logical 

performance, subjectively self-sets. Finally, the third aspect of the subjectivity concept of 

logical autogenesis refers to the progressive development of certain logical categories of 

the "Doctrine of Being" and the "Doctrine of the Essence." In my view, they are proto-

subjectives, contributing genetically to the subsequent manifestation of the subjectivity 

of the concept in the "Doctrine of the Concept." 

 

Keywords: subjectivity, concept, Logic, autogenesis.    
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INTRODUÇÃO 

 

 

Falar de subjetividade (Subjektivität) no sistema de Hegel pode nos remeter 

imediatamente para o âmbito da Filosofia do Real1, mais especificamente para a Filosofia 

do Espírito. No entanto, mesmo que se queira falar de subjetividade do espírito (Geist), é 

necessário empreender um recuo na interpretação e operar uma análise do significado 

lógico do conceito de subjetividade. Isso porque Hegel concebe a filosofia como sistema 

e, neste contexto, para entendermos corretamente o significado de termos da Filosofia do 

Real, devemos antes de tudo analisar os seus pressupostos lógicos.  

O sistema de Hegel, entretanto, não se mostra como um simples agregado de 

ciências particulares (Cf. Hegel, E, v. I, § 16). Mas, antes, como profundamente inter-

conectado de modo circular. Neste sentido, temos a célebre afirmação hegeliana, segundo 

a qual: “Cada uma das partes da filosofia é um Todo filosófico, um círculo que se fecha 

sobre si mesmo(...). Por conseguinte, o todo se apresenta como um círculo de círculos, 

cada um dos quais é um momento necessário” (Hegel, E, v. I, § 15). Desse modo, as três 

partes do sistema, quais sejam, Lógica, Natureza e Espírito, se mostram, cada qual, como 

um círculo necessário que se fecha sobre si. A imagem do círculo, para mim, é assaz 

sugestiva, dado que ela denota que cada parte volta-se sobre si mesma e, em última 

instância, se refere a si, se autoconstituindo. Se Hegel se utilizasse da imagem da linha 

reta para ilustrar as partes de seu sistema filosófico, poderíamos pensar, ao contrário, que 

cada parte só se realiza na outra e ao passar para a outra, quando findasse o seu trajeto 

linear. Todavia, como Hegel afirma na sequência da famosa passagem citada acima, o 

todo sistemático é também um ‘círculo de círculos’, ou seja, cada parte do sistema, além 

de referir-se a si mesma, também se refere e se conecta com as demais em um círculo 

total.  

Conforme nosso autor, isso ocorre pelo trabalho da ideia (Idee), dado que ela se 

encontra em cada elemento particular das partes do sistema e a ideia completa constitui a 

totalidade do sistema filosófico (Cf. Hegel, E, v. I, § 15). Mas, como e onde esta ideia é 

produzida? Como o curso do pensar filosófico hegeliano conquista esta célula monista, 

unidade de subjetividade e objetividade? A ideia corresponde à última parte da Ciência 

da Lógica; ela é produzida pelo desenvolvimento do pensamento lógico e suspende 

                                                           
1 Filosofia do Real corresponde à parte do sistema maduro de Hegel que comporta a Filosofia da Natureza 

e a Filosofia do Espírito.  
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(aufheben2) em seu interior todas as significações antecedentes do ser, da essência e 

também do próprio conceito. Nesta medida, ela condensa o trajeto do pensamento lógico 

e, ainda, espelha dentro de si a totalidade dos conteúdos lógicos.  

Mas, o que quero destacar é que, para Hegel, a ideia significa uma estrutura de 

pensamento que abarca a significação da verdade em seu mais alto grau. Ela consiste, 

pois, no conceito central da filosofia hegeliana e engloba, segundo uma estrutura monista, 

noções aparentemente contraditórias, unificando-as no interior do puro elemento do 

pensamento. A ideia pode ser compreendida, nesta perspectiva, como o conceito 

hegeliano de absoluto e de verdade, como razão, unidade de subjetividade e objetividade 

(Cf. Hegel, E, v. I, §§ 213-214)3. Assim, na Ciência da Lógica Hegel afirma que há uma 

correspondência imanente e uma unidade originária entre pensamento e realidade, de 

modo que a última deve ser vista necessariamente como racional4.  

Mas, além de ser considerada como a suprema verdade no sentido de conter a 

plena adequação da objetividade com o conceito, ou da razão com a efetividade, a ideia 

também possui a função de tecer a teia sistemática da filosofia de Hegel. E, neste sentido, 

ela pode ser concebida, em minha visão, como a célula monista do sistema absoluto 

hegeliano, já que compõe e tece todas as suas partes, se adequando à especificidade de 

cada esfera. Por conseguinte, partindo da unidade imanente e originária entre ideia e 

realidade que Hegel desenvolve em sua Ciência da Lógica, podemos entender o processo 

de exteriorização da ideia na Natureza e sua posterior passagem para a Filosofia do 

                                                           
22 Utilizo aqui o termo “suspender” para traduzir aufheben seguindo a indicação de José Pertille que utiliza 

“suspender” a partir de uma sugestão de Dennis Rosenfield (Ver Pertille, 2005, p. 65). Com efeito, também 

a tradução espanhola de Rodolfo Mandolfo (1968) da Ciência da Lógica utiliza “suspensión” para traduzir 

Aufhebung. Este verbo possui uma tripla conotação: a saber, a de conservar, negar e elevar e é muito 

importante para entendermos o movimento dialético-especulativo no interior do sistema de Hegel. Ressalto 

apenas que as traduções que utilizo da Ciência da Lógica, Enciclopédia e Fenomenologia utilizam o verbo 

“suprassumir” para traduzir aufheben.    
3 Conforme Hegel: “A idéia é a verdade, pois a verdade é que a objetividade corresponda ao conceito, não 

que as coisas exteriores correspondam a minhas representações; essas são somente representações corretas, 

que Eu, este [aqui], tenho. Na idéia, não se trata de um ‘este’, nem de representações de coisas exteriores. 

Mas também todo Efetivo, na medida em que é algo verdadeiro, é idéia, e só tem sua verdade por meio da 

idéia e em virtude dela” (Hegel, E, v. I, § 213).  
4 É neste sentido que Hegel fala, por exemplo, que a efetividade (Wirklichkeit) é algo verdadeiro, uma vez 

que não se opõe à ideia. “A efetividade e o pensamento, mais precisamente a idéia, costuma-se de modo 

trivial opor uma ao outro. Pode-se, por isso, ouvir dizer muitas vezes que contra a exatidão e a verdade de 

um pensamento nada há a objetar; mas que uma coisa dessas não se encontra na efetividade, ou não pode 

realizar-se na efetividade. Os que assim falam provam, contudo, com isso, que não entenderam muito bem 

nem a natureza do pensamento, nem a da efetividade. É que, por um lado, em tais discursos o pensamento 

é tomado como sinônimo de representação subjetiva, plano, intenção, ou coisa parecida; e de outro lado a 

efetividade, como sinônimo de existência exterior, sensível” (Hegel, E, v. I, § 142, adendo). Mas, por outro 

lado, conforme Hegel: “A efetividade, diretamente do simples fenômeno, antes de tudo como unidade do 

interior e do exterior, tampouco se contrapõe como um Outro à razão, que antes é o completamente racional; 

e o que não é racional não pode – justamente por essa razão – ser considerado como efetivo” (idem; o 

grifo é meu).  Assim, para Hegel, a realidade (Realität) enquanto é efetiva (wirklich), é necessariamente 

perpassada pela ideia. Daí a sua famosa afirmação do Prefácio da Filosofia do Direito: “O que é racional é 

efetivo e o que é efetivo é racional” (Hegel, FD, p. 55).      
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Espírito. Este processo ocorre no final da Lógica, quando a ideia, segundo Hegel, 

“decide” se particularizar como natureza: 

 

A idéia que é para si, considerada segundo essa sua unidade consigo é 

intuir; e a idéia que-intui é a natureza. Mas, como intuir, a idéia é posta 

por reflexão exterior, em determinação unilateral da imediatez ou 

negação. Ora, a liberdade absoluta da idéia é que ela não simplesmente 

passa para a vida, nem como conhecimento finito deixa aparecer a vida 

em si; mas, na absoluta verdade de si mesma, decide-se a deixar sair 

livremente de si o momento de sua particularidade, ou do primeiro 

determinar-se e ser outro – a idéia imediata como seu reflexo, como 

natureza (Hegel, E, v. I, § 244). 

 

A partir de sua exteriorização, podemos pensar que a ideia encontra-se 

implicitamente na realidade da natureza e do espírito como seu princípio imanente, de 

modo que natureza e espírito consistem, pois, em sua automanifestação. 

Consequentemente, as discussões de Hegel da Filosofia do Real devem ser 

compreendidas de um ponto de vista conceitual, como o autodesdobramento da ideia, 

enquanto elemento lógico (das Logische) que encontra-se subjacente às tematizações 

próprias desta esfera do sistema. Isso não significa, entretanto, que a ideia possa ser 

considerada como um sujeito consciente que “domina”, por sua automanifestação, a 

realidade da natureza e do espírito. Mas, antes, devemos entender as discussões da 

Filosofia da Realidade a partir da tematização lógica da identidade originária e imanente 

da ideia, como uma estrutura que abarca a unidade entre razão e efetividade, ou entre 

conceito e objetividade e, por conseguinte, subjaz ativamente também aos conceitos 

próprios à Natureza e ao Espírito. Nesta medida, na Natureza, a ideia aparece na forma 

do ser-aí exterior, na forma do fora-um-do outro, da pura exterioridade (Äusserlichkeit )5 

e, no espírito, por sua vez, na forma da interioridade (Innerlichkeit), ou idealidade 

(Idealität) subjetiva6.  

Há, portanto, como podemos ver, uma intrínseca conexão e inter-penetração entre 

as partes do sistema de Hegel, que pode ser visto como um holismo que se funda na 

                                                           
5 “A natureza mostrou-se como a idéia na forma do ser-outro. Visto que a idéia é assim como o negativo 

dela mesma ou exterior a si, assim a natureza não é exterior apenas relativamente ante esta idéia (e ante a 

existência subjetiva da mesma, o espírito), mas a exterioridade constitui a determinação, na qual ela está 

como natureza”. (Hegel, E, v. II, § 247).   
6 “O espírito tem para nós a natureza por sua pressuposição, da qual ele é a verdade e, por isso, seu 

[princípio] absolutamente primeiro. Nessa verdade, a natureza desvaneceu, e o espírito se produziu como 

idéia que chegou ao ser-para-si, cujo objeto, assim como o sujeito, é o conceito. Essa identidade é a 

negatividade absoluta, porque o conceito tem na natureza sua objetividade externa consumada, porém essa 

sua extrusão é suprassumida, e o conceito tornou-se nela idêntico a si mesmo. Por isso o conceito só é essa 

idealidade enquanto é retornar da natureza” (Hegel, E, v. III, § 381).  
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estrutura monista da ideia7. E, assim, pela atuação imanente da ideia em sua 

exteriorização, podemos dizer que a Lógica consiste precisamente naquela parte do 

sistema que fundamenta todas as demais. 

 

Certamente, essas ciências concretas emergem em direção a uma forma 

mais real da Ideia do que a lógica, mas, ao mesmo tempo, não de modo 

a se voltarem, novamente, para aquela realidade que a consciência 

abandonou ao se elevar do seu fenômeno até se tornar ciência, ou 

também retornarem, novamente, ao emprego de formas como as 

categorias e as determinações de reflexão, cuja finitude e inverdade se 

apresentou na lógica. A lógica mostra, antes, a elevação da ideia ao 

estágio a partir do qual ela se torna criadora da natureza e avança até a 

forma de uma imediatidade concreta, cujo conceito, porém, rompe 

novamente essa figura para se tornar a si mesmo enquanto espírito 

concreto. Frente a essas ciências concretas, mas que têm e conservam o 

lógico, ou seja, o conceito, como o figurador interno, assim como o 

tinham como o prefigurador, a própria lógica é, certamente, a ciência 

formal, mas a ciência da forma absoluta, a qual dentro de si é totalidade 

e contém a ideia pura da própria verdade (Hegel, CL III, p. 53-54).    

 

Como se vê por esta extensa citação da “Doutrina do Conceito”, a ideia 

exterioriza-se em natureza e, através desta, volta a si como espírito. Isso engloba muitas 

pontos que merecem ser destacados. O primeiro deles, como o próprio Hegel expõe 

acima, é que a realidade abordada na Filosofia do Real não é pressuposta, ou pré-

estabelecida como dada; antes, esta perspectiva foi abandonada, segundo Hegel, pelo 

próprio desenvolvimento de sua filosofia, mais especificamente, por meio do resultado a 

que se chegou por sua Fenomenologia do Espírito8. A realidade da Filosofia da Natureza 

e do Espírito concerne, então, como vimos, à exteriorização da própria ideia – e este 

consiste no segundo ponto que merece destaque no contexto desta passagem. Além disso, 

cumpre destacar que a ideia, enquanto espírito, retorna a si mesma, ou seja, volta para o 

elemento da interioridade do pensamento – e o espírito é, pois, o momento que concretiza 

a subjetividade da ideia.  

                                                           
7 O termo “holismo” é, com efeito, muito vasto e se acomoda tanto a sistemas metafísicos e místicos, quanto, 

também, a noções mais contemporâneas sobre a teoria da linguagem e da mente que encontramos, por 

exemplo, na filosofia tardia de Wittgenstein. Todavia, de modo geral, o termo “holismo” se refere à ideia 

de que os elementos de um sistema possuem significado em virtude de sua inter-relação com os outros. 

Nesta medida, entendo por holismo na filosofia de Hegel o fato de todas as partes de sua filosofia se 

mostrarem como profundamente e intrinsicamente inter-conectadas e, além disso, as próprias noções 

primordiais de seu sistema são, por definição, também holísticas, uma vez que não podem ser entendidas 

isoladamente, mas apenas em referência às demais na composição do todo da obra. Há também discussões 

que podem ser feitas sobre o holismo ontológico e epistemológico na filosofia de Hegel, que versam sobre 

a unidade monista do pensar com o objeto.  
8 Tratarei deste tema – da relação da Lógica com a Fenomenologia do Espírito - no primeiro capítulo da 

tese.  
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Mas, com efeito, um outro ponto fundamental que está presente no texto acima é 

que estas ciências concretas, ou seja, a Natureza e o Espírito, ‘têm e conservam o lógico, 

ou seja, o conceito, como o seu figurador interno’. Desse modo, a Lógica pode ser vista 

não somente como o fundamento das demais partes do sistema, na medida em que funda 

as mesmas e que deriva o real a partir de si, mas também, deve ser compreendida como a 

estrutura interna ideal que atua nestas realidades implicitamente. Neste sentido, os 

conceitos tratados na Filosofia do Real podem ser lidos à luz dos conceitos da Lógica, de 

modo que podemos fazer tanto uma análise dos fundamentos lógicos dos conceitos reais, 

como uma investigação sobre o paralelismo formal entre os conceitos lógicos e reais9.   

Mas, gostaria de destacar um aspecto demasiado importante nestas afirmações: é 

o conceito (Begriff) propriamente, nos dizeres de Hegel, e não a ideia, que atua como o 

figurador interno da realidade da natureza e do espírito. Assim, ainda que eu tenha falado 

acima que a ideia encontra-se implicitamente na realidade da natureza e do espírito e que 

estes não consistem em outra coisa senão na própria automanifestação da ideia, devemos 

entender esta tese um pouco mais de perto. Pois, conforme afirma Hegel, é a partir da 

atuação do conceito, como o princípio subjetivo da ideia, que se deve entender, mais 

precisamente, as noções da exterioridade da natureza e da subjetividade propriamente dita 

do espírito. Tenhamos claro: a ideia continua sendo a célula monista do sistema, como 

afirmei acima, ou seja, a realidade pertinente à Filosofia do Real, continua sendo obra de 

sua exteriorização; contudo, o conceito consiste precisamente no lado subjetivo da ideia, 

que se compõe de subjetividade e objetividade, como eu disse acima. E, assim, é o 

conceito que atua ativamente no real como o seu princípio. Nas palavras de Hegel: “mas 

a idéia é nela mesma essencialmente concreta, por ser o conceito livre que se determina 

a si mesmo, e assim se determina para [tornar-se] realidade”. E ainda: “Só seria a idéia o 

formalmente-abstrato, se o conceito, que é seu princípio fosse tomado como a unidade 

abstrata e não, tal como ele é, como o retorno negativo de si a si mesmo, e como a 

subjetividade” (Hegel, E, v. I, § 213; o grifo é meu).      

A ideia, para Hegel, deve ser compreendida em sua localização sistemática no 

interior da Lógica como aquela que é a unidade do conceito com a objetividade. O 

conceito é tratado na primeira parte da “Doutrina do Conceito”, a segunda parte é a 

“Objetividade” e a ideia consiste na terceira parte, como a unidade de ambos. Esta 

unidade é empreendida pela atividade teleológica do conceito, que imprime seu fim 

                                                           
9 A respeito desta questão do paralelismo da Filosofia do Real com a Lógica, ver HÖSLE, 2007, págs. 126-

140.   
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subjetivo na objetividade, de modo que “o fim (Zweck) realizado é, assim, a unidade posta 

do subjetivo e do objetivo” (Hegel, E, v. I, § 210). Por conseguinte, segundo Hegel:  

 

A idéia é o verdadeiro em si e para si, a unidade absoluta do conceito e 

da objetividade. Seu conteúdo ideal não é outro que o conceito em suas 

determinações, seu conteúdo real é somente a exposição do conceito, 

que ele se dá na forma de um ser-aí exterior; e estando essa figura 

excluída na idealidade do conceito, na sua potência, assim se conserva 

na idéia (Hegel, E, v. I, § 213; o grifo é meu). 

 

É a partir destas indicações que volto-me, então, para a afirmação com a qual 

iniciei a presente Introdução. Com efeito, tratei até aqui de modo geral sobre o significado 

da ideia no interior da filosofia de Hegel a fim de mostrar o contexto de significação 

sistemático no interior do qual o tema que trato no presente trabalho – a gênese lógica do 

conceito especulativo de subjetividade – se situa. Pois, para compreendermos o contexto 

lógico do conceito no interior da filosofia de Hegel, é necessário entender que o conceito 

consiste na subjetividade da ideia.  

Assim, por outro lado, afirmei no início desta Introdução também que, para se 

apreender corretamente o significado da subjetividade do espírito, deve-se, antes de tudo, 

empreender um olhar de recuo e analisar o significado lógico do conceito de 

subjetividade. Pois que o espírito, que é considerado como o sujeito, é a ideia que, no 

elemento da realidade, chegou ao ser para si (Cf. Hegel, E, v. III, § 381) e, 

consequentemente, ele é identidade de si enquanto autorreferência do conceito subjetivo 

a si mesmo.  

Nesta medida, para mim, na Lógica é onde encontramos a gênese pura dos 

conceitos da Filosofia do Real, como mostrei acima – e onde propriamente podemos 

encontrar também a gênese do próprio conceito de subjetividade. E, ora, o conceito de 

subjetividade, na Lógica, para Hegel, não é outra coisa que o conceito mesmo, ou, dito de 

outro modo, a própria natureza do conceito lógico é subjetiva. Como vimos na citação 

acima (E, § 213): o conceito ‘é o retorno negativo de si a si mesmo’ e, portanto, consiste 

na subjetividade da ideia10.  

                                                           
10 Segundo Hegel, a unidade da ideia não deve ser compreendida como estática: somente como a unidade 

da subjetividade com a objetividade, pois que, assim, tratar-se-ia de uma identidade abstrata, que persistiria 

imóvel. Diferentemente, deve-se compreender no interior da unidade da ideia o processo e a negatividade 

(Negativität) absoluta. Nesta perspectiva, afirma Hegel: “na unidade negativa da idéia o infinito pervade o 

finito; o pensar, o ser, a subjetividade, a objetividade. A unidade da idéia é subjetividade, pensar, infinitude, 

e por isso há que distinguir-se da idéia enquanto substância; como essa subjetividade, [esse] pensar, [essa] 

infinitude que pervadem devem distinguir-se da subjetividade unilateral, do pensar unilateral, da infinitude 

unilateral” (Hegel, E, v. I, § 215; o grifo é meu). Ou seja, para Hegel, a ideia é subjetividade conceitual, 

mas somente enquanto é essencialmente atividade e negatividade – e não como uma substância, ou como a 

contraparte de uma unidade estática com o objeto.     
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Mas, dada a profundidade e vastidão do trajeto do pensamento desenvolvido na 

Lógica até que se atinja a subjetividade do conceito, consiste em uma tarefa densa, por si 

só, interpretar o significado lógico do conceito de subjetividade. Neste oceano de águas 

profundas que é a Lógica, o conceito de subjetividade não emerge prontamente à 

superfície. De outro modo, para encontrá-lo, é preciso que se mergulhe fundo a fim de 

buscar seus elementos constituintes e, mais do que isso, a fim de reconstruir o processo 

genético que o produziu.       

É a partir deste mergulho, portanto, que começo o meu trabalho de investigação, 

me centrando na gênese lógica do conceito especulativo de subjetividade, de modo que 

exponho, então, agora, como se dará a minha imersão. 

Na Ciência da Lógica de Hegel, estamos tratando do pensamento em seu elemento 

puro e, portanto, nela abstrai-se da concretização real dos conceitos, ou categorias – o que 

será tratado, como vimos acima, na Filosofia do Real. Portanto, falar de subjetividade na 

Ciência da Lógica não é tratar do espírito subjetivo, tampouco da autoconsciência, ou do 

eu considerado em sua manifestação empírica. Muito diferentemente, a subjetividade 

lógica consiste no conceito lógico, ou, em outras palavras, o conceito lógico, segundo 

Hegel, é subjetivo. Mas, para compreendermos corretamente como se situa o conceito 

subjetivo no interior da organização da Lógica hegeliana e, a partir daí, observarmos mais 

de perto como ele se define, devemos antes de mais nada entender como esta obra se 

divide. A Ciência da Lógica se divide de modo geral em “Lógica Objetiva” e “Lógica 

Subjetiva”. A primeira compreende a “Doutrina do Ser” e “Doutrina da Essência” e trata, 

por conseguinte, das determinações do ser e da essência através do puro pensamento. 

Enquanto que a segunda trata do conceito, na medida em que ele “é subjetivo 

autossubsistente livre, que se determina em si, ou melhor, [é – J.S] o próprio sujeito” 

(Hegel, CL I, 2017, p. 67).  

À primeira vista, pode parecer que a “Lógica Objetiva”, por ser a primeira, 

fundamente a “Lógica Subjetiva”, ou, que, falando de maneira geral, o objeto anteceda o 

sujeito. Mas, antes, o que ocorre é justamente o contrário, ou melhor, o que ocorre é algo 

profundamente distinto deste tipo de relação. Nesta medida, o conceito, como sujeito, é 

que é o fundamento do ser e da essência, ou seja, da objetividade, mas apenas enquanto 

é produzido e gerado a partir do desenvolvimento desta mesma objetividade. Assim, o 

conceito deve ser visto, “como o terceiro em relação ao ser e à essência, em relação ao 

imediato e à reflexão. A este respeito, o ser e a essência são os momentos de seu devir, 

mas ele é a sua base e verdade como a identidade dentro da qual eles sucumbiram e estão 

contidos” (Hegel, CL III, p. 37; o grifo é meu). Assim, apesar do conceito ser posterior, 
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ele é, na verdade, o primeiro. Desse modo há, por conseguinte, a meu ver, uma unidade 

mais prioritária e originária entre a “Lógica Objetiva” e a “Lógica Subjetiva”, pois que as 

duas se relacionam de maneira recíproca, como mutuamente referentes: enquanto a 

primeira, a “Lógica Objetiva”, produz, pelo curso do pensamento, a “Lógica Subjetiva”, 

a “segunda”, por sua vez, se mostra como o fundamento da “primeira”. Há, então, um 

processo ascendente e descendente que se completam reciprocamente, ou seja, há um 

encontro fundante e um processo circular interno de auto-organização na Lógica.  

Consequentemente, no interior da Ciência da Lógica de Hegel, não podemos falar 

em uma relação externa e unidirecional entre sujeito e objeto, ou entre conceito e objeto 

e conceito e ser. Muito diferentemente, trata-se de uma relação entre objeto e sujeito que 

é mais fundamental e constitutiva e que, por sua própria natureza, é “inter” e “auto” 

referente. É somente assim que o conceito, como sujeito, pode se mostrar, na verdade, 

como o fundamento intrínseco da objetividade do ser e da essência a partir da qual ele 

deveio; ou seja, ele se mostra como o fundamento apenas no resultado e no devir. Por 

conseguinte, a estrutura interna do conceito é radicalmente circular e autorreferente, na 

medida em que ele só é enquanto retorna e, assim, em seu próprio vir-a-ser, o conceito 

nasce e se define como aquele que volta para o seu processo genético para se mostrar 

como o seu fundamento; consequentemente, o conceito só pode ser para si, ou seja, voltar-

se para si, enquanto é produzido. 

Para mim, portanto, a definição de Hegel da subjetividade do conceito se inscreve 

no núcleo organizacional de sua própria Ciência da Lógica, ou seja, se radica na 

composição mesma da obra, que autoproduz o conceito de subjetividade não como algo 

exterior à objetividade do ser e da essência, mas como aquele que se gera a partir da 

mesma. Assim, na Ciência da Lógica de Hegel temos, fundamentalmente, não um 

dualismo entre conceito e objeto, ou entre sujeito e objeto e ser e pensar, mas uma unidade 

originária e circular entre estes termos – tal como ocorre de modo ativo na ideia, como 

mostrei acima. Não podemos falar, portanto, no âmbito da Lógica hegeliana em oposição 

entre subjetividade e objetividade, ou em relação externa entre os dois termos; e tampouco 

podemos investigar sobre a verdade, ou sobre o processo de conhecimento, partindo desta 

relação de oposição11.  

Com efeito, é importante que eu destaque nesta Introdução que ainda que o tema 

da verdade e da fundamentação do conhecimento seja próprio da relação inscrita no 

interior do conceito lógico e também da ideia, a minha investigação sobre o conceito de 

                                                           
11 Se ocorre uma relação dual, ou de oposição entre pensar e ser, ou entre sujeito e objeto no interior da 

filosofia de Hegel, é apenas partindo da unidade originária e constitutiva entre estes termos.  
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subjetividade na Lógica de Hegel, entretanto, não versa sobre o aspecto epistemológico 

do conceito (Begriff). Ora, para Hegel, o conceito pode ser concebido como a forma 

absoluta cognoscitiva pela qual se conhece o real. E, nesta medida, é importante destacar 

que a Ciência da Lógica de Hegel possui tanto uma significação epistemológica, quanto 

ontológica e metafísica. Consequentemente, (1º) podemos ler as categorias lógicas do 

ser, da essência e do conceito como determinações pelas quais se pode pensar ou conhecer 

toda a realidade e, deste ponto de vista, elas versam sobre a estrutura da inteligibilidade 

do real e o conceito, em seu máximo grau, é aquele que comporta as determinações do 

real enquanto pensamento das mesmas e isso encerra sua significação epistemológica. 

Mas, (2º) podemos lê-las também  como as determinações pertinentes ao ser (Sein) de 

modo geral, segundo a sua clássica definição desde a antiguidade filosófica. E, a partir 

deste segundo ponto de vista, o próprio conceito subjetivo pode ser interpretado como 

aquele que é o princípio imanente do real, de modo que isso consiste em sua significação 

ontológica, tal como vimos nas páginas acima a respeito da relação de fundamentação 

lógica da ideia e do conceito com as estruturas da Filosofia da Realidade. E, além disso, 

(3º) a Lógica versa ainda sobre as determinações de pensamento a respeito das altas 

essências, como, por exemplo, a essência de Deus. E também o conceito e a ideia, sob 

este aspecto, podem ser vistos como aqueles que apreendem verdadeiramente a noção de 

Deus em seu sentido especulativo – donde temos sua significação metafísica.  

Ciente de todas estas profundas, profícuas e polêmicas conotações de significados 

filosóficos que o conceito pode assumir no interior da filosofia de Hegel, destaco, 

entretanto, apenas uma significação do mesmo no interior deste amplo quadro12. Destarte, 

                                                           
12 Não obstante, no decorrer do trabalho, irei me referir, ainda que de modo geral, ao que denominei acima 

de aspecto epistemológico e ontológico do significado do conceito na Lógica de Hegel. No que tange ao 

seu aspecto epistemológico, é importante salientar que, para Hegel, o conceito não possui a estrutura da 

representação (Vorstellung), uma vez que esta, segundo Hegel, isola os seus conteúdos e trabalha com 

noções abstratas acerca da realidade sensível. Os pensamentos (Gedanken) e os conceitos, ao contrário, não 

isolam seus conteúdos, mas, antes, possuem uma estrutura concreta, na qual, os conteúdos são assimilados 

no interior da natureza universal dos mesmos. “A diferença entre representação e pensamento tem especial 

importância porque em geral se pode dizer que a filosofia não faz outra coisa que transformar 

representações em pensamentos; mas depois disso, é verdade, transforma os simples pensamentos em 

conceitos (...). Na Lógica se mostrará que o pensamento e o universal é justamente isto: é ele mesmo e seu 

Outro, apodera-se desse Outro e nada lhe escapa” (Hegel, E, v. I, § 20). Já em relação ao que denominei de 

aspecto ontológico do conceito lógico, destaco que o conceito possui uma natureza tal que se mostra como 

o próprio princípio a partir do qual a realidade se gera e se mantém – daí a profunda significação do 

Idealismo Absoluto de Hegel. A este respeito, destaco duas passagem que considero bastante 

esclarecedoras. A primeira delas é do “Sobre o Conceito em Geral”, uma espécie de Introdução à “Doutrina 

do Conceito”. Neste texto, Hegel afirma: “A derivação do real a partir do conceito, se se quer chamar isso 

de derivação, consiste, antes de tudo, essencialmente, no fato de que o conceito, em sua abstração formal, 

mostra-se como não consumado e, através da dialética fundada dentro dele mesmo, passa para a realidade, 

de tal modo que ele a gera a partir de si, mas não de modo que ele recai novamente numa realidade acabada, 

encontrada diante dele” (Hegel, CL III, p. 53). Como vemos, trata-se da derivação do real a partir do próprio 

conceito, ou seja, este, como forma absoluta, retira de si mesmo a realidade e é a partir desta explicação 

que devemos entender que o conceito consiste, pois, no princípio de todo o ser. De modo que destaco uma 
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o que me importa investigar neste profundo oceano, que é a Lógica hegeliana, é apenas o 

conceito lógico na medida em que ele é concebido como subjetividade, ou seja, como 

possuidor de uma estrutura interna que é autorreferente, negativa e ideal13.  

Utilizarei inicialmente de uma explicação muito simples e ordinária, mas que pode 

servir, no entanto, apenas para clarificar como se pode afirmar que o conceito – que é 

algo habitualmente entendido como uma forma mental “usada” para se apreender a 

realidade – dever ser compreendido como subjetividade. Basta imaginar que Hegel 

projeta em sua definição da estrutura do conceito lógico a caracterização de nossa 

natureza interna, ou melhor, a estrutura interna do eu considerado universalmente. Mas, 

em seguida, depois de imaginar esta projeção de Hegel, é necessário se desfazer dela e, a 

partir de então, supor o conceito como uma estrutura impessoal e universal e que contém 

a caracterização formal e lógica da subjetividade. Trata-se, então, de modo bem geral, de 

uma definição pura sobre o que vem a ser a subjetividade. Neste contexto, por 

                                                           
passagem da Lógica da Enciclopédia para melhor exemplificar este caráter ontológico, de fundamentação 

do real, pertinente ao conceito: “O ponto de vista do conceito é, de modo geral, o do idealismo absoluto, e 

a filosofia é um conhecimento conceituante, enquanto nela tudo o que conta para outra consciência como 

um essente, e autônomo em sua imediatez é sabido como um momento ideal. Na lógica-de-entendimento, 

costuma-se considerar o conceito como uma mera forma do pensar, e, mais precisamente, como uma 

representação geral. É a essa maneira inferior de apreender o conceito que se refere a afirmação tantas vezes 

repetida, por parte da sensibilidade e do coração, de que os conceitos enquanto tais são algo morto, vazio e 

abstrato. De fato, porém, sucede exatamente o inverso, e o conceito é antes o princípio de toda a vida, e, 

assim, ao mesmo tempo, o [que é] pura e simplesmente concreto” (Hegel, E, v. I, § 160, adendo). Como se 

vê, na verdade, estes aspectos que denomino de epistemológico e ontológico do conceito chegam a 

coincidir, uma vez que, justamente porque o conceito não é considerado por Hegel como uma simples forma 

abstrata do conhecimento, mas, sim, como forma absoluta que deriva o real a partir de si é que, neste 

sentido, ele pode ser conhecido como a forma da verdade e como o princípio de toda a vida. Desse modo, 

podemos falar em aspecto onto-epistemológico do conceito.     
13 A subjetividade é autorreferente, uma vez que possui uma relação reflexiva a si, ou seja, em linguagem 

hegeliana, é “para si” (für sich), volta-se sobre si mesmo e não simplesmente é para o outro. Para termos 

um exemplo, os objetos do mundo são apenas para o outro, ou seja, para nós, e jamais para si mesmos. Com 

efeito, autorreferência, em Hegel, não necessariamente implica autoconsciência, mas possui um sentido 

mais geral, de autoconstituição e de autorelação; de modo que a autoconsciência consiste em apenas um 

aspecto, ou exemplo de autorreferência. Falarei em autorreferência do conceito no decorrer do trabalho 

sobretudo em um sentido lógico, de maneira que mesmo em categorias da “Doutrina do Ser”, por exemplo, 

no ser-para-si, podemos encontrar já a determinação da autorreferência, já que o ser-para-si “é relação 

consigo mesmo” (Hegel, E, v. I, § 96) e não necessariamente relação com o outro (Anderes). Além disso, 

a subjetividade do conceito é também caracterizada como ideal, uma vez que se diferencia daquilo que é 

real e que simplesmente existe e é posto na exterioridade. A subjetividade se inscreve no âmbito da 

interioridade, na medida em que é autorreferente e, neste movimento interno de autorrelação, ela assimila 

os elementos externos e os põe em seu interior não realmente, mas na forma da Idealidade (Idealität), como 

um momento que não consiste para ela como um outro que o limita, mas como parte de sua mediação 

infinita. No contexto desta caracterização do conceito subjetivo como autorreferente e ideal, encontramos 

também a sua determinação de negatividade. Esta consiste em que o conceito se nega, ou seja, ele não se 

comporta como o puro ser-aí que apenas se afirma positivamente frente àquilo que o nega externamente; 

antes, a subjetividade, por sua idealidade, possui um comportamento dialético, qual seja, o de introduzir 

idealmente em seu interior a diferença, em outras palavras, de introduzir em sua interioridade aquilo que a 

nega, permanecendo, todavia, consigo nesta negatividade. A subjetividade, partindo desta caracterização, 

pode ser encontrada também, de modo geral, na vida e nos organismos vivos da natureza, na medida em 

que estes já comportam estas determinações descritas. Todavia, irei me centrar apenas na dinâmica e no 

desenvolvimento lógico destas determinações no interior do conceito subjetivo.  
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conseguinte, em meu trabalho, eu me centro sobre esta significação do conceito lógico 

em Hegel: sobre o conceito como uma estrutura formal e universal que é subjetiva, ou 

seja autorreferente.  

Com efeito, no início de sua “Doutrina do Conceito”, Hegel nos deixa claro que o 

conceito “na medida em que progrediu para uma existência tal que é, ela mesma, livre, 

nada mais é do que o Eu, ou a autoconsciência pura” (Hegel, CL III, p. 44). Ou seja, Hegel 

está procurando “clarificar a apreensão dos conceitos aqui desenvolvidos” (idem), de 

modo a “facilitar a orientação neles” (idem). Isso significa, portanto, que o conceito 

lógico pode ser plenamente compreendido à luz do eu, enquanto eu puro. E, 

consequentemente, Hegel irá em seguida descrever a estrutura interna e universal do eu 

como autorreferente a fim de especificar o que ele compreende pela subjetividade do 

próprio conceito lógico. Há, portanto, uma equivalência formal aqui entre o conceito e o 

eu. O conceito subjetivo possui a estrutura do eu e, este, do conceito. Há, na verdade, 

mais do que isso: ocorre, em minha visão, uma identidade entre os mesmos, uma vez que 

o eu é conceito, dado que é pensamento que se refere a si em sua universalidade e, assim, 

“o Eu é o próprio conceito puro que, enquanto conceito, chegou ao ser aí” (idem). 

Portanto, falar da subjetividade lógica do conceito é falar do eu considerado em sua 

pureza e formalidade – e jamais do eu considerado fenomenologicamente14.    

É preciso deixar claro, além disso, que este aspecto subjetivo do conceito é tratado 

por Hegel na primeira parte de sua “Doutrina do Conceito”, denominada “A 

Subjetividade”, a qual se subdivide, ainda, em três partes, quais sejam, “O Conceito”, “O 

Juízo” e “O Silogismo”15. Neste trabalho, eu não irei me adentrar nas considerações de 

Hegel do juízo e do silogismo – ainda que estes constituam, formalmente, segundo Hegel, 

o autodesdobramento do conceito mesmo – o primeiro correspondendo à particularidade 

do conceito e o segundo à singularidade. Juízo e silogismo, deste ponto de vista, 

constituem também a subjetividade lógica, como um autodesdobramento da mesma; 

todavia, ultrapassam o meu foco específico de pesquisa, que é sobre a gênese do conceito 

lógico de subjetividade e a sua configuração interna inicial, como conceito lógico. Com 

efeito, o juízo diz respeito à particularização do conceito; ele lida com a relação e a 

diferença entre termos (Cf. Hegel, E, v. I, § 166). Já o silogismo corresponde ao retorno 

do conceito a si a partir do juízo e é, assim, a totalidade e a unidade do conceito com as 

suas diferenças particulares (Cf. Hegel, E, v. I, § 181). Muito pontualmente irei me referir 

                                                           
14 Abordarei esta questão da identidade do conceito lógico com o eu no primeiro capítulo da tese.  
15 A segunda parte da “Doutrina do Conceito”, como já me referi atrás, é a “Objetividade” e a terceira, “A 

Ideia”.  
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à caracterização do juízo e do silogismo, especialmente quando tratar do método dialético 

como a atuação do próprio conceito mesmo. Contudo, me centro neste trabalho 

exclusivamente na caracterização subjetiva do conceito, uma vez que, para mim, este já 

contém, inicialmente, em sua configuração interna total de universalidade, particularidade 

e singularidade, como irei mostrar, a estrutura acabada formal da subjetividade, tal como 

ela se concretiza também na autorrelação do eu consigo mesmo. Além disso, internamente 

à natureza subjetiva do próprio conceito, podemos, inclusive, observar uma autorrelação 

silogística que passa pela suspensão da mediação do juízo.     

Além disso, na Lógica, Hegel trata também da natureza do eu, considerado em 

sua pureza, na “Ideia do Conhecer”, no capítulo da “Ideia”. Este momento lógico é aquele 

em que o conceito volta-se para si efetivamente e que temos, portanto, as indicações de 

Hegel a respeito da vida do espírito e da subjetividade no modo da realidade. Aqui, Hegel 

aborda o que ele considera como a autorrelação interna própria à natureza do eu pensante 

– de modo que julgo importante analisar esta temática em meu trabalho. Todavia, como 

já afirmei, meu foco principal é em torno da caracterização de Hegel acerca do conceito 

lógico, que Hegel elucida no início de sua última “Doutrina” como o conceito do conceito 

que, para ele, equivale formalmente à própria autoconsciência e eu considerados em sua 

pureza.  

Feitas estas considerações iniciais acerca do aspecto do conceito lógico sobre o 

qual irei me debruçar neste trabalho, é preciso destacar, em seguida, que não irei isolar o 

conceito a fim de analisar o seu significado subjetivo, mostrando especificamente os seus 

elementos constituintes, ou as suas partes componentes – este não é o fio condutor de meu 

trabalho. Embora seja necessário que eu aborde a caracterização interna do conceito e 

trate, claro, dos aspectos de sua autorreferencialidade, idealidade, reflexão etc., 

destacando para o modo como o conceito se configura internamente – o que farei ao longo 

do trabalho e, mais especificamente, no final do capítulo 3 – o que me importa mais é 

reconstruir o processo genético que dá à luz ao conceito em sua natureza subjetiva e, 

nesta reconstrução, irei apontar e caracterizar a configuração interna da subjetividade do 

conceito.  

É preciso destacar que este processo genético engloba, de maneira dialética e 

racional, os elementos que irão compor o conceito de subjetividade lógica. Com efeito, 

na filosofia de Hegel, os conceitos e as categorias lógicas, de modo geral, são 

autoproduzidos e autodeduzidos e de modo algum admitidos de antemão. E isso ocorre 

em sua máxima significação com o conceito do conceito. Como mostrei acima, o conceito 

provém do ser e da essência, de modo que Hegel deixa muito claro, em diversas passagens 
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da obra, que o conceito é produzido, gerado. A gênese do conceito, entretanto, não é 

qualquer gênese, uma dentre as outras tantas que se constituem no interior do processo 

do método dialético hegeliano. Mas, antes, consiste na gênese fundamental que se 

encontra no cerne da Lógica, como mostrei acima. Por conseguinte, a Lógica pode ser 

lida como um processo de subjetivação, ou seja, de produção do próprio conceito 

subjetivo.  

Há dois aspectos desta gênese lógica do conceito subjetivo – que é precisamente 

o tema do meu trabalho – que eu gostaria de ressaltar. O primeiro deles é que se trata de 

uma autogênese. Isso é muito importante de ser considerado, pois que não é o caso que 

Hegel recolha elementos conceituais que irão compor posteriormente o seu conceito 

lógico de subjetividade. Isso, em sua visão, seria uma maneira abstrata de considerar o 

conceito de subjetividade, ou mesmo equivaleria à descrição que a Psicologia Empírica 

opera, por exemplo, em relação à subjetividade do espírito16. De modo muito distinto, o 

conceito, enquanto resultado do ser e da essência, se autogera por todo o processo de 

desenvolvimento do método dialético na Lógica. Assim, do mesmo modo como se dá no 

organismo vivo, onde temos um processo autotélico de produção e geração, ocorre com 

o conceito subjetivo lógico. Todos os elementos conceituais são assimilados no interior 

de seu processo de geração e conformam-se e se atualizam depois em sua natureza 

acabada – assim como ocorre na produção de um organismo. Dessa maneira, pode-se 

pensar o conceito, em seu processo genético de produção de si, à luz da figura de um 

gérmen, ou mesmo do embrião, por exemplo, que se autogeram teleologicamente, como 

causas de si mesmos e que, no fim, atualizam o que já estava presente no início de modo 

ideal.  

 

O movimento do conceito é desenvolvimento, pelo qual só é posto o 

que em si já está presente. Na natureza, é a vida orgânica que 

corresponde ao grau do conceito. Assim, se desenvolve, por exemplo, 

a planta a partir do gérmen. O gérmen já contém em si a planta inteira, 

mas de maneira ideal, e portanto não se pode assim apreender seu 

desenvolvimento como se as diversas partes da planta, a raiz, o caule, 

as folhas, etc. já estivessem presentes no gérmen realiter [realmente], 

mas apenas em tamanho minúsculo. (...) o que há de correto nesta 

hipótese é que o conceito permanece junto a si mesmo em seu processo, 

pelo qual nada é posto de novo segundo o conteúdo, mas apenas se põe 

em evidência uma mudança de forma (Hegel, E, v. I, § 161, adendo). 

 

                                                           
16 A Psicologia Empírica, segundo Hegel, apenas observa e descreve, separadamente, o que considera como 

as faculdades particulares da subjetividade do espírito (Cf. Hegel, E, v. III, §§ 378-379). 
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 Não é o caso, entretanto, que o conceito possa ser visto realmente como vivo, ou 

que o seu desenvolvimento possa ser visto tal como o do embrião, mas, sim, que, 

similarmente, o conceito subjetivo lógico também se autogera, se autopõe 

teleologicamente. E, assim, sua gênese não é operada por algo externo a ele, mas por ele 

mesmo que, de modo endógeno e imanente, desenvolve seus elementos constituintes que, 

ao final, atualizam sua natureza subjetiva, como veremos. Este processo autogenético de 

produção do conceito será investigado por mim em um sentido formal e metodológico e, 

como irei mostrar, esta gênese é, na verdade, a autoprodução do conceito lógico. Trata-

se de autoprodução, pois que a lógica hegeliana é imanente e, desse modo, não podemos 

compreender os conceitos como controlados por alguma subjetividade alheia, ou mesmo 

por algum método externo. Assim, a alusão ao significado orgânico e natural da atuação 

do conceito me parece bastante sugestiva e esclarecedora e, nesta medida, irei tratar 

pontualmente também da significação da teleologia interna e da atuação teleológica do 

conceito, abordando-as à luz das significações “naturais” que Hegel dá ao tema.    

O segundo aspecto que eu gostaria de sublinhar a respeito da autogênese do 

conceito subjetivo, e que já apontei acima, é que esta se dá no interior do elemento puro 

do pensamento. Não se trata, pois, de modo algum, de uma gênese fenomenológica. A 

gênese do conceito lógico subjetivo de que irei tratar no presente trabalho não se 

assemelha, portanto, ao desenvolvimento das figuras da consciência-de-si que Hegel 

abordou em sua Fenomenologia do Espírito de 1807, em Jena. Não há aqui um processo 

de contínuas e repetidas contraposições entre o sujeito e o objeto, donde o primeiro, 

finalmente, viria à si e se tornaria autoconsciente. Muito diferentemente, Hegel deixa 

explícito em sua Lógica que esta suspendeu o que ele denomina de “ponto de vista da 

consciência” (Cf. Hegel, CL I, p. 52). Desse modo, é inconcebível pensar que o objeto 

possa estar “fora” do conceito, lá na realidade suposta e admitida de antemão. O objeto 

(Objekt) está, de outro modo, inscrito no puro elemento do pensamento, que é o elemento 

lógico. O puro elemento do pensamento lógico abarca, por conseguinte, a unidade entre 

subjetividade e objetividade e, assim, a subjetividade do conceito só pode ser concebida 

como absoluta. Ou seja, jamais como contraposta fenomenologicamente ao objeto que 

lhe apareceria defronte. O objeto deve ser visto, assim, como um momento inscrito no 

interior da autorrelação da subjetividade do conceito. E, desse modo, o termo “absoluto” 

que utilizo para qualificar a subjetividade conceitual não significa, portanto, absoluto no 

sentido de que o sujeito se sobressai ao objeto, ou de que o determina unilateralmente, ou 

mesmo de que o sujeito hegeliano funciona como um espectro místico que controla a 

realidade. De modo muito distinto, a subjetividade lógica é absoluta no sentido de ser 
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especulativa17, ou seja, uma vez que contém a objetividade em seu interior, como um de 

seus momentos e que, portanto, superou a oposição rígida e pressuposta entre sujeito e 

objeto aos moldes da discussão da Filosofia Moderna, mais especificamente, na visão de 

Hegel, da filosofia transcendental18. Para Hegel, portanto, embora o conceito seja formal, 

uma vez que ainda não se tornou ideia, ele é, contudo, forma absoluta e concreta: 

 

O conceito, enquanto é a forma absoluta mesma, é toda a 

determinidade, mas tal como ela é em sua verdade. Embora seja 

também abstrato, o conceito é o concreto; certamente o pura e 

simplesmente concreto, o sujeito como tal. O absolutamente concreto é 

o espírito, o conceito enquanto existe como conceito, diferenciando-se 

de sua objetividade, mas que, apesar do diferenciar permanece a sua 

objetividade (Hegel, E, v. I, § 164).         

 

Destacados, então, estes dois aspectos fundamentais para se compreender como 

ocorre a gênese do conceito lógico subjetivo, quais sejam, que se trata de uma autogênese 

e que ela se dá no interior do puro elemento do pensamento, cumpre-me agora mostrar 

como se processa esta gênese. Ou melhor, quais são os níveis pelos quais ela se 

desenvolve. O que irei defender neste trabalho é que esta gênese possui três aspectos – os 

quais analisarei separadamente em cada um dos capítulos. É claro que estes aspectos 

chegam a se encontrar e até mesmo a coincidirem, uma vez que compõem, em sua 

totalidade, a gênese do conceito de subjetividade lógica. No entanto, abordo 

separadamente cada dimensão da gênese a fim de clarear mais os conceitos e elementos 

envolvidos em cada nível.  

O primeiro aspecto da gênese do conceito hegeliano de subjetividade lógica, para 

mim, diz respeito às interpretações de Hegel em relação aos sistemas filosóficos que 

concederam uma importância fundamental ao conceito de sujeito na Modernidade. Estes 

sistemas são precisamente aqueles de Kant e de Fichte, uma vez que nosso autor refere-

                                                           

17 Utilizo o termo “especulativo” para caracterizar a subjetividade lógica com a significação própria que 

Hegel dá ao termo no sentido de corresponder ao momento lógico em que há a unidade racional de 

determinações diferentes (Cf. Hegel, E, v. I, § 82). Hegel define, desse modo, o momento especulativo 

como o resultado positivo da dialética, como veremos, ou seja, como aquele que unifica termos 

aparentemente opostos e que, consequentemente, se mostra não como um momento abstrato de 

diferenciação, mas, sim, como um momento sumamente concreto. Partindo deste contexto, a subjetividade 

lógica, em Hegel, ainda que seja subjetividade propriamente dita, ou seja, que corresponda ao aspecto 

interior e de autorrelação do conceito, não pode ser considerada sob uma perspectiva “subjetivista”, ou seja, 

como a autoposição do sujeito que se estabelece defronte ao objeto, distinguindo-se dele. Antes, a 

subjetividade do conceito é também objetiva, uma vez que tem o objeto como seu momento ideal, como 

um elemento particular de sua automediação e, é neste contexto que é, pois, absoluta, unidade ativa de si 

mesma com o objeto.   
18 Tratarei amplamente desta temática de superação da oposição tradicional entre sujeito e objeto no 

decorrer do trabalho.  
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se emblematicamente a eles no “Conceito Geral da Lógica”, no início de sua Ciência da 

Lógica. Esta gênese encerra-se, para mim, de certo modo, como externa ao sistema de 

Hegel – ainda que nosso autor tenha transformado significativamente, na imanência de 

sua filosofia absoluta, o significado dos conceitos de sujeito das filosofias em questão. 

No primeiro capítulo, irei analisar as interpretações de Hegel a respeito da noção kantiana 

de apercepção pura transcendental e da noção fichtiana do eu absoluto como primeiro 

princípio da ciência. Fala-se muito sobre a influência de Kant em relação à composição 

geral da filosofia sistemática de Hegel. Saliento que o meu objeto de análise no 1º capítulo 

não concerne à esta questão. Irei tratar, mais especificamente, sobre como a noção 

kantiana do eu penso, abordada no contexto do argumento da “Dedução Transcendental 

das Categorias” da Crítica da Razão Pura, é fundamental para a elaboração especulativa 

de Hegel acerca de seu conceito de subjetividade lógica que, como vimos, possui a forma 

do eu. Defendo que é a partir desta discussão kantiana que Hegel pôde desenvolver sua 

concepção de subjetividade como profundamente conceitual, ou seja, conceber o eu como 

autopensamento, ou como o pensar que refere-se a si mesmo19. Há, portanto, nesta 

interpretação de Hegel, elementos fundamentais para a gênese de sua concepção sobre a 

subjetividade. Com efeito, Hegel se refere explicitamente ao argumento kantiano em 

torno da apercepção pura transcendental no início de sua “Doutrina do Conceito”, 

dedicando várias páginas a tratar desta problemática. Isso, por si só, já constitui, para 

mim, um indício da importância do argumento kantiano para Hegel no que tange à 

sistematização da significação de sua “Lógica Subjetiva” como um todo. Mas, voltando 

à questão da estrutura interna da subjetividade como profundamente conceitual, ou seja, 

como pensamento puro em sua autorreferencialidade, defendo que Hegel analisa o texto 

kantiano sob um duplo viés. Inicialmente Hegel se apropria do texto de Kant daquilo que 

ele considera como um elemento especulativo, qual seja, a unidade entre apercepção pura, 

conceito e objeto (Objekt). Hegel cita passagens do texto kantiano do argumento da 

“Dedução Transcendental das Categorias” e, a partir de sua leitura, desenvolve sua 

concepção absoluto-especulativa, na qual, o conceito equivale ao eu e se põe em unidade 

com a objetividade – que é, propriamente, o tema de toda a “Doutrina do Conceito”. Há, 

portanto, posso dizer, uma apropriação especulativa da parte de Hegel em relação ao texto 

kantiano, dado que, como veremos, Kant não formula tais teses. Mas, por outro lado – e 

este consiste no outro viés da interpretação hegeliana – Hegel critica textualmente Kant 

                                                           
19 Na Lógica da Enciclopédia, Hegel afirma: “O pensar (Das Denken), enquanto atividade, por conseguinte, 

é o universal ativo, e de fato o universal que se atua; enquanto o ato – o produzido – é justamente o universal. 

O pensar, representado como sujeito, é o [sujeito] pensante, e a expressão simples do sujeito existente como 

[ser] pensante é Eu” (Hegel, E, v. I, § 20).  
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pelo fato de este não ter aprofundado estas noções especulativas e por ter admitido, aliás, 

que o eu e as categorias consistem em formas vazias e que, em última instância, são 

apenas passivos em relação à matéria empírica. Desse modo, trabalharei no 1º capítulo 

tanto com as críticas explícitas de Hegel ao argumento kantiano, procurando citar as 

passagens e analisá-las, quanto procurarei mostrar esta influência do elemento 

especulativo do texto kantiano na elaboração genética da definição hegeliana sobre o 

significado do conceito lógico – o que partirá de um trabalho de interpretação e não de 

uma análise das passagens explícitas do texto de Hegel. Farei estas considerações 

discutindo com Robert Pippin20, para quem, Hegel segue o argumento transcendental 

kantiano segundo o esquema de fundamentação do conhecimento do objeto na 

apercepção pura transcendental. Para tratar e contextualizar melhor a interpretação crítica 

de Hegel a Kant no que tange à problemática do eu e do conceito, irei ainda analisar outros 

elementos da relação entre as duas filosofias, quais sejam, a crítica ao ponto de vista do 

que Hegel chama de Antiga Metafísica, o caráter eminentemente puro da Lógica e a 

distinção entre entendimento e razão.       

  Em relação a Fichte, saliento, em primeiro lugar, que irei adentrar mais 

especificamente na interpretação de Hegel no que concerne à fundamentação do sistema 

da ciência pelo eu. Neste contexto, procurarei fazer uma análise contrapondo, em linhas 

gerais, as perspectivas dos dois autores. Me baseio apenas no argumento fichtiano da 

primeira versão da Doutrina da Ciência, de 1794-95. Para Fichte, o eu puro absoluto deve 

fundamentar a ciência e ele contém inicialmente a pura fórmula eu=eu (Fichte, FDC, § 1, 

p. 45/ 94). Hegel aborda o argumento da fundamentação da ciência pelo eu em seu texto 

“Com o que deve ser feito o início da ciência” na “Doutrina do Ser” e mostra os equívocos 

em se pressupor que a certeza imediata do eu deve consistir no princípio (Grundsatz) 

absoluto da ciência. Para Hegel, o início da ciência deve ser indeterminado e absoluto, ou 

seja, não deve se referir a nada determinado e de modo algum pode se basear, portanto, 

em uma certeza subjetiva. A partir deste contexto de discussão, irei abordar no capítulo 

2, a concepção de Hegel sobre o “auto-início” do filosofar absoluto, sob uma perspectiva 

que se desvia intensamente de argumentos fundacionalistas21. 

 Mas, o que defenderei é que, apesar de Hegel não sustentar, como Fichte, que o 

eu puro seja o princípio da ciência, por outro lado, isso não significa que Hegel exclua 

                                                           
20 Irei me ater no argumento de Pippin tanto na obra Hegel’s Idealism (2001), quanto em Hegel’s Realm of 

Shadows (2019).  
21 Entendo aqui por argumentos fundacionalistas, de modo geral, aqueles que buscam uma fundamentação 

primeira do saber, aos moldes, por exemplo, do argumento cartesiano que se baseia na metáfora dos 

alicerces de um edifício para a construção do sistema das ciências (Cf. Descartes, 1979, p. 85).   
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sua noção de subjetividade do processo de autofundamentação de seu sistema. O que 

procurarei salientar é que Hegel, se baseando, inclusive, na noção fichtiana da pura 

autorreferencialidade do eu absoluto e da sua pura atividade de se autopôr (que irei tratar 

no capítulo 1), irá conceber que o conceito lógico consiste no princípio subjetivo de seu 

sistema. Este princípio, contudo, não se mostra como um princípio inicial, como um ponto 

de partida do sistema – como em Fichte – mas, sim como um princípio ativo e imanente 

no todo da obra, na medida em que o conceito lógico subjetivo hegeliano é aquele que 

desenvolve e conduz, propriamente, o método dialético na composição do sistema. Esta 

transformação de Hegel do princípio absoluto de Fichte no interior de sua filosofia 

imanente, não é, de modo algum, explícita no texto hegeliano, mas trata-se, antes, da 

minha interpretação sobre a contribuição da filosofia de Fichte no que tange à elaboração 

genética de Hegel acerca de sua concepção lógica de subjetividade. Dessa maneira, irei 

apontar para a cadência e sequência do argumento de Hegel, procurando  destacar em que 

medida o conceito lógico, como aquele princípio imanente que conduz subjetivamente o 

método dialético na composição do sistema, pode ser lido à luz da autorreferencialidade 

ativa do eu, que é desenvolvido por Fichte em sua definição do eu absoluto. Esta 

transformação, ou apropriação de Hegel do argumento fichtiano, repito, não é explícita, 

portanto, não é assumida por Hegel, de modo que, em minha visão, trata-se de uma 

“influência”, ou de uma sutil apropriação da leitura hegeliana do argumento fichtiano para 

a elaboração genética de sua definição de subjetividade lógica absoluta. Desse modo, 

minha leitura da interpretação de Hegel acerca da filosofia fichtiana – especificamente 

contextualizada na problemática do conceito de subjetividade – me leva já para as 

considerações do 2º capítulo.  

No capítulo 2 é onde eu investigo o que denomino de autogênese formal do 

conceito de subjetividade lógica em Hegel. Trata-se de uma autogênese formal, dado que 

irei mostrar como, através do desenvolvimento do método dialético, o conceito, como seu 

princípio subjetivo condutor, se autogera, ou se autoatualiza. Nesta medida, irei tecer 

considerações sobre o método hegeliano e sobre a dialética, me centrando mais 

especificamente no texto da “Ideia Absoluta”, último capítulo da Ciência da Lógica. 

Neste texto, é onde Hegel, propriamente, explicita a forma de seu método ao final e onde 

aborda a pura autorreferencialidade da ideia absoluta, que volta a si refletindo a totalidade 

do método e todo o conteúdo da Lógica (Cf. Hegel, E, v. I § 237). É neste retorno da ideia 

que o conceito, então, sabe-se como aquele que conduziu formalmente todo o 

automovimento objetivo das categorias lógicas. Assim, no capítulo 2 defendo que o 

conceito, ao atuar como princípio subjetivo imanente do sistema absoluto, se autogera 
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também como subjetividade lógica. Isso porque em sua atuação dialética, o conceito já 

põe formalmente os momentos de sua natureza especulativa, através dos próprios 

momentos do método, quais sejam universalidade, particularidade e singularidade. 

Assim, ao final, na “Doutrina do Conceito”, a natureza subjetiva do conceito é atualizada 

pelo seu próprio devir, ou por sua própria atividade autotélica. Será neste capítulo, com 

efeito, que irei tratar também da atividade teleológica do conceito que se autogera 

formalmente, como apontei acima.  

No 3º capítulo, apenas ao final dele, é que irei adentrar mais propriamente na 

consideração da natureza interna do conceito subjetivo lógico e em sua articulação 

autorreferencial como universalidade concreta que se põe como particularidade e volta a 

si como singularidade. Mas, como eu já disse, estou mais interessada é na gênese que 

possibilitou a explicitação e atualização desta natureza. Assim, o terceiro nível da gênese, 

depois de considerar a gênese externa, concernente à interpretações hegelianas sobre o 

conceito de eu em Kant e Fichte e a autogênese formal – que versa sobre o 

desenvolvimento dialético do método, que é autoconduzido pelo conceito subjetivo que 

se auto-atualiza neste processo – concentro-me, então, sobre o que denomino de 

autogênese categorial do conceito subjetivo lógico. Isso porque, em minha visão, também 

no âmbito dos conteúdos categoriais lógicos, ou seja, pelo automovimento dos diversos 

momentos da Ciência da Lógica, já temos determinações que irão constituir 

posteriormente o conceito. Em outras palavras, o conceito do conceito, quando 

adentramos na “Lógica Subjetiva”, não surge “do nada”, sem as devidas suspensões 

operadas sobre as categorias lógicas do ser e da essência que o antecederam. Neste 

sentido, para mim, há determinações categoriais que contribuem significativamente para 

o estabelecimento do conceito, quais sejam, as determinações de idealidade e infinitude, 

que são desenvolvidas no ser-para-si da “Doutrina do Ser” e a determinação da reflexão 

da “Doutrina da Essência”. Em minha visão, estas determinações, ainda que suspensas 

posteriormente no âmbito da natureza lógico-subjetiva do conceito são, de todo modo, 

fundamentalmente conservadas em sua significação. Dessa maneira, considerando a tripla 

acepção do verbo suspender (aufheben) na filosofia hegeliana – qual seja, a de conservar, 

negar e elevar – podemos considerar que o conceito suspende as determinações da 

idealidade, infinitude e reflexão, porém, o acento maior versa sobre a conservação das 

mesmas em seu interior. Nesta medida, elas contribuem significativamente para a gênese 

do conceito subjetivo – que será infinito em sua subjetividade, idealizando toda a finitude 

e em profundo movimento de reflexão interna, como veremos. Por conseguinte, estas 

categorias já se mostram, mesmo que se insiram no âmbito da “Lógica Objetiva”, como 
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categorias proto-subjetivas. Irei analisar cada uma delas, procurando destacar para a 

caracterização subjetiva das mesmas. Mas, há também aquelas categorias que concorrem 

para a gênese do conceito subjetivo, porém, na medida em que devem ser mais 

profundamente transformadas do que conservadas em sua “proto-subjetividade”. Trata-

se da categoria da necessidade absoluta que, como mostrarei, se encerra como uma 

relação determinante para o nascimento do conceito subjetivo, mas que, entretanto, se 

define, antes, como o contrário da determinação de liberdade que o conceito subjetivo 

carrega. Irei abordar esta relação entre necessidade, liberdade e conceito para mostrar as 

suspensões operadas pelo último no processo de sua autogênese. E, enfim, não poderia 

deixar de tratar do que o próprio Hegel denomina de “gênese imediata” (Cf. Hegel, CL 

III, p. 38) do conceito subjetivo, que é a passagem da substância para o conceito. Nesta 

passagem como veremos, o conceito manifesta a sua natureza que já estava 

implicitamente contida na substância. Temos, nesta passagem, a verdadeira suspensão 

operada por Hegel em relação às filosofias anteriores que consideravam o sujeito como 

substância22 e não como livre e ativo em sua autorreferencialidade. Também neste terceiro 

capítulo, a dimensão da gênese do conceito de subjetividade que investigo se encerra 

como autogênese, uma vez que neste processo categorial de produção do conceito, não 

há nenhuma interferência ou pressuposição externa, mas todos as categorias envolvidas 

no processo se automovimentam pela própria objetividade do método e, enfim, 

contribuem geneticamente para a constituição do conceito lógico.  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 “Segundo a minha concepção – que só deve ser justificada pela apresentação do próprio sistema – tudo 

decorre de entender e exprimir o verdadeiro não como substância, mas também, precisamente, como 

sujeito” (Hegel, FE I § 17). Apesar de Hegel ter em mente Espinosa quando aborda a questão da passagem 

da substância para o conceito, ou para o sujeito livre, podemos pensar também, de modo geral, nas 

concepções metafísicas e racionalistas sobre a subjetividade que se dão, por exemplo, em Descartes que, 

apesar de ter inaugurado o sujeito como pensamento de si mesmo, pelo cogito, considerou-o depois como 

substância pensante (res cogitans).    
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CAPÍTULO 1 - CONTEXTO FILOSÓFICO E INTERPELAÇÕES INICIAIS DA 

GÊNESE DO CONCEITO HEGELIANO DE SUBJETIVIDADE 

 

 

Lutar com as palavras  

é a luta mais vã. 

Entanto lutamos  

mal rompe a manhã. 

São muitas, eu pouco. 

Algumas, tão fortes 

como o javali. 

Não me julgo louco. 

Se o fosse, teria 

Poder de encantá-las. 

 

Carlos Drummond de Andrade  

 

 

Neste capítulo, irei tratar sobre a gênese externa do conceito de subjetividade 

(Subjektivität) lógica em Hegel. Entendo por gênese externa os conceitos e problemas 

teóricos oriundos de outros sistemas filosóficos que influenciaram positivamente Hegel 

na elaboração de seu conceito lógico de subjetividade. Quando digo que influenciaram 

positivamente, isso não significa, entretanto, que ocorra uma assimilação, ou uma 

apropriação estrita e passiva da parte de Hegel em relação a estes conceitos. Mas, 

diferentemente, significa que Hegel operou uma interpretação crítica ativa em relação a 

estas problemáticas e introduziu suas devidas conclusões teóricas no interior de sua 

profunda concepção especulativa sobre a subjetividade tratada na Lógica. 

 É certo que Hegel dialoga com muitos autores, dos quais eu poderia ressaltar 

profícuas discussões que contribuíram para a sua compreensão acerca do conceito lógico 

subjetivo, da ideia e da noção de sujeito em geral – são eles, por exemplo, Aristóteles, 

Descartes, Espinosa. No entanto, abordo neste capítulo especificamente as interpretações 

de Hegel a respeito da filosofia de Kant e de Fichte. Isso porque, a meu ver, as filosofias 

de ambos os autores desenvolvem uma compreensão sobre o eu que influenciaram 

diretamente Hegel na elaboração de seu conceito de subjetividade. Hegel afirma 

explicitamente no “Conceito Geral da Lógica” que toma como ponto de partida de seu 

sistema puro absoluto a filosofia kantiana e a discussão mais recente da filosofia alemã a 

respeito do criticismo (Cf. Hegel, CL I, 65). E, além disso, é certo que o que lhe toca 

profundamente no interior desta discussão é o problema da fundamentação do 
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conhecimento pelo eu e mesmo a questão da estrutura, função e localização deste eu no 

interior do sistema filosófico. Este eu de que estou falando corresponde ao conceito de 

apercepção pura transcendental da filosofia de Kant. E, no meu juízo, a interpretação de 

Hegel a respeito deste conceito é completamente fundamental e senão a mais importante 

das interpretações que Hegel versa a respeito de uma problemática que o influenciou 

decisivamente na elaboração lógica de seu conceito de subjetividade.  

Desse modo, eu procurarei mostrar neste capítulo como Hegel interpreta o 

argumento kantiano sobre a apercepção pura transcendental e sua função na 

fundamentação do conhecimento objetivo. Para mim, a abordagem de Hegel acerca deste 

problema filosófico em Kant é crucial para a sua definição da subjetividade como 

autopensamento, ou seja, como uma estrutura conceitual autorreferente inscrita no 

interior do elemento lógico puro. Por isso, Hegel identifica o conceito lógico com o eu, 

pois, para ele, como veremos neste capítulo, o eu é um modo de autorrelação do próprio 

pensamento, ou é o pensamento em sua subjetividade. Esta caracterização conceitual do 

eu, em Hegel, desdobra-se, a meu ver, de sua interpretação especulativa da filosofia 

kantiana. Uso o termo “especulativo” para caracterizar sua interpretação, pois considero 

que Hegel reformula a definição kantiana de apercepção pura, concedendo-lhe um caráter 

absoluto que é próprio de sua filosofia, como veremos.  

Para abordar esta interpretação hegeliana e tecer neste capítulo as linhas 

fundamentais do que considero como a gênese externa do conceito lógico de 

subjetividade em Hegel, discuto com a leitura de Robert Pippin a este respeito, 

discordando dela sob muitos aspectos. Pippin sustenta que Hegel segue 

fundamentalmente a estratégia teórica kantiana de fundar o conhecimento no eu e, para 

tanto, se baseia em algumas passagens específicas da obra hegeliana. Procurarei ponderar 

a leitura de Pippin, contextualizando as passagens por ele destacadas e confrontando com 

inúmeras outras. Para mim, diferentemente do que sustenta Pippin, Hegel opera uma 

reelaboração do conceito kantiano de eu e se apropria apenas do que considera como 

elementos potencialmente especulativos no interior do argumento kantiano. Inicialmente, 

irei fazer uma introdução ao problema da interpretação hegeliana do argumento kantiano 

acerca da apercepção pura. Mas, antes ainda de analisar detidamente este argumento em 

discussão com a leitura de Pippin, irei abordar outros aspectos da interpretação de Hegel 

a respeito de Kant que são, a meu ver, essenciais para compreendermos a caracterização 

da noção hegeliana da subjetividade lógica conceitual. Estes aspectos são: (1º) a 

concordância de Hegel com a crítica kantiana à Metafísica. Neste tópico, procurarei me 

centrar um pouco mais especificamente na questão da crítica à antiga noção de sujeito da 
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Psicologia Racional. Como veremos, é imprescindível que se tenha superado a antiga 

noção de sujeito para que Kant e Hegel elaborem a noção de subjetividade como 

pensamento autorreferente; (2º) a forte influência kantiana no que tange à demarcação da 

Lógica como sistema puro de pensamento que estabelece as condições formais de todo 

pensar. Este ponto é importante de ser destacado para a minha compreensão do conceito 

hegeliano de subjetividade lógica, pois que este conceito deve ser compreendido no 

interior do elemento puro do pensamento, e não como um eu fenomenológico, por 

exemplo; (3º) a distinção kantiana entre entendimento e razão. Esta distinção é 

plenamente apropriada por Hegel, ainda que ele não considere estritamente entendimento 

e razão como faculdades (Vermögen) do pensamento, mas, sim, como aspectos de todo e 

qualquer movimento lógico e real (Cf. Hegel, E, v. I, § 79). Esta consideração também é 

de grande importância para uma melhor compreensão de meu objeto de estudo, dado que 

Hegel irá criticar dura e constantemente o que ele denomina de “ponto de vista do 

entendimento” na consideração acerca da subjetividade. Em sua perspectiva, ao contrário, 

a verdadeira noção de sujeito só pode ser compreendida no contexto de uma unidade 

racional, ou especulativa, como veremos extensamente.  

Em relação a Fichte, irei abordar especificamente a interpretação hegeliana a 

respeito da discussão fichtiana dos Fundamentos da Doutrina da Ciência de 1794-95. 

Penso que a filosofia de Fichte não possui o mesmo peso que aquela de Kant no que tange 

à influência positiva em relação à elaboração hegeliana do conceito de subjetividade 

lógica. Inclusive, na “Doutrina do Conceito”, onde Hegel desenvolve propriamente sua 

teoria sobre a subjetividade e o conceito, nosso autor se refere explicitamente e por várias 

páginas à filosofia de Kant, mais especificamente ao argumento da “Dedução 

Transcendental das Categorias” – o que sugere que tal argumento possui uma importância 

decisiva para a elaboração do seu conceito do conceito. Hegel, além disso, na Lógica – 

que é minha obra de referência principal no presente estudo – aborda a filosofia de Fichte 

frequentemente em conjunto com as considerações que tece acerca da filosofia kantiana. 

Como veremos, ele tratará a ambas como “Idealismo Subjetivo”, de modo que irei 

destacar, neste capítulo e no decorrer da tese, os traços comuns da crítica de Hegel aos 

dois sistemas filosóficos, especificamente considerando o conceito de subjetividade. 

 Todavia, é preciso salientar, a abordagem de Fichte sobre a estrutura 

autorreferente do eu absoluto em sua pura atividade de se autopôr é também fundamental 

para a constituição do conceito hegeliano de eu que, como veremos, possui uma estrutura 

universal reflexiva e profundamente ativa. Desse modo, a compreensão de Hegel sobre o 

conceito universal em sua autorreferência absoluta, que se medeia como particularidade 
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e singularidade, certamente, possui forte influência da concepção de Fichte acerca da pura 

atividade do eu. Procurarei destacar estes traços de influência do argumento fichtiano na 

formação do conceito de subjetividade em Hegel ao longo do trabalho. 

 Mas, neste capítulo especificamente, me interessa mostrar a interpretação de 

Hegel acerca da autofundamentação do sistema da ciência pelo eu que ocorre em Fichte 

– tendo como pano de fundo estritamente a discussão inicial dos Fundamentos da 

Doutrina da Ciência de 1794-95. Isso porque, para mim, é fundamental não somente 

mostrar como Hegel concebe o eu em sua estrutura conceitual e também em sua 

configuração ideal e autorreferente, como teremos a oportunidade de ver extensamente, 

mas, ainda, de evidenciar a localização deste eu no interior do sistema. Como veremos, 

Hegel, no começo de sua “Doutrina do Ser”, critica a concepção fichtiana de iniciar o 

sistema da ciência a partir da certeza imediata do eu. À questão da localização do eu, 

segue-se, ainda, a temática de sua função, pois que se o eu é visto como o princípio e 

fundamento do sistema, então ele teria a função de fundamentar a dedução de todos os 

demais conceitos – como veremos ser o caso em Fichte. Hegel se desvia fortemente desta 

perspectiva. E, diferentemente, como veremos, para Hegel, o eu, ou o conceito lógico, 

será concebido como princípio imanente do sistema, de modo que não se localizará 

necessariamente em seu início mas, de outro modo, estará presente de modo imanente em 

todo o seu desenvolvimento. Tratarei da interpretação de Hegel a respeito da posição 

fichtiana sobre o problema da autofundamentação do sistema da ciência para me ver em 

condições de mostrar, somente no segundo capítulo, como Hegel irá desenvolver o seu 

método puro a partir de uma concepção da imanência do conceito como princípio 

subjetivo do saber – o que já se adentrará na questão da autogênese formal do conceito 

de subjetividade.         

 

1 Hegel e o ponto de vista transcendental da crítica kantiana: uma introdução ao 

problema da gênese externa do conceito de subjetividade 

 

A relação entre as filosofias de Hegel e de Kant pode ser descrita como uma das 

mais profundas e profícuas da História da Filosofia. Não é meu objetivo, porém, tratar 

minuciosamente desta relação no presente trabalho e de suas múltiplas e controversas 

nuances. Antes, o que pretendo é apenas evidenciar alguns pontos da interpretação 

hegeliana acerca da filosofia kantiana que, em minha visão, são decisivos para a gênese 

da concepção de Hegel acerca da subjetividade lógica. Para mim, a leitura que Hegel 

empreende sobre a apercepção pura transcendental de Kant é fundamental para a 
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elaboração de sua definição sobre o conceito (Begriff) lógico subjetivo. Entretanto, como 

veremos mais à frente, outros aspectos também devem ser considerados para a nossa 

compreensão daquilo que Hegel entende pela gênese e natureza da estrutura subjetiva do 

conceito, tais como: a interpretação hegeliana acerca da crítica de Kant à Antiga 

Metafísica, o elemento a priori e o retorno da razão pura kantiana sobre si mesma e a 

distinção de Kant sobre razão e entendimento.  

Neste presente tópico, irei abordar a discussão de Robert Pippin, sobretudo em 

sua obra Hegel’s Idealism: the Satisfactions of Self-Consciousness (2001) acerca da 

interpretação de Hegel sobre a noção kantiana do eu penso. Isso porque, em minha visão, 

como procurarei mostrar, a interpretação de Pippin é equivocada, uma vez que ele 

sustenta que Hegel dá continuidade ao projeto kantiano de fundar todo o processo do 

conhecimento, ou toda a objetividade, no eu, considerado como autoconsciência. Para 

mim, de modo distinto, ainda que a noção kantiana de apercepção pura seja absolutamente 

fundamental para a elaboração genética da definição hegeliana acerca do conceito 

subjetivo, o que ocorre é que Hegel assimila apenas aquilo que ele considera como o que 

eu chamo de “intuição especulativa” de Kant sobre o tema, operando, ao lado desta 

assimilação, uma crítica ao que ele considera como subjetivismo presente na filosofia 

transcendental. Neste tópico irei apenas contextualizar inicialmente esta discussão para 

apenas posteriormente analisar e debater mais diretamente com a perspectiva de Pippin.          

Desta feita, cumpre inicialmente alegar que não cabe a mim, e tampouco é 

asserção privilegiada de algum reconhecido intérprete da obra hegeliana, a afirmação de 

que Hegel toma a filosofia kantiana como ponto de partida de seu sistema filosófico. 

Muito pelo contrário, é o próprio Hegel que afirma isso textualmente em sua Ciência da 

Lógica, como podemos ver:  

 

Lembro que, nesta obra [na Ciência da Lógica – J.S], vou me referir 

várias vezes à filosofia kantiana (o que para muitos pode parecer 

supérfluo), pelo fato de que – como quer que sua determinidade mais 

precisa, assim como as partes diferentes de seu tratamento, possam ser 

considerados em outro lugar ou também nesta obra particular – ela 

constitui a base e o ponto de partida da filosofia alemã mais recente e 

esse seu mérito permanece-lhe intacta, independentemente das 

objeções a que possa ser exposta (Hegel, CL I, p. 65).  

 

   Como já aludi, embora seja claro no todo de sua obra que Hegel tenha muitos 

sistemas filosóficos como referências na composição de sua filosofia (o de Platão, de 

Aristóteles e Espinosa, só a título de exemplo), é evidente, contudo, como podemos 

verificar, que ele se põe no contexto da recente discussão alemã em torno da filosofia 



 

 

 

26 

crítica transcendental kantiana. Antes de eu adentrar propriamente nestas linhas de análise 

e de apresentar os pontos que considero fundamentais na relação Hegel-Kant23 no que 

tange à minha problemática específica, cabe-me, apenas de modo geral, indicar o “estado 

da arte” em que se encontra o debate acerca desta relação.    

A relação positiva de Hegel com Kant, pela qual podemos encontrar uma 

significativa influência do criticismo no idealismo hegeliano, é palco para muitas 

questões e discussões na literatura secundária. Robert Pippin, em sua obra Hegel’s 

Idealism: the Satisfactions of Self-Consciousness, busca precisamente verificar o alcance 

do pensamento kantiano naquilo que ele considera como essencial na filosofia de Hegel. 

Segundo afirma, ele faz uma leitura exegética da obra de Hegel “tendo sempre Kant em 

mente” (Pippin, 2001, p. 16; daqui em diante a tradução é minha). Assim, para Pippin, 

Hegel intenta completar a filosofia de Kant, partindo de sua crítica ao dogmatismo da 

Antiga Metafísica. Neste sentido, Kant e Hegel, em sua perspectiva, concordam que a 

razão humana pode atingir um conhecimento não-empírico sobre si mesma e sobre seu 

esquema conceitual. Nesta medida, segundo afirma, ambos os filósofos compartilham a 

mesma visão acerca da necessária organização categorial pela qual a razão pode conhecer 

e discriminar objetos, ou seja, ambos possuem um ponto de vista transcendental (Cf. 

Pippin, 2001, p. 8)24. Consequentemente, afirma Pippin, a tarefa de Hegel, seguindo a 

linha kantiana, é investigar sobre “a infinita autorrelação, liberdade e completa autonomia 

do pensamento” (Pippin, 2001, p. 8).         

   Um aspecto importante, segundo Pippin, deste “acordo” teórico de Hegel com 

Kant, é que Hegel lê, de certa maneira, a filosofia kantiana pela lente de Fichte e, de modo 

geral, pela discussão própria do Idealismo Alemão25. Nesta medida, Hegel acaba por 

eleger a “Dedução Transcendental das Categorias”26 como o núcleo argumentativo da 

                                                           
23 Utilizo a expressão “Hegel-Kant” e não “Kant-Hegel” para me referir à relação entre os dois filósofos no 

sentido de uma apropriação ativa da parte de Hegel em relação à filosofia kantiana.  
24 O próprio Kant assim define o termo “transcendental”: “Chamo transcendental a todo o conhecimento 

que em geral se ocupa menos dos objetos, que do nosso modo de os conhecer, na medida em que este deve 

ser possível a priori. Um sistema de conceitos deste gênero deveria denominar-se filosofia transcendental” 

(Kant, KRV, B 25, “Prefácio”). Hegel também assim entende este conceito kantiano: como um 

conhecimento que considera os conceitos em sua referência a priori aos objetos e que trata da “origem do 

nosso conhecimento, na medida em que não pode ser referida aos objetos” (Hegel, CL I, p. 65). Em alguma 

medida, podemos dizer que Hegel confirma o projeto transcendental, uma vez que também empreende uma 

pesquisa pura, a priori, sobre a origem lógico-categorial de nosso conhecimento – o que desenvolve em 

sua Ciência da Lógica. Todavia, a preocupação de Hegel não é estritamente epistemológica, ou seja, Hegel 

não está centrado apenas nas condições (mesmo que puras) de relação dos conceitos com os seus objetos, 

mas também com o significado ontológico-lógico dos mesmos.        
25 Concordo com esta afirmação de Pippin. Inclusive, Hegel não somente lê Kant “pela lente de Fichte”, 

mas também elabora seu conceito de subjetividade interpretando conjuntamente as perspectivas de Kant e 

de Fichte sobre o eu, ou autoconsciência, como veremos.  
26 A Dedução Transcendental das Categorias consiste no argumento da “Analítica Transcendental” em que 

Kant procura provar a objetividade do conhecimento por meio dos conceitos puros do entendimento. A 



 

 

 

27 

Crítica da Razão Pura em consonância com o que defendiam Fichte e Schelling. O 

argumento da “Dedução”, segundo afirma Pippin, torna-se o ponto basilar na discussão 

dos idealistas sobre o que denominam de “identidade da teoria kantiana” (Cf. Pippin, 

2001, p. 17), uma vez que buscam encontrar um princípio, ou um argumento central que 

possa conferir sustentação e coerência argumentativa à filosofia transcendental. Pippin 

avalia, entretanto, que a ênfase hegeliana e fichtiana (e também do jovem Schelling) sobre 

as consequências teórico-idealistas da “Dedução” negligencia a importante função da 

“Estética Transcendental” – que versa sobre as intuições puras de nossa sensibilidade –, 

compreendendo mal o papel da “Dedução” no interior da totalidade do argumento 

kantiano (Cf. Pippin, 2001, p. 263, nota 3). Não obstante, nas palavras de Pippin:  

 

Certamente o que influenciou Hegel primeiramente foi o entendimento 

de Kant do que ele chama de “princípio fundamental” da totalidade de 

sua filosofia teórica, “a unidade transcendental da apercepção”, e o uso 

deste princípio para justificar o conhecimento sintético a priori (Pippin, 

2001, p. 17).  

 

De fato, concordando com Pippin, um dos pontos mais importantes na recepção e 

interpretação de Hegel sobre a filosofia kantiana versa sobre o tema da justificação da 

validade objetiva dos conceitos puros do entendimento (objeto da “Dedução 

Transcendental”) e, por conseguinte, sobre a questão da apercepção pura. Hegel, na 

“Doutrina do Conceito”, em sua análise do eu penso, inicialmente elogia com bastante 

ênfase a consideração kantiana acerca desta estrutura de pensamento:  

 

Uma das intelecções mais profundas e corretas que se encontram na 

Crítica da razão pura é a de que a unidade que constitui a essência do 

conceito é conhecida como a unidade originária sintética da 

apercepção, como unidade do “eu penso”, ou da autoconsciência. - 

Essa proposição constitui a assim denominada dedução transcendental 

das categorias; mas, desde sempre, ela foi considerada uma das partes 

mais difíceis da filosofia kantiana -, certamente por nenhuma outra 

razão senão por exigir que se deva ir além da mera representação das 

relações na qual o Eu e o entendimento ou os conceitos estão com uma 

coisa e suas propriedades ou acidentes e que se deva avançar até o 

pensamento (Hegel, CL III, p. 45).     

 

Esta passagem é bastante emblemática para a totalidade de meu argumento sobre 

a interpretação de Hegel acerca da apercepção pura transcendental e, consequentemente, 

para a minha compreensão do significado e da gênese da noção hegeliana de subjetividade 

                                                           
chave do argumento da Dedução é o conceito de apercepção pura transcendental, pois, segundo Kant, este 

conceito consiste no mais alto princípio do entendimento e funda mesmo a possibilidade de seu uso.    
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lógica. Pois, para mim, ainda que Hegel critique a concepção kantiana sobre o eu penso, 

por considerar a visão de Kant como finita, uma vez que, na visão de Hegel, Kant entende 

o eu sob uma perspectiva subjetivista, Hegel também elabora, todavia, uma interpretação 

positiva sobre o tema. Neste sentido, já adianto que, em minha visão, Hegel se apropria 

daquilo que ele considera como um traço especulativo na compreensão kantiana sobre a 

apercepção pura e que está evidenciado na citação acima – a saber, a unidade entre o 

conceito, o eu e o objeto – mas, isso não significa, não obstante, que ele assuma 

completamente os desdobramentos do ponto de vista de Kant sobre a questão. Assim, 

analisar o duplo viés da interpretação de Hegel sobre a apercepção pura transcendental 

constitui um ponto muito importante de meu argumento sobre a gênese do conceito lógico 

de subjetividade em Hegel, pois que, por esta análise: (1º) eu mostro aquilo que considero 

como a apropriação positiva de Hegel do “significado especulativo da noção de 

apercepção pura” e esta apropriação, em minha visão, constitui um ponto crucial para a 

elaboração genética da definição hegeliana do conceito lógico subjetivo e (2º) eu aponto 

para aqueles aspectos da noção de eu penso que Hegel critica em Kant e que, portanto, 

são suspensos no interior da nova visão especulativa de Hegel sobre a subjetividade 

lógica.  

 Esta minha visão se distancia da leitura de Pippin (2001) a respeito da 

interpretação hegeliana sobre a apercepção pura transcendental, como já apontei acima. 

Baseando-se fundamentalmente na passagem acima citada e também na seguinte 

afirmação de Hegel: “O conceito, na medida em que progrediu para uma existência tal 

que é, ela mesma, livre, nada mais é do que o Eu ou a autoconsciência pura” (Hegel, CL 

III, p. 44), Pippin sustenta que todo o argumento da “Doutrina do Conceito” de Hegel, 

em que ele analisa a autodeterminação e o autodesenvolvimento do conceito lógico 

subjetivo, consiste em uma referência à doutrina da apercepção de Kant (Cf. Pippin, 2001, 

p. 18). Conforme afirma, Hegel deixa muito claro já no início de sua “Doutrina do 

Conceito” que há uma identificação de sua compreensão acerca do conceito (Begriff) com 

a doutrina kantiana da apercepção (Cf. Pippin, 2001, p. 232).  

Com efeito, em sua obra mais recente, intitulada Hegel’s Realm of Shadows: Logic 

as Metaphysics in the Science of Logic, Pippin busca dar uma resposta, segundo ele, às 

inúmeras críticas feitas a esta interpretação que ele desenvolvera em Hegel’s Idealism, 

uma vez que ele pretendeu tomar Hegel como “demasiado kantiano” nesta obra (Cf. 

Pippin, 2019, p. 339, nota 8; daqui em diante a tradução é minha). Entretanto, prossegue 

Pippin, não foi o caso de mostrar Hegel simplesmente como um kantiano, mas, sim, de 

averiguar, segundo ele, o enorme débito de Hegel em relação à questão da apercepção na 
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filosofia de Kant. Desse modo, ainda nesta obra Hegel’s Realm of Shadows (2019), Pippin 

sustenta que, para Hegel, o completo autodesenvolvimento do conceito consiste no 

desenvolvimento da autoconsciência em um sentido kantiano (Cf. Pippin, 2019, p. 125). 

E esta tese, segundo ele, pode ser retirada da própria passagem da “Doutrina do Conceito” 

acima citada27.  

Aparentemente, não há muita divergência da minha leitura com a de Pippin. No 

entanto, é preciso considerar que o autor não enfatiza em sua obra Hegel’s Idealism a 

apropriação, ou a transformação do conceito de apercepção pura operada por Hegel a 

favor de sua teoria especulativa sobre o conceito lógico subjetivo. Não obstante, ainda 

que Pippin pondere sobre certa apropriação especulativa de Hegel, ele, todavia, sustenta 

que o conceito lógico subjetivo é equivalente à noção kantiana de autoconsciência – o 

que para mim, como mostrarei mais à frente neste capítulo, não procede – e, ademais, 

Pippin afirma ainda que Hegel compartilha com Kant a tese de que o eu penso sintetiza e 

fundamente toda a validade do conhecimento dos objetos.   

Mas, retornando ao argumento de Pippin em Hegel’s Idealism, o autor sustenta 

que devemos ponderar como Hegel identifica a posição do argumento kantiano acerca da 

apercepção: se a “teoria da identidade especulativa” de Hegel mistifica em vez de resolver 

o problema posto por Kant acerca da validade objetiva das categorias do entendimento 

puro (Cf. Pippin, 2001, p. 17). Em outras palavras, será que Hegel considera corretamente 

o significado e a função do conceito de apercepção pura no interior do propósito 

argumentativo de Kant em sua Crítica da Razão Pura? 

 Na perspectiva de Pippin, quando Hegel elogia a “Dedução Transcendental” e 

elege a apercepção pura com o ‘princípio especulativo da identidade’, “isso não significa 

que ele esteja retirando de Kant alguma teoria metafísico-teológica sobre a identidade da 

mente de Deus e de seus pensamentos” (Pippin, 2001, p. 33-34). Ou seja, para Pippin, 

não é o caso que Hegel mistifique, com o seu parecer, o sistema transcendental crítico 

kantiano. Diferentemente disso, afirma o autor, Hegel segue, de certo modo, a estratégia 

teórica kantiana de fundamentar no eu penso a validade objetiva do conhecimento dos 

                                                           
27 Neste sentido, irei fazer referências tanto à obra Hegel’s Idealism – originalmente publicada em 1989, 

utilizando a edição de 2001 – quanto à Hegel’s Realm of Shadows de 2019, a respeito da interpretação de 

Pippin acerca da discussão de Hegel com a noção kantiana da apercepção pura. Entendo que Pippin 

desenvolveu seu argumento na obra de 2019 com uma visão não tão estrita sobre a continuidade da parte 

de Hegel do projeto transcendental kantiano. Todavia, como ele mesmo explicitou, não há uma discrepância 

fundamental em relação à tese que ele sustentou inicialmente em 1989, a saber: que Hegel elabora sua 

definição de conceito subjetivo e seu argumento da “Doutrina do Conceito” essencialmente a partir da 

noção kantiana da apercepção pura transcendental e, por conseguinte, segundo Pippin, a “Doutrina do 

Conceito” pode ser vista como um completo desenvolvimento da autoconsciência reflexiva do conceito 

(Cf. Pippin, 2019, p. 125).  
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objetos. Pois, conforme Pippin, Hegel, “simplesmente elogia Kant por entender como 

‘objeto’ aquilo que unicamente pode ser determinado por um ‘sujeito’” (Pippin, 2001, p. 

34).  

Inicialmente, concordo com Pippin que Hegel não mistifica a função do eu penso, 

ao inseri-lo no interior de seu sistema filosófico. Hegel empreenderá inicialmente em sua 

Fenomenologia do Espírito (1807), uma abordagem fenomenológica acerca do papel da 

consciência e autoconsciência em sua relação com o objeto. Nesta obra, sob determinados 

aspectos, ele subentende a consideração kantiana sobre a natureza da autoconsciência em 

sua relação cognitiva e também prática com os objetos. Na Ciência da Lógica, com efeito, 

Hegel aborda o conceito de eu sob uma perspectiva lógica, identificando a estrutura do 

eu com aquela do conceito propriamente dito – o que é especificamente no meu tema de 

análise no presente trabalho. Nesta medida, de modo algum podemos afirmar que Hegel 

cai em um misticismo e sustente que o eu possa ser considerado como uma espécie de 

ente sobrenatural, ou sujeito absoluto que “governaria” os objetos do mundo. 

 Porém, embora eu concorde com Pippin neste quesito, penso, entretanto, que sua 

leitura sobre a continuidade empreendida por Hegel na abordagem da filosofia kantiana 

acerca da consideração da apercepção pura soa um pouco forte. Pippin afirma que Hegel 

segue a bem-conhecida “estratégia kantiana” de fundar as categorias no eu e, por 

conseguinte, de fundamentar no eu penso toda a validade do conhecimento dos objetos 

(Cf. Pippin, 2001, p. 34). Para tanto, Pippin atesta que se baseia, por exemplo, no 

parágrafo 42 da Enciclopédia, no qual Hegel afirma que “O Eu é o originariamente 

idêntico, uno consigo mesmo, e absolutamente Essente junto-de-si”. E ainda que: “O Eu, 

assim, é de certo modo, o crisol e o fogo pelo qual a multiformidade indiferente é 

consumida e reduzida à unidade” (Hegel, E, v. I, § 42). Embora seja explícito aqui que 

Hegel esteja se referindo à unidade do eu e sua função sintética de unificação do múltiplo 

da experiência, penso que, ao afirmar isso, Hegel não está, contudo, levando consigo toda 

a gama de conceitos e argumentos que envolvem a afirmação kantiana acerca da unidade 

sintética do eu penso, ou seja, não é o caso que Hegel sustente que o eu valide todo o 

conhecimento dos objetos. Pois, isso seria supor, de um modo geral, uma contraposição 

entre o múltiplo sensível, por um lado, e o sujeito puro, por outro, que Hegel, inclusive, 

já procurou superar com todo o trajeto percorrido pela autoconsciência em sua 

Fenomenologia do Espírito, como veremos. Além do mais, o contexto da afirmação 

hegeliana vista acima é o de análise da filosofia crítica kantiana. Neste sentido, podemos 

dizer que trata-se muito mais de uma apreciação positiva que Hegel está produzindo 
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acerca do argumento kantiano da “Dedução”, e mais especificamente sobre a apercepção 

pura, do que de uma simples assimilação do ponto de vista de Kant28.  

Neste contexto de discussão sobre a continuidade e assimilação da teoria kantiana 

pela parte de Hegel, Terry Pinkard parece, a meu ver, sustentar uma interpretação mais 

plausível:  

 

Consequentemente, aos olhos de Hegel, o que é importante na filosofia 

kantiana não é a tentativa de derivar tudo das condições da 

autoconsciência, mas a tentativa de construir uma autossubsunção, 

uma autorreflexiva explanação das categorias. Autoconsciência é 

somente um exemplo de tal estrutura reflexiva (PINKARD, T. “The 

Categorial Satisfaction of Self-Reflexive Reason”, p. 139-140 apud 

STERN R. 2008. p. 135-173; o grifo é meu; daqui em diante, a tradução 

é minha).  

 

Pinkard está aqui justamente procurando expor uma leitura menos forte sobre a 

questão se Hegel pode ou não ser considerado como um filósofo transcendental. Em sua 

interpretação, a autoconsciência pura, segundo o significado próprio kantiano, não 

constitui o núcleo do argumento hegeliano, mas insere-se em uma consideração mais 

geral sobre a autorreflexividade da própria estrutura do conceito. 

 Me aproximo muito mais desta sugestão interpretativa de Pinkard. Para mim, o 

conceito de autoconsciência não possui um significado central no contexto do sistema 

hegeliano. Antes, no sistema maduro, inclusive, a autoconsciência está adstrita à 

“Fenomenologia do Espírito” da Filosofia do Espírito Subjetivo da Enciclopédia. Assim, 

para mim, como procurarei defender no decorrer deste trabalho, a noção de subjetividade 

em Hegel possui seu significado primordial como conceito lógico, que é autogerado por 

sua própria atividade e autodeterminação negativas no desenvolvimento do método 

dialético da Ciência da Lógica. Desse modo, não cabe afirmar, a meu ver, (1º) que Hegel 

admite a estratégia kantiana de fundar o conhecimento dos objetos no eu, ou na 

autoconsciência, dado que, na Lógica, ele trata do conceito subjetivo como tendo 

superado a oposição da autoconsciência fenomenológica em relação ao objeto e (2º) ainda 

que, de alguma maneira, Hegel incorpore o significado da apercepção pura em Kant, ele 

o faz no interior de sua definição de subjetividade lógica como uma estrutura reflexiva e 

autorreferente impessoal e absoluta e da qual não é apropriado dizer que é autoconsciente. 

                                                           
28 Ainda neste capítulo, no interior do tópico 1.4 à frente, irei contextualizar mais detalhadamente este 

argumento de Hegel do parágrafo 42 da Enciclopédia apreciado por Pippin, mostrando, inclusive, passagens 

do próprio Hegel que contrariam a interpretação elaborada por Robert Pippin.  
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Por isso a afirmação de Pinkard de que a ‘autoconsciência é somente um exemplo de tal 

estrutura reflexiva’ me parece bem pertinente29.    

Pinkard desenvolve, portanto, uma leitura divergente da de Pippin neste ponto em 

específico. E, com efeito, ainda que Pippin, tenha exposto suas ressalvas – mostrando 

como, acima de tudo, Hegel ultrapassou a perspectiva estritamente subjetivista da 

consideração kantiana, se preocupando mormente com o aspecto ontológico da relação 

entre o objeto e o conceito (Cf. Pippin, 2001, p. 17) – suas afirmações sobre o “viés 

transcendental” da obra hegeliana suscitou muitos debates. Assim é que Robert Stern, em 

seu artigo intitulado “Hegel’s Idealism” no Cambridge Companion to Hegel and 

Nineteenth-Century Philosophy, analisa a interpretação de Pippin e mostra como vários 

autores30 discordaram de sua visão. Como ele afirma:  

 

Entretanto, críticos da posição de Pippin estão convencidos e 

argumentam, em vez disso, que a posição de Hegel é não-transcendental 

e que ele rejeita qualquer restrição kantiana da metafísica como um 

método baseado sobre as condições da autoconsciência, antes que no 

“ser como tal” (Stern, 2008, p. 140-141). 

 

Conforme Stern, os críticos da visão de Pippin argumentam que Hegel desenvolve 

sua filosofia fora da dicotomia mente-mundo e, portanto, longe de fundamentar os 

conceitos no eu (Cf. Stern, 2008, p. 141). Contudo, segundo ele, é preciso ressaltar que, 

de modo geral, sabe-se e admite-se que Hegel segue em alguma medida os passos de 

Kant. Por conseguinte, a divergência entre as interpretações foca-se mais sobre a medida 

e a intensidade desta continuidade e/ou relação positiva entre os dois filósofos e, ainda, 

sobre os desvios substanciais promovidos por Hegel. Desse modo, prossegue Stern:  

 

Consequentemente, os críticos da leitura transcendental de Pippin 

acerca de Hegel podem concordar que Hegel é um pós-kantiano, 

aceitando importantes elementos da crítica de Kant à Metafísica 

Tradicional, particularmente à Metafísica Especial, com seu foco nas 

entidades transcendentais, como Deus e alma, enquanto argumentam 

ainda que Hegel é mais próximo de Aristóteles do que de Kant na 

condução de sua investigação ontológica, como a Metafísica geral, para 

                                                           
29 Hegel afirma que o conceito lógico pode ser entendido como eu, ou autoconsciência (Cf. Hegel, CL III, 

p. 44). No entanto, penso que ele não faz esta afirmação em termos estritos, ou seja, não se trata do eu 

autoconsciente da Filosofia do Real. Para Hegel, mais especificamente, a autoconsciência possui um lugar 

específico no sistema, na Fenomenologia do Espírito, no interior da Filosofia do Espírito Subjetivo, pois 

ela pressupõe e envolve necessariamente uma relação de oposição. Para Hegel, a “consciência encerra em 

si a oposição do Eu e do seu objeto” (Hegel, CL I, p. 66). Dessa maneira, a definição de conceito, em Hegel, 

não pode ser tomada como um equivalente da definição de autoconsciência e, antes, como Pinkard indica, 

autoconsciência pode ser considerada como um aspecto de autorrelação subjetiva. Irei tratar mais desta 

temática no decorrer do trabalho.  
30 Entre os autores citados por Stern estão: Terry Pinkard (1989), Ameriks (1991), Houlgate (2001; 2006).  
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a qual, as categorias analisadas na Lógica são todas formas ou modos 

do ser; elas não são meros conceitos em termos dos quais nós temos 

entendimento do que são (Stern, 2008, p. 141-142).  

 

Esta síntese da apreciação de Stern acerca do “estado da arte” do debate das 

relações Hegel-Kant me parece muito interessante, uma vez que, de fato: (1º) Hegel está 

inscrito no âmbito da discussão pós-crítica kantiana e, por conseguinte, não retrocede ao 

ponto de vista transcendente da Antiga Metafísica, que, inclusive, critica; (2º) Isso não 

significa, com efeito, que Hegel assuma completamente a “estratégia”, ou o ponto de vista 

kantiano, de fundar sua epistemologia e toda a estrutura categorial de sua Lógica na 

autoconsciência, uma vez que Hegel está preocupado também com as formas ou modos 

do ser, como apontam os críticos de Pippin e, como eu disse mais acima em consonância 

com a visão de Pinkard, está preocupado em analisar uma estrutura reflexiva mais geral, 

que é aquela do conceito subjetivo. Desse modo, em minha visão, Hegel parte do ponto 

de vista da discussão alemã suscitada pela filosofia de Kant – como ele mesmo deixa 

explícito na “Introdução” de sua Lógica como já citei atrás (Cf. Hegel, CL I, p. 65). 

Contudo, isso não significa que Hegel fundamente, ou justifique seu sistema como uma 

continuação do projeto kantiano. Diferentemente, alguns conceitos do escopo kantiano 

serão fundamentais para a totalidade do argumento hegeliano, contudo Hegel elabora sua 

filosofia como um projeto original, denominado por ele mesmo como “Idealismo 

Absoluto”, em discordância do que denomina de “Idealismo Subjetivo” de Kant31.    

Toda esta discussão acerca do ponto de vista elaborado por Pippin situa-se, como 

já afirmei, no contexto de uma interpretação forte da filosofia hegeliana. Em convergência 

com a interpretação de Robert Pippin, Beatrice Longuenesse também sustenta que Hegel 

segue os passos de Kant e continua a sua Revolução Copernicana. Entretanto, prossegue 

a autora, ele o faz justamente para privá-la de tanta relevância. Na visão de Longuenesse, 

“A Lógica de Hegel é, do começo ao fim, o desenvolvimento de uma transformação – no 

sentido mais literal – da lógica transcendental” (Longuenesse, 2017. p. 16). Para ela, toda 

a obra de Hegel consiste em um diálogo transformador com a filosofia de Kant. No que 

tange ao meu interesse mais específico, Longuenesse sustenta que Hegel elege o conceito 

do eu penso kantiano como o princípio unificador que organiza a totalidade da Ciência 

da Lógica (Cf. Longuenesse, 2017, p. 28). Esta tese, de fato, me parece muito forte. 

Contudo, é certo que a autora pondera sobre os aspectos que, em sua visão, são 

consideravelmente alterados no interior da perspectiva de Hegel sobre o que vem a ser o 

eu penso, ou melhor, sobre o que vem a ser a subjetividade do próprio conceito. Neste 

                                                           
31 Irei caracterizar melhor estas denominações no decorrer do trabalho.  



 

 

 

34 

contexto, Longuenesse afirma que a transformação que Hegel opera sobre o significado 

do eu kantiano é a chave para entendermos a sua própria concepção do conceito. Esta 

consideração de Longuenesse, para mim, faz bastante sentido e converge com a leitura 

que eu faço, uma vez que é a partir da interpretação especulativa hegeliana sobre o que 

vem a ser o eu penso, como uma estrutura conceitual em unidade com o objeto, que Hegel 

irá elaborar a sua noção absoluta de conceito, que consiste, para ele, na subjetividade 

lógica. Mas, para Hegel, mais do que isso, a noção de conceito deve ser entendida como 

uma estrutura absoluta que se auto-atualiza refletindo-se sobre si no interior de um 

processo metódico dialético, como terei a oportunidade de mostrar nos próximos 

capítulos32.    

Alguns autores, por outro lado, procuram posicionar-se à margem deste debate 

sobre a continuação, transformação ou não da filosofia kantiana pela parte de Hegel, uma 

vez que consideram este tipo de interpretação como forçosa. Ferrarin, por exemplo, 

afirma que grande parte destas análises são frágeis e permanecem como hipóteses 

psicológicas. Segundo ele, “mais e mais frequentemente nós lemos que Hegel propõe uma 

‘continuação do projeto kantiano’ ou ‘uma radicalização da filosofia kantiana’ 

(McDowell, entre outros, se expressa nestes termos)” (Ferrarin, 2019. p. 139; daqui em 

diante, a tradução é minha). Neste sentido, para Ferrarin, deve-se procurar analisar a 

relação Hegel-Kant sob um outro aspecto, sem que nos situemos nestas pressuposições 

de análises dadas pelos clássicos intérpretes da obra hegeliana. Conforme afirma, não 

podemos assumir acriticamente as pressuposições historiográficas dos autores, nem, por 

outro lado, admitir irreflexivamente a “tão falada” superação de Kant pela parte de Hegel 

(Cf. Ferrarin, 2019, p. 140).  

Nesta mesma linha, Wartenberg, por exemplo, afirma que “A razão mais 

significativa para a grande quantidade de desacordos acerca do idealismo de Hegel diz 

respeito às diferenças entre as próprias considerações dos intérpretes” (Cf. Wartenberg, 

1999, p. 102-129; a tradução é minha). Desse modo, afirma Wartenberg, as teses 

interpretativas defendidas pelos autores vão ao encontro de seus anseios teóricos 

particulares. Assim, por exemplo, se um filósofo está interessado em defender certos 

insights filosóficos de Hegel, irá procurar situá-lo no interior do debate da filosofia 

contemporânea. Do mesmo modo, digo, se está interessado em encontrar um “Hegel 

                                                           
32 No capítulo 3, ao tratar da natureza do conceito lógico subjetivo, irei me referir novamente a questão da 

“apropriação” de Hegel, ou transformação do eu penso kantiano em conceito lógico subjetivo como uma 

estrutura absoluta autorreferente.   
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kantiano”, então procurará ao máximo teses que possam corroborar sua hipótese, 

buscando estreitar as convergências teóricas entre estes dois autores.    

Em meu ponto de vista, sustentar este tipo de hipótese hermenêutica, segundo a 

qual, a filosofia de Hegel “é uma completa admissão da estratégia transcendental 

kantiana”, “uma continuação do ponto de vista crítico”, ou “uma total transformação do 

projeto transcendental”, é submeter o estudo da obra hegeliana a questões sobretudo 

externas e que não consideram a riqueza e, muitas vezes, as contradições inscritas no 

próprio texto e no espírito da obra. O sistema de Hegel (e de qualquer autor) possui uma 

profundidade e amplitude argumentativa que ultrapassam simplesmente o estrito diálogo 

com Kant (ou com quaisquer outros filósofos). Além disso, tais tipos de teses fortes de 

interpretação se tornam muitas vezes rígidas, dado que buscam submeter o texto aos seus 

desígnios, sem respeitar a autonomia da própria obra.  

Neste sentido, no decorrer do meu trabalho não irei me ater especificamente no 

debate circunscrito acerca da continuidade ou não do projeto transcendental kantiano pela 

parte de Hegel. Com efeito, irei mostrar as aproximações e desvios entre as duas filosofias 

em determinados pontos que são importantes para o meu tema da gênese do conceito de 

subjetividade e da concepção especulativa de Hegel sobre a mesma33. Mas, apesar de não 

circunscrever minha análise na questão, segundo a qual, Hegel deve ou não ser 

considerado como um filósofo transcendental, abordei neste tópico este ponto específico 

da leitura de Pippin a fim de destacar para a questão da interpretação hegeliana sobre o 

conceito de apercepção pura. Pois, a análise de Hegel sobre este tema é de fundamental 

importância para compreendermos sua concepção de subjetividade e, nesta medida, as 

interpelações empreendidas por Hegel em direção a esta discussão kantiana nos mostram 

o contexto filosófico da gênese hegeliana do conceito lógico de subjetividade. Neste caso 

não se trata dos elementos conceituais imanentes ao sistema de Hegel que contribuem 

para o processo autotélico de construção do conceito de subjetividade – o que será meu 

tema dos próximos capítulos – mas, sim, da interlocução de Hegel com outros sistemas 

filosóficos, na medida em que tal interlocução coopera para a elaboração de sua 

concepção sobre a subjetividade lógica. 

Nesta medida, nos tópicos seguintes, irei abordar primeiramente três pontos que 

considero fundamentais de serem tratados antes mesmo que eu analise a questão da 

                                                           
33 É preciso deixar claro também que embora eu discorde, por exemplo, especificamente das teses fortes de 

Robert Pippin e Beatrice Longuenesse acerca da continuidade do projeto transcendental pela parte de Hegel, 

isso não significa, contudo, que irei descartar por completo a leitura destes intérpretes. Pois, por outro lado, 

tais autores desenvolvem argumentações importantes a respeito de variados temas da filosofia hegeliana, 

as quais, inclusive, poderei me referir.  
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interpretação de Hegel sobre o conceito de apercepção pura, que é o ponto mais central 

referente à gênese do conceito lógico de subjetividade, que é propriamente meu interesse. 

Assim, para compreendermos devidamente o entusiasmo e, por outro lado, a frustração 

de Hegel com o conceito kantiano de eu, é preciso que eu trate (1º) da interpretação de 

Hegel à crítica kantiana à Antiga Metafísica e especificamente, também, a crítica à Antiga 

Psicologia Racional com seu conceito de alma, que é o antigo conceito de sujeito; (2º) da 

profunda radicalidade do pensamento kantiano enquanto pensamento puro e isento de 

determinações empíricas. Como veremos, esta pureza do pensamento kantiano em sua 

autorreferência é crucial para a elaboração do significado puro e absoluto da Lógica 

hegeliana e, consequentemente, para a sua compreensão do caráter puro, absoluto e 

especulativo do conceito lógico subjetivo; e (3º) por fim, tratarei da distinção kantiana 

entre entendimento e razão, pois, em Hegel, tal distinção será fundamental para a 

constituição do método lógico dialético (que tratarei no 2º capítulo), bem como para 

compreendermos, posteriormente, o significado do próprio movimento interno do 

conceito de subjetividade lógica, que abarca em seu interior o momento abstrato do 

entendimento e, de modo concreto, o momento especulativo, ou da razão.        

 

1.1 A crítica à Metafísica 

 

Para Hegel, o grande mérito de Kant foi ter criticado o procedimento investigativo 

da Antiga Metafísica34. Neste sentido, em meu ponto de vista, Hegel pretende muito 

claramente demarcar o seu projeto filosófico da Ciência da Lógica em relação a estes dois 

contextos filosóficos a ele anteriores: a Metafísica Moderna e a crítica a esta Metafísica 

empreendida pelo pensamento kantiano. Afirmo isso, pois o sentido preponderante do 

texto de sua Introdução à Ciência da Lógica é a discussão com o significado da Antiga 

Metafísica para a história do pensamento, bem como o da crítica kantiana e da 

transformação desta Metafísica em Lógica pela parte de Kant. Além disso, no “Conceito 

                                                           
34 A “Antiga Metafísica” a que se refere Hegel corresponde ao pensamento metafísico da moderna filosofia, 

tendo como seus representantes expoentes Descartes, Espinosa, Malebranche e Leibniz. Cristian Wolff 

sistematizou o estudo desta Metafísica, dividindo-a do seguinte modo: (a) Lógica, (b) Ontologia, como 

estudo das categorias abstratas e universais do ser, (c) Pneumatologia, ou Filosofia da Alma, ou ainda 

Psicologia Racional, (d) Cosmologia, como estudo dos corpos, ou do mundo e (e) Teologia Natural ou 

Racional, que considerava o conceito de Deus (Cf. Hegel, LHF, p. 202). Os três últimos estudos 

compreendiam a “Metafísica Especial”, que versava sobre estes conceitos metafísicos determinados (alma, 

mundo e Deus), enquanto o antigo estudo da Ontologia foi chamado de “Metafísica Geral”. É importante 

salientar também que não entra aqui no escopo da crítica, especialmente para Hegel, o contexto de discussão 

da Metafísica Grega Clássica que, antes, possui profunda apreciação de sua parte. Kant, por seu turno, em 

alguns momentos, inclui no escopo de sua crítica também a Metafísica Grega Clássica, especialmente, por 

exemplo, ao tratar das antinomias, onde afirma que a tese equivale ao platonismo e a antítese, ao epicurismo 

(Cf. Kant, KRV, B 499).      
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Preliminar” de sua Lógica da Enciclopédia, Hegel faz constantes referências recíprocas 

às duas primeiras posições a respeito da objetividade metafísica – a posição da Moderna 

Filosofia Metafísica e a posição do pensamento kantiano, que Hegel situa na seção do 

“empirismo”35. Para Hegel, além disso, a primeira grande parte de sua Ciência da Lógica, 

a “Lógica Objetiva” é, segundo afirma, uma reposição dos temas tratados pela Metafísica 

Moderna à luz da crítica de Kant, sem desconsiderar, todavia, o que considera como o 

primor da Antiga Metafísica face à sua crítica: a determinação do conhecimento da 

verdade dos objetos pelo pensamento mesmo (Cf. Hegel, CL I, p. 66-67)36. Assim, para 

mim, Hegel transita em suas considerações lógico-metafísicas sobretudo por estes dois 

contextos de discussão, suspendendo e integrando muito bem no interior de seu sistema 

filosófico estes dois paradigmas.  

Retomando o que afirmei inicialmente, para Hegel, Kant possui grande mérito em 

ter feito a crítica às antigas determinações de pensamento metafísicas. Com efeito, ainda 

que as motivações e as condições pelas quais cada um destes filósofos desenvolvam suas 

críticas a esta corrente de pensamento sejam distintas, ambos, contudo, concordam que a 

Metafísica, particularmente a Moderna, não inquiria sobre seu próprio método de 

conhecimento. É neste sentido que podemos significar mais precisamente o termo 

“crítica”, próprio da filosofia kantiana: Kant empreende uma crítica à faculdade da razão 

propriamente dita a fim de investigar em que medida a própria metafísica pode ser 

possível enquanto saber.  

 

Por uma crítica assim, não entendo uma crítica de livros e de sistemas, 

mas da faculdade da razão em geral, com respeito a todos os 

conhecimentos a que pode aspirar, independentemente de toda a 

experiência; portanto, a solução do problema da possibilidade ou 

impossibilidade de uma metafísica em geral e a determinação tanto das 

suas fontes, como da sua extensão e limites; tudo isso, contudo, a partir 

de princípios (Kant, KRV, AXII). 

 

Não é forçoso afirmar, portanto, que, para Kant, a motivação fundamental de sua 

Crítica foi a de saber a possibilidade efetiva de um conhecimento para além da 

                                                           
35 No “Conceito Preliminar”, Hegel trata de três posições gnosiológicas a respeito dos objetos da Metafísica: 

(a) a primeira destas posições é a da Metafísica Moderna (ou, o que ele chama de “Antiga Metafísica”); (b) 

a segunda posição é o empirismo e Hegel situa a filosofia kantiana neste contexto; e (c) a terceira posição 

é sobre o saber imediato, que sustenta que não podemos ter um conhecimento discursivo acerca das coisas 

e onde podemos encontrar a filosofia de Jacobi. 
36 “Com isso, a lógica objetiva entra no lugar da metafísica anterior, a qual era o edifício científico sobre o 

mundo, edifício que apenas deveria ser erigido por meio de pensamentos” (Hegel, CL I, p. 66). E ainda: 

“Essa ciência [a antiga metafísica] considerava as determinações-de-pensamento como as determinações 

fundamentais das coisas. Por essa pressuposição de que o que é, pelo fato de ser pensado, é conhecido em 

si, ela se colocava mais alto que o filosofar crítico posterior” (Hegel, E, v. I, § 28).   
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experiência. “O problema que aqui levanto é simplesmente o de saber até onde posso 

esperar alcançar com a razão, se me for retirada toda a matéria e todo o concurso da 

experiência” (Kant, KRV, AXIV). Como se sabe, para Kant, a resposta a esta questão é 

negativa, ou seja, para ele, não podemos conhecer para além da experiência. Nesta 

medida, conforme Kant, o conhecimento metafísico desde o seu início, tem sido um 

“mero tateio e, o que é pior, um tateio apenas entre simples conceitos” (Kant, KRV, 

BXV). De acordo com o filósofo, podemos julgar se um ramo do saber segue a via segura 

da ciência por meio de seus resultados e a Metafísica, segundo ele, não produziu 

conhecimentos efetivos. Ela encontra-se mergulhada em disputas conceituais, sem que, 

jamais, qualquer autor pudesse assegurar-se com certeza de suas conclusões. A proposta 

de Kant, por conseguinte, é a de modificação do método metafísico, de modo que esta 

ciência possa conhecer os objetos a partir de determinados conceitos a priori. “A tarefa 

desta crítica da razão especulativa consiste neste ensaio de alterar o método que a 

metafísica até agora seguiu, operando assim nela uma revolução completa, seguindo o 

exemplo dos geômetras e dos físicos” (Kant, KRV, BXII). 

Kant faz uma ampla análise do método que considera revolucionário na Geometria 

e na Física, pelo qual os próprios cientistas estabelecem a priori as leis por meio das quais 

investigam os seus objetos. Ou seja, os investigadores previamente manipulam o contexto 

e os elementos de sua busca a fim de fazer os objetos responderem e atenderem às suas 

questões. Os físicos, nas palavras de Kant:  

 

Compreenderam que a razão só entende aquilo que produz segundo os 

seus próprios planos; que ela tem de tomar a dianteira com princípios, 

que determinam os seus juízos segundo leis constantes e deve forçar a 

natureza a responder às suas interrogações em vez de se deixar guiar 

por esta; de outro modo, as observações feitas ao acaso, realizadas sem 

plano prévio, não se ordenam segundo a lei necessária que a razão 

procura e de que necessita (Kant, KRV, BXIII; o grifo é meu).  

 

Este novo modo de pensar, segundo Kant, deve ser assimilado também pela 

Metafísica, que deve operar em seu interior uma revolução aos moldes do que realizou 

Copérnico, ou seja, a Metafísica deve operar uma “Revolução Copernicana”, devendo 

determinar a priori os objetos que investiga e não simplesmente se deixar passivamente 

regular por eles (Cf. Kant, BXVI-BXVII). Será a partir deste ângulo, portanto, que Kant 

irá escrever sua “Analítica dos Conceitos” e dos “Princípios” e sua “Dialética 

Transcendental” a fim de delimitar precisamente por meio de quais conceitos e princípios 

a razão pura pode conhecer e, ainda, quais são os limites de seu conhecimento. Com 

efeito, o resultado disso, segundo Kant, é que: 
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A crítica não se opõe ao procedimento dogmático da razão no seu 

conhecimento puro, enquanto ciência (pois, esta é sempre dogmática, 

isto é, estritamente demonstrativa, baseando-se em princípios a priori 

seguros), mas sim ao dogmatismo, quer dizer, à presunção de seguir 

por diante apenas com um conhecimento puro por conceitos 

(conhecimento filosófico), apoiado em princípios, como os que a razão 

desde há muito aplica, sem se informar como e com que direito os 

alcançou. O dogmatismo é, pois, o procedimento dogmático da razão 

sem uma crítica prévia da sua própria capacidade (Kant, KRV, 

BXXXV; o grifo é meu).  

 

Kant, portanto, para “salvar” a Metafísica, condena toda forma de dogmatismo, 

ou seja, de raciocínio que se baseia apenas em puros conceitos, sem que seja investigado 

o modo como se alcançou o saber em questão e se ele pode legitimamente ser aplicado 

aos objetos inquiridos. Por conseguinte, a crítica é antes “a necessária preparação para o 

estabelecimento de uma metafísica sólida fundada rigorosamente como ciência, que há 

de desenvolver-se de maneira necessariamente dogmática e estritamente sistemática, por 

conseguinte escolástica (e não popular)” (Kant, BXXXVI; o grifo é meu).  

Hegel concorda em certos aspectos com este ponto de vista kantiano de crítica à 

Metafísica. Para ele, a Metafísica também se enreda em dogmatismo, ou seja, em 

afirmações conclusivas irreflexivas e não investiga se suas determinações possuem ou 

não validade.   

 

Não há dúvida de que foi um passo muito importante pelo fato de se 

submeterem a exame as determinações da velha metafísica. O pensar 

ingênuo caminhava sem maldade nessas determinações, que se faziam 

diretamente e de si mesmas. Não se pensava, nesse caso, em que medida 

essas determinações poderiam ter para si valor e validade. 

Anteriormente, já foi notado que o livre pensar é algo que não tem 

pressuposição alguma. O pensar da velha metafísica não era um livre 

pensar, porque admitia suas pressuposições sem mais, como algo 

preexistente, como um ‘a priori’ que a reflexão não tinha, ela mesma, 

examinado. A filosofia crítica, ao contrário, assumiu por tarefa 

examinar em que medida, de modo geral, as formas do pensar são 

capazes de proporcionar o conhecimento da verdade (Hegel, E, v. I, § 

41, adendo 1; o grifo é meu). 

 

Como se vê, Hegel louva Kant por ter elaborado a crítica ao procedimento do que 

ele denomina de “velha metafísica”. Para ele, como para Kant, a Antiga Metafísica 

caminhava cegamente por suas reflexões, sem inquirir acerca de suas premissas e 

conclusões, sem indagar sobre o seu modo de operar com as representações. Há dois 

pontos nesta passagem citada acima que gostaria de destacar e que envolvem certa 

concordância de Hegel com Kant em relação à crítica ao método da Antiga Metafísica.  
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Primeiramente, para Hegel, o raciocínio da antiga metafísica era dogmático em 

um sentido negativo porque pressupunha duas afirmações opostas e escolhia por uma 

delas por completa exclusão da outra. “Essa metafísica tornou-se dogmatismo porque 

devia admitir, conforme a natureza das determinações finitas, que, de duas afirmações 

opostas tais como eram as proposições acima, uma devia ser verdadeira, mas a outra 

falsa” (Hegel, E, v. I, § 32)37. Conforme Hegel, o contrário do dogmatismo, 

tradicionalmente, fora o ceticismo. O ceticismo da Antiguidade sustenta que o 

dogmatismo diz respeito a toda e qualquer filosofia enquanto esta estabelece teses 

determinadas. Hegel não concorda com este ponto de vista, pois que sua própria filosofia 

especulativa, inclusive, assume determinadas teses. O problema, em sua concepção, é que 

a Antiga Metafísica trabalhava com teses e determinações unilaterais postas em oposição. 

Este tipo de procedimento, segundo Hegel, é próprio do que ele denomina de “modo de 

operar do entendimento” e, neste sentido, qualifica esta antiga ciência de “metafísica do 

entendimento” (Cf. Hegel, E, v. I, § 32, adendo)38. Para Hegel, o entendimento é um modo 

de operar do pensamento que lida sempre com determinações finitas, umas por exclusão 

das outras: “O pensar enquanto entendimento fica na determinidade fixa e na 

diferenciação dela em relação a outra determinidade” (Hegel, E, v. I, § 80). O 

pensamento, de modo geral, mesmo o modo de pensar verdadeiro, segundo Hegel, opera 

em um primeiro momento segundo este procedimento do entendimento, na medida em 

que classifica determinados conteúdos, abstraindo-os de suas relações com outros. A 

questão é que, na perspectiva de Hegel, não se deve permanecer neste tipo de 

procedimento. Antes, é necessário passar para a consideração dialética e especulativa, 

que enxergam a suspensão (Aufhebung) de tais determinações finitas e fixas, fazendo-as 

passar para os seus opostos e para a unidade concreta das mesmas39.  

Além disso, em segundo lugar, outro ponto de aproximação em relação à 

interpretação de Hegel e Kant sobre o procedimento da Antiga Metafísica, é que ambos 

                                                           
37 O sentido que Hegel confere ao termo “dogmatismo” é, entretanto, distinto do de Kant. Para Kant, como 

me referi atrás, dogmatismo se refere a todo raciocínio que não indaga sobre seus raciocínios puros, 

enquanto, para Hegel, significa todo pensamento que lida com teses em oposição fixa.    
38 Kant critica este tipo de procedimento da Antiga Metafísica, que procedia com duas teses em oposição 

em sua seção “A Antinomia da Razão Pura” da Crítica, onde aborda, precisamente, temas da Cosmologia 

Racional, que tratava sobre questões pertinentes ao mundo e liberdade. Para Hegel, este tipo de 

procedimento “do entendimento” da Antiga Metafísica não se restringia apenas à Cosmologia Racional, 

mas, de modo geral, a todos os seus objetos, inclusive, a antiga Psicologia Racional tratava o conceito de 

alma segundo determinações opostas, como veremos. 
39 “O verdadeiro, o especulativo, ao contrário, é justamente o que não tem em si nenhuma determinação 

unilateral deste tipo, e nisso não se esgota; mas enquanto totalidade contém nele reunidas aquelas 

determinações que para o dogmatismo valem em sua separação como algo firme e finito” (Hegel, E, v. I, § 

32).  No tópico 1.3 deste capítulo irei abordar ainda a concepção de Hegel acerca do entendimento. 

Ademais, irei tratar com mais atenção acerca do método dialético-especulativo no próximo capítulo.  
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os filósofos concordam que esta procedia, de certo modo, passivamente em suas 

investigações. Para Kant, como vimos, seria necessário que a Metafísica realizasse em 

seu interior uma “Revolução Copernicana”, ou seja, que ela operasse a partir de si mesma, 

com seus conceitos puros, uma investigação acerca de suas ideias e indagasse em que 

medida estas eram pertinentes aos objetos em questão. Em Hegel, embora haja a 

consideração de que o método da Antiga Metafísica deva ser ativo, há, entretanto, uma 

perspectiva diferente da de Kant em sua consideração. Hegel não sustenta, como Kant, 

que o sujeito cognoscente deva controlar unilateralmente o processo do conhecimento; 

para ele, a razão, considerada subjetivamente, não deve “tomar a dianteira dos princípios” 

(Cf. Kant, KRV, BXIII), como propõe Kant40. Antes, para Hegel, a questão é que o 

método da Antiga Metafísica consistia simplesmente na imputação de predicados e isso 

fazia com que os conceitos recebessem passivamente suas atribuições. Por exemplo, 

tomava-se o conceito de “alma” e indagava-se apenas se lhe cabia a atribuição de ser 

simples, ou composta, mortal, ou imortal, etc. Neste sentido, estes predicados apareciam 

como determinações externas, que eram recebidas passivamente da representação do 

sujeito e o objeto investigado não retirava, neste caso, a partir de si mesmo, as suas 

determinações.  

 

Aquela metafísica pressupunha, em geral, que o conhecimento do 

absoluto se poderia obter desta maneira: por lhe serem atribuídos 

predicados; e não examinava nem as determinações-de-entendimento 

segundo seu conteúdo e valor próprios, nem tampouco essa forma, a de 

determinar o absoluto pela atribuição de predicados (Hegel, E, v. I, § 

28). 

 

 Assim, para Hegel, há dois pontos neste tipo de procedimento predicativo que 

eram equivocados, em sua visão. Primeiro porque a Antiga Metafísica, segundo ele, não 

examinava os tipos de conteúdos com os quais lidava. Ou seja, ao inquirir se a alma era 

simples ou composta, não examinava, por si mesmos e em si mesmos, tais conteúdos, 

verificando a veracidade deles. De outro modo, apenas admitia uma significação geral 

acerca dos mesmos que era recebida prontamente. Consequentemente, o segundo 

problema era que, presumidos estes conteúdos, o próximo passo era simplesmente 

investigar quais deles cabiam ou não ao conceito de alma, por exemplo. Assim, neste 

método predicativo, havia tanto um problema de conteúdo, quanto um problema de 

forma, segundo a interpretação hegeliana. Neste contexto específico, segundo Hegel, 

                                                           
40 Ou seja, este é justamente o ponto do qual discordei de Pippin acima: Hegel não assume inteiramente a 

perspectiva kantiana, segundo a qual, todo o processo do conhecimento é fundado no eu.  



 

 

 

42 

Kant criticara apenas a forma inadequada da Antiga Metafísica que procedia 

acriticamente. No entanto, conforme Hegel, Kant jamais preocupou-se com os conteúdos 

desta antiga ciência, ou seja, não lhe importava, por exemplo, se, de fato, a alma poderia, 

ou não, ser simples, composta, etc. Com efeito, para Kant, como sabemos, tais 

conhecimentos estão para além da possibilidade da razão humana de acessá-los; contudo, 

para Hegel, este são pontos importantes de serem abordados na crítica ao procedimento 

da Antiga Metafísica.  

Para Hegel, além disso, este método predicativo adotado pela Antiga Metafísica 

do entendimento compreendia o pensamento finitamente. Neste sentido, a determinações, 

ou os predicados eram simplesmente concedidos aos conceitos investigados e apareciam 

como um limite para o livre pensar. Vejamos mais uma vez as palavras de Hegel.  

 

A antiga metafísica tinha, pois, interesse em conhecer se predicados, do 

tipo acima mencionado, deviam atribuir-se a seu objeto. Porém estes 

predicados são limitadas determinações-de-entendimento, que só 

exprimem um limite, mas não o verdadeiro. A propósito, pode-se ainda 

notar que o procedimento consistia em que se atribuíam predicados ao 

objeto a conhecer: assim, por exemplo, a Deus. Mas, isso é uma 

reflexão exterior sobre o objeto, porque as determinações (os 

predicados) estão prontas em minha representação, e são atribuídas 

apenas exteriormente ao objeto. Ao contrário, o verdadeiro 

conhecimento de um objeto deve ser do tipo que se determina de si 

mesmo e não recebe de fora seus predicados (Hegel, E, v. I, § 28, 

adendo; o grifo é meu).  

 

 Este método, portanto, expõe a finitude do pensamento, na visão de Hegel, pois 

que cada determinação fixa corresponde a um limite para o objeto investigado em 

questão. O objeto, neste caso, simplesmente “aceita” sua determinação correspondente, 

de modo que não pode, pois, desenvolver-se livremente, ou seja, não pode se 

autodeterminar a partir de si mesmo41. Assim, os objetos contam já com um conjunto de 

representações prontas que podem lhe servir como predicados. Para Hegel, de modo 

diferente, quando se trata do pensar verdadeiro, deve-se distinguir o que ele chama de 

“pensar finito”, aquele meramente do entendimento, do “pensar infinito e racional” (Cf. 

Hegel, E, v. I, § 28). Assim, segundo sua essência, o pensar é em si infinito. “Finito 

significa – expresso formalmente – aquilo que tem um fim; o que é, mas que deixa de ser 

onde está em conexão com seu Outro, e por conseguinte, é limitado por ele” (idem). “O 

pensar, como tal, em sua pureza, não tem, pois, em si, nenhum limite. O pensamento só 

                                                           
41 Quando Hegel afirma que o pensar deve se determinar a partir de si mesmo, quer dizer que não deve 

haver a intervenção externa do investigador na determinação do objeto. Antes, este deve apenas observar o 

autodesenvolvimento objetivo do pensamento e da coisa mesma (Cf. Hegel, CL I, p. 52).  
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é finito na medida em que permanece em determinações finitas, que valem para ele como 

algo de último” (idem). Consequentemente, conclui Hegel: “O pensar da antiga 

metafísica era [um] pensar finito, pois ela se movia em determinações-de-pensamento 

cujo limite valia para ela como algo fixo, que por sua vez não era negado” (idem; o grifo 

é meu).     

Por conseguinte, para Hegel, o pensamento da Antiga Metafísica não era livre, 

pois que caminhava entre pressuposições predicativas fixas e limitantes. “Essa metafísica 

não era um pensar livre e objetivo, pois não deixava o objeto determinar-se livremente a 

partir de si mesmo, mas o pressupunha como já pronto” (Hegel, E, v. I, § 31, adendo). 

Em outras palavras, este método não autodeduzia seus conteúdos e tampouco desenvolvia 

sua argumentação e conclusões de modo imanente, a partir da autojustificação de seus 

conceitos. Para Hegel, o verdadeiro método é o da autoprodução do pensamento e de suas 

noções categoriais a partir de si mesmo, de maneira imanente, sem admitir, inicialmente, 

quaisquer pressuposições, ou atribuições externas. “Ao contrário, o pensar infinito ou 

especulativo, igualmente determina; mas, ao determinar, ao limitar, suprassume de volta 

essa deficiência” (idem)42.  

Como podemos observar, Hegel, assim como Kant, vê com necessidade a crítica 

ao dogmatismo da Moderna Metafísica – ainda que a interpretação de cada um dos 

filósofos a respeito desta antiga ciência divirja em suas perspectivas. Além disso, para 

Hegel, Kant teve o mérito de criticar passo a passo o procedimento desta vertente 

filosófica em sua “Metafísica Especial” no âmbito de seus três objetos principais, quais 

sejam: alma (Psicologia Racional), mundo (Cosmologia Racional) e Deus (Teologia 

Racional).  

 

Os objetos da antiga metafísica eram, decerto, totalidades que 

pertencem em si e para si à razão, ao pensar universal em si concreto, 

alma, mundo, Deus. Mas, a metafísica os recebia da representação, 

punha-os no fundamento como sujeitos dados já prontos, pela aplicação 

[que lhes fazia] das determinações-de-entendimento; e somente nessa 

representação tinha o critério [para julgar] se os predicados eram ou não 

adequados e satisfatórios (Hegel, E, v. I, § 30).  

 

                                                           
42 A questão da liberdade e da infinitude do pensamento, segundo Hegel, liga-se ainda à indeterminidade 

do início do pensar filosófico. Pois que, para que haja um pensar verdadeiramente infinito, que não admite 

pressuposições fixas exteriormente recolhidas, deve-se iniciar o sistema filosófico a partir de uma ausência 

de pressuposições, ou seja, a partir do puro nada. Neste contexto, todos os conceitos devem ser 

autodeduzidos no interior do sistema e, inclusive, no que tange ao meu tema específico, o próprio conceito 

de subjetividade é autogerado e, de modo algum pressuposto, ou admitido de antemão. 
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Hegel se refere particularmente a cada um dos objetos da Metafísica Especial e 

também, de modo correspondente, à especificidade da crítica kantiana a cada um destes 

temas. Hegel vê com louvor o fato de Kant ter criticado ponto por ponto os objetos da 

Antiga Metafísica. Pois, para Hegel, estes objetos eram tidos como substratos da 

representação, como sujeitos dados já prontos que aguardavam apenas suas 

determinações que advinham a eles externamente43. Aqui me interessa abordar 

rapidamente apenas a crítica à Psicologia Racional, dado que esta antiga ciência abordava 

o conceito de alma, que, segundo Hegel, era o antecedente de sua formulação sobre o 

conceito de espírito em sua significação de subjetividade (Cf. Hegel, CL III, p. 267)44.  

 No contexto da crítica à “Psicologia Racional”, afirma Hegel: “Sempre se pode 

considerar como um bom resultado da crítica kantiana que o filosofar sobre o espírito 

fosse libertado da alma-coisa, das categorias e portanto das questões sobre a simplicidade 

ou composição, sobre a materialidade etc. da alma” (Hegel, E, v. I, § 47). Como teremos 

oportunidade de ver ao longo deste trabalho, Hegel parte da crítica kantiana à “Psicologia 

Racional” e jamais considerará o sujeito como coisa, ou substância, voltando ao ponto de 

vista anterior a esta crítica que pressupunha o sujeito como um substrato45. Com efeito, 

como veremos também, é importante ressaltar que os termos das críticas de ambos os 

                                                           
43 Para Hegel, a sua “Lógica Objetiva”, que compreende a “Doutrina do Ser” e “Doutrina da Essência”, 

como vimos no início deste tópico, toma o lugar da Antiga Metafísica em sua investigação sobre o ser e a 

essência através do puro pensamento. Além disso, trata também dos antigos objetos considerados por esta 

Metafísica. Entretanto, Hegel deixa claro que não considera estes objetos (alma, mundo e Deus) como 

substratos da representação, mas que os considera sob o ângulo da crítica empreendida a eles. Porém, Hegel 

é explícito em dizer também que discorda em um ponto importante da crítica kantiana, a saber, que não 

trata estas formas como puras formas a priori do sujeito em contraposição à exterioridade; mas, como 

formas e conteúdos em si mesmos. “A seguir, porém, a lógica objetiva compreende em si também a 

metafísica restante, na medida em que esta procurava apreender, com as formas puras do pensar, os 

substratos particulares inicialmente tomados da representação, [ou seja], a alma, mundo, Deus e, na medida 

em que as determinações do pensar constituíam o essencial do modo de consideração. Mas a lógica 

considera essas formas livres daqueles substratos, dos sujeitos da representação e a natureza e valor delas 

em si e para si mesmos. Aquela metafísica descartar isso para si atraiu para si, portanto, a acusação justa de 

tê-las usado sem crítica, sem a investigação prévia para saber e como elas são capazes de serem 

determinações da coisa em si, segundo a expressão kantiana, ou antes, do racional” (Hegel, CL I, p. 67).  
44 A antiga “Psicologia Racional” corresponde a uma vertente da Metafísica Especial e considerava a alma 

segundo suas determinações metafísicas. Tal estudo inquiria sobretudo acerca da imortalidade da alma, mas 

também sobre sua identidade e simplicidade. Nas palavras de Hegel: “A metafísica do espírito, ou, como 

se preferia falar no passado, da alma, girava em torno das determinações de substância, simplicidade, 

imaterialidade – determinações nas quais era colocada na base como sujeito a representação do espírito 

derivada da consciência empírica e se perguntava que tipos de predicados concordam com as percepções – 

um procedimento que não podia avançar mais do que o procedimento da física de trazer o mundo do 

aparecimento a leis universais e a determinações de reflexão, já que o espírito estava na base também apenas 

em seu aparecimento” (Hegel, CL III, p. 261-262).    
45 Kant, entretanto, não põe em discussão a questão, segundo a qual, somos ou não substâncias pensantes – 

este é, inclusive, o ponto de sua crítica aos paralogismos da Psicologia Racional. Pois, para ele, não 

podemos saber se, enquanto sujeito que pensa, subsistimos ou não como seres pensantes. Hegel, por sua 

vez, partindo da crítica de Kant aos raciocínios paralogísticos, nega que sejamos substância; antes, Hegel 

concebe o sujeito como eu e, como veremos, como conceito lógico livre. Tratarei sobre a superação do 

ponto de vista da substância e a passagem para o conceito subjetivo no capítulo 3.     



 

 

 

45 

filósofos a este procedimento irão divergir profundamente. Para Kant, os raciocínios 

metafísicos acerca da alma são equivocados porque são paralogismos46. Todo o problema 

destes raciocínios, segundo Kant, reside em se confundir o sentido lógico dos conceitos 

com o sentido real dos mesmos47. A questão principal, portanto, da crítica de Kant é 

quanto à forma. Assim, em um sentido geral, para Kant, a questão é muito mais a da 

inadequação entre as representações que se faz da ideia de “alma” com o seu suposto 

objeto, do que propriamente do conteúdo desta ideia. Conforme Longuenesse: “Kant 

critica a metafísica não tanto por formar as ideias de alma, mundo e Deus, mas por visões 

errôneas que estas ideias podem ter de um objeto distinto delas, ou por expressarem algo 

além das demandas particulares da razão” (Longuenesse, 2007, p. 13).     

Contudo, para Hegel, diferentemente, a questão também é que os predicados 

atribuídos à alma pela Antiga Metafísica são equivocados por definição, ou seja, para 

Hegel, os conteúdos em questão não correspondem à verdade.  

 

Segundo Kant, o procedimento da velha metafísica, na psicologia 

racional, deve repousar sobre tais paralogismos, enquanto aqui 

determinações puramente empíricas da alma são consideradas como lhe 

pertencendo em si e para si. Aliás, é de todo exato que semelhantes 

predicados como unidade, imutabilidade etc. não podem ser atribuídos 

à alma; porém não pelo motivo que Kant para isso apresenta – porque 

a razão ultrapassaria assim o limite que lhe foi assignado –, mas 

porque tais determinações abstratas do entendimento são péssimas 

para a alma, e ela é algo totalmente diverso do que é somente simples, 

imutável etc. (...). Que Kant, por meio de sua polêmica contra a velha 

metafísica, tenha afastado da alma e do espírito aqueles predicados, 

deve-se considerar como um grande resultado; mas o ‘porquê’ lhe 

escapou totalmente (Hegel, E, v. I, § 47, adendo; o grifo é meu).   

 

                                                           
46 Kant diferencia “paralogismos lógicos” de “paralogismos transcendentais”. O primeiro, 

tradicionalmente, significa um silogismo errado quanto à forma, uma vez que emprega dois sentidos 

distintos para o mesmo termo nas duas premissas envolvidas. O segundo, por sua vez, é quando a razão 

ultrapassa os limites da experiência, afirmando forçosamente proposições falsas e caindo em ilusões quanto 

ao seu objeto (Cf. Kant, KRV, B 399).  
47 Kant, por exemplo, em sua análise do “paralogismo da substancialidade” nos mostra que, 

transcendentalmente, temos consciência de nós mesmos como sujeitos pensantes, ou seja, como eu penso, 

e este conceito pode acompanhar todos os nossos pensamentos. Todavia, disso não se segue (e esse é o 

problema do raciocínio paralogístico da “Psicologia Racional” antiga) que somos um sujeito que subjaz a 

todas as determinações, ou seja, que somos substância. Portanto, a antiga “Psicologia Racional” se 

equivocava ao tomar um fundamento transcendental e transpô-lo para conteúdos empíricos. Diz Kant: “Em 

todos os juízos eu sou sempre o sujeito determinante da relação que constitui o juízo. Mas que eu, eu que 

penso, tenha sempre no pensamento o valor de um sujeito, de algo que não possa ser considerado apenas 

ligado ao pensamento como predicado, é uma proposição apodíctica e mesmo idêntica; não significa, 

todavia, que eu, enquanto objeto seja um ser subsistente por mim mesmo ou uma substância. Esta última 

proposição vai bem longe e é por isso que exige também dados que não se encontram de modo algum no 

pensamento e porventura (na medida em que considero o ser pensante apenas como tal) sejam em número 

maior do que se possa jamais encontrar nele” (Kant, KRV, B 407).    
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Hegel, desse modo, critica tanto a forma limitada de predicação desta Antiga 

Doutrina sobre a Alma, quanto os conteúdos com os quais ela trabalhava. Nesta medida, 

para ele, ainda que a crítica kantiana à Antiga Doutrina sobre a Alma tenha sido 

importante – uma vez que superou aquelas finitas e confusas determinações e predicações 

a respeito do conceito investigado – o julgamento de Kant, todavia, foi insuficiente, na 

visão de Hegel, pois que não indagou sobre a veracidade destes conteúdos em si mesmos. 

Mais uma vez, portanto, Hegel repete sua crítica à crítica kantiana e considera que Kant 

permaneceu na infundada tese de sustentar que a razão não pode tratar dos predicados dos 

objetos em questão, uma vez que isso ultrapassa os seus limites de conhecimento48.  

Na “Ideia do Conhecer” da Ciência da Lógica, Hegel afirma que a Antiga 

Metafísica se perguntava quais eram os predicados que concordavam com a sua 

percepção sobre a alma. Este tipo de procedimento, afirma Hegel, não avançava mais do 

que o procedimento empírico da Física e, na verdade, acabava ainda por ficar ainda atrás 

de tal tipo de investigação, uma vez que, dado que a Antiga Ciência Racional possuía 

pretensão metafísica, restava-lhe apenas reflexões muito pobres que universalizavam 

certas determinações empíricas sobre a alma (Cf. Hegel, CL III, p. 262). Para Hegel, 

porém, o problema não é somente que a Antiga Metafísica utilizava de um método 

empírico de predicação para discernir sobre a alma. Mas, também porque o que ele 

compreendia como os conteúdos pertinentes a estes predicados eram equivocados por 

definição.   

Nesta medida, para Hegel, não há separação entre o que se poderia considerar 

como a forma inadequada de tratamento do conceito de alma (ou de quaisquer outros 

conceitos) e do conteúdo atribuído ao mesmo. Assim, para o nosso autor, a Antiga 

Metafísica, com seu método externo de predicação, caía no dogmatismo e, então, lidava 

com determinações unilaterais de pensamento, optando sempre por uma determinação em 

detrimento da outra. Este dogmatismo, por conseguinte, permanecia apenas em um ponto 

de vista finito acerca do pensar – o ponto de vista do entendimento – e, por sua vez, 

acabava por elaborar, no contexto da Psicologia Racional, uma definição também finita 

sobre a alma que não correspondia à verdade da mesma.  

 

Na filosofia, dá-se frequentemente o caso de que a unilateralidade vem 

pôr-se ao lado da totalidade com a alegação de ser algo particular e 

                                                           
48 Para Hegel, a crítica ao método e ao procedimento, que ele considera impensados, da Antiga Metafísica 

deve ser feita em conjunto com a crítica dos conteúdos. Neste sentido, para Hegel, a crítica aos conteúdos 

é imanente ao próprio desenvolvimento crítico do método. Irei tratar deste ponto mais à frente no tópico 

1.2.2, “A imanência da crítica objetiva de Hegel contra a crítica prévia kantiana e a recusa de Kant ao 

conhecimento da verdade”.  
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firme em relação a ela. Mas, de fato, o unilateral não é algo firme e 

subsistente por si, senão que está contido no todo, como suprasumido. 

O dogmatismo da metafísica-do-entendimento consiste em fixar em seu 

isolamento as determinações unilaterais de pensamento, quando, ao 

contrário, o idealismo da filosofia especulativa possui o princípio da 

totalidade, e se mostra como dominando a unilateralidade das 

determinações abstratas do entendimento. Assim, o idealismo dirá: a 

alma nem é só finita nem é só infinita, mas é essencialmente tanto uma 

[coisa] quanto também a outra, e, por isso, nem é uma nem é outra. 

Quer dizer, tais determinações não são válidas em seu isolamento, e só 

valem como suprassumidas (Hegel, E, v. I, § 32, adendo; o grifo é meu).  

 

  Com efeito, a antiga Psicologia Racional indagava se alma era finita, ou infinita, 

simples, ou composta, sempre tratando estes pares em oposição. Conforme Hegel, estas 

questões interessavam à Antiga Metafísica sobretudo a propósito da imortalidade da alma, 

que era por excelência o tema de discussão da época, especialmente nas filosofias de 

Descartes, Malebranche, Espinosa e Leibniz. Neste contexto, acabava-se por se 

representar de uma maneira sensível a alma, pois que ao se perguntar se ela era simples, 

ou composta, pressupunha-se o seu conceito como uma coisa. Desse modo, mesmo na 

clássica discussão sobre a relação entre a alma e o corpo – que também, em última 

instância, era submetida à questão sobre a imortalidade da alma – a antiga Psicologia 

Racional acabava por equiparar a alma ao corpo, pois tratava-a como uma coisa sensível 

ao lado deste (Cf. Hegel, E, v. III, § 389)49. Hegel critica extensamente em sua Filosofia 

do Espírito a concepção da antiga Psicologia Racional sobre a alma, especificamente 

quanto a este problema da unidade entre corpo e alma, propondo uma leitura monista 

sobre o tema. A representação da alma, tal como concebida pela Antiga Metafísica, como 

uma coisa substancial, será, portanto, profundamente reformulada e re-significada por 

Hegel no interior da “Antropologia” de sua Filosofia do Espírito. Hegel não irá tratar a 

alma sob o ponto de vista de determinações opostas; antes a enxergará como uma unidade 

subjetiva viva, em autorrelação com o seu corpo. Desse modo, mais do que somente 

criticar o procedimento da Antiga Psicologia Racional, Hegel também propõe uma 

concepção especulativa sobre a subjetividade, mais especificamente, sobre o espírito 

subjetivo: 

 

                                                           
49 “A imaterialidade de um dos lados dessa oposição, a saber, [a] da alma, admite-se facilmente. Mas seu 

outro lado, o ser material, do ponto de vista do pensar puramente reflexivo, permanece para nós como algo 

de fixo, como algo que admitimos tanto como a imaterialidade da alma; de modo que atribuímos ao material 

o mesmo ser que ao imaterial, e sustentamos os dois como igualmente substâncias e absolutos. Essa 

maneira-de-considerar prevalecia também na antiga metafísica. Por mais que ela fixasse a oposição do 

material e imaterial como uma oposição insuperável, de outro lado ela a suprimia de maneira inconsciente, 

ao fazer da alma uma coisa: por conseguinte, algo na verdade totalmente abstrato, mas igualmente logo 

determinado segundo relações sensíveis” (Hegel, E, v. III, §389, adendo).   
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O espírito é atividade, no sentido em que os escolásticos diziam de Deus 

que ele era absoluta atuosidade [Actus purus]. Ora, enquanto o espírito 

é ativo, está implicado que ele se exterioriza. Por esse motivo não se 

pode considerar o espírito como um “Ens” carente-de-processo, tal 

como ocorria na metafísica antiga, que separava de sua exterioridade a 

interioridade, carente-de-processo, do espírito. O espírito deve 

considerar-se essencialmente em sua efetividade concreta, em sua 

energia; e, na verdade, de modo que as exteriorizações delas sejam 

conhecidas como determinadas pela interioridade do espírito (Hegel, E, 

v. I, § 34).  

 

Com efeito, a concepção de Hegel sobre a subjetividade lógica, como conceito 

(Begriff), e também acerca do espírito subjetivo se dará, portanto, em linhas gerais, como 

uma suspensão tanto do ponto de vista da Antiga Metafísica sobre a alma, quanto da 

crítica kantiana a este respeito, como ainda teremos a oportunidade de ver mais 

detalhadamente50. Desse modo, para abordarmos a temática da autogênese da noção 

especulativa de subjetividade na Ciência da Lógica de Hegel, é importante nos 

remetermos à crítica de Hegel tanto em relação à concepção antiga da Psicologia Racional 

sobre a alma, bem como à recepção crítica de Kant a respeito desta antiga doutrina e à 

própria formulação de Kant a respeito do eu, que veremos mais à frente.  

Neste sentido, como já apontei, Hegel vê como louvável o fato de Kant ter 

criticado a forma de predicação da Antiga Doutrina Racional sobre a Alma, libertando o 

conceito de sujeito de sua noção de “coisa”. Para isso, Kant pretende, como bem ressalta 

Hegel, preservar esta Antiga Ciência naquilo que ela possui de puramente racional, sem 

sua mistura com determinações empíricas (Cf. Hegel, CL III, p. 262). A consequência 

desta pretensão de Kant, entretanto, afirma Hegel, é sustentar um eu formal. Assim, para 

Hegel, esta pretensão kantiana de “manter firme” essa metafísica no que ela tinha de 

racional (Cf. Hegel, CL III, p. 262) não fora produtiva, pois que Kant acabou por sustentar 

                                                           
50 Como já deixei claro na Introdução deste trabalho, uso o termo “subjetividade” para me referir à 

caracterização geral de Hegel acerca do sujeito, da interioridade – especialmente destes conceitos inscritos 

no interior do elemento lógico da filosofia hegeliana. Hegel sustenta que a sua noção de “conceito” da 

Ciência da Lógica equivale à sua noção de sujeito; afirma ele: “o conceito (...) não é nada menos do que o 

eu” (Hegel, CL III, p. 44). O conceito, todavia, põe-se como ideia, que é a unidade da subjetividade com a 

objetividade e a ideia é, pois, a subjetividade em sua autorreferência completa. Assim, quando falo em 

subjetividade lógica, me refiro à estrutura do conceito subjetivo e à sua gênese em ideia no interior do 

movimento especulativo da Ciência da Lógica. Justamente no interior do capítulo da “Ideia”, na “Ideia do 

Conhecer” da Ciência da Lógica Hegel delineia sua concepção acerca do espírito – já não se tratando mais 

de subjetividade em um sentido lógico, mas, sim, real – em diálogo com a Antiga Metafísica e com a 

perspectiva crítica kantiana. Neste contexto, ele aponta para os diferentes modos de concretização real da 

subjetividade enquanto espírito subjetivo na Filosofia do Espírito. O primeiro momento, ou forma de 

autorelação e manifestação do espírito subjetivo, se dá justamente enquanto alma (Seele). No entanto, este 

conceito não possui a significação que possuía na Antiga Metafísica e, em certo sentido, Hegel irá retomar 

a significação aristotélica sobre o mesmo (Cf. Hegel, E, v. I, § 378; § 379). O segundo momento da 

subjetividade do espírito é aquele da autoconsciência, tema próprio da “Fenomenologia”, e, enfim, o 

terceiro momento, tratado na “Psicologia”, corresponde à subjetividade real, enquanto pensamento e 

vontade.  



 

 

 

49 

um sujeito vazio de conteúdo, uma forma totalmente abstrata e isenta de determinações. 

Destarte, para Hegel, “algo tão vazio de conceito pode certamente se contrapor às 

determinações de reflexão abstratas ou às categorias da metafísica anterior – pois, em 

termos de unilateralidade está no mesmo nível que elas, embora essas sejam, todavia, um 

pensamento mais elevado” (Hegel, CL III, p. 265)51. Na verdade, para Hegel, nem a 

Antiga Psicologia Racional, nem a crítica kantiana encontraram o verdadeiro sentido do 

conceito de subjetividade – o que só pode ser feito, segundo suas palavras, ao se retomar 

o significado das “ideias verdadeiramente especulativas dos filósofos mais antigos sobre 

o conceito de espírito” (Hegel, CL III, p. 263). Hegel está pensando aqui em Aristóteles, 

que, segundo sua concepção, foi o filósofo que pensou a alma segundo uma unidade 

dinâmica de determinações opostas52.  

A seguir, trato da aproximação de Hegel em relação à perspectiva de Kant sobre 

a pureza do pensamento – o que será fundamental para compreendermos a concepção 

hegeliana do caráter puro e absoluto do conceito lógico subjetivo. E também será de 

fundamental importância para compreendermos, no tópico seguinte, a crítica imanente 

que Hegel direciona ao procedimento da Antiga Metafísica.  

 

 

1.2 A investigação sobre as condições de nosso pensar (das Denken)  

 

Além da concordância e elogio de Hegel à crítica de Kant à Antiga Metafísica, há, 

ainda, um ponto muito importante de aproximação da filosofia hegeliana com aquela de 

Kant, qual seja: a investigação acerca de nosso próprio pensamento. Na verdade, no caso 

de Kant, justamente o exame acerca de nossas condições de conhecimento o levou a 

empreender a crítica ao irreflexivo procedimento da mais antiga das ciências. Por isso, 

como vimos, Kant afirma textualmente que sua Crítica pretende alterar o método que a 

Metafísica até agora trilhou para que ela possa, enfim, seguir o caminho seguro de uma 

ciência (Cf. Kant, KRV, BXVIII). Ora, para isso, em sua visão, é preciso investigar quais 

são as condições do nosso conhecimento – e este é o significado preciso do termo “crítica” 

                                                           
51 Irei tratar sobre a crítica empreendida por Hegel à consideração de Kant sobre a formalidade abstrata e 

“vazia” do eu exposta na “Ideia do Conhecer” no terceiro capítulo, no tópico 3.2.3, intitulado: “A crítica de 

Hegel à circularidade viciosa da reflexão abstrata do eu em Kant”.    
52 Também no início de sua Filosofia do Espírito Subjetivo, Hegel afirma: “Os livros de Aristóteles sobre a 

alma, com seus tratados sobre os aspectos e os estados particulares da alma, são por esse motivo ainda 

sempre a mais notável ou a única obra de interesse especulativo sobre esse objeto. O fim essencial de uma 

filosofia do espírito só pode ser reintroduzir o conceito no conhecimento do espírito; e, com isso, reabrir 

também o sentido daqueles livros aristotélicos” (Hegel, E, v. III, § 378).  
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em sua obra, como vimos (Cf. Kant, KRV, AXII). O intuito de Kant é, desse modo, 

averiguar reflexivamente quais são os elementos e princípios puros pertinentes à nossa 

razão que regulam nosso conhecimento da experiência. Ou seja, o seu intuito é investigar 

criticamente quais são as formas puras de nosso conhecimento, que é considerado em sua 

origem a priori. Assim, ele escreve a Crítica da Razão Pura expondo o método de 

conhecimento adequado dos fenômenos.  

Segundo SÖren Hoffmann, a proposta kantiana de um auto-exame da razão por 

meio da investigação de nossas formas puras de pensamento influenciou 

significativamente Hegel. Em sua visão, de modo resumido, Hegel assimila 

positivamente dois pontos fundamentais do argumento kantiano: (a) primeiramente, o 

fato de que o pensar é tido como o pano de fundo essencial e princípio da filosofia e, 

consequentemente, que, pela filosofia, o pensar vem a si mesmo, ou produz um auto-

exame da razão pura e (b) em segundo lugar, conforme afirma, Hegel empreende em sua 

Lógica uma crítica às formas do pensar – o que o aproxima muito estritamente da 

proposta essencial de Kant de crítica às faculdades da razão (Cf. Hoffmann, 2016, p. 62)53.  

Com efeito, a propositura kantiana, segundo a qual, a razão deve voltar-se para si 

mesma a fim de investigar as condições de seu saber, ou seja, a fim de investigar o seu 

próprio método de conhecimento e que, portanto, o próprio pensamento deve ser o objeto 

essencial da filosofia é, a meu ver, importante para o sentido do pensamento hegeliano. 

Pois, tal proposta concebe uma dinâmica de autorreferencialidade no interior da própria 

razão e, ainda, de auto-esclarecimento de si mesma – o que é plenamente compatível com 

o significado central da filosofia de Hegel. No entanto, há diferenças cruciais e marcantes 

entre as perspectivas kantiana e hegeliana a este respeito. Assim, em minha visão – 

diferentemente do que Hoffmann sustenta – Hegel, por exemplo, não segue Kant 

empreendendo uma crítica às nossas formas subjetivas de conhecimento – como 

poderemos verificar nas análises subsequentes.  

A partir disso, irei dividir a seguir brevemente minha análise destas questões 

levantadas por Hoffmann nos dois tópicos que se seguem: (1) primeiramente irei analisar 

esta inicial concordância de Hegel com a perspectiva kantiana acerca do retorno da razão 

sobre si mesma, ou melhor, do pensamento puro como princípio e objeto da filosofia. 

                                                           
53 Em Kant, a crítica às formas do pensar, ou seja, a reflexão sobre o nosso modo de conhecer, passa por 

uma análise de nossas faculdades subjetivas do conhecimento. Pois que os elementos puros da razão 

encontram sua origem a priori na sensibilidade pura (que comporta nossas intuições puras) e no 

entendimento puro (que abrange os nossos conceitos puros). Desse modo, seu estudo crítico sobre as nossas 

formas a priori de conhecimento dos objetos é, na verdade, uma investigação sobre a atuação destas 

faculdades subjetivas do conhecimento e de sua relação entre si. A minha posição é que Hegel não formula 

uma Lógica nestes moldes de crítica às faculdades do pensar, mas, diferentemente, considera a atuação do 

pensar por si mesmo e em si mesmo, como veremos.   
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Contudo, como iremos ver, para Hegel, o pensamento puro não é separado de seus 

conteúdos, como o é em Kant. (2) Em segundo lugar, irei considerar como Hegel não 

segue completamente a proposta kantiana de ‘crítica às formas do pensar’ como afirma 

Hoffmann, uma vez que, para Hegel, as formas do pensar não são formas subjetivas 

isoladas do objeto e, por conseguinte, para Hegel, a crítica que deve ser feita às formas 

finitas do pensar deve ser imanente à própria investigação do pensamento e não externa 

a ela. Além disso, irei apontar, por fim, a crítica contundente de Hegel a Kant, uma vez 

que este, em meio ao auto-exame da razão a respeito de si mesma, estabelece um limite 

definido para a nossa possibilidade de conhecer.  

 

1.2.1 O pensamento puro como princípio e objeto da filosofia  

 

Tanto na Introdução da Lógica da Enciclopédia e em seu “Conceito Preliminar”, 

quanto na Introdução da Ciência da Lógica, Hegel, além de explicar o sentido e o contexto 

desta obra, está delimitando e circunscrevendo também qual é o objeto da Filosofia, ainda 

que, para ele “em nenhuma ciência se sente mais fortemente a necessidade (BerdÜrfnis) 

de se iniciar sem reflexões preliminares da própria Coisa, do que na ciência lógica” 

(Hegel, CL I, p. 45). Ou seja, para Hegel, a Lógica não se assemelha às demais ciências 

pressupondo preliminarmente quais são o seu objeto e seu método de investigação (Cf. 

Hegel, E, v. I, § 1). Diferentemente, na Lógica, para Hegel, objeto e método não são 

pressupostos e dados externamente e tampouco são diferentes um do outro e, por isso, o 

seu início – e, com efeito, todo o seu desenvolvimento – é uma atualização da unidade 

absoluta entre o pensar (das Denken) enquanto forma e método da atividade filosófica e 

o pensamento (Gedanke) mesmo enquanto, objeto e conteúdo deste pensar filosófico. Há, 

portanto, para Hegel, na Lógica, uma unidade entre forma e conteúdo, ou entre método e 

objeto, que consiste no pensar investigando livremente a si mesmo, tendo a si mesmo 

como princípio, objeto e fim do filosofar. Desse modo, diz Hegel, “o espírito vem a si 

mesmo, no mais profundo sentido da palavra, porque seu princípio – sua ipseidade sem 

mescla – é o pensar” (Hegel, E, v. I, § 11). Pela filosofia, portanto, o pensar está em casa 

e não depende de nenhuma condição externa para se expressar, ou para existir. A filosofia 

é, assim, no sentido mais radical da palavra, autopensamento, ou o pensamento que vem 

a si mesmo como forma infinita que dá a si seu conteúdo. Desse modo, o objeto da Lógica 

não é a natureza, ou as coisas reais em geral, mas o próprio pensamento puro. Neste 

sentido, como afirma Pippin, “o objeto do puro pensamento é, e somente é, em si mesmo” 

(Pippin, 2019, p. 19).   
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Com efeito, Hoffmann afirma que “Segundo Hegel, é desde Kant que o pensar se 

entende a si mesmo fundamentado como princípio do conhecimento, não somente como 

seu meio, ou instrumento” (Hoffmann, 2016, p. 62; daqui em diante, a tradução é minha). 

Ou seja, o pensamento, desde Kant, não é mais apenas a ferramenta pela qual se acessa o 

objeto dado externamente e da qual o filósofo pode ou não lançar mão; mas ele é o ponto 

de partida e o princípio da filosofia. Neste sentido, para Hoffmann, a partir de Kant, o 

pensar volta-se sobre si mesmo, ele é o ponto de partida e o fim da filosofia, na medida 

em que se auto-investiga, ou melhor, na medida em que a razão empreende um retorno a 

si mesma54.   

Neste retorno da razão a si mesma, o pensamento é investigado em seu sentido 

puro, ou seja, Kant investiga os conceitos, na medida em que não possuem seus conteúdos 

advindos da realidade empírica. Desse modo, para Kant, enquanto a Lógica Geral abstrai 

de todo conteúdo e considera apenas a forma do pensamento, sua Lógica Transcendental, 

por sua vez, abstrai de toda origem empírica dos pensamentos e investiga-os apenas 

enquanto possuem sua origem completamente a priori. Por conseguinte, a Lógica 

Transcendental kantiana trata das leis do entendimento e da razão, “mas só na medida em 

que se refere a objetos a priori e não, como a lógica vulgar, indistintamente aos 

conhecimentos de razão, quer empíricos, quer puros” (Kant, KRV, B 82).   

Hegel, sem dúvida, concorda com Kant de que é preciso isolar o pensamento em 

sua pureza como objeto da Filosofia para que sejam investigadas as nossas formas de 

pensar, ou melhor, para que o nosso próprio pensamento seja esclarecido a fim de que 

não se cometa mais os antigos desvios operados pela Antiga Metafísica. Nesta medida, o 

próprio pensamento investigará o pensamento e é aqui que reside a raiz da autorreferência 

pura da razão.   

 

A lógica é a ciência da ideia pura, ou seja, da ideia no elemento 

abstrato do pensar (...). A Lógica é a ciência mais difícil, na medida em 

que não trata com intuições, nem mesmo como a geometria com 

representações sensíveis abstratas, mas com puras abstrações e exige 

                                                           
54 Para Hegel, na História da humanidade, entretanto, o pensamento volta-se sobre si – interiorizando-se e 

desbravando a interioridade humana – inicialmente com o Cristianismo, mais especificamente com o 

Protestantismo – uma vez que este fez o homem fundar sua fé em sua mais íntima relação interior consigo 

mesmo. Mas, foi com Descartes, na Filosofia, que pela primeira vez apareceu este princípio da interioridade 

e universalidade do pensamento. Assim, apesar desta referência a Kant por parte de Hoffmann, nas Lições 

sobre a História da Filosofia, Hegel afirma que foi com Descartes que, na Modernidade, o pensamento 

passou a ser o princípio da filosofia. “O pensar, ou filosofar, o pensamento e a formação da razão nos 

tempos modernos começa com ele [Descartes]. O princípio nesta nova era é o pensamento, o pensamento 

que procede de si mesmo” (Hegel, LHF, p. 131). Este percurso percorrido pelo pensamento na 

Modernidade, desde o advento do Cristianismo, liga-se, conforme Hegel, ao surgimento do sujeito, que 

passa a radicar em si esta autorreferência pensante. Sujeito e pensamento, para Hegel, são, desse modo, um 

só; ou, dito de outro modo, o sujeito é a autorrelação do pensamento mesmo. A filosofia cartesiana tem esta 

noção por ponto de partida, ao irromper-se com o cogito pensante como seu princípio.   
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uma força e perícia para retirar-se ao pensamento puro, para mantê-lo 

com firmeza e para mover-se dentro dele (Hegel, E, v. I, § 19; o grifo é 

meu).  

 

Porém, é preciso destacar que, para Hegel, o sentido da pureza dos pensamentos 

é distinto do de Kant. Para o segundo, os pensamentos, ou melhor, os conceitos, são puros, 

na medida em que não provêm da experiência e não possuem, portanto, nenhum elemento 

empírico em sua constituição originária, como vimos acima. Nesta medida, estes 

conceitos são também formais, pois que abstraem do conteúdo sensível. Todavia, Hegel 

elabora sua própria interpretação a respeito da pureza e formalidade dos conceitos em 

Kant. Segundo Hegel, Kant opera uma distinção equivocada entre matéria e forma. Para 

bem compreendermos sua interpretação, é preciso termos em mente que, para Kant, há 

um percurso ascendente no processo do conhecimento, que inicia-se com a experiência 

sensível – a qual nos fornece a matéria propriamente dita do conhecimento – e, em 

seguida, esta matéria é formalizada pela síntese operada pelo entendimento. Para Hegel, 

tal percurso não abarca a verdadeira relação de suspensão (Aufhebung) que os conceitos 

devem realizar sobre a matéria. Ou seja, para Hegel, a forma pura do conceito é que 

contém a verdade. Assim, como diz Stanguennec: “no lugar do sensível ser o 

preenchimento do conceito vazio, é o conceito que completa verdadeiramente a visada 

vazia da certeza sensível” (Stanguennec, 1985, p. 87; daqui em diante, a tradução é 

minha). Neste contexto, prossegue o autor, para Hegel, “é verdade que uma intuição sem 

conceito é cega, mas é falso que um conceito sem intuição seja vazio” (idem), 

contrariando expressamente a formulação kantiana de que “Pensamentos sem conteúdos 

são vazios; intuições sem conceitos são cegas” (Kant, KRV, B 75).       

Desse modo, para Hegel, o pensamento é puro e formal, uma vez que não é 

composto pela matéria empírica; contudo, isso não significa que ele seja vazio, como se 

devesse ser preenchido pelo conteúdo sensível. De tal modo, Hegel critica profundamente 

a concepção comum, que também é pertinente à Lógica Geral, segundo a qual, o pensar 

constitui a mera forma do conhecimento e deve buscar em outro lugar a matéria do 

mesmo. 

 

O conceito da lógica repousa até agora na separação, pressuposta como 

definitiva pela consciência comum, do conteúdo do conhecimento e da 

forma do mesmo ou da verdade e da certeza. Primeiramente, pressupõe-

se que a matéria do conhecimento como um mundo acabado presente 

em e para si fora do pensar, que o pensar para si é vazio, aproxima-se 

exteriormente daquela matéria como uma forma, preenche-se com ela 

e apenas assim ganha um conteúdo e torna-se, através disso, um 

conhecer real (Hegel, CL I, p. 46).  
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Para Hegel, estas representações “sobre as quais até agora repousava o conceito 

da lógica” (idem) devem desaparecer completamente. Pois, em sua visão, elas partem de 

uma separação e de uma cisão originária que não conseguem alcançar a verdadeira 

unidade imanente entre o conceito e o objeto, que é própria do conhecimento. Conforme 

Hegel, mesmo que Kant suponha que tenha rompido com o ponto de vista da Lógica 

Geral, esta concepção de separação do conteúdo do conhecimento e da forma do mesmo 

encontra seu lugar também na Lógica Transcendental. Isso porque a Lógica 

Transcendental, afirma Hegel, supõe o pensar como um aquém e o objeto como uma coisa 

em si além do pensar – coisa em si esta que, aliás, para Kant, é inalcançável.   

A Ciência da Lógica de Hegel, diferentemente, aborda o pensamento puro, na 

medida em que ele é objetivo, ou melhor, enquanto absoluto, ultrapassando a diferença 

entre subjetividade e objetividade. Neste sentido, como afirma Pippin, não há um sujeito 

externo que abarque o pensamento puro como tal, mas o pensamento absoluto se 

determina a si mesmo, autonomamente, dando-se seus próprios conteúdos que, por sua 

vez, são também conceituais (Cf. Pippin, 2019, p. 8-9). Segundo Pippin, é como se fosse 

o pensamento pensando o pensamento e, nesta medida, não se trata da natureza da mente 

como um instrumento do pensar (Cf. Pippin, 2019, p. 18-19). Ou seja, a filosofia de Hegel 

não concebe o pensamento como uma simples forma pertencente a um sujeito em 

contraposição a uma matéria dada objetivamente e, consequentemente, a investigação de 

Hegel acerca do pensamento não se dá como uma análise que considera apenas as formas 

cognitivas pertencentes ao sujeito do conhecimento.  

 

A pura ciência pressupõe, com isso, a libertação da oposição da 

consciência. Ela contém o pensamento, na medida em que ele é 

igualmente a Coisa em si mesma, ou seja, a Coisa em si mesma, na 

medida em que ela é igualmente o pensamento puro. Como ciência, a 

verdade é a pura autoconsciência que se desenvolve e tem a figura do 

Si (Selbst), a saber, que o ente em e para si é conceito sabido, mas o 

conceito enquanto tal é o ente em e para si. Esse pensar objetivo é, pois, 

o conteúdo da ciência pura. Portanto, ela é tão pouco formal, dispensa 

tão pouco da matéria para um conhecimento (Erkenntnis) efetivo e 

verdadeiro que o conteúdo dela é, antes, o absolutamente verdadeiro 

ou, se ainda preferirmos nos servir da palavra matéria, [o conteúdo dela] 

é a matéria verdadeira – mas uma matéria para qual a forma não é um 

exterior, porque essa matéria é, antes, o pensamento puro, com isso, é 

a própria forma absoluta. A lógica, desse modo, precisa ser apreendida 

como o sistema da razão pura, como o reino do pensamento puro 

(Hegel, CL I, p. 52; o grifo é meu).         

 

Nesta famosa passagem da Introdução da Ciência da Lógica, podemos dizer que 

Hegel está, de certo modo, tomando uma posição frente à proposta fundamental da 
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filosofia kantiana de investigar o pensamento puro e a nossa capacidade de conhecer. 

Além de, claro, explicitar quais são os termos sobre os quais o objeto de sua Lógica se 

erige. Mas, antes ainda que eu trate do significado destes termos da Lógica pura de Hegel 

que são explicitados acima, gostaria de ressaltar qual é o ponto de partida desta obra, ou 

melhor, o que a Lógica pressupõe como suspenso para que ela possa se erigir e se 

sustentar. Para Hegel, como bem podemos verificar, sua Lógica Especulativa suspendeu, 

conforme afirma, o ponto de vista da consciência – que é aquele das filosofias kantiana e 

fichtiana – segundo o qual, o sujeito do pensamento se encontra em oposição ao objeto. 

Tal suspensão ocorreu no interior do desenvolvimento da consciência no percurso da 

Fenomenologia do Espírito, como Hegel afirma imediatamente antes desta passagem 

acima: 

 

O conceito da ciência pura e a sua dedução são, então, pressupostos no 

presente tratado, enquanto a Fenomenologia do Espírito nada mais é do 

que a dedução do mesmo. O saber absoluto é a verdade de todos os 

modos da consciência, porque, assim como aquele percurso da mesma 

o produziu, apenas no saber absoluto a separação do objeto e da certeza 

de si mesmo se dissolveu perfeitamente e a verdade dessa certeza, bem 

como essa certeza da verdade, tornaram-se idênticas (Hegel, CL I, p. 

52). 

 

Na Fenomenologia do Espírito de 1807, escrita em Jena, Hegel investiga as 

experiências da consciência em sua relação com o objeto (Gegenstand). Ele parte da 

“consciência sensível”, que aborda o objeto apenas segundo as determinações do “aqui” 

e do “agora” e, em seguida, trata da “percepção” e do “entendimento”. Estas três primeiras 

figuras dizem respeito à forma geral da “consciência” e somente na “autoconsciência”, a 

consciência volta-se sobre si e alcança a verdade de si mesma. Depois de atingir o saber 

da autoconsciência, há ainda as experiências da “razão” em diversas formas e do 

“espírito”. A linha que conduz estas experiências é um movimento dialético imanente às 

próprias figuras, pelo qual cada momento percebe a inadequação de sua certeza, ou de 

seu conhecimento, com a verdade do objeto e passa à figura subsequente até que se atinja, 

enfim, o “saber absoluto”. No saber absoluto, tem-se, então, a plena adequação da certeza 

do sujeito com a verdade do objeto.  

Para Hegel, as filosofias de Kant e de Fichte encontram-se inscritas neste registro 

fenomenológico de oposição do sujeito e do objeto e, ainda, conforme Hegel, elas 

concebem o objeto apenas como fenômeno e não como a coisa mesma que contém sua 

verdade (Cf. Hegel, E, v. III, § 415). Em variadas passagens desta obra, Hegel se refere a 

estas filosofias e mostra a unilateralidade das mesmas no que tange à tematização acerca 
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do conhecimento e sobre a relação do eu com o objeto55. Nesta medida, em minha visão, 

em algumas passagens Hegel chega a se referir e a “assumir” diretamente as posições de 

Fichte e de Kant sobre a relação do eu com o objeto, por exemplo, no momento da 

“autoconsciência”; todavia, em seguida, suspende estas mesmas posições, expondo o seu 

ponto de vista56. Mas, o que gostaria de destacar é que, ao atingir-se o saber absoluto, 

como unidade da certeza subjetiva com a verdade do objeto, segundo Hegel, tem-se o 

ponto de partida da passagem para o âmbito do saber puro da Lógica. Isso Hegel afirma 

retrospectivamente na Lógica mesmo, como vimos acima. Neste sentido, pode-se pensar 

que a Fenomenologia do Espírito configuraria uma introdução ao sistema maduro, que 

possui seu fundamento conceitual e puro na Ciência da Lógica. Por isso que Hegel afirma 

que “a pura ciência pressupõe, com isso, a libertação da oposição da consciência” (Hegel, 

CL I, p. 52; o grifo é meu). E, ainda, que “o conceito da ciência pura e a sua dedução são, 

então, pressupostos no presente tratado, enquanto a Fenomenologia do Espírito nada mais 

é do que a dedução do mesmo” (idem).     

Desse modo, tendo suspendido a oposição da consciência57, a Ciência da Lógica 

de Hegel abarca a unidade imanente entre a Coisa e o pensar e, consequentemente, o 

objeto da lógica é o pensar puro e concreto, pois que sua pureza significa que se trata da 

forma absoluta do pensamento que a si se dá seu conteúdo, abarcando, pois, a verdade da 

Coisa em si mesma. Nas palavras de Pippin: “A palavra de ordem da Ciência da Lógica 

de Hegel é que há uma identidade especulativa entre as formas puras do pensamento e as 

formas do ser” (Pippin, 2019, p. 9). Assim, segundo Hegel, para verdadeiramente 

exprimir esta unidade da Coisa em si mesma com o pensamento – como ele afirma na 

passagem citada acima – a Lógica deve abarcar o desenvolvimento da forma absoluta 

que, uma vez que consiste no puro elemento lógico, é pensamento de pensamento, ou o 

pensar que a si mesmo se dá o seu próprio conteúdo. E, assim, “conhecendo a si mesmo, 

o que o puro pensamento conhece é a possível inteligibilidade, a “conhecibilidade” de 

tudo o que é” (Pippin, 2019, p. 19).     

                                                           
55 Ver, por exemplo, o capítulo sobre a “Certeza e verdade da Razão”, onde Hegel qualifica ambas as 

filosofias como “Idealismo Subjetivo”.  
56 Irei tratar destes movimentos imanentes de suspensão do ponto de vista das filosofias de Kant e de Fichte, 

especificamente abordando a questão da autoconsciência pura em sua relação com o objeto ainda neste 

capítulo, no tópico 1.4.2.2, intitulado “A autoconsciência na Fenomenologia do Espírito”.  
57 Nesta medida, só se pode pensar em “consciência” no interior da Ciência da Lógica, como o conceito 

puro da autoconsciência, de modo que, como vimos, Hegel afirma: “Como ciência, a verdade é a pura 

autoconsciência que se desenvolve e tem a figura do Si (Selbst), a saber, que o ente em e para si é conceito 

sabido, mas o conceito enquanto tal é o ente em e para si” (Hegel, CL I, p. 52). Na Lógica, só tem sentido 

de se falar em autoconsciência, portanto, como conceito que se sabe em e para si como o ser, ou seja, 

pressupondo-se a unidade do pensamento com a coisa e de modo algum como autoconsciência 

fenomenológica.  
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Na Lógica tratamos do pensamento puro ou puras determinações-de-

pensamento. No pensamento – no sentido habitual – nós nos 

representamos sempre algo que não é simplesmente pensamento puro, 

porque se visa por meio dele um pensado cujo conteúdo é algo 

empírico. Na lógica, os pensamentos são apreendidos de modo que não 

tenham nenhum outro conteúdo a não ser o conteúdo pertencente ao 

pensar mesmo e produzido por ele. Os pensamentos são assim 

pensamentos puros. Desse modo, o espírito está junto de si, e por isso, 

livre; pois a liberdade é justamente isto: estar junto de si mesmo no seu 

Outro: depender de si, ser o determinante de si mesmo (Hegel, E, v. I, 

§ 24, adendo 2; o grifo é meu).  

 

Com efeito, esta compreensão da Lógica a eleva, portanto, ao status de ciência 

primeira, pois que trata não somente da forma do pensamento (no sentido tradicional do 

termo), mas das próprias essências das coisas. Ele afirma: “A lógica coincide pois com a 

metafísica, a ciência das coisas apreendidas no pensamento, que passava por exprimir as 

essencialidades das coisas” (Hegel, E, v. I, § 24). Por conseguinte, Hegel afirma que os 

pensamentos da Lógica podem ser chamados de pensamentos objetivos, uma vez que “O 

lógico, em consequência do [exposto] até agora, deve ser pesquisado como um sistema 

de determinações-do-pensamento em geral, em que desaparece a oposição entre subjetivo 

e objetivo (em seu sentido habitual)” (Hegel, E, v. I, § 24, adendo)58.  

 Podemos dizer, portanto, que a diferença fundamental e primária entre os sentidos 

radicais das filosofias de Kant e Hegel é que, enquanto em Kant o pensamento puro 

pertence às faculdades do sujeito, considerado isoladamente e em contraposição ao 

objeto, em Hegel, por sua vez, o pensamento puro é absoluto, no sentido de ser unidade 

entre forma e conteúdo, que exprime a verdadeira unidade autodeterminante entre o 

pensamento e o objeto.   

Com efeito, a significação hegeliana do termo “absoluto”, que qualifica o 

pensamento puro da Lógica, nos remete aos tempos de juventude, onde inicialmente 

Hegel o pensava por um viés espinosista, como substância que é causa e fim de si mesma. 

Com efeito, na Fenomenologia do Espírito (1807), Hegel passa a afirmar que o absoluto 

deve ser entendido como a identidade vital infinita entre sujeito e objeto e que contém em 

                                                           
58 Hegel se refere ainda à filosofia de Anaxágoras como aquela que pela primeira vez formulou a ideia de 

que o pensamento é presente no mundo. Conforme Hegel, Anaxágoras expôs uma visão intelectual de 

mundo, de modo que somente a Lógica poderia exprimir corretamente esta verdade. “Anaxágoras é 

apreciado como aquele que enunciou, pela primeira vez, o pensamento que o Nus, o pensamento, tem de 

ser determinado como o princípio do mundo e que a essência do mundo tem de ser determinada como o 

pensamento. Com isso ele pôs o fundamento de uma visão intelectual [Intellektualansicht] do universo, 

cuja figura pura tem de ser a lógica. Nela, não se trata de um pensar sobre algo, que estaria por si mesmo, 

no fundamento, fora do pensar, nem de formas que deveriam fornecer meras características da verdade; 

mas as formas necessárias e as próprias determinações do pensar são o conteúdo e a própria verdade 

suprema” (Hegel, CL I, p. 52-53; o grifo é meu).     
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seu interior o momento do finito e o momento da diferença (Cf. Beiser, 1999, p. 7)59. 

Desse modo, podemos dizer que, pouco a pouco, a definição de Hegel acerca do absoluto 

vai se tornando cada vez mais lógica. Mas, somente na Ciência da Lógica é que o absoluto 

passa a ser entendido em termos discursivos, como pensar que autorrefere a si, conforme 

a estrutura cognitiva conquistada pela ideia e que exprime, pois, a unidade imanente 

constitutiva da realidade enquanto permeada pelo conceito. Nas palavras de Marcos 

Müller:  

 

O que Hegel chamará de absoluto nada mais é do que a auto-

apresentação e a auto-reprodução da razão graças ao conhecimento 

especulativo que ela adquire de si mesma no “pensamento livre”, i. e, 

no processo pelo qual o puro pensamento se determina a si mesmo. O 

absoluto é, assim, o processo do auto-esclarecimento exaustivo e da 

autolegitimação radical da razão através desse pensamento que se 

desenvolve em direção à sua determinação completa enquanto idéia 

(Müller, 2005, p. 3). 

 

Também Longuenesse faz uma leitura semelhante acerca da definição madura de 

absoluto em Hegel: “Para ele [Hegel – J.S], o absoluto não é a coisa em si mesma, mas a 

verdade, isto é, o acordo entre o ato do pensamento e o que ele significa no interior do 

pensar; o acordo do conceito e seu objeto”. E ainda: “O absoluto é um resultado: é o 

resultado do movimento completo do pensamento e o fim pelo qual o pensamento é capaz 

de refletir os objetos como seus próprios produtos e refletir a si mesmo nestes objetos” 

(Longuenesse, 2017, p. 27). Ou seja, o absoluto, para Hegel, não é um ente dado, ou uma 

substância imóvel, mas um processo, um resultado autorreferente e reflexivo, a unidade 

especulativa de si mesmo enquanto sujeito que a si mesmo se dá a objetividade.  

Mas, Beatrice Longuenesse fala ainda do absoluto nos termos do eu e afirma: “O 

absoluto é sujeito: e é pelo movimento do sujeito, a unidade do ‘Eu penso’ como 

constitutiva do objeto, que o absoluto é constituído como o acordo do sujeito e do objeto” 

(idem). Aqui a autora equaciona o absoluto em Hegel com o eu penso kantiano. Conforme 

ela, uma vez que Hegel transforma profundamente a noção de absoluto, tal como era 

concebida anteriormente pela Metafísica, ele também transforma, na mesma medida, o 

conceito de eu. Concordo com a autora no quesito da dupla transformação operada por 

Hegel em relação a estes conceitos. Entretanto, não concordo estritamente que o absoluto 

em Hegel possa ser visto como o eu penso kantiano que está em unidade com o seu objeto, 

                                                           
59 Frederick Beiser faz uma análise muito interessante sobre a trajetória do conceito de absoluto na filosofia 

de Hegel em sua Introdução ao Cambridge Companion to Hegel que se intitula “Hegel and Problem of 

Metaphysics”.  
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tal como ela sustenta. Pois, como vimos acima, Hegel não parte desta separação entre o 

eu, concebido simplesmente como eu penso, ou autoconsciência, e o objeto e, desse 

modo, simplesmente unificar os dois não resolveria esta cisão. Muito diferentemente, 

Hegel, com a sua Lógica, pensa ter suspendido esta cisão e isso significa também, muito 

profundamente, que ele ultrapassou esta oposição. Desse modo, na Ciência da Lógica de 

Hegel, a subjetividade é absoluta no sentido de ser imanente e concebida no interior do 

puro elemento lógico que vimos acima: é o próprio pensamento puro se determinando a 

si mesmo enquanto conceito lógico subjetivo. Este aspecto da subjetividade lógica em 

Hegel é essencial de ser compreendido se quisermos entender como ele significa o 

conceito lógico como conceito no interior de um novo registro que não é mais aquele 

registro fenomenológico que pensa a relação entre sujeito e objeto como dual. Nesta 

medida, como veremos, o conceito subjetivo se auto-atualiza e se autodetermina por todo 

o percurso da Lógica e, neste processo, ele refere-se a si mesmo internamente, 

constituindo-se, pois, como subjetividade autorreflexiva absoluta. Ele pode ser visto 

como absoluto, portanto, na medida em que não se põe como um sujeito em oposição ao 

objeto dado externamente, ou como um sujeito no sentido empírico, ou psicológico e 

fenomenológico do termo (que seriam, para Hegel, os sentidos próprios do termo “eu 

penso” kantiano), mas como uma estrutura universal60.    

Desse modo, para finalizar a análise deste tópico, cumpre salientar que enquanto, 

para Hegel, a autorreferência da razão é imanente, ou seja, trata-se do próprio pensamento 

que se refere e se determina livremente a si mesmo em sua auto-atribuição de conteúdos, 

em Kant, por sua vez, esta autorreferência crítica de que fala Hoffmann, como aludi 

acima, é externa. No caso de Kant, trata-se do pensamento do filósofo que examina e faz 

uma crítica às formas subjetivas do pensar tomadas em seu isolamento em relação ao 

objeto. Neste contexto, me parece muito claro que Hegel, apesar de seguir de alguma 

maneira os passos kantianos, estabelecendo o pensamento como princípio e fim da 

filosofia e, consequentemente, empreendendo o retorno do pensar puro sobre si mesmo, 

o faz, entretanto, sob uma perspectiva diferente. Hegel não concebe o pensamento sob 

                                                           
60 Para mim, como já expus, há certa apropriação da parte de Hegel da noção kantiana sobre o eu penso, 

tanto o é que Hegel trata exaustivamente desta questão no início de sua “Doutrina do Conceito”. Mas, há 

que se frisar: há uma apropriação e, desse modo, não é o caso que Hegel simplesmente assimile a noção 

kantiana do eu penso; antes, incorpora esta noção no interior de seu ponto de vista especulativo, 

transformando-a. Desse modo, afirmar que Hegel utiliza a noção do eu penso kantiano, unificando esta 

noção com o objeto, a fim de forjar uma nova significação sobre o absoluto, é, em minha visão, não observar 

a profunda transformação especulativa que Hegel empreende no interior de sua filosofia sobre o conceito 

de eu e acabar por permanecer no mesmo tipo de consideração dual sobre o sujeito e objeto que, ou concebe 

esta relação como uma oposição, ou como uma simples junção, mas que não compreende, entretanto, a 

unidade imanente e originária dos mesmos.  
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um viés estritamente subjetivo, como uma atividade adstrita às faculdades cognitivas do 

sujeito, tal como Kant. Neste sentido, portanto, Hegel, em meu ponto de vista, não 

empreende uma “crítica às faculdades do conhecimento” aos moldes transcendentais da 

crítica kantiana. Antes, o pensamento em Hegel é absoluto no sentido de ser o universal 

que se põe livremente, ou melhor, no sentido de ser o puro pensamento que a si mesmo 

se dá o seu conteúdo. Dessa maneira, me parece que seu exame da razão pura, ou sua 

crítica às formas do conhecimento, possui um sentido muito mais objetivo, considerando 

o pensar como tal, como ele se desenvolve e se processa em si mesmo e absolutamente – 

sem o enxergar como uma atribuição a priori de um sujeito.  

 

 

1.2.2 A imanência da crítica objetiva de Hegel contra a crítica prévia kantiana e a 

recusa de Kant ao conhecimento da verdade 

 

De acordo com Ferrarin, Hegel, de fato, ampliou o poderoso criticismo de Kant 

(Cf. Ferrarin, 2019, p. 139). Conforme ele, para Hegel: “o pensamento livre deve 

examinar o fundamento de suas próprias possibilidades e os modos de sua realização” e, 

desse modo, “a razão autônoma deve ser investigada na linha de sua capacidade de se 

autossustentar” (Ferrarin, 2019, p. 140). Para Ferrarin, ademais, em Hegel, a crítica às 

formas do pensamento significa ainda um forte rigor na investigação do pensamento 

objetivo e um pensamento completamente livre de quaisquer pressuposições61. 

 Isso significa, para Hegel, que o pensamento não deve levar consigo 

representações prévias, critérios externos, ou mesmo intervenções arbitrárias do 

investigador. Desse modo, o pensamento, objetivamente considerado, é livre, uma vez 

que não depende de representações externas e/ou outros conteúdos, mas desenvolve-se 

por si mesmo, se autodeterminando espontaneamente e produzindo a partir de si suas 

próprias diferenças categoriais62. Assim, para Hegel, como vimos antes, foi um passo 

                                                           
61 Neste sentido, a posição de Ferrarin me parece mais plausível do que a de Hoffmann que aludi no tópico 

anterior. Pois, para Ferrarin, ainda que Hegel tenha seguido Kant na proposta de um exame e de uma 

investigação sobre a razão pura e sobre as formas do pensar, ele o faz, contudo, sob um ponto de vista 

distinto, uma vez que o intuito de Hegel é averiguar em que medida o pensamento é livre por si mesmo e 

objetivamente. Dessa maneira, como afirmei no final do tópico anterior, Hegel considera o pensamento de 

modo objetivo e, consequentemente, também tratará das formas do pensar objetivamente, considerando-as 

em si mesmas, segundo o seu próprio conteúdo e não segundo o critério que averigua se estas formas são a 

priori, contrapostas aos objetos ou não.  
62 No próximo capítulo, irei fazer uma análise mais detalhada da necessidade, segundo Hegel, de se iniciar 

o filosofar sem pressuposições e a partir de um início vazio, como condição para uma filosofia 

verdadeiramente livre. Esta consideração será fundamental para entendermos o aspecto ativo, livre e 

imanente do método hegeliano e, consequentemente, como o conceito de subjetividade se autogera dentro 

deste processo, sem que seja pressuposto externamente por Hegel.    
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importante o fato de Kant ter investigado as determinações da Antiga Metafísica, 

mostrando como esta lidava com um pensamento não-livre que pressupunha 

representações já dadas de antemão. Cito novamente uma passagem já aludida 

anteriormente: 

 

O pensar da velha metafísica não era um livre pensar, porque admitia 

suas determinações sem mais, como algo preexistente, como um ‘a 

priori’ que a reflexão não tinha, ela mesma, examinado. A filosofia 

crítica, ao contrário, assumiu por tarefa examinar em que medida, de 

modo geral, as formas do pensar são capazes de proporcionar o 

conhecimento da verdade. Mais precisamente, seria preciso examinar 

a faculdade-do-conhecimento antes do [ato de] conhecer (Hegel, E, v. 

I, § 41; o grifo é meu).    

 

Como se vê ao final da passagem, além de elogiar Kant por submeter as formas 

da Antiga Metafísica ao exame da razão, Hegel sublinha, entretanto, o fato de Kant ter 

empreendido a crítica antes e independentemente de conhecer propriamente os conteúdos 

pertinentes às formas em questão. O problema, segundo Hegel, neste contexto é, por 

conseguinte: “ora, como se pode fazer uma crítica ao conhecimento, antes mesmo de se 

conhecer o que está em jogo?”. Na visão de Hegel, Kant apenas levantou a necessidade 

de se fazer a crítica ao dogmatismo da Antiga Metafísica e, nesta medida, examinou as 

nossas formas de pensar, sem, entretanto, adentrar propriamente no conteúdo tratado pela 

antiga ciência. Vejamos a sequência do argumento hegeliano: 

 

Decerto, as formas do pensar não devem ser utilizadas sem exame: mas 

esse próprio exame é já um conhecimento. É preciso, assim, que 

estejam reunidas no conhecimento a atividade das formas-de-

pensamento e sua crítica. As formas-de-pensamento devem ser 

consideradas em si e para si; são o objeto e a atividade do objeto mesmo; 

examinam-se a si mesmas, e devem determinar nelas mesmas seu limite 

e mostrar sua falha (Hegel, E, v. I, § 41, adendo; o grifo é meu).  

 

Para Hegel, portanto, Kant, ao fazer a crítica de nossas faculdades de 

conhecimento, realiza apenas um exame prévio, sem adentrar mesmo na produção de 

conhecimentos. Kant afirma que sua Crítica trata apenas do método e não possui a forma 

já acabada do sistema da ciência. Ou, como afirma ainda, a Crítica consiste apenas em 

uma propedêutica do sistema da razão pura e não ainda no organon da razão, pelo qual 

seriam “adquiridos todos os conhecimentos puros a priori e realmente constituídos” 

(Kant, KRV, B 25).   

Isso, para Hegel, entretanto, significa que a crítica que Kant empreende consiste 

no equívoco de querer aprender a nadar antes mesmo de entrar na água, ou seja, de querer 
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conhecer antes de se adentrar no processo do conhecimento propriamente dito (Cf. Hegel, 

E, v. I, § 10; § 41). Ora, para Hegel, esta posição kantiana é equivocada, pois Kant, ao 

fazer o exame de nossas condições de conhecimento, está, também, conhecendo 

efetivamente. Dessa maneira, o exame, ou a crítica às formas do pensar, para Hegel, é já 

um conhecimento. Assim, em um pensamento verdadeiramente livre de pressuposições, 

a crítica lhe é completamente imanente – caso contrário, na ocasião do conhecimento 

efetivo, o exame crítico prévio estaria pressuposto. Como vimos: “É preciso, assim, que 

estejam reunidas no conhecimento a atividade das formas-de-pensamento e sua crítica” 

(HEGEL, E, v. I, § 41, adendo).  

Segundo Hegel, como já vimos mais acima63, sua “Lógica Objetiva” – que 

compreende a “Doutrina do Ser” e a “Doutrina da Essência” – possuiria precisamente 

esta função de fazer a crítica das determinações da Antiga Metafísica e, ao mesmo tempo, 

de produzir pensamentos livres a respeito do ser e do conceito em si mesmo: 

  

A seguir, porém, a lógica objetiva compreende em si também a 

metafísica restante, na medida em que essa procurava apreender, com 

as formas puras do pensar, os substratos particulares inicialmente 

tomados da representação, [ou seja], a alma, mundo, Deus e, na medida 

em que as determinações do pensar constituíam o essencial do modo de 

consideração. Mas a lógica considera essas formas livres daqueles 

substratos, dos sujeitos da representação e a natureza e valor delas em 

si e para si mesmos. Aquela metafísica descartar isso atraiu para si, 

portanto, a acusação justa de tê-las usado sem crítica, sem a 

investigação prévia para saber se e como elas são capazes de serem 

determinações da coisa em si, segundo a expressão kantiana, ou antes, 

do racional. – A lógica objetiva é, portanto, a crítica verdadeira das 

mesmas – uma crítica que não as considera segundo a forma da 

aprioridade contra a aposterioridade, mas elas mesmas em seu 

conteúdo particular (Hegel, CL I, p. 67; o grifo é meu).  

 

Esta passagem sintetiza bem o modo como Hegel enxerga a crítica empreendida 

por Kant à Antiga Metafísica e, por sua vez, como concebe que sua filosofia irá suspender, 

de uma só vez, este método antigo, bem como a crítica transcendental do mesmo, 

operando, pois, uma crítica imanente ao conhecimento – criticando, ao mesmo tempo em 

que conhece os objetos tratados pela Antiga Metafisica64.  

                                                           
63 Ver página 37.  
64 No interior deste panorama, Beatrice Longuenesse, de modo muito interessante, faz uma comparação do 

termo “crítica” no contexto hegeliano com a crítica empreendida por Marx à Economia Política. Ela afirma: 

“Marx não se pergunta: sob quais condições a Economia Política é possível? Antes, ele pergunta: o que ela 

faz, ou o que é pensado, de fato, na Economia Política? Quais são as referências e relações recíprocas de 

seus conceitos? Este modo de proceder é precisamente o mesmo que Hegel adota em sua Ciência da Lógica. 

Ele não consiste em perguntar sob quais condições a metafísica é possível. Antes, ele consiste em perguntar 

sobre o que versa a metafísica e como o projeto da metafísica necessita ser redefinido se ele carrega uma 



 

 

 

63 

É preciso, entretanto, considerar um pouco mais a relação da “Lógica Objetiva” 

de Hegel com a Antiga Metafísica e com a Filosofia Transcendental de Kant. Com efeito, 

em uma passagem anterior à citada acima, Hegel afirma que sua “Lógica Objetiva” 

“corresponderia em parte ao que nele [em Kant] é a lógica transcendental” (Hegel, CL I, 

p. 65; o grifo é meu). Isso porque, em um sentido, Hegel concorda com a transformação 

da Metafísica em Lógica operada por Kant, na medida em que a última considera as puras 

regras do pensar enquanto dirigidas aos objetos, como vimos no tópico anterior (Cf. 

Hegel, CL I, p. 54). Por isso, Hegel considera como pertinente a operação reflexiva 

operada por Kant do retorno da razão a si mesma, como temos visto. Entretanto, como 

sabemos, ocorre que a Lógica Transcendental kantiana, na visão de Hegel, permanece 

simplesmente no ponto de vista do sujeito, examinando apenas a forma vazia das 

categorias em sua relação abstrata com o eu penso, sem considerá-las em seu conteúdo 

verdadeiro – por isso Hegel diz que sua “Lógica Objetiva” corresponde apenas em parte 

ao que em Kant é a Lógica Transcendental. Hegel sustenta:  

 

Na medida em que o interesse da filosofia kantiana estava voltado para 

o assim chamado transcendental das determinações do pensar, o 

tratamento das mesmas acabou ele mesmo vazio; o que elas são nelas 

mesmas, sem a relação abstrata, igual para todas, com o Eu, a 

determinidade delas uma contra a outra e sua relação recíproca não foi 

tornado objeto de consideração; portanto o conhecimento da natureza 

delas não se encontrou de modo algum exigido por essa filosofia 

(Hegel, CL I, p. 66).    

 

A consequência disso, para Hegel, é que Kant permanece na forma finita do 

pensamento, sem alcançar sua forma infinita e, por conseguinte, acaba por rejeitar o 

pensar enquanto tal, na medida em que, para Kant, as ideias não podem conhecer as coisas 

em si mesmas, o verdadeiro. Afirma Hegel: “A crítica das formas do entendimento teve 

o resultado indicado: que essas formas não têm nenhuma aplicação às coisas em si. Isso 

não pode ter outro sentido senão que essas formas são nelas mesmas algo não verdadeiro” 

(Hegel, CL I, p. 49).  

Por isso, segundo Hegel, sua “Lógica Objetiva”, na verdade, “entra no lugar da 

metafísica anterior, a qual era o edifício científico sobre o mundo, edifício que apenas 

deveria ser erigido por meio de pensamentos” (Hegel, CL I, p. 66-67). Nesta medida, 

Hegel insiste em comparar a Antiga Metafísica com a Filosofia Transcendental, pois para 

ele, Kant, ao investigar as condições de nosso conhecimento a fim de assegurar um 

                                                           
realização satisfatória de seu próprio fim” (Longuenesse, 2017, p. 5). Para uma melhor elucidação ver Marx 

(2008).   
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caminho seguro para a Metafísica, acabou, na verdade, se colocando abaixo do propósito 

da antiga escola, uma vez que impediu aos homens de conhecerem a verdade. 

 

A pressuposição da antiga metafísica era a crença ingênua, em geral, de 

que o pensar captava o Em-si das coisas, de que as coisas só são o que 

são verdadeiramente enquanto pensadas. A alma do homem e a natureza 

são o Proteu que se transforma constantemente; e é uma reflexão muito 

óbvia que as coisas não são em si como se apresentam imediatamente. 

O ponto de vista, aqui mencionado, da antiga metafísica é o contrário 

do que a filosofia crítica tinha por resultado. Pode-se bem dizer que 

segundo esse resultado o homem seria simplesmente mandado às cascas 

e ao bagaço (Hegel, E, v. I § 28, adendo).   

 

Louvar a Antiga Metafísica sob um aspecto em face de sua crítica transcendental, 

não significa, contudo, que Hegel retroceda ao ponto de vista pré-crítico, ou seja, ao ponto 

de vista irreflexivo do procedimento metódico da antiga escola. Hegel reconhece a crítica 

kantiana e absorve, como vimos, a necessidade do exame das condições de nosso 

pensamento. Todavia, para ele, Kant, curiosamente, como já apontei65, acabou por operar 

um revés no interior de sua própria filosofia. Isso é curioso, pois, na perspectiva de Hegel, 

a intuição inicial e originária da filosofia kantiana é aquela da unidade concreta entre o 

conceito e o eu e, por conseguinte, a afirmação da objetividade do pensamento por meio 

de seu conhecimento acerca dos juízos sintéticos a priori66. No entanto, para Hegel, 

“Todavia, a execução ulterior pouco corresponde a este início” (Hegel, CL III, p. 50). Em 

outras palavras, a filosofia kantiana prossegue e passa a se deter apenas no reflexo 

psicológico do conceito, sem considerar sua fecunda possibilidade especulativa de 

conhecimento da verdade. Hegel questiona: “Quem alguma vez teria podido pensar que 

a filosofia fosse negar a verdade para as essências inteligíveis porque elas carecem da 

matéria espacial e temporal da sensibilidade?” (Hegel, CL III, p. 51).  

Por conseguinte, Hegel afirma que, na verdade, o pensar da Antiga Metafísica era 

mais elevado do que aquele de Kant:  

 

                                                           
65 Ver tópico 1: “Hegel e o ponto de vista transcendental da crítica kantiana: uma introdução ao problema 

da gênese externa do conceito de subjetividade”.  
66 Os juízos sintéticos a priori são aqueles em que o predicado acrescenta algo ao sujeito sem se servir da 

experiência, ou seja, baseando-se exclusivamente em um conhecimento extensivo puro. Para Kant, 

solucionar o “enigma” da possibilidade destes juízos consiste no “grande problema geral da razão pura” e 

na determinação da possibilidade da Metafísica como ciência. (Cf. Kant, KRV, B 19). Hegel, ao discutir 

sobre a determinação, ou distinção, como um momento essencial na estrutura do conceito, afirma: “Kant 

introduziu esta consideração através do pensamento extremamente importante de que se dão juízos 

sintéticos a priori. A síntese originária da apercepção é um dos princípios mais profundos para o 

desenvolvimento especulativo; ela contém o início para a verdadeira apreensão da natureza do conceito e é 

completamente contraposta àquela identidade vazia ou universalidade abstrata que dentro de si não é síntese 

nenhuma” (Hegel, CL III, p. 50).   
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A metafísica mais antiga tinha a esse respeito um conceito mais elevado 

do pensar do que aquele que se tornou corrente em época mais recente. 

Essa metafísica considerava que o pensar e as determinações do pensar 

não fossem algo estranho aos objetos, mas antes que fossem a essência 

deles ou que as coisas [Dinge] e o pensar [Denken] deles concordam 

em e para si (Hegel, CL I, p. 47)67.      

 

Com efeito, para melhor compreendermos esta crítica de Hegel ao projeto 

transcendental kantiano que recusa o conhecimento da verdade em si mesma das coisas, 

é necessário compreender como Kant concebe as diferentes funções executadas pela 

sensibilidade, entendimento e razão propriamente dita. Desse modo, passarei agora a 

considerar a questão da distinção entre entendimento e razão, que será de fundamental 

importância para entendermos ainda o núcleo metódico da filosofia de Hegel e, ainda, 

como o próprio conceito de sujeito deve ser compreendido e gerado suspendendo o que 

Hegel qualifica como o “modo de conceber do entendimento”.  

 

1.3 A distinção entre entendimento e razão 

 

Conforme Kant, há uma distinção fundamental no interior do nosso processo de 

pensamento, que é aquela entre entendimento e razão. Hegel elogia explicitamente em 

diversas passagens esta distinção kantiana e a assume no interior do desenvolvimento de 

seu método dialético-especulativo. Contudo, como veremos logo abaixo, baseando-se 

nesta distinção, Kant chega a afirmar que a razão pura não pode conhecer objetos, uma 

vez que ela não se refere diretamente à matéria empírica. Para Hegel, com efeito, este 

será o problema crucial da filosofia de Kant (como já tivemos a oportunidade de ver no 

tópico anterior), pois ao elevar o conteúdo da sensibilidade à condição fundamental do 

conhecer, Kant acaba por recusar às ideias a possibilidade de conceber as essências das 

coisas.  

     Conforme Kant, nosso conhecimento possui dois troncos através dos quais ele 

se processa: a sensibilidade e o entendimento. Acima dos dois, entretanto, há a razão, que 

possui a função de regular nosso processo cognitivo. O entendimento é “a faculdade dos 

                                                           
67 Na discussão em torno da continuidade ou não da parte de Hegel em relação ao projeto transcendental 

kantiano, põe-se a questão se Hegel retrocede ao ponto de vista anterior, que é aquele da Antiga Metafísica, 

ou se, por outro lado, assume a perspectiva transcendental subjetiva de Kant (Cf. Pippin, 2001, p. 16). Como 

vimos nos tópicos acima, Hegel concorda explicitamente com vários pontos da crítica empreendida por 

Kant. Isso não significa, contudo, que ele assuma a estratégia idealista-subjetiva kantiana, ou mesmo a 

missão de dar continuidade ao projeto transcendental. Antes, ele não retorna ao ponto de vista irreflexivo 

anterior à crítica, mas considera a concepção da Antiga Metafísica, segundo a qual, o nosso pensar pode 

abarcar a essência dos objetos, mais acertada e elevada do que a suposição kantiana de que existe um “em 

si” inalcançável das coisas.     
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conhecimentos”, ou seja, é ele que sintetiza o dado empírico em unidades conceituais 

pelas quais se conhece os objetos. A sensibilidade, por sua vez, segundo Kant, é a fonte 

dos conhecimentos. Pois, é ela que propriamente fornece a matéria empírica que será 

depois sintetizada pelo entendimento. Diante destas especificidades de funções, de acordo 

com Kant, o juízo consiste precisamente na fórmula lógico-racional que abarca a verdade 

ou erro. Pois que o juízo abrange a relação precisa entre o entendimento e o objeto 

pensado, já que é ele que emite os enunciados e asseverações acerca do que se pensa 

(Kant, KRV, B 350). Olhando mais amplamente para esta relação, temos ainda que a 

verdade de uma afirmação acerca de um determinado objeto é atingida na medida em que 

há concordância da sensibilidade com as leis do entendimento puro; ou, ao contrário, que 

o erro consiste na inadequação entre estas duas esferas do conhecer.   

 

Como possuímos apenas estas duas fontes de conhecimento, segue-se 

que o erro só é produzido por influência despercebida da sensibilidade 

sobre o entendimento, pela qual os princípios subjetivos do juízo se 

confundem com os objetivos e os desviam de seu destino (Kant, KRV, 

B 351).    

 

Mas, e a razão? Qual seria a função dela no interior deste processo de produção 

do conhecimento? Caberia a ela conhecer objetos metafísicos, essências elevadas? 

Caberia a ela apenas governar esta adequação entre sensibilidade e entendimento?  

Para Kant, a razão seria o mais alto ponto de unidade a que o conhecimento 

poderia chegar. Contudo, isto não significa, para o filósofo, que ela se refira aos objetos 

da experiência no processo cognitivo, ou que fundamente este processo. Os troncos, ou 

faculdades a partir das quais o conhecimento se processa, como vimos acima, são, para 

Kant, apenas a sensibilidade e o entendimento. Cabe à razão, desse modo, apenas 

conceber os objetos, ou melhor, pensá-los em sua mais alta unidade sintética. “Todo o 

nosso conhecimento começa pelos sentidos, daí passa ao entendimento e termina na 

razão, acima da qual nada se encontra em nós de mais elevado que elabore a matéria da 

intuição e a traga à mais alta unidade do pensamento” (Kant, KRV, B 355).  

A função da razão no processo cognitivo humano é, pois, para Kant, apenas 

regulativa, ou seja, cabe a ela regular e unificar as regras do entendimento que, por sua 

vez, se referem a toda experiência possível.  

 

Se o entendimento pode ser definido como a faculdade de unificar os 

fenômenos mediante regras, a razão é a faculdade de unificar as regras 

do entendimento mediante princípios. Nunca se dirige, portanto, 

imediatamente à experiência, nem a nenhum objeto, mas tão-só ao 

entendimento, para conferir ao diverso dos conhecimentos desta 
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faculdade uma unidade a priori, graças a conceitos; unidade que pode 

chamar-se unidade de razão e é de espécie totalmente diferente da que 

pode ser realizada pelo entendimento (Kant, KRV, B 358).  

 

Conforme Kant, a razão pode ser chamada de ‘faculdade dos princípios’ (Cf. Kant, 

KRV, B 356). O conhecimento por princípios, segundo Kant, é aquele em que 

conhecemos “o particular no universal mediante conceitos” e eles elevam as unidades 

conceituais do entendimento à mais alta unidade alcançada pelo pensamento. Esta 

subsunção ao universal configura-se como uma extensão, ou uma universalização da 

condição particular. Isso corresponde, segundo Kant, à totalidade (universitas) das 

condições relativamente a um condicionado particular dado e consiste precisamente no 

princípio universal da razão que rege o entendimento, ou no conceito puro da razão, ou 

na própria ideia da razão. Kant afirma que “um conceito puro da razão pode ser definido, 

em geral, como o conceito do incondicionado, na medida em que contém um fundamento 

da síntese do condicionado” (Kant, KRV, B 379; o grifo é meu). Assim, a função 

específica da razão pura no interior da economia cognitiva humana é atingir, a partir do 

entendimento, a totalidade na síntese das condições. 

 

Portanto, os conceitos puros da razão, incidindo sobre a totalidade na 

síntese das condições, são necessários, pelos menos na medida em que 

nos prescrevem a tarefa de fazer progredir, tanto quanto possível, a 

unidade do entendimento até ao incondicionado e estão fundados na 

natureza da razão humana, ainda que, de resto, falte a estes conceitos 

transcendentais um uso adequado in concreto e, assim, não tenham 

outra unidade que não seja a de conduzir o entendimento numa direção 

em que o seu uso, ampliando-se o mais possível, se mantenha, ao 

mesmo tempo, sempre perfeitamente de acordo consigo mesmo (Kant, 

KRV, B 380).      

 

Ao lado de sublinhar esta alta função da razão – de bem governar o uso do 

entendimento na sua atribuição de juízos – Kant insiste em deixar muito claro que os 

conceitos puros da razão, ou as ideias, não possuem um uso concreto, ou seja, que eles 

não têm correspondência na experiência sensível, não se referindo a quaisquer objetos 

existentes. A razão, para Kant, portanto, determina apenas “uma lei subjetiva da economia 

no uso das riquezas do nosso entendimento” (Kant, KRV, B 362) e de modo algum uma 

lei objetiva que pudesse se referir aos fenômenos.   

O problema preciso é, justamente, para Kant, quando se faz uma confusão entre 

os princípios subjetivos de nossa razão, tomando-os por objetivos. Neste caso, cai-se em 

erro, ou melhor, adentra-se no que Kant denomina de “ilusão transcendental”. Como 

vimos acima, o erro consiste na inadequação da matéria fornecida pela sensibilidade com 
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as leis e regras formais do entendimento. Este tipo de erro, no entanto, pode ser corrigido 

e ajustado quando se conforma a matéria às leis do entendimento. No caso da ilusão 

transcendental, porém, pode-se, com muito esforço, evitar ao máximo que esta aparência 

nos engane, mas nunca, sustenta Kant, atingiremos o êxito de fazer com que tal ilusão 

desapareça, pois faz parte do próprio proceder e dos próprios raciocínios da razão cair 

neste embaraço (Cf. Kant, KRV, B 354). Neste sentido, afirma o filósofo, a tarefa de sua 

“Dialética Transcendental” será justamente a de descobrir a aparência nos raciocínios, 

precavendo-nos do engano68.  

Para Hegel, neste ponto reside justamente o problema. Segundo ele, Kant perde o 

verdadeiro sentido do filosofar ao furtar das ideias a capacidade de conhecer as 

verdadeiras essências da alma, mundo e Deus, ainda que, para Hegel, tais conceitos não 

possuam mais o sentido transcendente e externo que possuíam na elaboração do 

conhecimento da Antiga Metafísica. Antes de tudo, porém, Hegel primeiramente elogia 

Kant a respeito da divisão e separação entre entendimento e razão. Vejamos a 

consideração hegeliana.  

 

A diferença entre entendimento e razão foi posta em evidência, com 

precisão, primeiro por Kant e estabelecida de forma que o entendimento 

tem por objeto o finito e o condicionado, enquanto a razão, o infinito e 

incondicionado. Embora se deva reconhecer já como um resultado 

muito importante da filosofia kantiana que tenha posto em vigência a 

finitude do conhecimento-do-entendimento que repousa simplesmente 

na experiência, e designado seu conteúdo como fenômeno, não se pode 

ficar nesse resultado negativo, e reduzir o incondicionado da razão 

simplesmente à identidade abstrata consigo, excludente da diferença 

(Hegel E, v. 1, § 45, adendo).  

                                                           
68 “Não temos aqui de nos ocupar de uma dialética lógica, que abstrai de todo o conteúdo do conhecimento 

e que se limita a descobrir a falsa aparência na forma dos raciocínios, mas de uma dialética transcendental, 

que deverá conter, absolutamente a priori, a origem de certos conhecimentos a partir da razão pura e de 

certos conceitos deduzidos, cujo objeto não pode ser dado empiricamente e que estão, portanto, 

completamente fora do alcance do entendimento puro” (Kant, KRV, B 390). A “Dialética Transcendental” 

– que Hegel denomina de “segundo lado da Crítica” e de “mais importante que o primeiro” (Hegel, E, v. 1, 

§ 46) – trata também de fazer a crítica às três divisões da Metafísica Especial, a saber: Psicologia Racional, 

Cosmologia e Teologia Racional. Segundo Kant, a razão, naturalmente, por meio de seus raciocínios, chega 

a três classes de ideias, conforme os tipos de relações das categorias do entendimento (Cf. Kant, KRV, B 

379). E em cada uma destas três classes de ideias, temos sua ideia principal: alma, mundo e Deus. A 

primeira procura um incondicionado da síntese categórica num sujeito, a segunda, um incondicionado da 

síntese hipotética dos membros de uma série e, por fim, a terceira, um incondicionado da síntese disjuntiva 

das partes num sistema (Cf. Kant, idem). Assim, Kant procura mostrar que estas ideias metafísicas – que 

não fazem qualquer referência a um objeto dado pelos sentidos – não surgem arbitrariamente na cabeça de 

um filósofo. De outro modo, elas são produtos de uma tendência natural da razão de buscar sempre a 

totalidade absoluta na síntese das condições a partir de seus conceitos do entendimento. O problema, para 

Kant, é que a Metafísica introduzia nestes raciocínios uma validade pretensamente objetiva e lançava mão 

também de conceitos extraídos da experiência, retirando do raciocínio sintético da razão seu caráter 

eminentemente puro. Mas, para Kant, muito ao contrário, as ideias da razão devem servir apenas como a 

unidade subjetiva mais alta a que deve aspirar todo o pensamento humano, sem a equivocada pretensão de 

conferir realidade objetiva às sublimes essências que inquietam a humanidade.    
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Hegel se apropria desta distinção e, para ele, igualmente, o entendimento lida com 

determinações finitas do pensamento, enquanto a razão tem por objeto o ilimitado e 

incondicionado. No entanto, há diferenças marcantes entre as duas considerações 

filosóficas em questão. A primeira delas é que, para Hegel, quando se fala em razão e 

entendimento não se trata de faculdades subjetivas de nosso conhecer, como é o caso para 

Kant. Hegel critica o uso do termo faculdade, pois admiti-lo, significa pensar o espírito 

dividido e desmembrado em capacidades vistas como meras ferramentas, das quais o 

espírito pode ou não lançar mão69. Antes, o espírito é um todo vivo e cada um dos aspectos 

de seu processo cognitivo é visto como um momento (Moment) do todo, que não pode 

ser desvinculado dos demais. Entretanto, mais do que isso, em sua Lógica, Hegel não irá 

tratar do entendimento e da razão do ponto de vista do processo cognitivo do sujeito – o 

que só fará em sua Filosofia do Espírito Subjetivo, na seção da “Psicologia”. Nesta seção, 

Hegel considera o entendimento como um momento do desenvolvimento do pensamento 

pertencente ao sujeito, mas não como uma faculdade por si só. Ele elogia Kant e afirma 

que o modo de proceder do entendimento é importante para o processo geral do pensar: 

“Mas, embora o entendimento tenha em si a falha há pouco indicada, é um momento 

necessário do pensar racional. Sua atividade consiste em geral no abstrair. Se ele separa 

então o contingente do essencial, está absolutamente em seu direito” (Hegel, E, v. III, § 

467).        

  Se na Filosofia do Espírito o pensamento é considerado como pertencente a um 

sujeito, na Lógica, como já vimos, “o pensar é só como ele é em si, e a razão se desenvolve 

nesse elemento sem-oposição. Na consciência, o pensamento, encontra-se como um 

grau” (Hegel, E, v. III, § 467). Portanto na Lógica, o entendimento e a razão aparecem 

como momentos do desenvolvimento do próprio pensar em si mesmo, ou seja, do próprio 

autodesenvolvimento do pensamento em seu processo metódico. Eles não são, portanto, 

como já afirmei, aspectos subjetivos da capacidade de conhecer, mas aspectos, ou 

momentos, no interior do método lógico dialético-especulativo.      

  

A Lógica tem, segundo a forma, três lados: a) o lado abstrato ou do 

entendimento; b) o dialético ou negativamente racional; c) o 

especulativo ou positivamente racional. Esses três lados não constituem 

três partes da Lógica, mas são momentos de todo [e qualquer] lógico-

real, isto é, de todo conceito ou de todo verdadeiro em geral (Hegel, E, 

v. I, § 79; o grifo é meu).  

 

                                                           
69 A respeito de uma análise acerca das faculdades do espírito em Hegel, ver PERTILLE (2005).   
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Para Hegel, então, quando se fala em entendimento, dialética e razão especulativa, 

trata-se de modos, ou melhor, de momentos necessários pelos quais o pensamento em si 

mesmo apreende o objeto em sua verdade. Estes diferentes aspectos da verdade não se 

dão arbitrariamente, mas se inscrevem no interior da racionalidade do método, que 

procederá sempre segundo estes três diferentes níveis. Irei tratar com mais atenção do 

desenvolvimento do método hegeliano no próximo capítulo, mostrando, ainda, que cada 

um destes momentos corresponde também à própria natureza do conceito lógico subjetivo 

que se auto-atualiza. Ademais, para uma compreensão correta da verdadeira natureza do 

conceito, deve-se concebê-lo não somente segundo o ponto de vista do entendimento, que 

trabalha com oposições fixas – como mostrarei a seguir – mas, mais profundamente, do 

ponto de vista especulativo, como veremos.  

Com efeito, o entendimento, para Hegel, em consonância com Kant, é o momento 

do finito, ou melhor, na linguagem kantiana, do condicionado. Isso porque, na visão de 

Hegel, “o pensar enquanto entendimento fica na determinidade fixa e na diferenciação 

dela em relação a outra determinidade” (Hegel, E, v. I, § 80). Ou seja, o entendimento, 

para Hegel, é aquela atividade do pensamento que discrimina uma característica do objeto 

e a eleva ao status de uma identidade fixa, de uma determinidade específica em oposição 

a todas as outras. Neste sentido, segundo Hegel, o entendimento, separa, classifica e 

abstrai cada uma das determinidade dos objetos. 

 

Quando se trata do pensar em geral, ou mais precisamente do 

conceituar, costuma-se com frequência, nesse caso, ter diante dos olhos 

simplesmente a atividade do entendimento. Ora, é evidente que o 

pensar é, antes de tudo, pensar do entendimento; só que o pensar não 

fica nisso, e o conceito não é simples determinação-de-entendimento. 

A atividade do entendimento em geral consiste em conferir a seu 

conteúdo a forma da universalidade; e, na verdade, o universal posto 

por meio do entendimento é algo abstratamente universal, que como tal 

é sustentado em contraposição ao particular, mas, por isso também, de 

novo determinado ao mesmo tempo como particular, ele mesmo (Hegel, 

E, v. I, § 80, adendo; o grifo é meu).  

 

 Para Hegel, portanto, como podemos ver, o modo de operar do entendimento faz 

parte do pensar como tal, de maneira que, inicialmente, o pensar lida com determinações 

de universalidade, procurando o que há de fixo e abstratamente universal em seus 

elementos estudados. O problema, entretanto, – como Hegel não cansa de afirmar – é 

permanecer “no ponto de vista do entendimento”. Segundo ele, Kant e Fichte 

permanecem neste ponto de vista e, por isso, Hegel denomina estas filosofias de 
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“filosofias do entendimento”70. Para Hegel, o modo de pensar dos sistemas filosóficos de 

Kant e Fichte, por permanecer na consideração fixa e abstrata do entendimento, concebe 

o sujeito como uma unidade abstrata e universal em oposição ao objeto, que é considerado 

como particular. Consequentemente, Hegel critica Kant e Fichte por estes não 

suspenderem aquilo que ele considera como a visão finita do entendimento e acabam por 

considerarem a subjetividade apenas de modo unilateral, finito e particular, dado que, 

uma vez que concebem a subjetividade como um universal contraposto ao particular, ela 

se torna, ela mesma, particular – como Hegel nos explica na citação acima.  

Na concepção de Hegel, a razão, por seu turno, como verdadeiramente infinita que 

é, deve incorporar o entendimento a si, pois o verdadeiro infinito contém o finito como 

um de seus momentos – caso contrário, se o tem como um diferente de si, a razão 

apareceria como igualmente finita. No processo infinito da razão, a oposição fixa e finita 

entre a subjetividade abstrata e universal, por um lado, e o objeto particular, por outro, se 

suspende e o que se tem é a relação infinita entre subjetividade e objetividade, na medida 

em que a verdadeira infinitude consiste em “estar consigo mesmo no outro e com o outro” 

(Cf. Hegel, E, v. I, § 94, adendo). Ou seja, neste caso, a subjetividade não é vista aos 

moldes do entendimento: como uma unidade abstratamente universal e em oposição ao 

particular, mas, antes, como concretamente universal71. 

  A atividade da razão especulativa é, desse modo, para Hegel, propriamente, a de 

suspender a oposição fixa e finita em que se acha o entendimento e não simplesmente de 

se pôr ao lado e além dele, pois que, se assim o fizesse, tornar-se-ia, ela mesma, finita:  

 

Quando a razão, dessa maneira, é considerada simplesmente como o 

[ato de] ultrapassar o finito e condicionado do entendimento, de fato é 

rebaixada a algo finito e condicionado; porque o verdadeiramente 

                                                           
70 Também a Antiga Metafísica Hegel denominara de “metafísica do entendimento”, como vimos atrás. Ver 

página 40.  
71 Hegel trata sobre a relação e sobre a dialética entre finito e infinito na “Doutrina do Ser”, em sua 

consideração sobre o ser-aí (Dasein) em sua passagem para o ser-para-si e sobre a relação entre o Algo e o 

Outro. Na ocasião, Hegel afirma que a verdadeira infinitude não é a má infinitude, pois que esta consiste 

em um progresso sem fim e sem resolução. Além disso, a infinitude também não é um “além” abstrato e 

ideal. “A filosofia não vagueia em torno de tal vazio e de um simples Além. Aquilo de que a filosofia trata 

é sempre algo concreto e absolutamente presente” (Hegel, E, v. I, § 94, adendo). E ainda, a oposição fixa 

entre finito e infinito não trata verdadeiramente a questão, dado que, neste caso, o infinito mostra-se como 

limitado pelo finito. Assim, a verdadeira infinitude consiste em estar, segundo Hegel, “nesse Outro, junto 

de si mesmo, ou seja – exprimindo como processo – em chegar a si mesmo, no seu Outro” (idem). Tendo 

assim suspendido a relação finita do entendimento e passado à consideração da verdadeira infinitude que 

contém o seu oposto em seu interior, a concepção de subjetividade se torna ela mesma, também, infinita, 

uma vez que se suspende sua consideração fixa que tomava-a em oposição ao objeto. No modo verdadeiro 

de conceber a subjetividade, por conseguinte, o objeto está inscrito em seu interior infinitamente, em 

unidade com ela e não como a ela contraposto de modo finito. No capítulo 3 irei abordar a questão da 

infinitude do ser, no interior da caracterização do ser-para-si (que, em minha visão, corresponde a uma 

forma lógica “proto-subjetiva”) a fim de destacar para a importância de tal determinação para a 

compreensão da autorrelação subjetiva e infinita do conceito subjetivo.    
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infinito não é um simples além do finito, mas o contém em si mesmo 

como suprassumido. O mesmo vale também para a Ideia, que Kant na 

verdade pôs novamente em honra ao diferenciá-la de determinações 

abstratas do entendimento, ou inclusive de representações 

simplesmente sensíveis (...). Kant reivindicou a ideia para a razão; 

porém, no que respeita à razão, ficou igualmente no negativo e no 

simples dever-ser (Hegel, E, v. I, § 45, adendo; o grifo é meu). 

 

Para Hegel, portanto, a razão kantiana deveria ter a função de suspender estas 

determinidades fixas do entendimento e seguir pelo caminho positivo da dialética, 

suspendendo as contradições até a unidade especulativa entre os opostos. Em outras 

palavras: uma vez que Kant admite que a razão opera dialeticamente72, ou seja, que ela 

lida com teses em oposição – que Kant denomina de antinomias – o verdadeiro encontrar-

se-ia justamente na compreensão da razão como unidades destes opostos73. Não somente 

na Lógica da Enciclopédia, mas também na Ciência da Lógica Hegel se refere a este 

problema:  

 

A posição formal que o conceito conserva enquanto entendimento é 

consumada na apresentação kantiana do que é a razão. Na razão, que é 

o estágio supremo do pensamento, dever-se-ia esperar que o conceito 

perdesse a condicionalidade na qual ele ainda aparece no estágio do 

entendimento e chegasse à verdade consumada. Essa expectativa, 

porém, é frustrada. Pelo fato de Kant determinar a relação da razão com 

as categorias como apenas dialética e, precisamente, apreender o 

resultado dessa dialética pura e simplesmente apenas como o nada 

infinito, a unidade infinita da razão perde ainda a síntese e, assim, 

aquele início de um conceito especulativo, verdadeiramente infinito; 

ela se torna a bem conhecida, inteiramente formal, mera unidade 

regulativa do uso sistemático do entendimento (Hegel, CL III, p. 51; o 

grifo é meu).  

                                                           
72 Tratarei da dialética, na perspectiva de Kant e de Hegel, no capítulo 2.   
73 Ao abordar a crítica de Kant à Antiga Cosmologia Racional – ou estudo sobre o mundo e a liberdade – 

Hegel louva Kant por este considerar que é próprio da natureza da razão humana cair em contradições. Ao 

contrário, para a Antiga Cosmologia, a contradição consistia em um “deslize” da razão, em um acidente, 

ou falha do raciocínio (Cf. Hegel, E, v. I, § 48, adendo). A Antiga Cosmologia encontrava estas contradições 

na oposição rígida entre determinadas teses e acabava se decidindo por uma por exclusão da outra – o que 

consistia, para Hegel, como vimos acima, no dogmatismo próprio desta ciência e o que levou Hegel a 

denominar esta ciência de “metafísica do entendimento”. Kant, por sua vez, qualificou este tipo de oposição 

como antinomia da razão. Conforme Kant, uma antinomia da razão consiste na afirmação de duas 

proposições opostas a respeito do mesmo objeto, de modo que cada uma destas proposições é justificada 

com a mesma verdade e necessidade que a outra (Cf. Kant, KRV, B 448). Assim, em todo o seu estudo 

sobre as “ideias cosmológicas” e sobre os “conflitos antitéticos” na “Dialética Transcendental”, Kant 

procura verificar “se o objeto da disputa não será mera ilusão” (Kant, KRV, B 451), mas jamais se esforça 

para decidir por uma tese em face da outra. O problema, contudo, na visão de Hegel, é que Kant permanece 

apenas no ponto de vista negativo das antinomias, uma vez que não observa o resultado positivo da dialética 

inerente a elas, não concedendo, pois, à razão o seu verdadeiro significado especulativo. Assim, Kant, além 

de enxergar a contradição como pertencente apenas a este tipo de objeto tratado pela Cosmologia Racional, 

não observa que “a significação positiva e verdadeira das antinomias consiste, em geral, em que todo o 

efeito contém em si determinações opostas, e por isso o conhecer ou, mais precisamente o conceituar, de 

um objeto só significam justamente o mesmo que tornar-se consciente dele como de uma unidade concreta 

de determinações opostas” (Hegel, E, v. I, § 48, adendo; o grifo é meu).   
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A razão não empreende a suspensão do entendimento, ou não segue a via positiva 

da dialética, justamente porque Kant não enxerga a ideia, na visão do próprio Hegel, como 

o conceito especulativo racional. Ao analisar este ponto do argumento, podemos dizer 

que Hegel, de certo modo, frustra sua expectativa de análise da filosofia kantiana. Pois, 

para ele, a chegada ao seio da razão seria o grande coroamento da filosofia kantiana. 

Vejamos suas considerações do início da “Doutrina do Conceito”: 

 

Os conceitos da razão, nos quais se teve de pressentir uma força mais 

elevada e um conteúdo mais profundo, não têm mais nada de 

constitutivo, como ainda o têm as categorias; eles são meras ideias; se 

bem que deva ser inteiramente permitido empregá-las, com essas 

essências inteligíveis, nas quais deveria se descerrar inteiramente toda 

a verdade, não se deve entender nada mais do que hipóteses, às quais 

seria completamente arbitrário e temerário atribuir uma verdade em si 

e para si, já que não podem ocorrer em nenhuma experiência  (Hegel, 

CL III, p. 51).    

  

Também no início do capítulo da “Ideia” na Ciência da Lógica, Hegel se refere 

repetidamente à concepção kantiana das ideias, acercando-se inicialmente do que ele 

analisa como melhor nesta concepção. Assim, ele considera importante Kant ter 

distinguido as ideias dos conceitos do entendimento e ter conferido às primeiras o caráter 

eminentemente racional e incondicionado (Cf. Hegel, CL III, p. 237). Além disso, refere-

se ainda à afirmação kantiana, segundo a qual, temos que nos esforçar para nos 

aproximarmos sempre e cada vez mais da ideia, como de um arquétipo74 – não somente 

no sentido teórico, mas também no âmbito prático (Cf. Hegel, idem, p. 415). Porém, 

podemos dizer que a frustração de Hegel inicia-se quando Kant afirma que as ideias não 

podem acessar as essências e, portanto, que não conhecem a verdade. Como já afirmei, a 

filosofia kantiana, na visão de Hegel, sofre um revés e as ideias de Kant padecem, desse 

modo, de esterilidade – o que constitui, na perspectiva de Hegel, em um grande equívoco 

(Cf. Hegel, CL III, p. 238).      

                                                           
74 Interessante notar que Kant se refere a Platão ao tratar da natureza das ideias em geral. “Platão servia-se 

da palavra ideia de tal modo que bem se vê que por ela entendia algo que não só nunca provém dos sentidos, 

mas até mesmo ultrapassa largamente os conceitos do entendimento de que Aristóteles se ocupou, na 

medida em que nunca na experiência se encontrou algo que lhe fosse correspondente. As ideias são, para 

ele, arquétipos das próprias coisas e não apenas chaves de experiências possíveis, como as categorias” 

(Kant, KRV, B370; o grifo é meu). E mais à frente: “Platão observou muito bem que a nossa faculdade de 

conhecimento sente uma necessidade muito mais alta que o soletrar de simples fenômenos pela unidade 

sintética para os poder ler como experiência, e que a nossa razão se eleva naturalmente a conhecimentos 

demasiado altos para que qualquer objeto da experiência lhes possa corresponder, mas que, não obstante, 

têm a sua realidade e não são simples quimeras” (Kant, KRV, B 371). 
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Na concepção hegeliana, diferentemente, o momento da ideia é o momento da 

verdade. “O ser alcançou o significado da verdade na medida em que a ideia é a unidade 

do conceito e da realidade” (Hegel, CL III, p. 239). E, para Hegel, a ideia contempla a 

verdade, justamente porque suspendeu toda a particularidade e finitude da empiria e toda 

a realidade fenomênica. Sua concepção é, portanto, diametralmente oposta à de Kant 

neste ponto – e daí vem a sua acusação de mal entendido da filosofia kantiana. Neste 

contexto, a ideia hegeliana não possui o condicionamento da matéria e, por isso, é infinita, 

não dependendo do outro para existir e abarcando, em si mesma, a verdade racional.  

Assim, Hegel critica Kant neste ponto em dois sentidos diferentes. Primeiro por 

Kant afirmar que as ideias não conhecem a verdade, uma vez que não possuem 

correspondência na realidade empírica, como exposto acima. Neste sentido, Kant 

cometeu, na visão de Hegel, uma grande afronta à filosofia, por negar a esta o 

conhecimento das mais altas essências e curvar as ideias à matéria empírica.  

 

Sempre será destacada como digna de admiração a maneira como a 

filosofia kantiana conheceu, certamente, aquela relação do pensar com 

o ser aí sensível na qual se deteve como numa relação apenas relativa 

do mero fenômeno, e reconheceu e enunciou muito bem a unidade mais 

elevada de ambos na ideia em geral e, por exemplo, na ideia de um 

entendimento intuitivo, mas ficou parada naquela relação relativa e na 

afirmação de que o conceito está e permanece pura e simplesmente 

separado da realidade – com isso, afirmou como a verdade aquilo que 

enunciou como conhecimento finito e declara como exaltado, proibido 

e como entes de razão o que ela conheceu como verdade e do qual 

estabeleceu o conceito determinado (Hegel, CL III, p. 53).   

 

Mas, também, o outro sentido da crítica de Hegel à esterilidade das ideias 

kantianas é quanto ao desconhecimento das coisas em si mesmas. Para Hegel, é certo que 

o conhecimento dos fenômenos é finito. Porém, não no sentido kantiano, segundo o qual, 

os objetos são adequados às nossas condições categoriais subjetivas e, por isso, nós não 

podemos conhecer suas essências por detrás da aparência sensível. Antes, segundo Hegel, 

as coisas empíricas são fenômenos porque são finitas em si mesmas, por não partilharem 

da ideia universal. Não há, desse modo, para Hegel, nenhuma suposição de um “além” 

delas mesmas que não podemos conhecer, ou seja, não existe a “coisa em si” 

incognoscível – a “coisa em si”, segundo Hegel, é apenas um conceito abstrato formulado 

pelo pensamento (Cf. Hegel, E, v. I, § 46). Neste contexto, na perspectiva hegeliana, 

conhecemos os fenômenos em si mesmos, como são, ou seja, finitos – sem que haja um 

“para além incognoscível” deles. E, mais do que isso: quando as coisas são adequadas às 
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suas ideias, elas são verdadeiras essencialmente, tendo em si mesmas suspenso o 

momento fenomênico (Cf. Hegel, E, v. I, § 45, adendo).  

Por fim, tendo percorrido este trajeto, em que pudemos verificar a interpretação 

hegeliana acerca da crítica kantiana à Antiga Metafísica, a proposta de Kant sobre o auto-

exame da razão pura e a distinção kantiana entre entendimento e razão, cabe-me agora 

prosseguir na análise a fim de abordar a interpretação de Hegel sobre a apercepção pura 

transcendental. Esta consideração será de fundamental importância para compreendermos 

a gênese da concepção hegeliana sobre o conceito lógico subjetivo, o eu e o pensamento. 

Antes disso, entretanto, cabe apenas ressaltar que a crítica hegeliana ao que ele denomina 

de “visão de entendimento” da filosofia kantiana que acabamos de ver é também de 

capital importância para compreendermos sua concepção sobre a subjetividade. Pois, 

Hegel irá suspender radicalmente a concepção do entendimento e adentrar no ponto de 

vista especulativo e positivamente racional sobre o eu, uma vez que o entendimento supõe 

a subjetividade em identidade fixa e em oposição ao objeto, como apontei, e a verdadeira 

compreensão acerca da subjetividade, segundo Hegel, deve concebê-la como em unidade 

imanente com o objeto, como veremos extensamente. 

 

1.4 A interpretação de Hegel sobre a apercepção pura transcendental  

  

 

Segundo Robert Pippin,  

 

É relativamente incontroverso, embora não facilmente entendido, que o 

centro da influência kantiana sobre seus sucessores, particularmente 

nos anos de 1790 e início de 1800, em Reinhold, Fichte, Schelling e 

Hegel, é o argumento central da Crítica da Razão Pura, a Dedução 

Transcendental, a tentativa de Kant para deduzir a validade objetiva dos 

conceitos do entendimento puro (Pippin, 2001, p. 16-17).     

 

Como vimos no primeiro tópico deste capítulo, conforme Pippin, Hegel foi 

primordialmente influenciado pelo que Kant chama de “princípio fundamental” da 

totalidade de sua filosofia teórica, ou seja, pela unidade transcendental da apercepção 

pura (Cf. idem). Pippin denomina este conceito de “argumento fundacional” da posição 

kantiana, ou seja, isso significa que, de acordo com Pippin, o conceito de apercepção pura 

consiste naquele que dá suporte e sustenta a totalidade do argumento kantiano em sua 

Crítica da Razão Pura. De fato, no parágrafo 17 da Crítica, Kant denominou este 

princípio da apercepção como o “princípio supremo de todo o uso do entendimento” 

(Kant, KRV, B 136). A seguir, em um primeiro momento, farei uma breve análise deste 
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argumento kantiano, me focando exclusivamente sobre a função da apercepção pura e, 

em seguida, tratarei da interpretação hegeliana.  

Como aludi no primeiro tópico deste capítulo, o conceito da apercepção pura 

inscreve-se no interior do argumento da “Dedução Transcendental das Categorias” da 

“Analítica Transcendental”. Pela “Dedução”, Kant está em busca de provar a validade 

objetiva dos conceitos puros do entendimento, ou seja, Kant precisa provar como os 

conceitos podem se referir de modo a priori aos objetos – já que, anteriormente, no 

parágrafo 10 da “Analítica”, já deduzira a tábua das categorias75.  

Conforme Kant, o diverso das representações é sempre dado em uma intuição 

sensível, por onde temos acesso passivamente ao múltiplo da experiência por meio da 

sensibilidade. Caberia ao entendimento, desta feita, sintetizar este múltiplo. Afirma Kant: 

“Entendo, pois, por síntese, na acepção mais geral da palavra, o acto de juntar, umas às 

outras, diversas representações e conceber a sua diversidade num conhecimento” (Kant, 

KRV, B 103). É à síntese, segundo Kant, que devemos nos reportar em primeiro lugar se 

quisermos entender sobre a origem primeira de nosso conhecimento. Com efeito, a 

ligação promove a unificação do diverso da intuição sensível por meio da atividade do 

sujeito: “Entre todas as representações, a ligação é a única que não pode ser dada pelos 

objetos, mas unicamente pelo próprio sujeito, porque é um ato da espontaneidade” (Kant, 

KRV, § 15 B 130; o grifo é meu).  

Porém, o conceito de ligação inclui, além do conceito do diverso sensível e do ato 

de juntar, também o conceito de unidade contido nesta ligação. Desse modo, afirma Kant: 

“Ligação é a representação da unidade sintética do diverso” (Kant, KRV, § 15 B 131; o 

grifo é meu). Esta unidade possibilita e dá suporte à síntese e precede, segundo Kant, 

todos os conceitos de ligação e até mesmo as funções lógicas do juízo. Assim, conforme 

Kant: “Temos, pois, que buscar esta unidade mais alto ainda, a saber, no que já 

propriamente contém o fundamento da unidade de conceitos diversos nos juízos e, por 

conseguinte, da possibilidade do entendimento, mesmo no seu uso lógico” (Kant, KRV, 

§ 15 B 131; o grifo é meu).  

Como sabemos, Kant denominará esta estrutura unitária (eu penso) como 

apercepção pura, ou apercepção originária, ou ainda, unidade transcendental da 

autoconsciência76. Inicialmente, Kant nos indica o modo como ela se põe em seu status 

                                                           
75 “A dedução transcendental de todos os conceitos a priori tem, pois, um princípio a que deve obedecer 

toda a subsequente investigação e que é o seguinte: esses conceitos têm de ser reconhecidos como condições 

a priori da possibilidade da experiência (quer seja da intuição que nela se encontra, quer do pensamento)” 

(Kant, KRV, B 126; o grifo é meu).  
76 O termo apercepção provém da filosofia de Leibniz e indica a atividade do sujeito em contraposição à 

faculdade da sensibilidade, que é apenas receptiva.  “A segunda faculdade [em Kant] é o entendimento. 
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referencial: “O eu penso deve poder acompanhar todas as minhas representações; se 

assim não fosse, algo se representaria em mim, que não poderia, de modo algum, ser 

pensado, que o mesmo é dizer que a representação ou seria impossível ou pelo menos 

nada seria para mim” (Kant, KRV, § 16, B 132; o grifo é meu). 

 O eu penso, portanto, consiste em uma unidade que acompanha (ou pode 

acompanhar) todas as representações (e, portanto, todas as ligações sintéticas) produzidas 

pelo sujeito. Se não houvesse este cogito, este “ser para si” (em linguagem hegeliana) que 

acompanhasse as representações reportando-as a si, elas simplesmente não seriam 

representações, ou não seriam nada, ou melhor, não consistiriam em um ato mental de 

referência do sujeito ao objeto. Portanto, a unidade eu penso é originária, na medida em 

que possibilita a própria existência referencial das representações como conhecimentos 

do sujeito. O eu penso, por sua vez, refere-se a si como eu que pensa, pois reporta a si 

mesmo suas representações, de modo que sua reflexividade é inseparável da auto-

atribuição de suas representações. Há, portanto, aqui um recíproco condicionamento 

reflexivo das representações ao eu e deste às representações.  

Além disso, cabe destacar, que a expressão “deve poder” da passagem acima (§ 

16) indica precisamente a modalidade da necessidade da possibilidade, ou seja, a unidade 

do eu penso não necessariamente acompanha todos os atos mentais – não há uma presença 

consciente permanente – mas, o sujeito, que está implícito, pode referir a si suas 

representações e, então, é possível que sempre se torne consciente das mesmas 

reflexivamente e sempre que reflete sobre si, tem as representações como sua mediação. 

O cogito consiste, pois, em uma condição lógica presente no interior de nossa consciência, 

que implicitamente sempre contém uma autorreferência, na medida em que o eu está 

consciente e refere-se às suas representações77.            

                                                           
Kant chama a espontaneidade do pensamento de ‘entendimento’. Esta expressão provém da filosofia de 

Leibniz. O entendimento é a atividade de pensar, o eu mesmo, esta atividade é a pura apercepção da 

autoconsciência. Este completamente vazio, abstratamente vazio Eu é o que Eu sou. Aperceber é 

determinante em geral, enquanto perceber (Perzipieren) – outra expressão leibniziana – tem mais o 

significado de sentir ou representar” (Hegel, LHF, p. 224; o grifo é meu). 
77 Neste ponto de minha análise sobre a apercepção pura transcendental em Kant sigo, em linhas gerais, a 

interpretação de Henry Allison. Com efeito, o autor Henry Allison é quem evidencia esta “necessidade da 

possibilidade” e afirma que se trata de uma afirmação analítica pertencente ao princípio eu penso. Segundo 

ele, existe uma possibilidade de reflexão que acompanha todas as representações e esta possibilidade é o 

próprio eu penso, ou seja, há a possibilidade do eu voltar-se para si e tornar-se consciente de suas 

representações, mas não a necessidade de que o mesmo realize um ato reflexivo para representar (pensar) 

alguma coisa (Cf. Allison, 1992, p. 224-225; daqui em diante a tradução é minha). Robert Pippin (2001) 

refere-se a esta interpretação de Allison sobre a necessidade da possibilidade do eu penso tornar-se 

consciente de suas representações e diz que, neste caso, temos a apercepção como uma condição lógica do 

conhecimento. No entender de Pippin, esta consideração de Allison é muito importante, pois distingue a 

concepção kantiana de uma versão cartesiana do cogito, segundo a qual, toda consciência seria uma espécie 

de autoconsciência, que representaria objetos e ao mesmo tempo observaria sua atividade. Para Pippin, ao 

contrário, na versão kantiana da apercepção como condição lógica, a mente está habilitada para observar 
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Além deste caráter referencial do cogito, que pode reflexivamente acompanhar as 

representações pela apercepção ‘eu penso’, voltemos nosso olhar também para o modo 

como se caracteriza sua unidade. Em um primeiro momento, Kant caracteriza a unidade 

deste princípio como analítica, realçando a identidade numérica do eu consigo mesmo. 

Podemos entender em que consiste esta unidade referindo-a mais uma vez à unidade das 

representações. Assim, devemos entender primeiramente em que consiste, para Kant, 

propriamente, o conceito de pensar. Conforme Henry Allison, Kant entende o conceito 

de pensar sob a ideia de “uma multiplicidade de representações apreendidas como uma 

unidade (um pensamento singular complexo)” (Allison, 1992, p. 226; o grifo é meu). Ou 

seja, trata-se de um pensamento que abarca em si a síntese de um múltiplo, de modo que 

ele é um conjunto. Temos, então, uma reciprocidade, ou uma co-referência correlata entre 

o pensamento singular complexo e o sujeito unitário que o pensa. Afirma Allison:  

 

É este captar a multiplicidade como unidade o que provém de um 

‘sujeito logicamente simples’: sem tal sujeito, teríamos meramente a 

multiplicidade de elementos e não a concepção de sua unidade. Mas, 

sem o conceito de sua unidade, isto é, sem o pensamento da totalidade, 

não teríamos o conceito em questão. Em outras palavras: o rechaço do 

‘sujeito logicamente simples’ acarreta um rechaço das condições da 

identidade do pensamento (idem; o grifo é meu).  

 

Por conseguinte, o sujeito pode acompanhar todas as representações em suas 

respectivas unidades complexas como um único sujeito. Assim, por exemplo, o sujeito 

que pensa a representação A é o mesmo que pensa a representação B. De modo que não 

poderia haver o próprio pensamento, caso houvesse uma multiplicidade de sujeitos para 

cada representação específica. Neste caso, haveria apenas uma sequência de atos mentais 

e uma multiplicidade de representações dispersas sem significado – e não o pensamento 

propriamente dito, já que não haveria referência a um eu que os pensa. Já que há um eu 

que pensa, há, também, um pensamento singular complexo em referência.    

Para melhor caracterizar a unidade e identidade da apercepção pura, Kant a 

diferencia da autoconsciência empírica. Isso a fim de deixar bem claro que a 

autoconsciência pura não simplesmente acompanha ou se põe ao lado das representações 

que se dispõem sequencialmente umas às outras. Pois, para ele, isso seria especificamente 

obra da consciência empírica, que é dispersa e não se refere à identidade ideal do sujeito. 

                                                           
sua própria atividade representativa como uma “distinta habilidade, logicamente pressuposta como 

condição da experiência” (Pippin, 2001, p. 20). Em sua obra mais tardia, Pippin (2019) interpreta este 

“acompanhamento” da apercepção como uma reflexividade inerente à consciência, que sempre pode voltar-

se para si e que é fundamento de todos os juízos. Segundo Pippin, para Hegel, do mesmo modo, todo 

conhecimento judicativo é também reflexivo, ou seja, supõe a atividade da autoconsciência.  
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No caso da consciência empírica, a cada representação, haveria um eu reflexivo diferente: 

para a representação A, teríamos um ‘eu penso A’; para a representação B, um ‘eu penso 

B’ e assim por diante, sem que pudéssemos encontrar previamente uma unidade originária 

fundante. Desse modo, afirma Kant, “teria um eu tão multicolor e diverso quanto tenho 

representações das quais sou consciente” (Kant, KRV, § 16, B 134). Mas, para que 

possamos encontrar a identidade do sujeito nestas representações, é preciso que haja o 

encontro, ou a correlação entre a unidade das representações com a unidade da 

consciência. Este eu pensante é, portanto, único, singular e o mesmo na reflexão de todas 

as suas representações sintéticas na medida em que as pensa78.  

Kant afirma ainda que esta identidade numérica do sujeito, ou seja, sua unidade 

analítica, só é possível por meio da unidade sintética, ou seja, apenas porque opera-se a 

síntese do diverso das representações no interior da consciência pura é que o eu possui 

consciência de sua identidade. 

 

Só porque posso ligar numa consciência um diverso de representações 

dadas, posso obter por mim próprio a representação da identidade da 

consciência nestas representações; isto é, a unidade analítica da 

apercepção só é possível sob o pressuposto de qualquer unidade 

sintética (Kant, KRV, § 16 B 133- B 134). 

 

 Assim, para Kant, apenas porque posso ligar o diverso das representações em 

uma única consciência, posso obter, como resultado, a consciência da identidade e 

unidade do sujeito eu penso. Ou, em outras palavras, a consciência do eu penso como 

idêntico a si só é possível porque contém a síntese das representações. Afirma Allison: 

“Portanto, [o eu] não pode aperceber sua própria identidade como sujeito pensante sem 

que neste mesmo ato também unifique essas representações. Portanto, este ato contém 

necessariamente uma síntese” (Allison, 1992, p. 232).  

 Feitas estas considerações, convém tratar de um último ponto referente à 

consideração kantiana acerca do eu penso, que é aquele da apercepção como o princípio 

supremo de todo o uso do entendimento (§ 17). Já no final do parágrafo 15 – onde Kant 

tratara sobre “a possibilidade de uma ligação em geral” – Kant afirmara, como citado, 

que “temos, pois, que buscar esta unidade mais alto ainda”, de modo que ela possa 

fundamentar a própria possibilidade do entendimento79. Este ponto será de capital 

                                                           
78 Em uma passagem dos “Paralogismos”, temos: “Que o eu da apercepção e, por conseguinte, o eu em todo 

o pensamento seja algo de singular, que não se possa decompor numa pluralidade de sujeitos e que designe, 

por conseguinte, um sujeito logicamente simples, eis o que já se encontra no conceito do pensamento e é, 

consequentemente uma proposição analítica; mas tal não significa que o eu pensante seja uma substância 

simples, o que seria uma proposição sintética” (Kant, KRV, B 407).   
79 Ver páginas 76 e 77.  
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importância para a apreciação positiva de Hegel do argumento da “Dedução”. Vejamos 

como Kant desenvolve sua argumentação para sustentar que o eu penso é o mais alto 

princípio do conhecimento humano.  

 

O entendimento, falando em geral, é a faculdade dos conhecimentos. 

Estes consistem na relação determinada de representações dadas a um 

objecto. O objecto, porém, é aquilo em cujo conceito está reunido o 

diverso de uma intuição dada. Mas toda a reunião das representações 

exige a unidade da consciência na respectiva síntese. Por consequência, 

a unidade da consciência é o que por si só constitui a relação das 

representações a um objeto, a sua validade objetiva portanto, aquilo que 

as converte em conhecimentos, e sobre ela assenta, consequentemente, 

a própria possibilidade do entendimento (Kant, KRV, B 137, p. 136, § 

17).    

 

As duas primeiras afirmações atestam que (1º) o entendimento é a faculdade dos 

conhecimentos e (2º) que estes consistem na relação das representações a um objeto. Em 

relação à primeira afirmação, segundo Kant, cabe ao entendimento, e não à sensibilidade, 

o status de faculdade que produz o conhecimento, uma vez que, para Kant, “a simples 

forma da intuição sensível externa, o espaço, não é ainda conhecimento; oferece apenas 

o diverso da intuição a priori para um conhecimento possível” (Kant, KRV, B 137, § 17). 

Por conseguinte, a consciência é que deve reunir todas as representações dadas na intuição 

pura do espaço em si mesma, obtendo, portanto, a unidade das representações e 

transformando-as em conhecimentos80.  

Na segunda afirmação da passagem acima, Kant sustenta que ‘o conhecimento 

consiste na relação das representações a um objeto’. Ora, segundo ele, portanto, o 

conhecimento é uma relação daquilo que se representa com o objeto em questão. Este 

objeto, para Kant, contudo, não é a coisa em si mesma que se encontra dada externamente 

ao sujeito. “O objecto, porém, é aquilo em cujo conceito está reunido o diverso de uma 

intuição dada” (§17).  Desse modo, a representação deve estar de acordo com o conceito 

do objeto, em outras palavras, com a reunião de seus dados empíricos81.  

                                                           
80“Mas, para conhecer qualquer coisa no espaço, por exemplo, uma linha, é preciso traçá-la e, deste modo, 

obter sinteticamente uma ligação determinada do diverso dado; de tal modo que a unidade deste ato é, 

simultaneamente, a unidade da consciência (no conceito de uma linha), só assim se conhecendo 

primeiramente um objeto (um espaço determinado). A unidade sintética da consciência é, pois, uma 

condição objetiva de todo o conhecimento, que me não é necessária simplesmente para conhecer um objeto, 

mas porque também a ela tem de estar submetida toda intuição, para se tornar objeto para mim, porque de 

outra maneira e sem esta síntese o diverso não se uniria numa consciência” (Kant, KRV, B 138, § 18; o 

grifo é meu). Não se trata aqui, portanto, de um objeto como uma coisa alheia que determina o pensamento. 

Antes, o objeto é produto de determinadas condições epistêmicas subjetivas que se reúnem para formar o 

seu conceito.     
81 Conforme Allison, “esta definição reflete a ‘revolução copernicana’ de Kant: o discurso de primeira 

ordem referente aos objetos é recolocado por um discurso de segunda ordem acerca da concepção de um 
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A questão central no contexto destas duas primeiras afirmações é sobre o que irá 

operar estas relações de conhecimento do entendimento com o objeto. As representações 

sintetizam o dado empírico no conceito do objeto, mas, por si só, não operam esta relação; 

para Kant, deve existir algo que fundamenta esta relação. Para que elas sejam 

representações, ou seja, para que representem algo e se refiram a algo, tem que representar 

algo para alguém, ou seja, para um sujeito. Assim, cabe à consciência pura operar esta 

relação “das representações a um objeto” (§ 17). Desse modo, uma vez que (1º) o 

entendimento é a faculdade que produz conhecimentos e (2º) a consciência pura 

transcendental unifica em si as representações de modo que elas possam se referir 

cognitivamente aos objetos, conclui-se daí que a unidade da consciência constitui a 

validade objetiva das representações. Esta é, pois, a principal tese de Kant no argumento 

da “Dedução”, de maneira que ele está em condições de afirmar que “a unidade sintética 

da apercepção é o ponto mais elevado a que se tem de suspender todo o uso do 

entendimento, toda a própria lógica e, de acordo com esta, a filosofia transcendental; esta 

faculdade é o próprio entendimento” (Kant, KRV, B 134, §16, nota). 

Com esta exposição do argumento kantiano acerca da apercepção pura 

transcendental, estamos em condições de considerar a leitura de Hegel sobre este 

momento crucial da obra de Kant. Cumpre destacar que, inicialmente, Hegel aprecia o 

conceito da apercepção – o que ocorre, claro, seguido de suas críticas. Assim como em 

outros pontos do argumento, Hegel não simplesmente assimila os conceitos em questão. 

Antes, se apropria de alguns aspectos, introduzindo os conceitos kantianos no escopo de 

sua obra. Irei destacar, portanto, a seguir, alguns aspectos que considero de suma 

importância na interpretação de Hegel a fim de elucidar o processo histórico-filosófico 

da elaboração da gênese de sua concepção sobre a subjetividade lógica, enquanto conceito 

subjetivo.     

 

1.4.1 A unidade do eu e do conceito (Begriff)   

 

O primeiro aspecto da interpretação hegeliana sobre a apercepção pura 

transcendental de Kant diz respeito ao elogio de Hegel ao fato de Kant ter ultrapassado o 

que Hegel concebe como uma relação externa entre o entendimento e o eu: 

 

Se, de acordo com o modo comum, fala-se do entendimento que Eu 

tenho, entende-se com isso uma faculdade ou uma propriedade que está 

                                                           
objeto e das condições desta concepção (condições epistêmicas). Assim, pois, o significado do objeto 

permanecerá determinado pela análise destas condições” (Allison, 1992, p. 236).  



 

 

 

82 

na relação com o Eu como a propriedade da coisa está com a própria 

coisa -, com um substrato indeterminado que não é o verdadeiro 

fundamento e o determinante de sua propriedade. Segundo esta 

representação, eu tenho conceitos e o conceito, como eu também tenho 

um casaco, uma cor ou outras propriedades externas. - Kant ultrapassou 

essa relação externa do entendimento, enquanto faculdade dos 

conceitos e do próprio conceito, com o eu (Hegel, CL III, p. 45).  

 

Esta relação externa, para Hegel, seria uma relação própria à antiga concepção de 

sujeito que supunha este como um substância, ou substrato que possuía determinadas 

propriedades a ele agregadas, como vimos ser o caso na Antiga Metafísica82. Neste 

sentido, o termo “sujeito” inicialmente possuía o significado ontológico de algo que 

subjazia às suas propriedades e que era suposto por estas. Cabe destacar que Hegel faz 

esta afirmação a respeito da consideração kantiana justamente no início de sua “Doutrina 

do Conceito” – momento imediatamente posterior ao tratamento hegeliano sobre a 

substância na “Doutrina da Essência”. Assim, o conceito, para Hegel, suspende a relação 

sem liberdade própria da substancialidade e, para ele, foi Kant quem propriamente 

introduziu a noção conceitual acerca do eu, ou da subjetividade. De fato, Kant passa a 

conceber o sujeito não mais em termos de substância, como um ser que subjaz em si 

idêntico e para o qual os conceitos, ou o próprio entendimento mesmo, são suas 

propriedades no sentido de serem seus atributos83. 

 Todavia, Hegel sustenta ainda que Kant identifica o eu com o conceito, ou com 

as categorias. Assim, Hegel afirma logo na sequência, ainda no texto da “Doutrina do 

Conceito”, como já citei:  

 

Uma das intelecções mais profundas e corretas que se encontram na 

Crítica da razão pura é a de que a unidade que constitui a essência do 

conceito é conhecida como a unidade originária sintética da 

apercepção, como unidade do “eu penso”, ou da autoconsciência 

(Hegel, CL III, p. 45).     

 

A questão envolvida aqui no panorama deste eloquente elogio de Hegel é a 

identidade do conceito com o eu, ou autoconsciência. Na tessitura da obra de Hegel, este 

é um ponto importante de seu argumento, que liga-se, ainda, com a seguinte tese: “O 

                                                           
82 Ver tópico 1.1, “A Crítica à Metafísica”.  
83 Não somente na Ciência da Lógica, mas já na Fenomenologia, Hegel afirma: “segundo minha concepção 

– que só deve ser justificada pela apresentação do próprio sistema – tudo decorre de entender e exprimir o 

verdadeiro não como substância, mas também, precisamente, como sujeito” (Hegel, FE I § 17). Para Hegel, 

ultrapassar o conceito de substância e partir do ponto de vista da subjetividade conceitual é a exigência que 

uma verdadeira filosofia deve empreender. Irei tratar especificamente da passagem da substância para o 

conceito subjetivo – que Hegel denomina de “gênese imediata do conceito” – no capítulo 3, tópico 3.4.2. 

Como veremos, este ponto do argumento constitui um aspecto fundamental para compreendermos a 

autogênese da subjetividade lógica e o desvelamento do conceito.   
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conceito, na medida em que progrediu para uma existência tal que é, ela mesma, livre, 

nada mais é do que o Eu ou a autoconsciência pura” (Hegel, CL III, p. 44). Nesta frase, 

Hegel explicitamente identifica o eu com o conceito. E continua: “Certamente, eu tenho 

conceitos, quer dizer, conceitos determinados; mas, o Eu é o próprio conceito puro, que, 

enquanto conceito, chegou ao ser-aí” (idem; o grifo é meu). Hegel admite que o eu 

relaciona-se com conceitos, que os possui, que os julga enquanto sujeito cognoscente. 

Mas, para ele, o eu é o supremo conceito, é o conceito para si. Para Hegel, o eu é idêntico 

ao pensamento, ou idêntico ao conceito, pois, para simplesmente se dizer “eu”, deve se 

pensar como eu, daí a expressão: “eu penso” – o eu e o pensamento são, pois, inseparáveis. 

Admitir-se como uma unidade idêntica, significa abstrair-se de toda e qualquer sensação 

particular e pensar-se universalmente como uno; pensar-se, portanto, como eu. A 

identidade do eu aqui devém do pensamento e não de uma sensação particular que, ao 

contrário, abarca a multiplicidade. Esta tese de identificação do eu com o pensar é central 

na filosofia hegeliana e, sem dúvida, Hegel se baseia em Kant, que pensa o eu como puro 

pensamento e, em um largo sentido, podemos dizer que se inspira também em Descartes.  

Neste contexto, Longuenesse avalia que Hegel se baseia na compreensão kantiana 

da apercepção pura transcendental, uma vez que, para Kant, o eu penso é uma estrutura 

que está acima de aspectos psicológicos, ou empíricos do sujeito e Hegel, nesta 

perspectiva, louva a distinção kantiana entre a apercepção pura como princípio objetivo 

do conhecimento, daquela unidade simplesmente subjetiva da consciência (Cf. 

Longuenesse, 2017, p. 28). Assim, continua Longuenesse, Hegel também concebe o 

sujeito como uma universalidade idêntica pura e isento de determinações empíricas 

particulares, como o puro pensamento de si mesmo. 

No interior da filosofia hegeliana, o significado central desta tese é que a 

subjetividade possui uma estrutura conceitual universal – e não a estrutura do ser, ou da 

res abordada pela Antiga Metafísica. Ou seja, a subjetividade não é algo dado, não possui 

o status de uma substância e, ainda, não é um sujeito particular empírico, mas é a pura 

liberdade de relacionar-se interiormente, de refletir-se – tal como ocorre no interior do 

próprio pensamento que pensa a si mesmo84.  

 Neste sentido, reciprocamente, o conceito possui, também, a estrutura do eu, ou 

da subjetividade. E esta é a tese hegeliana que eu trato no presente trabalho: o conceito 

de conceito, em Hegel, significa subjetividade como uma internalidade autorreferente 

                                                           
84 Este aspecto puro do eu corresponde ao momento de sua universalidade, que Hegel aborda em sua 

“Doutrina do Conceito”, como um dos momentos da totalidade especulativa do conceito. Irei tratar sobre a 

natureza do eu em sua inter-relação especulativa no último tópico do capítulo 3.   
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singular e complexa. O conceito é para si, é reflexivo, é autopensamento – e não 

simplesmente, na visão de Hegel, uma representação abstrata, fruto de elementos 

recebidos exteriormente e que pertenceriam ao eu como um sujeito definido em oposição 

aos seus objetos, ou simplesmente como possuidor de seus pensamentos. Eu e conceito 

são, pois, estruturalmente idênticos – o conceito lógico possui a estrutura da 

subjetividade. Alfredo Ferrarin afirma que o eu, para Hegel, é um modo de autorrelação 

do pensamento. Segundo Ferrarin, o eu em Hegel possui uma universalidade concreta e 

uma autorrelação negativa e é considerado “não tanto como um sujeito individual 

pressuposto como um polo em si mesmo idêntico – mas, como uma dinâmica lógica 

interna ao pensamento” (Ferrarin, 2019, p. 18). 

 Assim, quando uso o termo “subjetividade lógica”, ou “conceito lógico 

subjetivo”, evidenciando estes termos como o foco de minha investigação genética no 

presente trabalho, estou me referindo precisamente a esta compreensão de Hegel da 

subjetividade como conceitualmente pura, universal e lógica – como já apontei também 

anteriormente. Não se trata, pois, do eu considerado empírica ou fenomenologicamente, 

ou mesmo do eu da Filosofia do Real. Antes, a subjetividade lógica, em Hegel, como 

conceito subjetivo, possui uma significação mais ampla e mais profunda que, inclusive, 

perpassa, ou fundamenta conceitualmente a compreensão de Hegel sobre o eu e até 

mesmo sobre a autoconsciência na Filosofia do Espírito Subjetivo e no início do Espírito 

Objetivo – lugares onde Hegel trata propriamente sobre a significação da subjetividade 

segundo o aspecto de sua realidade.   

A questão, entretanto, é que Hegel atesta que a origem desta tese de identidade 

entre o eu e o conceito encontra-se no contexto da filosofia kantiana, como vimos a 

respeito de sua afirmação de “uma das intelecções mais profundas e corretas que se 

encontram na Crítica da Razão Pura” (Hegel, CL III, p. 45). E podemos pensar: até que 

ponto Kant, de fato, sustenta que existe uma identidade entre o eu penso, ou a apercepção 

pura, e os conceitos? Até que ponto Kant afirma que a apercepção possui uma estrutura 

conceitual? Ponderando sobre o tema, me parece que Hegel acerta quando afirma que 

Kant ‘ultrapassou esta relação externa do entendimento’. Ou seja, Kant não pensa que o 

eu seja portador do entendimento como sua propriedade, aos moldes da relação da 

substância com os seus atributos – como vimos no início deste tópico. Neste sentido, Kant 

lançou uma nova ideia acerca da autoconsciência, ou subjetividade, quiçá ainda mais 

radicalmente que Descartes, na medida em que fala do eu como puro pensamento de si 
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mesmo85. Como veremos, esta noção influenciará decisivamente o pensamento do 

Idealismo Alemão sobre a subjetividade – que será pensada como uma estrutura 

conceitual autorreferente – como veremos no decorrer deste trabalho. No entanto, Kant 

permanece considerando o entendimento como faculdade da razão. Kant usa 

frequentemente o termo “VermÖgen” e afirma que a razão possui dois troncos do 

conhecimento86.  

Desta feita, me parece forçosa a afirmação de Hegel do início da “Doutrina do 

Conceito”, segundo a qual, Kant não enxerga o entendimento como uma faculdade da 

autoconsciência e que, desse modo, sustenta a unidade entre eu e conceito, ou entre eu e 

pensamento. Como vimos, para Kant, muito diferentemente, a unidade da 

autoconsciência fundamenta a unidade dos conceitos, sustenta a síntese operada por eles, 

mas ela não é, por si mesma, um conceito. Ferrarin destaca esta má interpretação de 

Hegel, nos mostrando que, desde Fé e Saber, Hegel opera esta identificação na filosofia 

kantiana entre o eu e a categoria. Conforme Ferrarin, porém, para Kant, o eu penso de 

modo algum consiste em uma categoria e há uma nítida diferença entre o eu e o conceito 

em sua filosofia (Cf. Ferrarin, 2019, p. 142-143).  

Enfim, esta identificação entre o eu e o conceito, ou entre o eu e o pensamento, de 

modo geral, é própria da concepção hegeliana – de modo que podemos dizer que Hegel 

se apropria daquilo que ele considera como um elemento especulativo fecundo no interior 

da filosofia kantiana e o desenvolve em seu próprio sistema.  

 

                                                           
85 Ainda que Descartes parta do pensamento como princípio de sua filosofia – como bem destaca Hegel em 

suas Lições, como vimos atrás – ele, não obstante, considerará em suas Meditações o eu como res (coisa), 

ou como substância.  
86 Como já apontei atrás, no tópico sobre “A distinção entre entendimento e razão”, em sua Filosofia do 

Espírito, Hegel critica contundentemente o significado do termo “faculdade”, pois ele implica que o sujeito 

possui forças autônomas umas ao lado das outras, de modo que o espírito seria concebido apenas como um 

agregado destas potencialidades. Além disso, segundo Hegel, a investigação das faculdades do espírito 

liga-se, em última instância, à investigação da própria possibilidade do conhecimento. Neste sentido, em 

sua Filosofia do Espírito, ao tratar do “Espírito Teórico”, Hegel aborda a filosofia kantiana e afirma: “Se 

em vez de ‘faculdades e forças’ se usar a expressão ‘atividades’, não fará no caso absolutamente a mínima 

diferença. O isolar das atividades faz igualmente do espírito apenas um ser-agregado, e considera sua 

relação como um relacionamento exterior, contingente. O agir da inteligência, enquanto espírito teórico, 

foi chamado ‘conhecer’; não no sentido de que, entre outras coisas, ele também conhece, mas além disso 

também intui, representa, lembra-se, imagina etc. Tal posição se liga, antes de tudo, ao ‘isolar’ das 

atividades do espírito, que foi acima criticado. Mas, além disso, se liga à grande questão da época 

moderna: se é possível conhecimento verdadeiro, isto é, o conhecimento da verdade; de modo que, se nos 

damos conta de que ele não é possível, renunciamos a esse esforço. Os numerosos aspectos, princípios, 

categorias, com os quais uma reflexão exterior faz inchar o âmbito dessa questão, encontram em seu lugar 

seu tratamento definitivo; quanto mais exteriormente o entendimento aqui procede, tanto mais se lhe torna 

difuso um objeto simples” (Hegel, v. III, § 445; o grifo é meu). Hegel conclui dizendo que o verdadeiro 

conhecimento investiga a própria efetividade da inteligência enquanto conhecer e não enquanto faculdade 

possível. Neste sentido, me parece que, para ele, apesar de sua leitura mais especulativa acerca de Kant no 

início da “Doutrina do Conceito”, é muito claro, para ele, que Kant concebe o entendimento como uma 

simples faculdade do conhecimento possível.   
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1.4.2 A identidade universal do eu, a multiplicidade sensível e o conceito   

 

Além deste elogio de Hegel à superação da relação substancial entre eu e 

entendimento, operada por Kant, destaco, em segundo lugar, a interpretação hegeliana 

acerca da relação da unidade do eu com a multiplicidade sensível e, também, com as 

categorias. Neste ponto do argumento, realizo um trânsito para o texto da Lógica da 

Enciclopédia. Cito novamente uma passagem de Hegel já aludida por mim no contexto 

de minha análise da interpretação de Robert Pippin (2001) em sua obra Hegel’s Idealism:  

 

Com o pensar ou o Eu, as coisas se passam de modo diretamente inverso 

do que sucede com o sensível, essente fora-um-do-outro e fora de si. O 

Eu é originariamente idêntico, uno consigo mesmo, e absolutamente 

Essente junto-de-si. Se eu digo: “Eu”, eis a relação abstrata para consigo 

mesmo, e o que nesta unidade está posto é por ela contaminado e 

mudado nela. O Eu, assim, é de certo modo o crisol e o fogo pelo qual 

a multiformidade indiferente é consumida e reduzida à unidade. É isso 

que Kant chama “apercepção pura”, para diferenciar da apercepção 

ordinária que em si acolhe o diverso como tal, enquanto a apercepção 

pura deve ser considerada como a atividade do “fazer-meu”. Com isso, 

sem dúvida, está agora expressa corretamente a natureza de toda 

consciência (Hegel, E, v. 1, § 42, adendo 1).   

 

A meu ver, o que está em jogo nesta passagem é, em primeiro lugar, que, para 

Hegel, o eu é originariamente idêntico consigo mesmo, de modo que possui inicialmente 

uma relação abstrata para si. Como eu disse mais acima87, a compreensão kantiana acerca 

da autoconsciência é decisiva para a discussão do Idealismo Alemão, de modo que Hegel, 

inclusive, pensa o eu, originariamente, como a pura identidade universal de si mesmo, 

como o puro pensamento, sem nenhuma interferência de elementos empíricos. Neste 

contexto, o eu deve ser entendido como idealidade (Idealität) e unidade contrariamente à 

matéria sensível, que permanece na exterioridade (Äusserlichkeit), no fora-um-do-outro. 

Esta compreensão, sem dúvida, é de matriz kantiana e Hegel deve a Kant a definição do 

eu como fundamentalmente conceitual em sua autorreferência e unidade, como, inclusive, 

vimos no tópico anterior.  

Além disso, em segundo lugar, o eu, como afirma Hegel na passagem acima, reduz 

tudo à sua unidade ideal, se pondo como identidade que faz seu o diverso sensível. Neste 

sentido, o eu, enquanto pensamento de si mesmo, é radicalmente distinto do eu 

simplesmente empírico, que não contém em seu interior uma unidade conceitual que o 

identifique em si mesmo e para si mesmo de modo universal em meio à multiplicidade 

                                                           
87 Ver página 85.  
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sensível. Portanto, o eu penso puro não se dissolve, ou não se mistura à matéria empírica, 

identificando-se com ela; antes, permanece em sua unidade idêntica, sendo comparado, 

assim, ao crisol e ao fogo que tudo reduz à unidade. Como se vê, Hegel remete esta 

descrição ao texto kantiano da “Dedução Transcendental das Categorias”, se referindo à 

distinção entre o eu puro e o eu empírico88.  

Como vimos, foi sobretudo se baseando no parágrafo 42 citado acima, que Robert 

Pippin chegou a afirmar em sua obra Hegel’s Idealism: the Satisfactions of Self-

Consciousness que Hegel admite e segue a estratégia kantiana de fundar tudo na 

autoconsciência: 

 

Infelizmente, não há muitas outras passagens que clarificam como 

Hegel pensa Kant avançando de uma consideração sobre a natureza 

aperceptiva da experiência para uma abordagem da natureza específica 

da unidade da experiência que é determinada idealmente pelo sujeito. 

Entretanto, é claro, com efeito, que ele aceita, de modo geral, a 

altamente plausível e bem conhecida versão da estratégia kantiana. 

Uma vez que seu verdadeiro termo para consciência é ‘ser-para-si’, é 

claro que ele aceita completamente que deve haver uma unidade da 

apercepção em toda relação consciente entre sujeito e objeto (Pippin, 

2001, p. 34; o grifo é meu).  

 

O problema da interpretação de Pippin neste ponto, a meu ver, é que ele 

empreende uma leitura forte que, de certo modo, ultrapassa o sentido do que Hegel afirma. 

Como eu disse acima, na passagem do parágrafo 42 está em jogo: (1º) a compreensão 

hegeliana da unidade conceitual e abstrata do eu consigo mesmo e (2º) a relação de 

idealidade que o eu mantém com a matéria sensível exterior, se pondo como identidade 

que idealiza em seu interior a multiplicidade do fora-um-do-outro da sensibilidade. Disso 

não se segue, para mim, que o eu seja o determinante da experiência no sentido da 

‘conhecida versão da estratégia kantiana’. Pois, a conhecida versão da estratégia kantiana, 

como sabemos, é fundamentar o conhecimento nas formas a priori do sujeito 

transcendental. Além disso, Pippin afirma ainda que há, na passagem em questão, uma 

consideração da ‘unidade da experiência que é determinada idealmente pelo sujeito’. Ora, 

em Hegel, como veremos ainda em diferentes momentos deste trabalho, não é o caso que 

experiência, ou o processo do conhecimento, seja fundamentado, ou determinado pelo 

sujeito de modo unilateral. Antes, para Hegel, há uma unidade mais substancial que 

                                                           
88 Kant faz esta distinção no parágrafo 18 de sua Crítica da Razão Pura: “A unidade transcendental da 

apercepção é aquela pela qual todo o diverso dado numa intuição é reunido num conceito do objeto. Diz-

se, por isso, que é objectiva e tem de ser distinguida da unidade subjectiva da consciência, que é uma 

determinação do sentido interno, pela qual é dado empiricamente o diverso da intuição para assim ser 

ligado” (Kant, KRV, B 139).   
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subjaz à relação do sujeito com o objeto e esta unidade é, propriamente falando, a ideia. 

É a partir desta unidade, então, que o sujeito conhece – tanto que, na Lógica, Hegel trata 

do “conhecimento” no capítulo da ideia e também, na Filosofia do Espírito, Hegel aborda 

o espírito teórico depois de sua análise sobre a autoconsciência feita na Fenomenologia 

da Enciclopédia. Ou seja, para Hegel, o conhecimento não parte da oposição do sujeito e 

objeto. Não há, portanto, uma determinação unilateral pela parte do sujeito no processo 

de conhecimento. Há, muito diferentemente, a atuação do universal (enquanto 

pensamento de pensamento) que abarca a verdade do real em si mesmo (Cf. Hegel, E, v. 

I, § 23; § 24) e da efetividade (Cf. Hegel, E, v. I, § 6).    

Mas, o meu interesse no presente trabalho não é considerar o processo de 

conhecimento e a relação do eu pensante com o objeto e/ou com a multiplicidade sensível 

em Hegel – isso ultrapassaria minhas pretensões e mereceria um trabalho à parte. De outro 

modo, sublinho neste tópico a debatida passagem do parágrafo 42 e a famosa 

interpretação de Robert Pippin a respeito somente a fim de considerar, mais 

especificamente, o que Hegel considera pela natureza da subjetividade, ou do eu, no 

contexto de sua interpretação da apercepção pura kantiana. Assim, destaco apenas de 

modo geral para a compreensão de Hegel (a) do caráter puro e universal do eu, em um 

primeiro sentido e (b) do caráter ideal e unitário deste eu em relação à sensibilidade89.         

Além disso – e este é o ponto que eu gostaria de ressaltar a partir de agora – em 

minha visão, estas considerações de Hegel feitas no parágrafo 42 da Enciclopédia 

precisam ser contextualizadas no interior do argumento mais amplo de sua interpretação 

acerca da filosofia kantiana e, mais especificamente, de sua visão sobre a apercepção pura 

transcendental e da função dos conceitos puros do entendimento em relação com a 

mesma. Assim, para mim, como já disse em mais de um momento, Hegel considera que 

a concepção de Kant sobre a apercepção pura contém dois lados, ou sofre um revés e 

                                                           
89 A idealidade do eu, para Hegel, é justamente esta capacidade de introduzir em seu interior toda a 

exterioridade encontrada na natureza e transformá-la em unidade: partindo da experiência, o universal se 

eleva à pura forma do pensamento e, em última instância, o transforma em conceitos (Cf. Hegel, E, v. I, § 

20). Mas, esta atividade não é somente teórica, ou relativa à cognição do eu, para Hegel. Como ele diz: 

“Essa suprassunção da exterioridade – suprassunção que pertence ao conceito do espírito – é o que temos 

chamado sua idealidade. Todas as atividades do espírito nada são a não ser maneiras diversas da 

recondução do que é exterior, à interioridade que é o espírito mesmo; e só mediante essa recondução, 

mediante essa idealização ou assimilação do exterior, vem a ser, e é, o espírito. Ao considerar o espírito um 

pouco mais de perto, encontramos, como sua determinação primeira e mais simples, a determinação de que 

é [um] Eu” (Hegel, E, v. III, § 381, adendo; o grifo é meu). O conceito de idealidade, desse modo, é 

fundamental para compreendermos o significado hegeliano do conceito de subjetividade, dado que esta, 

como interioridade autorreferente, idealiza todo o material externo em seu interior. Neste sentido, para 

Hegel, até mesmo os animais já possuem uma idealidade (Cf. Hegel, E, v. II, § 350, adendo). Irei tratar 

mais especificamente da determinação da idealidade como constitutiva da significação lógica do conceito 

subjetivo no capítulo 3, ao abordar o ser-para-si e a infinitude especulativa.    
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decai, passando a tratar o eu penso não mais como a identidade originária, mas, sim, como 

passivo em relação ao dado empírico (Cf. Hegel, CL III, p. 46).  

Neste sentido, vejo como necessário empreender uma análise mais ampla sobre o 

tema da interpretação de Hegel acerca da apercepção pura transcendental e contextualizar 

mais largamente as afirmações de Hegel do parágrafo 42 da Enciclopédia, mostrando, 

inclusive, como a tese de Pippin sobre o transcendentalismo de Hegel não procede. 

Assim: (1º) irei contextualizar as afirmações do parágrafo 42, relacionando-as às 

considerações de Hegel imediatamente subsequentes do próprio parágrafo em questão e, 

em seguida, às afirmações da Introdução da “Doutrina do Conceito”, onde Hegel explicita 

sua “frustração” por constatar que a consideração kantiana sobre a apercepção contém, 

na verdade, dois lados. (2º) irei mostrar que também na Fenomenologia do Espírito 

ocorre, inicialmente, a apropriação de Hegel da unidade pura e universal da 

autoconsciência em Kant, mas, em seguida, há uma suspensão imanente desta unidade 

que Hegel irá considerar como vazia; (3) e, em terceiro lugar, irei mostrar que Hegel, em 

seu sistema maduro, parte da suspensão do “ponto de vista da consciência”, como já 

vimos, e, portanto, não irá mais considerar o eu como autoconsciência em sua relação 

externa e fixa com o objeto sensível, mas, sim, irá tratá-lo inscrito no interior do puro 

elemento do pensamento e, portanto, irá abordar o eu – como destaquei no tópico anterior 

– como conceito, isento de oposição com o elemento empírico. Além disso, Hegel irá 

criticar Kant por defender uma relação simplesmente externa do eu com as categorias 

puras. Nestes três momentos de minha análise, irei frisar que a crítica de Hegel a Kant no 

que tange ao conceito da apercepção pura transcendental, ou da autoconsciência pura, se 

renova segundo o contexto da argumentação, mas que, entretanto, permanece a mesma 

segundo sua essência, qual seja, a de que a consideração kantiana se encerra como um 

Idealismo Subjetivo. Já adianto que irei me servir de muitas citações da obra hegeliana 

para buscar sustentar minha interpretação de que Hegel opera uma reelaboração do 

conceito kantiano de subjetividade – o qual, inclusive, Hegel critica reiteradamente, como 

mostrarei – e não que Hegel segue Kant em sua perspectiva transcendental, como afirma 

Pippin.     

Enfim, toda esta discussão – e também aquela do tópico 1.4.3, em que irei tratar 

sobre a unidade absoluta entre eu, conceito e objeto (Objekt) – será de fundamental 

importância para evidenciar aquilo que constitui o que chamo de “gênese externa” do 

conceito lógico de subjetividade em Hegel. Pois, em minha visão, a interpretação 

hegeliana da teoria kantiana acerca da apercepção pura transcendental constitui um ponto 



 

 

 

90 

importantíssimo de elaboração conceitual do significado especulativo de sujeito no 

interior da Lógica de Hegel.    

         

1.4.2.1 A interpretação de Hegel dos dois lados da consideração kantiana sobre a 

apercepção pura transcendental  

 

Na sequência imediata da passagem do parágrafo 42 da Enciclopédia que analisei 

acima, temos:  

 

Mas, ao mesmo tempo, há que notar que não é a atividade subjetiva da 

consciência-de-si que introduz a unidade absoluta na multiformidade. 

Melhor, essa identidade é o absoluto, o verdadeiro mesmo. É, por assim 

dizer, bondade do absoluto deixar as singularidades irem ao seu gozo-

de-si; e é o próprio Absoluto que as reconduz à unidade absoluta (Hegel, 

E, v. I, §42, adendo 1; o grifo é meu).  

 

 

Como se vê, para Hegel, não é a consciência-de-si a responsável por unificar e 

conferir o status de verdade à multiplicidade do elemento sensível – como parecia ser o 

caso quando líamos mais acima no mesmo parágrafo 42 que “o Eu é, assim, de certo 

modo o crisol e o fogo pelo qual a multiformidade indiferente é consumida e reduzida à 

unidade” e quando Pippin sustenta que “a unidade da experiência é determinada 

idealmente pelo sujeito” (Pippin, 2001, p. 34). Hegel afirma na passagem acima que é 

tarefa do absoluto reconduzir a multiplicidade sensível à sua unidade. Ora, mas de que 

absoluto se trata? Com efeito, para Hegel, o absoluto não é um sujeito, algo que possa 

agir por sua vontade. Antes, consiste em uma estrutura lógica, como vimos atrás90. Neste 

sentido, devemos pensar o absoluto no interior do sistema de Hegel como algo que 

ultrapassa a concepção subjetivista do eu, ou da autoconsciência como determinantes e 

como fundamento da verdade. O absoluto, como ideia – unidade imanente entre conceito 

subjetivo e objetividade (Objektivität) – subjaz, no sentido de sua prioridade constitutiva, 

à própria existência da consciência-de-si subjetiva. Assim, é muito claro que Hegel 

suspende o ponto de vista transcendental kantiano e instaura o ponto de vista absoluto do 

conceito e da ideia, de modo que, para nosso autor, a subjetividade, em seu sistema 

maduro, não se limita à forma da autoconsciência, mas ao eu enquanto conceito. Na 

Lógica, portanto, não encontramos o esquema kantiano de separação e oposição entre a 

autoconsciência e a matéria sensível, donde a primeira pudesse receber passivamente os 

dados empíricos, unificando-os e remetendo-os a si para, então, conferir a eles o status de 

                                                           
90 Ver tópico 1.2.1, “O pensamento puro como princípio e objeto da filosofia”.  



 

 

 

91 

verdade. Por isso, Hegel afirma que ‘não é a atividade subjetiva da consciência-de-si que 

introduz a unidade absoluta na multiformidade’. Diferentemente, para Hegel, é trabalho 

do absoluto, ou seja, da ideia, enquanto unidade do conceito com o objeto, de conferir 

unidade verdadeira ao ser sensível. E assim, para Hegel, a verdade é, mais precisamente, 

o acordo do conceito consigo mesmo enquanto inscrito no puro elemento do pensamento 

que superou a oposição do pensar com o objeto dado externamente. Em suas palavras:    

 

Chamamos comumente ‘verdade’ a concordância de um objeto com 

nossa representação. Temos, nesse caso, como pressuposição, um 

objeto ao qual deve ser conforme nossa representação sobre ele. No 

sentido filosófico, ao contrário, verdade significa – [se for] expressa em 

geral abstratamente – concordância de um conteúdo consigo mesmo. 

Assim, isto é uma significação da verdade totalmente diversa da 

mencionada anteriormente (Hegel, E, v. I, § 24, adendo 2).   

 

Hegel, desse modo, em minha visão, suspende o ponto de vista transcendental 

kantiano, segundo o qual, o eu, enquanto autoconsciência, unifica o múltiplo sensível e o 

remete à sua unidade. Antes, o eu só pode ser concebido no interior da unidade absoluta 

e pura do pensar enquanto ideia. E é este puro pensamento que ‘introduz a unidade 

absoluta na multiformidade’, ou seja, que subjaz à atuação subjetiva do eu enquanto 

pensante, mas que não se põe em oposição à realidade empírica.    

Neste contexto, Hegel ainda segue em sua consideração sobre a apercepção pura 

transcendental e sustenta no 2º adendo91 do parágrafo 42 que: “Kant designou contudo 

essa unidade da consciência-de-si somente como transcendental e entendeu com isso que 

ela era apenas subjetiva, e que não pertencia também aos objetos mesmos, tais como são 

em si” (Hegel, E, v. I, § 42, adendo 2). Ora, é muito claro que Hegel não assume “a bem 

conhecida versão da estratégia kantiana”, como pretende Pippin. Basta prosseguir na 

leitura e considerar as afirmações subsequentes de Hegel após o seu inicial elogio feito 

no 1º adendo do parágrafo em questão acerca da expressão de Kant a respeito da natureza 

de toda a consciência. Com efeito, como já afirmei diversas vezes, me parece que Hegel 

concorda com Kant quanto à definição da autoconsciência considerada em si mesma, 

como uma unidade originariamente idêntica e pura e que, neste sentido, se distingue da 

natureza multiforme e dispersa do elemento sensível. Assim, a autoconsciência é pura, na 

visão de Hegel, porque é pensamento de si mesma. Entretanto, disso não se segue que 

Hegel vai com Kant até o final, ou que assuma todos os conceitos que envolvem o 

                                                           
91 Os adendos dos parágrafos correspondem às anotações de trechos das aulas de Hegel e foram adicionados 

às edições postumamente. Contudo, foram revisados criticamente, de modo que, em meu entender, servem 

de base fidedigna para alcançarmos o sentido do pensamento de Hegel.   
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argumento kantiano. Pois, para Hegel, admitir a autoconsciência simplesmente como 

subjetiva e em contraposição tanto ao elemento empírico externo, quanto à verdade das 

coisas em si mesmas é, para Hegel, sustentar o ponto de vista de um Idealismo Subjetivo. 

E, para Hegel, ao contrário, há um monismo, ou uma unidade absoluta que subjaz ao 

processo do conhecimento.  

Hegel prossegue ainda no referido parágrafo 42 da Enciclopédia:  

 

Ora, ainda que as categorias (como, por exemplo, unidade, causa e 

efeito etc.) já pertençam ao pensar enquanto tal, contudo daí não se 

segue, de modo algum, que elas por isso sejam simplesmente algo 

nosso, e não também determinações do objeto mesmo. Ora, esse deve 

ser o caso, segundo a compreensão de Kant; e sua filosofia é idealismo 

subjetivo, na medida em que o Eu (o sujeito cognoscente) forneceria 

não somente a forma, mas também a matéria do conhecimento; a forma 

enquanto [sujeito] que pensa, e a matéria enquanto [sujeito] que sente 

(Hegel, E, v. I, § 42, adendo 3; o grifo é meu).      

 

Para Hegel, portanto, Kant se equivoca em um duplo sentido: tanto por contrapor 

a consciência-de-si ao elemento empírico e conferir a ela a função suprema de unificar 

este elemento, carregando consigo, portanto, o status de atribuição de verdade – o que 

vimos que, para Hegel, é função do absoluto, ou do conceito em sua forma absoluta. 

Quanto, por sua vez, por atribuir a esta consciência apenas o conhecimento de fenômenos 

empíricos, retirando dela a capacidade de conhecer os objetos em si mesmos. Neste duplo 

sentido, portanto, para Hegel, a filosofia kantiana caracteriza-se como Idealismo 

Subjetivo e a apercepção pura não possui, portanto, um significado absoluto de plena 

unidade com o objeto. Para reforçar um pouco mais o que estou sustentando, cito ainda 

uma passagem da “Divisão Geral da Ciência da Lógica”: 

 

Seu pensamento principal [o de Kant – J.S] consiste em reivindicar as 

categorias para a autoconsciência, como Eu subjetivo. Em virtude dessa 

determinação, a perspectiva permanece no interior da consciência e da 

sua oposição e tem fora do empírico do sentimento e [do empírico] da 

intuição ainda algo que resta, que não está posto e determinado pela 

autoconsciência pensante, uma coisa em si, algo estranho e exterior ao 

pensar; embora seja fácil de compreender que um tal abstrato como a 

coisa em si é ele mesmo um produto do pensar e, com efeito, do pensar 

abstratizante (Hegel, CL I, p. 65).   

   

Gostaria ainda de lançar mais uma luz sobre a debatida passagem do parágrafo 42 

da Enciclopédia, me remetendo agora ao argumento de Hegel da Introdução da “Doutrina 

do Conceito”. Neste texto, encontramos mais explicitamente a consideração de Hegel de 

que a concepção kantiana sobre o conceito e a apercepção é dúbia. Na visão de Hegel, a 
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concepção kantiana sofre um revés, na medida em que inicialmente parece intuir o 

significado verdadeiro da apercepção, que consistiria em uma estrutura absoluta em sua 

unidade conceitual92, mas, entretanto, decai em seguida ao sustentar que esta estrutura é, 

na verdade, simplesmente subjetiva e que o conceito é, em última instância, sujeito à 

recepção externa do dado empírico. Em suas palavras:  

 

A referida apresentação kantiana contém ainda dois lados que 

concernem ao conceito e tornam necessárias algumas observações 

ulteriores. Em primeiro lugar, os estágios do sentimento e da intuição 

antecedem o estágio do entendimento, e uma proposição essencial da 

filosofia transcendental kantiana consiste em afirmar que os conceitos 

sem intuições são vazios e somente têm validade como relações do 

multíplice dado pela intuição. Em segundo lugar, o conceito foi 

indicado como o elemento objetivo do conhecimento, portanto, como a 

verdade. Mas, por outro lado, o conceito é tomado como algo 

meramente subjetivo, do qual a realidade – sob a qual é preciso entender 

a objetividade, já que ela é contraposta à subjetividade – não pode ser 

extraída; e, em geral, o conceito e o lógico são explicados como algo 

apenas formal, que, por abstrair do conteúdo, não conteria a verdade 

(Hegel, CL III, p. 46; o grifo é meu).   

 

Na visão de Hegel, portanto, Kant chega perto de elaborar uma visão especulativa 

sobre o conhecimento, a autoconsciência e o conceito, uma vez que chega a indicar o 

conceito como o elemento objetivo do conhecimento e, portanto, como o critério da 

verdade. No entanto, pondera Hegel, Kant sustenta, na mesma medida, que o conceito (e, 

em última instância, a autoconsciência transcendental) é meramente subjetivo, pois que é 

algo simplesmente formal e contraposto à realidade objetiva. Assim, há uma dualidade 

inscrita nesta relação e o que, na visão de Hegel, faz a consideração kantiana recair ao 

nível da pura descrição empirista e psicológica. Novamente destaco uma passagem: 

 

Seja como forem configuradas as formas que antecedem o conceito, o 

que importa é, em segundo lugar, a relação com as mesmas na qual o 

conceito é pensado. Essa relação é assumida tanto na representação 

psicológica comum quanto na filosofia transcendental kantiana no 

sentido de que a matéria empírica, o multíplice da intuição e da 

representação, primeiramente estão aí por si e, então, o entendimento 

lhes sobreviria, traria unidade aos mesmos e os elevaria por abstração à 

forma da universalidade. Desta maneira, o entendimento é uma forma 

por si vazia que em parte adquire realidade apenas por meio daquele 

conteúdo dado, em parte abstrai dele, a saber, deixa-o de lado como 

algo inútil, mas inútil apenas para o conceito. Em um e no outro atuar o 

conceito não é o independente, não é o essencial e o verdadeiro daquela 

                                                           
92 Esta interpretação da “intuição inicial” de Kant sobre o verdadeiro sentido do eu, ou da apercepção, pode 

ser encontrada na já citada passagem em que Hegel sustenta que: “Uma das intelecções mais profundas e 

corretas que se encontram na Crítica da Razão Pura é a de que a unidade que constitui a essência do 

conceito é conhecida como a unidade originária sintética da apercepção, como unidade do ‘eu penso’, ou 

da autoconsciência” (Hegel, CL III, p. 45).     
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matéria que o antecede, a qual é, antes, a realidade em si e para si, que 

não pode ser extraída do conceito (Hegel, CL III, p. 48; o grifo é meu).       

 

O problema, desse modo, não é que o eu e o conceito se relacionem com o 

elemento empírico. A questão é, antes, como ocorre esta relação. Para Hegel, o elemento 

empírico não é dado e não possui uma existência por si independentemente do conceito. 

Antes, o elemento empírico só possui significado no conceito e pelo conceito93. Como 

vimos atrás, ainda no parágrafo 42, para Hegel, a verdade das coisas reside no Absoluto, 

na ideia, e não nos objetos considerados isoladamente – o que caracterizaria um Realismo 

– e tampouco na autoconsciência pensada unilateralmente em relação ao objeto – o que 

consistiria em um Idealismo Subjetivo. A filosofia kantiana, para Hegel, configuraria uma 

mistura de ambas as percepções: ela inscreve-se tanto em uma perspectiva empirista 

realista que sustenta a realidade em si e por si do mundo sensível, quanto em uma 

perspectiva subjetivista que sustenta a autoposição do sujeito cognoscente em 

contraposição à multiplicidade sensível. Acrescente-se ainda que este mundo sensível é 

isento de verdade, apenas fenomênico, e o sujeito não consegue alcançar a verdade em si 

mesma das coisas. 

Assim, para Hegel, ainda que Kant inicialmente descreva com veracidade a 

natureza da autoconsciência, mostrando que ela consiste em uma identidade originária 

que reduz tudo à sua relação consigo mesma, ele, por outro lado, considera que Kant erra 

ao sustentar, em seguida, que esta autoconsciência permanece vazia frente aos objetos 

que ela não conhece em si mesmos.  

 

1.4.2.2 A autoconsciência na Fenomenologia do Espírito  

 

                                                           
93 “A filosofia, porém, fornece a visão conceitualizada daquilo que fundamenta a realidade do ser sensível 

e antepõe ao entendimento aqueles estágios do sentimento e da intuição, da consciência sensível, etc., na 

medida em que eles são, no devir do entendimento, suas condições, mas apenas o são no sentido de que o 

conceito surge a partir de sua dialética e nulidade como seu fundamento, mas não no sentido de que ele 

estaria condicionado pela realidade deles. Portanto, o pensar abstrativo não tem de ser considerado como 

mero deixar de lado a matéria sensível, a qual, por causa disso, não sofreria prejuízo em sua realidade, mas 

é, antes, o suprassumir e a redução da matéria sensível, enquanto mero aparecimento, ao essencial, o qual 

se manifesta somente dentro do conceito” (Hegel, CL III, p. 49; o grifo é meu). E ainda: “Um equívoco 

principal aqui imperante é a ideia de que o princípio natural ou o início do qual se parte no desenvolvimento 

natural ou na história do indivíduo que forma a si mesmo seria o verdadeiro e o primeiro no conceito. A 

intuição ou o ser são certamente, segundo a natureza, o primeiro ou a condição para o conceito, mas nem 

por isso eles são o incondicionado em si e para si; ao contrário, no conceito se suprassume sua realidade 

e, com isso, simultaneamente, a aparência que eles tinham enquanto real condicionante” (idem; o grifo é 

meu).    
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Neste tópico, opero um trânsito e passo a considerar a interpretação de Hegel 

acerca da autoconsciência em Kant na Fenomenologia do Espírito94.  

A questão de Hegel nesta obra não é sobre a relação do eu com o pensamento, ou 

com o conceito, mas, nela, Hegel está interessado em investigar as experiências da 

formação da consciência, desde a sua forma mais primitiva, como consciência sensível, 

até chegar ao saber absoluto, passando por diversas figuras em que se opera um método 

dialético imanente de desenvolvimento. Pode-se dizer que o fundo de toda esta discussão 

é epistemológica, ou seja, relativa ao conhecimento e à formação do fundamento mais 

alto do saber, que é o saber absoluto. Entretanto, a Fenomenologia aborda também, a meu 

ver, temas práticos, morais e políticos relativos à formação (Bildung) do sujeito 

consciente de si. Embora a Fenomenologia do Espírito possua um registro de discussão 

totalmente específico em relação à Lógica, que é prioritariamente, o foco de meu estudo 

no presente trabalho, julgo que posso realizar um trânsito para o seu registro me focando 

especificamente na consideração do tema da natureza da autoconsciência, sem que eu 

entre, para isso, nos meandros argumentativos da obra que ultrapassam meu interesse. 

 Nesta medida, penso que, na Fenomenologia – tanto a de 1807, quanto a da 

Enciclopédia – Hegel assume, em certa medida, a concepção kantiana acerca da 

autoconsciência como pura identidade para si que dissolve em seu interior todo elemento 

empírico, ou toda diferença externa. No entanto, Hegel, em seguida, suspende esta 

                                                           
94 A Fenomenologia do Espírito é uma obra pré-sistemática, escrita em 1807. Pode-se considerá-la como 

uma Introdução ao sistema maduro, que configura-se triadicamente como Lógica, Natureza e Espírito – as 

duas últimas partes correspondendo ao que se denomina de Filosofia do Real. Com efeito, Hegel afirma no 

“Conceito Geral da Lógica”, como já citei atrás (ver página 54), que “o conceito da ciência pura e sua 

dedução” são pressupostos na Lógica, uma vez que a Fenomenologia já se incumbiu de deduzir o saber 

absoluto, ou a plena adequação do pensamento com o objeto (Cf. Hegel, CL I, p. 52). Mas, até atingir-se 

este saber, a Fenomenologia operava com o par de oposição entre a consciência e os objetos. Neste sentido, 

a Lógica pressupõe a libertação desta oposição. Ademais, há também a “Fenomenologia do Espírito” que 

fora incorporada no sistema maduro no interior da Filosofia do Espírito Subjetivo da Enciclopédia. Este 

capítulo retoma resumidamente apenas algumas passagens da obra pré-sistemática de 1807. 

Especificamente, os momentos da “consciência”, da “consciência-de-si” e da “razão”. Estes momentos, a 

meu ver, são cruciais na discussão de Hegel com a concepção kantiana (e também fichtiana) acerca do 

significado da consciência, ou do eu, em sua relação com o objeto sensível. Com base nestes apontamentos, 

portanto, parto dos seguintes pontos de vista: (a) a Ciência da Lógica suspendeu o ponto de vista da 

consciência – como o próprio Hegel o afirma explicitamente e como já apontei atrás. Neste sentido, a Lógica 

não trata o conceito de eu, ou de subjetividade, nos termos de uma autoconsciência fenomenológica que se 

encontra em oposição ao objeto, mas apenas do eu puro, como conceito subjetivo, inscrito no elemento do 

pensamento absoluto; (b) No sistema maduro, o lugar específico para a compreensão do conceito de 

autoconsciência real é na “Fenomenologia do Espírito” da Filosofia do Espírito Subjetivo, como um meio 

termo entre a “Antropologia” e a “Psicologia” e que configura, desse modo, a relação do espírito subjetivo, 

enquanto autoconsciência, com os objetos. Este momento é aquele da oposição, ou da dualidade do espírito 

subjetivo; (c) há, a meu ver, uma coincidência da abordagem de Hegel na “Fenomenologia do Espírito” do 

sistema maduro com aquela de 1807, onde Hegel trata do desenvolvimento da consciência em 

autoconsciência e depois como razão. Desse modo, abordo os dois textos em conjunto quando trato do tema 

da autoconsciência fenomenológica em Hegel e de sua interpretação das concepções de Kant e de Fichte 

sobre o tema, ainda que a Fenomenologia de 1807 consista sobremaneira em uma obra de referência muito 

mais detalhada para àquela da Filosofia do Espírito Subjetivo.  
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identidade inicial da autoconsciência e confere a ela um contorno mais concreto, na 

medida em que não a considera como simplesmente abstrata, mas em unidade com o seu 

objeto. Isso se explicita, como mostrarei abaixo, no desenvolvimento imanente das 

figuras da consciência e da consciência-de-si. Desse modo, em meu entender, na 

Fenomenologia, temos tanto uma crítica imanente de Hegel à concepção kantiana da 

autoconsciência, ou do eu puro, quanto também, como veremos, críticas diretas a Kant e 

a Fichte por conceberem o conceito puro de autoconsciência como simplesmente abstrato 

e vazio e, portanto, como contraposto ao objeto (Gegenstand ). É nesta medida, que Hegel 

acusa a filosofia kantiana, e também a de Fichte, de Idealismo Subjetivo. Assim, buscarei 

mostrar neste tópico este movimento de concordância inicial com as perspectivas 

kantiana e fichtiana e a consequente suspensão imanente da universalidade abstrata da 

autoconsciência, seguida da acusação de Hegel de que as filosofias de Kant e de Fichte 

são, na verdade, um Idealismo Subjetivo. Esta análise me servirá para clarificar ainda 

mais os termos da interpretação de Hegel acerca da apercepção pura em Kant e como 

nosso autor, mesmo que elogie a concepção kantiana sobre a unidade transcendental da 

autoconsciência (como ele o faz inicialmente no parágrafo 42 da Enciclopédia), assume 

posteriormente, que é preciso superar o ponto de vista unilateral e subjetivista próprio de 

uma perspectiva fenomenológica. Vejamos.    

Particularmente na “Fenomenologia” da Enciclopédia – um estudo que se situa 

entre a “Antropologia” (estudo sobre a alma) e a “Psicologia” (estudo sobre a inteligência 

e vontade) – Hegel sustenta que a autoconsciência primeiramente é pura e mantém 

consigo uma relação abstrata e universal de identidade. Segundo Hegel, sua forma é 

“eu=eu” em uma clara referência ao eu fichtiano95: 

 

Na expressão Eu=Eu se exprime o princípio da absoluta razão e 

liberdade. A liberdade e a razão consistem em que eu me eleve à forma 

do eu=eu, que eu reconheça tudo como o meu, como Eu; e que apreenda 

cada objeto no sistema que sou eu mesmo (Hegel, E, v. III, § 424, 

adendo).  

 

Muito claramente, nesta passagem destacada, há uma forte concepção idealista, 

pela qual, Hegel eleva o eu e sua estrutura reflexiva a um patamar de primordialidade 

frente a qualquer objeto particular. Nesta definição inicial da autoconsciência 

fenomenológica, Hegel evidencia o viés de sua universalidade, dado que ela não se liga a 

nada de particular e que, além disso, se mantém em unidade consigo. Sua expressão é, 

                                                           
95 Irei tratar da recepção de Hegel ao conceito fichtiano de eu no tópico 1.5 deste capítulo.  
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pois, a pura liberdade e idealidade e o eu é idêntico a si, independentemente de qualquer 

determinação. Esta definição da Fenomenologia acerca da natureza da autoconsciência 

aproxima-se fortemente da descrição de Hegel do parágrafo 42 da Lógica da Enciclopédia 

citado acima acerca da natureza da autoconsciência kantiana96. Em ambas as definições, 

Hegel afirma que qualquer particularidade, ou melhor, que qualquer objeto é dissolvido, 

ou negado no interior da universalidade idêntica e abstrata da consciência-de-si.  

Cumpre destacar ainda que neste parágrafo 424, onde Hegel trata da pura 

definição da autoconsciência, ele, de certo modo, mescla as definições de Kant e de Fichte 

acerca do tema. Nesta medida, em linhas anteriores a esta passagem citada, Hegel, em 

minha opinião, faz uma alusão à estrutura do eu penso kantiano explicitada no parágrafo 

16 da Crítica da Razão Pura; ele afirma: “A verdade da consciência é a consciência-de-

si, e esta é o fundamento daquela, de modo que na existência toda a consciência de um 

outro objeto é consciência-de-si: eu sei de um objeto como meu (é minha representação); 

portanto, nele eu sei de mim” (Hegel, E, v. III, § 424; o grifo é meu). Logo na sequência, 

continua: “A expressão da consciência-de-si é: Eu=Eu; [é] liberdade abstrata, pura 

idealidade” (idem; o grifo é meu). Para Hegel, por conseguinte, como se pode ver, a 

unidade e identidade do eu penso como fundamento das representações (em um sentido 

kantiano), assemelha-se ao primeiro princípio da Doutrina da Ciência de Fichte “eu=eu”. 

Conforme Hegel, tanto a descrição kantiana, como a fichtiana, referem-se a uma 

universalidade abstrata, ou seja, à pura negatividade da consciência que se desvincula das 

particularidades dos objetos, dissolvendo-os na profunda reflexividade de sua identidade. 

Para além desta identificação de Hegel que converge a compreensão de Kant e a 

de Fichte no que tange ao significado da autoconsciência pura, é interessante notar nesta 

passagem a forte aproximação da definição hegeliana a esta altura de seu argumento com 

a definição de Kant, mais especificamente. Nesta precisa passagem do parágrafo 424 da 

Enciclopédia que citei acima, Hegel afirma que ‘eu sei de um objeto como meu (é minha 

representação); portanto, nele eu sei de mim’. Ora, retomemos a afirmação de Kant do 

parágrafo 16 de sua Crítica da Razão Pura: “O eu penso deve poder acompanhar todas 

as minhas representações; se assim não fosse, algo se representaria em mim, que não 

poderia, de modo algum, ser pensado, que o mesmo é dizer, que a representação ou seria 

impossível ou pelo menos nada seria para mim” (Kant, KRV, § 16, B 132). Kant aqui está 

falando que toda representação é para o eu e que, além disso, o eu penso (ou seja, a 

reflexividade autoconsciente do eu) acompanha todas as suas representações. Este caráter 

                                                           
96 Ver páginas 86-87.  
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de identidade do eu e da reflexividade do mesmo em meio às suas determinações é, em 

minha opinião, assimilado por Hegel quando ele trata da estrutura universal e idêntica da 

autoconsciência na Fenomenologia. Contudo aqui, a meu ver, Hegel não está assumindo 

que a autoconsciência pura funcione como uma espécie de fundamento a priori do 

conhecimento – como Kant o faz em sua Crítica. Mas, mais profundamente, Hegel que 

dizer que a autorreflexividade do eu é imanente a qualquer conhecimento97.  

A partir disso, dirijo meu olhar novamente para a interpretação de Robert Pippin 

sobre a questão. Logo após explicitar que baseia sua tese do transcendentalismo de Hegel 

no parágrafo 42 da Enciclopédia, Pippin se refere a esta passagem do parágrafo 424 da 

Fenomenologia e afirma:  

 

E, embora Hegel tenha alterado radicalmente o procedimento de Kant 

para deduzir a validade objetiva das categorias, ele indica nesta 

passagem que também tentará descobrir na condição da unidade da 

apercepção as limitações a priori específicas que devem estar 

envolvidas em toda a experiência. Certamente, Hegel usa tanto de sua 

própria terminologia para enfatizar que a relação de seu procedimento 

com a Dedução Transcendental é frequentemente difícil de distinguir 

(Pippin, 2001, p. 35).    

 

 A discussão de Pippin aqui é que, para Hegel, a autoconsciência é o fundamento 

da consciência dos objetos externos. Ou em outros termos: que a autoconsciência pura é 

o fundamento da experiência sensível. Nas palavras de Hegel “a verdade da consciência 

é a consciência-de-si e esta é o fundamento daquela” (Hegel, E, v. I, § 424). A questão, 

entretanto, é que mais do que somente admitir que Hegel supõe que a autorreflexividade 

do eu esteja na base de toda relação consciente com os objetos, Pippin afirma ainda que 

Hegel ‘também tentará descobrir na condição da unidade da apercepção as limitações a 

priori específicas que devem estar envolvidas em toda a experiência’. A meu ver, para 

Hegel, a autoconsciência não constitui o fundamento da experiência no sentido de ser a 

                                                           
97 Eu irei tratar sobre esta questão da autorreflexividade do eu como imanente a todo conhecimento ainda 

no terceiro capítulo, quando abordar o tema da determinação da reflexividade da essência no interior da 

estrutura circular do eu – tema que perpassa a crítica feita por Hegel a Kant na “Ideia do Conhecer”. Na 

oportunidade, mostrarei que Hegel critica Kant por este considerar como um inconveniente, ou um círculo 

vicioso, o fato de que também o próprio eu, ou a própria autoconsciência, tem de “servir-se” de si, ou de se 

pressupor, para conhecer a si mesma. Neste texto da Lógica, Hegel irá se referir à autoconsciência em um 

sentido puro e formal, ou seja, irá tratar também de sua pura autorreferencialidade e não somente da forma 

de sua oposição fenomenológica com os objetos. Neste sentido, podemos compreender que muitas vezes 

Hegel fala em autoconsciência tanto no sentido fenomenológico que analisei neste tópico – ainda que na 

própria Fenomenologia possamos falar inicialmente em autoconsciência pura imediata – quanto em termos 

mais lógicos e ideais do conceito de autoconsciência pura e este segundo aspecto aparece sobretudo quando 

Hegel afirma que o conceito possui a forma da autoconsciência (Cf. Hegel, CL III, p. 44). No entanto, é 

preciso ter claro: quando se afirma que o conceito suspendeu a forma de oposição da consciência, está se 

falando estritamente da consciência fenomenológica, inscrita em sua relação de oposição com o objeto.     
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condição ou de estabelecer os limites do conhecimento em sentido kantiano estrito. Pois, 

pensar assim seria supor a cisão entre o eu puro, ou a autoconsciência, e o objeto 

(Gegenstand) sensível e as recorrentes limitações impostas pela autoconsciência ideal 

nesta relação. Dessa maneira, me parece somente que Hegel assume o ponto de vista 

kantiano segundo o qual a autorreflexividade do eu está presente na consciência dos 

objetos. Apenas neste sentido, portanto, concordo com Pippin, mas isso não significa, 

entretanto – como o próprio Pippin também deixa claro – que todo ato mental seja 

necessariamente acompanhado pela atualidade da consciência-de-si98.    

Contudo, mesmo que Hegel suponha a identidade pura como forma da 

autoconsciência, em um sentido kantiano, isso ocorre apenas inicialmente, de modo que, 

em seguida, esta forma da autoconsciência é suspensa, uma vez que é incapaz de 

apreender a diferença e a negatividade em seu interior. Desse modo, logo na sequência 

da passagem em que Hegel afirma que o eu deve reconhecer ‘tudo como o meu, como o 

Eu’ – que citei mais acima –, nosso autor assevera: “para abreviar, que eu tenha em uma 

só e na mesma consciência, o eu e o mundo; que eu me reencontre no mundo a mim 

mesmo, e vice-versa, que na minha consciência eu tenha o que é, o que tem objetividade” 

(Hegel, E, v. III, § 424, adendo). Ora, em minha visão, esta afirmação já ultrapassa – e 

muito – o significado transcendental das filosofias de Kant e também de Fichte. Pois, 

nela, Hegel sustenta uma forte unidade do eu com o mundo, ou com a objetividade – 

unidade esta que não se encontra no transcendentalismo daqueles autores. Nesta 

afirmação, Hegel expõe o significado absoluto de seu Idealismo, que consiste em uma 

unidade efetiva entre o eu e o objeto.  

Desse modo, para Hegel, a forma pura inicial da autoconsciência fenomenológica 

é unilateral e abstrata, dado que se põe em uma posição dual frente ao objeto 

(Gegenstand)99 e à multiplicidade empírica e não abarca a unidade concreta entre ambos, 

ou melhor, não abarca a verdadeira subsunção do elemento empírico pela atividade do 

eu. Assim, no interior do desenvolvimento imanente da Fenomenologia, ocorre um 

movimento de suspensão (Aufhebung) da unilateralidade da autoconsciência pura. “Ao 

contrário, a consciência-de-si tem sua finitude na sua identidade, ainda de todo abstrata, 

consigo mesma. No eu=eu da consciência-de-si imediata, está presente só uma diferença 

                                                           
98 A respeito deste ponto, o autor afirma: “Eles [Kant e Hegel] concordam sobre uma consequência básica 

da tese da apercepção: que toda apreensão é mediada pelo sujeito tomando a si mesmo e sendo apreendido 

de um modo específico; consequentemente, que o necessário componente de toda relação aos objetos é a 

autorrelação” (Pippin, 2001, p. 35). Já apontei para esta questão na nota 77 acima.        
99 Na Fenomenologia Hegel utiliza o termo Gegenstand para significar objeto do conhecimento (Wissen) 

que é contraposto à consciência. Já na Lógica o termo objeto (Objekt) pode aparecer como correlacionado 

ao sujeito, todavia, não como contraposto a ele no processo do conhecimento; assim, Objekt possui um 

sentido mais geral.  
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que deve ser não alguma diferença posta, nem alguma diferença efetiva” (Hegel, E, v. III, 

§ 425, adendo). Dessa maneira, para Hegel, a identidade pura do eu, como uma identidade 

vazia, deve suspender-se, de modo a inserir em seu interior a diferença: 

 

Enquanto, em si, já estão suprassumidas no Eu=Eu a consciência e a 

negação em geral, a consciência-de-si é, como essa certeza de si mesma 

ante o objeto, o impulso de pôr o que ela é em si, isto é, de dar conteúdo 

e objetividade ao saber abstrato de si, e inversamente, de libertar-se de 

sua sensibilidade e de suprassumir a objetividade dada, e de pô-la 

[como] idêntica a si mesma (Hegel, E, v. III, § 425).  

 

Esta suspensão, como já destaquei acima, ocorre dentro do movimento interno da 

própria Fenomenologia, onde a autoconsciência irá atingir níveis de autorrelação cada 

vez mais concretos, preenchendo o vazio inicial de sua universalidade pura e passando 

para o momento de identidade com o objeto e de identidade consigo mesma por meio do 

objeto. Este momento é alcançado depois que a autoconsciência passa, ainda, pelas 

figuras do desejo e da relação entre senhor e escravo até chegar à razão, que consiste, 

então, no caso da Fenomenologia da Enciclopédia, na unidade do eu, como 

universalidade infinita, com o objeto e que será o ponto de partida absoluto para a 

emergência do espírito (Cf. Hegel, E, v. III, § 438; § 439).  

Ao lado deste movimento imanente de suspensão da identidade vazia e universal 

da autoconsciência na Enciclopédia, Hegel também se refere diretamente às filosofias de 

Kant e de Fichte, afirmando que estas permanecem apenas no ponto de vista da 

consciência e da oposição:  

 

A filosofia kantiana pode ser considerada com todo o rigor, como a 

filosofia que apreendeu o espírito como consciência e que contém só e 

unicamente as determinações da fenomenologia, e não da filosofia do 

espírito. Ela considera [o] Eu como relação a algo que está além, que se 

chama, na sua determinação abstrata, a coisa em si, e só segundo essa 

finitude apreende tanto a inteligência como a vontade (Hegel, E, v. III, 

§ 415).  

 

A respeito de Fichte: 

 

A filosofia de Fichte tem o mesmo ponto de vista, e o não-Eu é 

determinado como objeto do Eu, só na consciência; ele permanece 

como choque infinito, isto é, como coisa-em-si. As duas filosofias 

mostram, portanto, que elas nem chegam ao conceito nem ao espírito 

tal como é em-si-e-para-si, mas só como é em relação a um Outro 

(idem).  
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Como se vê, é claro que embora Hegel assuma, inicialmente, na Fenomenologia, 

o ponto de vista da autoconsciência pura no sentido kantiano, para ele, é necessário, além 

disso, suspender esta forma inicial. Pois permanecer nela tão somente é subsistir na 

unilateralidade e na abstração do eu em relação ao objeto, que, no caso, situa-se como 

algo não identificado com o sujeito, como algo além que não é posto pelo eu. Permanecer 

no ponto de vista da autoconsciência pura é, por conseguinte, subsistir no elemento da 

finitude e da oposição, como Hegel deixa claro ao se referir diretamente às filosofias de 

Kant e de Fichte. Ora, como a Fenomenologia da Enciclopédia – que estou abordando 

agora – situa-se no interior da totalidade do sistema, Hegel já tem em mente aqui a ideia 

do espírito, que consiste, como ele afirma, na “subjetobjetividade” (subjekt-objektivität), 

ou seja, na unidade do sujeito e do objeto. Por isso Hegel, aqui, está em condições de 

afirmar, como vimos acima, que a filosofia kantiana só apreendeu as determinações da 

fenomenologia e não da filosofia do espírito. Desse modo, para Hegel, partindo do ponto 

de vista da profunda significação especulativa do espírito, só é possível que a identidade 

abstrata do eu tenha lugar em seu sistema devido ao que ele chama de autocisão do 

espírito, que deixa o objeto liberado para uma independência aparentemente completa, 

mas que, entretanto, guarda, em si, a significação da identidade do objeto com a 

subjetividade (Cf. Hegel, E, v. III, § 414, adendo).         

Além disso, não somente na Fenomenologia da Enciclopédia, mas também na 

Fenomenologia de 1807, Hegel caracteriza a identidade inicial e universal da 

autoconsciência como vazia e sem diferença:  

 

De fato, porém, a consciência-de-si é a reflexão, a partir do ser do 

mundo sensível e percebido; é essencialmente o retorno a partir do ser-

Outro. Como consciência-de-si é movimento; mas quando diferencia de 

si apenas a si mesma enquanto si mesma, então para ela a diferença é 

imediatamente suprassumida, como um ser-outro. A diferença não é; e 

a consciência-de-si é apenas a tautologia sem movimento do ‘Eu sou 

Eu’. Enquanto para ela a diferença não tem também a figura do ser, não 

é consciência-de-si (Hegel, FE I, § 167).   

 

Nesta passagem, Hegel está tratando do conceito puro da consciência-de-si que 

suspendeu a forma anterior da consciência como entendimento. Aqui, mais uma vez, 

podemos notar que Hegel equaciona a forma pura e universal da autoconsciência com o 

‘eu sou eu’ de Fichte – assim como o fez no parágrafo 424 da Fenomenologia da 

Enciclopédia, que vimos acima. Aqui na Fenomenologia de 1807, entretanto, a dinâmica 

do movimento imanente de cada uma das figuras (Gestalt) da autoconsciência é bem mais 

detalhada do que aquela que ocorre na Enciclopédia. Com efeito, além de na obra de Jena 
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encontrarmos uma riqueza muito maior de etapas argumentativas que constituem o 

conceito de autoconsciência, de razão e etc., o fim (Zweck) do movimento da 

Fenomenologia de 1807 é o saber absoluto. Todavia, assim como ocorre na 

Fenomenologia da Enciclopédia, na de 1807, Hegel também suspende a forma inicial 

abstrata da autoconsciência. Neste sentido, logo depois de caracterizar o conceito da 

autoconsciência como identidade sem diferença – tal como consta na citação acima – 

Hegel a trata segundo uma caracterização natural, como consciência de si desejante 

(begehren) que emerge a partir da vida e que, por conseguinte, não se autopõe mais como 

negatividade absoluta frente à exterioridade sensível, mas, antes, assimila o objeto para 

si, em seu interior, desfazendo-se, pois, de sua identidade vazia. Não me cabe aqui abordar 

as intrincadas nuances do movimento dialético que se segue daí e que passa por variados 

momentos de suspensão de múltiplas figuras. Quero me voltar apenas para a 

argumentação de Hegel no capítulo sobre a “Certeza e Verdade da Razão”, a fim de 

mostrar a compreensão do jovem Hegel acerca do Idealismo Subjetivo de Kant e de 

Fichte.   

Neste capítulo, Hegel trata sobre o Idealismo. Para ele, com efeito, o verdadeiro 

Idealismo é aquele que abarca a unidade da consciência-de-si com a realidade, 

suspendendo a oposição anterior que marcou as figuras da autoconsciência como desejo, 

consciência escrava, consciência infeliz, etc. Segundo Hegel, nos momentos anteriores, a 

consciência-de-si possuía uma atitude negativa frente ao objeto, buscando se pôr como 

independente dele. Agora, entretanto, é razão (Vernunft) segura de si “e está certa de que 

toda a efetividade não é outra coisa que ela” (Hegel, FE I, § 232). Consequentemente: “A 

razão é a certeza da consciência de ser toda a realidade: assim enuncia o idealismo o 

conceito da razão” (Hegel, FE I, § 233). Segundo Hyppolite:  

 

O eu é em si mesmo universal, mas deve passar a sê-lo para si, de 

modo que suas determinações se manifestem como as próprias 

determinações das coisas, que seu pensamento de si mesmo seja, 

ao mesmo tempo, pensamento do objeto. A noção de razão 

corresponde, como se vê, ao idealismo no sentido mais geral do 

termo (Hyppolite, 1999, p. 233).  

 

Contudo, no interior da discussão de Hegel sobre a significação geral do 

Idealismo, nosso autor se refere àquilo que ele considera como Idealismo Subjetivo, 

próprio das filosofias de Kant e de Fichte. Conforme Hegel, para a filosofia de Fichte, o 

‘Eu sou Eu’ é o objeto único, é toda realidade e presença, e para o qual o objeto é um não-

ser (Cf. Hegel, FE I, § 233). Um dos problemas desta concepção, segundo Hegel, é não 
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mostrar como se chega a este Idealismo, ou seja, como se atinge a asserção de que o eu 

corresponde a toda a realidade. Desse modo, enuncia-se uma certeza imediata, contra a 

qual existem várias outras certezas imediatas com igual direito (Cf. Hegel, FE I, § 234). 

A certeza imediata é a fórmula ‘Eu sou Eu’; segundo Hegel, Fichte assevera esta fórmula 

apelando para a consciência-de-si de cada um. A questão, entretanto, conforme Hegel, é 

que, ao se asseverar a realidade do ‘Eu sou Eu’, enuncia-se também que o eu é apenas 

enquanto se retira do outro. Há, portanto, uma certeza oposta, ou uma oposição de 

certezas (Cf. Hegel, idem). 

Hegel segue em sua consideração neste capítulo e trata ainda da relação do eu puro 

kantiano com as categorias: 

 

Antes, a categoria tinha a significação de ser a essencialidade do 

essente; de modo indeterminado, quer essencialidade do essente em 

geral, quer do essente em contraste com a consciência. Mas agora, a 

categoria é essencialidade ou a unidade simples do essente enquanto 

efetividade pensante. Ou ainda: a categoria significa que consciência-

de-si e ser são a mesma essência – a mesma não na comparação, mas 

em si e para si. Só o mau idealismo unilateral faz essa unidade 

reaparecer de um lado como consciência, e frente a frente com ela um 

Em-si (Hegel, FE I, § 235).  

 

Para Hegel, o ‘mau idealismo’ é aquele de Kant, já que concebe as categorias 

como pertencentes apenas à autoconsciência e em contraste com as essencialidades, ou 

com o em-si das coisas.   

Hegel ainda afirma que o idealismo kantiano e fichtiano é vazio, uma vez que não 

identifica a consciência-de-si com a realidade essencial que, diferentemente, abarca 

apenas sensações e representações.  

 

Seu primeiro enunciar [o do Idealismo Subjetivo – J.S] é somente essa 

abstrata palavra vazia de que ‘tudo é seu’. Com efeito, a certeza de ser 

toda a realidade é só a categoria pura. Essa primeira razão, que se 

conhece no objeto, encontra expressão no idealismo vazio que só 

apreende a razão como inicialmente é – por indicar em todo o ser esse 

Meu puro da consciência, e enunciar as coisas como sensações ou 

representações, acredita ter mostrado esse Meu puro como realidade 

acabada. [Tal idealismo] tem de ser ao mesmo tempo um empirismo 

absoluto, porque para o enchimento desse Meu vazio, quer dizer, para 

a diferença e para a totalidade do desenvolvimento e da configuração 

dessa diferença, sua razão necessita de um ‘choque estranho’ no qual 

só se encontra a multiplicidade do sentir e do representar (Hegel, FE I, 

§ 238).  

 

Esta passagem condensa muitos pontos da crítica de Hegel ao Idealismo de Kant 

e de Fichte. Com efeito, também posteriormente, na Fenomenologia da Enciclopédia, 
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como vimos, Hegel irá caracterizar a autoconsciência pura em Kant com esta capacidade 

de ‘fazer meu’, ou de tomar toda a realidade do mundo para si, com o sinal da consciência. 

No entanto, para Hegel, esse ‘Meu puro’ da autoconsciência é unilateral, uma vez que o 

outro para ela é apenas a sensação imediata e a representação abstrata. Temos aqui a 

duplicidade da relação entre a autoconsciência e seu objeto sensível e, além disso, a 

profunda cisão e oposição deste par que necessita de um choque (Anstoss) advindo de 

fora para que a unidade seja efetivada.  

Hegel finaliza o capítulo afirmando: 

 

Esse idealismo cai em tal contradição porque afirma como verdadeiro 

o conceito abstrato da razão. Por isso a realidade lhe surge 

imediatamente como algo tal que não é a realidade da razão; quando a 

razão deveria ser toda a realidade. Permanece [a razão] um buscar 

irrequieto, que no próprio buscar declara pura e simplesmente 

impossível a satisfação de encontrar (Hegel, FE I, § 239). 

 

O Idealismo de Kant e de Fichte, portanto, permanece no âmbito da separação, 

por conseguinte, no âmbito do entendimento e não chega à verdade da razão, que unifica 

pares de opostos aparentemente irreconciliáveis. Assim, este Idealismo Subjetivo que, na 

visão de Hegel, permanece apenas no ‘meu puro e abstrato da consciência-de-si’ subsiste 

somente na busca pela reconciliação, apenas no âmbito do dever-ser finito.      

Como pudemos ver, a crítica de Hegel à consideração de Kant sobre a 

autoconsciência pura se dá também no âmbito da Fenomenologia – tanto considerada 

como uma “introdução” ao sistema do pensamento puro da Lógica, como localizada como 

o meio-termo entre a Antropologia e a Psicologia da Filosofia do Espírito Subjetivo. A 

assimilação inicial de Hegel sobre o caráter puro e abstrato da autoconsciência é seguida 

de suas críticas tanto imanentes, quanto diretas, à consideração kantiana sobre o status 

vazio e contraditório da mesma.   

 

1.4.2.3 A análise pura do eu como pensamento na Lógica  

 

Saio agora do registro da Fenomenologia e volto meu olhar mais uma vez para a 

Lógica da Enciclopédia. Fiz este percurso retrospectivo para a Fenomenologia de Jena a 

fim de mostrar que há certo padrão na crítica de Hegel à consideração kantiana sobre a 

apercepção pura que se dá mesmo no registro fenomenológico. Contudo, como pudemos 

observar, na própria Fenomenologia da Enciclopédia, Hegel sustenta que Kant 

permanece apenas no registro da oposição fenomenológica em sua consideração sobre o 
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eu e não consegue alcançar a ideia do espírito. Hegel diz também na “Ideia do Conhecer” 

da grande Lógica que Kant, ao tratar sobre a natureza do eu, permanece apenas na crítica 

às determinações abstratas sobre a alma da Metafísica de sua época, sem se atentar para 

“as ideias verdadeiramente especulativas de filósofos mais antigos sobre o conceito do 

espírito” (Hegel, CL III, p. 263). Ou seja, para Hegel, Kant jamais chega a uma 

consideração verdadeiramente especulativa sobre o eu e sobre a ideia do espírito. Neste 

trabalho eu não irei tratar sobre a caracterização real do conceito de subjetividade em 

Hegel, ou seja, sobre o conceito subjetivo do espírito. Desse modo, cumpre-me voltar 

novamente para a minha consideração lógica da autogênese da subjetividade e destacar 

que, para Hegel, do mesmo modo, Kant, em sua Crítica da Razão Pura, não chega a um 

filosofar verdadeiramente especulativo sobre o eu penso.   

Com efeito, para interpretarmos e situarmos ainda mais complexamente as 

afirmações de Hegel do parágrafo 42 da Enciclopédia – que tão fortemente entusiasmou 

Pippin em sua análise do “transcendentalismo” da filosofia hegeliana – é interessante nos 

dirigirmos para os parágrafos 20 e 24 da mesma obra a fim de clarear um pouco mais a 

problemática da interpretação de Hegel sobre a apercepção pura em Kant. Pois, para mim, 

as passagens em questão no todo da obra, de certo modo, parecem possuir “pesos” 

distintos. Pois, no caso dos parágrafos 40 ao 60 do “Conceito Preliminar” da Lógica da 

Enciclopédia, Hegel está especificamente analisando a filosofia kantiana como a 

“Segunda Posição do Pensamento a Respeito da Objetividade”. Assim, neste ínterim, 

ainda que Hegel contraponha o seu ponto de vista ao de Kant, ele está mais preocupado 

em expor o ponto de vista transcendental – e nesta medida, sem dúvida, tecerá os devidos 

elogios, como vimos ocorrer em uma determinada passagem do parágrafo 42 acima 

citado. Todavia, em outras passagens – como, por exemplo, estas que subsequentemente 

irei analisar dos parágrafos 20 e 24 – Hegel está apresentando o seu ponto de vista 

especulativo a respeito do eu, do pensar e do conhecimento. Assim, embora Hegel mostre 

inicialmente uma apreciação positiva a respeito da posição de Kant quanto à relação que 

o eu empreende em sua unificação do dado sensível (E, §42), ele, outrossim, demonstra 

nos parágrafos iniciais do “Conceito Preliminar” da Enciclopédia, a sua concepção 

monista e especulativa acerca da relação do eu com o pensamento como radicalmente 

distinta da concepção de seu antecessor. Vejamos inicialmente o que afirma no parágrafo 

20:  

 

Kant serviu-se da expressão inadequada – de que Eu acompanho todas 

as minhas representações, e também sensações, desejos, ações etc. O 

Eu é o universal em si e para si, e a comunidade é também uma forma 
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de universalidade, mas uma forma exterior. Todos os outros homens 

têm de comum comigo serem um Eu, assim como é comum a todas as 

minhas sensações, representações etc. serem as minhas. Mas Eu, 

abstratamente enquanto tal, é a pura relação consigo mesmo, na qual se 

abstrai do representar, do sentir, de todo o estado como de toda 

particularidade da natureza, do talento, da experiência etc. Eu é, nessa 

medida, a existência da universalidade totalmente abstrata, o 

abstratamente livre. Portanto, o Eu é o pensar como sujeito, e, enquanto 

Eu estou ao mesmo tempo em todas as minhas sensações, 

representações, estados etc. o pensamento está em toda parte presente 

e atravessa como categoria essas determinações (Hegel, E, v. I, § 20; 

o grifo é meu).  

 

No parágrafo 20 em que se encontra esta passagem, Hegel está abordando o 

pensamento “em sua significação habitual subjetiva” (idem), ou seja, como uma das 

atividades do espírito ao lado das outras, como a sensibilidade, intuição, etc. No entanto, 

é preciso destacar, para Hegel, o pensar constitui a essência, ou a substância do eu – e não 

simplesmente se “soma” às suas demais atividades. Assim, como Hegel afirma neste 

mesmo parágrafo: ‘o eu é o pensar como sujeito’. E ainda: “O pensar, representado como 

sujeito, é o [sujeito] pensante, e a expressão simples do sujeito existente como [ser] 

pensante é Eu” (idem; o grifo é meu). Aqui, portanto, Hegel está tratando da atuação do 

eu enquanto pensante, ou do pensamento, enquanto sujeito; em outras palavras, está 

tratando da estrutura do eu penso, de modo que o eu é autopensamento, ou a relação 

reflexiva do pensamento a si mesmo. Para Hegel, portanto, o produto da atuação do eu é 

o universal, o pensamento abstrato em geral. O pensar, então, é a atividade do eu, 

enquanto universal ativo. O pensamento não é, pois, simples propriedade do eu, mas o eu 

atua enquanto pensar universal100.   

Portanto, é no contexto desta estreita aproximação e unidade entre o eu e o pensar, 

que devemos avaliar a extensa citação que expus acima. Nela, Hegel critica a expressão 

kantiana de que ‘eu acompanho todas as minhas representações’. Aqui, Hegel não está 

                                                           
100 Também no parágrafo 23 do “Conceito Preliminar” Hegel se refere à atuação do sujeito no filosofar. 

“No pensar reside imediatamente a liberdade, por ser a atividade do universal, [e] nisso um ‘relacionar-se 

consigo’ abstrato, um ‘ser-junto-a-si’ sem determinação segundo a subjetividade; o qual, segundo o 

conteúdo, está ao mesmo tempo somente na coisa e nas suas determinações. Por conseguinte, (...) já que o 

pensar, segundo o conteúdo, só é verdadeiro na medida em que está absorto na Coisa, e segundo a forma 

não é um ser ou agir particular do sujeito, mas precisamente consiste em que a consciência se comporte 

como Eu abstrato, como liberta de toda a particularidade, de propriedades e estados outros etc., e só efetue 

o universal no qual ela é idêntica com todos os indivíduos” (Hegel, E, v. I, § 23). Aqui é interessante notar 

que mesmo que Hegel não veja o eu tomado subjetivamente como o princípio do filosofar, ele admite muito 

claramente, outrossim, que é o sujeito que filosofa e que conduz o processo de pensamento. A diferença é 

que, para Hegel, isso não é determinante em sua filosofia, mas o sujeito será, de outro modo, juntamente 

com suas particularidades e inclinações, dissolvido no elemento universal e livre do puro pensamento e o 

que contará verdadeiramente é a Coisa (Sache). Tratarei do aspecto da ausência de pressuposições 

subjetivas para o início da ciência e da recusa pela parte de Hegel em aceitar o sujeito como o princípio do 

sistema no próximo capítulo.   
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analisando especificamente a relação do eu com os objetos, ou com a multiplicidade 

sensível, como o fez no parágrafo 42. Está tratando, mais propriamente, da estrutura 

relacional do eu no interior de si mesmo, com suas próprias determinações mentais. Em 

minha opinião, na passagem acima destacada, estão em questão dois problemas inter-

relacionados que Hegel identifica na filosofia kantiana, especificamente no argumento da 

“Dedução Transcendental das Categorias”. Primeiramente, o fato de que Kant usa o verbo 

acompanhar (begleiten) no texto do parágrafo 16 da Crítica. E em segundo lugar – e isso 

nos remeterá também ao parágrafo 24 à frente – porque o eu, enquanto pensamento, para 

Hegel, está sempre presente em meio às suas determinações (que são seus pensamentos, 

suas representações, suas sensações, etc.) e não somente em uma relação (Beziehung) 

externa com elas.   

No que tange a primeiro ponto, ainda nos concentrando sobre o parágrafo 20 em 

análise, Ferrarin atenta para o fato de que Hegel mal compreendeu esta colocação 

kantiana, uma vez que não se alertou para a necessidade da possibilidade envolvida no 

argumento do parágrafo 16 da Crítica da Razão Pura, ou seja, para a questão de que o eu 

deve poder acompanhar as representações e não que as acompanha atualmente (Cf. 

Ferrarin, 2019, p. 143). Contudo, a meu ver, o ponto para Hegel aqui ainda não é este. 

Hegel não está preocupado inicialmente se o eu pode ou deve acompanhar suas 

representações, ou ainda se deve poder. O que Hegel destaca e critica primeiramente no 

parágrafo em questão é justamente que o eu, na perspectiva de Kant, acompanha as 

representações. Assim, a crítica de Hegel ao conceito de eu kantiano aqui é que, para ele, 

Kant empreende uma unificação meramente externa do eu com as suas representações, 

de modo que o sujeito apenas as acompanha. Por conseguinte, o que está em jogo na 

visão kantiana, no parecer de Hegel, é que há uma ligação do eu em relação às suas 

categorias apenas no sentido de uma comunidade externa.  

Mas, analisando esta crítica de Hegel no contexto de discussão da totalidade deste 

parágrafo 20, podemos depreender que Hegel aqui parece enxergar que Kant não concebe 

o eu em unidade com o pensamento, ou melhor, com o conceito. Como vimos nos tópicos 

1.4.1 e 1.4.2.1, Hegel possuía uma “esperança” em relação ao argumento kantiano acerca 

da apercepção pura transcendental, qual seja, a de que Kant sustentasse a unidade 

imanente, ou, mais especificamente, a identidade entre o eu e o conceito, ou entre a 

apercepção pura e conceito101. Esta identidade, para Hegel, significa conceber o eu como 

puro pensamento de si mesmo, ou como o puro conceito que se pensa. Mas, muito 

                                                           
101 Esta “esperança” é seguida da “frustração” de Hegel: daí ele afirmar que a consideração kantiana sobre 

o conceito e a apercepção pura possuir dois lados.  
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diferentemente, quando Kant afirma que ‘o eu acompanha as representações’, para Hegel, 

isso significa que Kant não compreende que o eu, enquanto puro pensamento conceitual, 

esteja também presente de modo imanente em todas as suas determinações (sejam elas 

representações, sensações, etc.).  

Isso porque, para Hegel, o eu e o pensamento estão por toda a parte, são a 

substância do espírito. Nada há, portanto, para Hegel, que possamos sentir, ou intuir e que 

não perpasse pelo pensamento e por nossa identidade para si, que é o eu pensante. Como 

ele afirma no final da passagem analisada: “Portanto, o Eu é o pensar como sujeito, e, 

enquanto Eu estou ao mesmo tempo em todas as minhas sensações, representações, 

estados etc. o pensamento está em toda parte presente e atravessa como categoria essas 

determinações” (Hegel, E, v. I, § 20, adendo; o grifo é meu). Para Hegel, isso significa 

que não há simplesmente uma comunidade externa, uma simples agregação do eu 

pensante com as suas determinações mentais; mas, uma sobre-determinação do 

pensamento sobre as representações sensíveis, de modo que Hegel diz que o pensamento 

‘atravessa (durchzieht) como categoria todas essas determinações’.   

Tendo esta discussão em mente, podemos nos dirigir agora para o parágrafo 24 

que aprofunda ainda mais esta questão da relação do eu com o pensamento e com as suas 

determinações. Mesmo que neste parágrafo Hegel não esteja abordando a filosofia de 

Kant, é muito oportuno analisar suas afirmações sobre a relação entre o eu e o pensamento 

e entre o eu e a totalidade de suas determinações para clarificar ainda mais a crítica de 

Hegel às afirmações de Kant do parágrafo 16 da Crítica da Razão Pura. Vejamos.   

No parágrafo 24 da Enciclopédia, Hegel está mais especificamente tratando sobre 

o pensamento objetivo (nous) como presente em todo o real – e não sobre sua significação 

subjetiva como fez no parágrafo 20. Não me cabe agora considerar este aspecto objetivo 

do pensar, o que fugiria ao meu propósito. Contudo, no parágrafo 24, para melhor 

exemplificar em que consiste a objetividade (Objektivität) do pensar que permeia todo o 

real, Hegel explica a significação do eu em sua relação imanente com o pensar e, para tal, 

diferencia esta relação da estrutura do para-si que é presente nos animais.  

 

O homem é pensante e é [um] universal; porém só é pensante enquanto 

o universal é para ele. O animal também é em si [um] universal, mas o 

universal não é, enquanto tal, para ele, mas [para ele] é o singular, 

somente e sempre. O animal vê algo singular; por exemplo, seu 

alimento, um homem etc. No entanto, tudo isso para ele é apenas algo 

singular. Igualmente a impressão sensível sempre só lida com o singular 

(esta dor, este sabor gostoso etc.). A natureza não traz para si o nous à 

consciência; só o homem se duplica de modo a ser o universal para o 

universal. Isso é o caso, antes de tudo, quando o homem se sabe como 

Eu (Hegel, E, v. I, § 24, adendo 1; o grifo é meu).  
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Para melhor compreendermos a tese de Hegel da identidade do eu e do 

pensamento, podemos comparar, portanto, a estrutura do eu com a estrutura do para-si 

presente nos animais. Nos animais, o pensamento não é para eles, ou seja, na natureza, o 

pensamento e o universal estão presentes apenas irreflexivamente e, portanto, os animais 

não possuem “eu”, que é “o pensamento universal para si”, ou seja, o pensamento em sua 

significação subjetiva. Os animais apenas sentem e, ao sentirem, relacionam-se somente 

com singularidades que não se universalizam em seu interior e, consequentemente, os 

animais não conseguem universalizar seus objetos e tampouco universalizar sua própria 

relação para consigo. Ao contrário, para Hegel, no humano, o pensamento é para si, de 

modo que podemos falar em eu como uma estrutura autorreflexiva do próprio 

pensamento. Desse modo, no humano é muito claro que o eu encontra-se em íntima 

ligação com o pensamento em sua universalidade e só pode ser concebido como tal: por 

isso a expressão eu penso, pois eu e pensamento são inseparáveis. Assim, no humano ‘o 

universal é para o universal’ e temos, pois, subjetividade autorreferente.  

Hegel, além de mostrar a conexão imanente entre o eu e o pensar e sua 

inseparabilidade, aponta também para o fato de que o pensamento constitui o núcleo do 

espírito em sua autorrelação com as suas determinações mentais. Neste contexto, Hegel 

afirma: “Ora, no Eu há um múltiplo conteúdo, interior e exterior; e conforme está 

constituído esse conteúdo, nos comportamos: intuindo sensivelmente, representando, 

recordando etc.”. E continua: “Mas, em tudo está o Eu, ou em tudo está o pensar. 

Pensando, o homem sempre está, mesmo quando apenas intui; se considera uma coisa 

qualquer, considera-a sempre como universal; se fixa um singular, ele o faz realçar” 

(Hegel, E, v. I, § 24, adendo 1; o grifo é meu). Primeiramente, o que pode-se depreender 

daqui é que o eu constitui o núcleo da subjetividade do espírito, o que está em tudo e ao 

qual tudo se refere. Ou seja, para Hegel, a identidade do espírito subjetivo não encontra-

se, por exemplo, nas sensações imediatas, ou nos sentimentos; mais, sim, no eu enquanto 

autorreferência pura do espírito. Como vimos, esta autorreferência do eu é pensante e, 

portanto, trata-se do eu em íntima unidade com o pensamento. Hegel afirma: “No Eu, 

temos presente o pensamento completamente puro. O animal não pode falar ‘Eu’, mas só 

o homem porque ele é o pensar” (idem). Por conseguinte, a tese de Hegel de que ‘em tudo 

está o eu, ou em tudo está o pensar’ quer dizer que o eu pensante constitui o núcleo da 

subjetividade, ao qual tudo se refere. Assim, mesmo quando intui, ou simplesmente sente 
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algo, o eu pensante está presente, pois que o pensamento é aquele que confere a cada 

determinação um significado universal102.   

Cabe ainda observarmos mais uma passagem de Hegel sobre a relação entre o eu, 

o pensar e suas determinações neste parágrafo 24.  

 

Quando digo Eu, então eu me viso como esta pessoa singular 

inteiramente determinada. Entretanto, de fato, assim nada de particular 

enuncio sobre mim. Eu, cada um dos outros também o é, e, quando me 

designo como Eu, na verdade eu viso a mim – este singular – e contudo 

exprimo, ao mesmo tempo, algo perfeitamente universal. [O] Eu é o 

puro ser-para-si, em que toda a particularidade está negada e 

suprassumida; esse ser último, simples e puro para a consciência. 

Podemos dizer que ‘o Eu e o pensar são os mesmos’; ou, mais 

precisamente, que ‘o Eu é o pensar enquanto ser pensante’. O que tenho 

em minha consciência, isso é para mim. [O] Eu é esse vazio, o 

receptáculo para tudo e para cada um, para o qual tudo é, e que em si 

conserva tudo. Cada homem é um mundo inteiro de representações, que 

estão sepultadas na noite do Eu. Assim, pois, [o] Eu é o universal no 

qual abstrai de todo o particular, mas no qual, ao mesmo tempo, tudo 

está envolvido. Por conseguinte, não é a universalidade simplesmente 

abstrata, mas a universalidade que em si tudo contém (Hegel, E, v. I, § 

24, adendo 1; o grifo é meu).  

      

 Nesta passagem encontramos diversos elementos importantes para a minha 

presente consideração. Primeiramente, a afirmação de Hegel de que ‘o Eu e o pensar são 

os mesmos’ e que ‘o eu é o pensar enquanto ser pensante’. Mais uma vez aqui nos 

deparamos com a tese já analisada da identidade entre eu e pensamento. Mas, agora eu 

gostaria de abordar outro ponto que se conecta também muito intimamente com a questão 

da relação do eu com as suas determinações que está presente também no parágrafo 20 

analisado acima. Neste contexto, podemos destacar na passagem citada que (1º) o eu, 

inicialmente, é uma universalidade vazia; mas (2º) inversamente, nele tudo está 

envolvido, de modo que ‘não é a universalidade simplesmente abstrata, mas a 

universalidade que em si tudo contém’. Primeiramente, para mim, é muito claro que, mais 

                                                           
102 Na Filosofia do Espírito temos o local mais adequado para esta discussão em específico. Quando trata 

das sensações, por exemplo, na “Antropologia”, Hegel sustenta que mesmo em sensações mais imediatas, 

já podemos encontrar o elemento do pensamento, pois que o espírito é uno e seus momentos subjetivos não 

são, pois, dispersos. Em minha visão, Hegel elabora um conceito circular de subjetividade espiritual, de 

modo que cada momento de afirmação do espírito subjetivo – por exemplo, sensações, sentimentos, 

humores, tendências, paixões, vontade, pensamento, etc. – está em íntima inter-articulação com os demais. 

Desenvolvo esta interpretação com base na leitura do parágrafo 389 da “Introdução” da Filosofia do 

Espírito. E como o pensamento, juntamente com a vontade, é o momento mais elaborado e o ápice de 

realização do espírito subjetivo, ele é a verdade de todos os outros e os determina significativamente de 

uma maneira retroativa. Não obstante, não podemos falar, por isso, que Hegel seja um filósofo 

intelectualista, onde o pensamento “governaria” os demais momentos do espírito, se sobrepondo sobre eles. 

Antes, a estrutura de autorrelação da subjetividade do espírito é circular, ocorrendo, pois, uma mútua 

determinação, ainda que o pensamento seja o elemento mais elaborado e, por isso, o verdadeiramente 

presente no núcleo da subjetividade.  
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uma vez, Hegel preocupa-se em realçar o fato de que, ainda que o eu seja inicialmente 

abstrato, idêntico a si mesmo de uma maneira universal e pura, não se trata, todavia, que 

ele seja vazio por definição. Ou seja, o eu não permanece nesta situação de auto-afirmação 

por exclusão de toda diferença. Pois, para Hegel, a verdadeira natureza do eu é ser uma 

universalidade concreta, ‘que tudo contém’, ou seja, que está sempre em unidade com as 

suas determinações e diferenças. Por isso, ele afirma na sequência que o eu está em tudo, 

em suas intuições, recordações, sensações, etc., enfim, em suas representações.   

Por conseguinte, para mim, por tudo o que vimos nos três últimos tópicos e 

voltando ao parágrafo 42 da Lógica da Enciclopédia, podemos compreender melhor a 

interpretação de Hegel acerca da relação da apercepção pura transcendental com a 

multiplicidade sensível e também com o pensamento e as representações. Pois, quando 

Hegel afirma em linguagem pretensamente kantiana que “O Eu é o originariamente 

idêntico, uno consigo mesmo” e que “O Eu, assim, é de certo modo o crisol e o fogo pelo 

qual a multiformidade indiferente é consumida e reduzida à unidade”, que “a apercepção 

pura deve ser considerada como a atividade de ‘fazer meu’” e, finalmente, que “com isso, 

sem dúvida, está agora expressa corretamente a natureza de toda a consciência” (Hegel, 

E, v. I, § 42, adendo 1), temos que ter claro que estas afirmações de Hegel não são 

simplesmente um consentimento da tese kantiana da ligação do múltiplo empreendida em 

última instância pela unidade do eu penso – como sustenta Robert Pippin. Pois, como 

pudemos ver, (1º) para Hegel, o eu é originariamente idêntico a si mesmo de modo 

universal, todavia, ele passa para o momento em que assimila em seu interior a diferença. 

Pudemos observar este movimento muito claramente na Fenomenologia do Espírito, bem 

como a crítica de Hegel aos pontos de vista de Kant e de Fichte a este respeito. Além 

disso (2º), a função do eu não é simplesmente unificar o dado sensível que recebe da 

experiência, pois isso seria supor uma separação entre sujeito e objeto e elaborar um ponto 

de vista simplesmente subjetivo acerca da natureza da autoconsciência. Tais reflexões de 

Hegel podem ser encontradas no próprio texto do parágrafo 42, na sequência do elogio 

empreendido por ele à concepção kantiana sobre a apercepção pura. Pois, para Hegel, 

como vimos, é mais propriamente trabalho do Absoluto, ou seja, da ideia e do conceito, 

empreender a unidade da sensibilidade. E, por fim, em (3º) lugar, para Hegel, não é o caso 

que o eu simplesmente acompanhe as suas representações de uma maneira externa. Pois, 

ainda que a apercepção pura realize a atividade de fazer suas as determinações, ela o faz, 

entretanto, na visão de Hegel, não de uma maneira simplesmente externa, da comunidade 

exterior. Antes, o eu, enquanto pensamento, está em todas as suas determinações, mesmo 

nas mais imediatas, como por exemplo, nas sensações.   
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1.4.3 A unidade absoluta do eu, conceito e objeto (Objekt) 

 

 

Por fim, o último ponto que destaco a respeito da interpretação de Hegel da 

“Dedução Transcendental das Categorias” é a aprovação de Hegel da tese kantiana de que 

o eu consiste na unidade do objeto (Objekt) com o seu conceito, ou que a apercepção pura 

fundamenta a validade objetiva dos conhecimentos. O interessante a destacar é que Hegel 

no “Conceito em Geral” do início da “Doutrina do Conceito” da Ciência da Lógica refere-

se fielmente as afirmações de Kant do parágrafo 17 da Crítica da Razão Pura, onde vimos 

que Kant apresenta seu argumento do fundamento máximo do uso do entendimento. Em 

um primeiro momento, parece que isso pode indicar que Hegel esteja admitindo as teses 

kantianas, já que as cita literalmente: “o objeto é aquilo em cujo conceito está unificado 

o múltiplo de uma intuição dada” e que “a união das representações requer a unidade da 

consciência na síntese delas” (Kant, KRV, § 17, B 137) etc. Tais afirmações parecem ir 

ao encontro das teses citadas e discutidas anteriormente do parágrafo 42 da Enciclopédia. 

Todavia, em minha leitura, não se trata de uma admissão por parte de Hegel das teses tais 

como são apresentadas por Kant. Antes, penso que, conforme a dinâmica do texto 

hegeliano, Hegel inicialmente expõe na Ciência da Lógica fidedignamente as teses do 

parágrafo 17 da Crítica a fim de mostrar, segundo seu parecer, a relevância das passagens 

em questão. Mas, em seguida, entretanto, Hegel elabora a sua própria interpretação do 

significado da validade objetiva da apercepção pura. Ou, em outras palavras, Hegel se 

baseia na tese kantiana, se apropriando dela e conferindo um significado próprio no 

contexto de sua filosofia. Vejamos.  

 

De fato, a compreensão de um objeto em nada mais consiste do que no 

fato de o Eu se apropriar do mesmo, penetrá-lo e trazê-lo à sua forma 

própria, isto é, à universalidade que é imediatamente determinidade ou 

determinidade que é imediatamente universalidade. O objeto na 

intuição ou também na representação é ainda algo externo, estranho. 

Através do compreender, o ser em si e para si que o objeto tem no intuir 

e no representar é transformado em um ser posto; o Eu o penetra 

pensando. Mas é somente no pensar que o objeto é em si e para si; na 

intuição ou na representação, ele é fenômeno; o pensar suprassume sua 

imediatidade, com a qual ele inicialmente chega diante de nós, e assim 

faz dele um ser-posto; esse seu ser-posto, porém, é seu ser em si e para 

si ou sua objetividade. Portanto, o objeto tem essa objetividade no 

conceito e este é a unidade da autoconsciência na qual ele foi acolhido; 

logo sua objetividade ou o próprio conceito nada mais é do que a 

natureza da autoconsciência, não tem outros momentos ou outras 

determinações senão o Eu mesmo (Hegel, CL III, p. 45-46).    



 

 

 

113 

 

 

Temos, pois, aqui a descrição de Hegel do que consiste a apreensão do objeto pelo 

eu, ou melhor, em que consiste a própria relação do conhecimento a partir do sujeito que 

pensa. A leitura de Hegel deste ponto do argumento kantiano, como podemos ver na 

extensa citação acima, é que (1º) o conhecimento de um objeto consiste na apropriação 

do mesmo por parte do eu, que o eleva à universalidade e, por meio do pensamento, o 

objeto se converte em um ser-posto; (2º) o objeto possui a sua objetividade no conceito e 

‘este é a unidade da autoconsciência, na qual o objeto tem sido acolhido’; e, por fim, o 

ponto mais alto da interpretação especulativa hegeliana: (3º) a objetividade do objeto, 

‘nada mais é do que a natureza da autoconsciência, não tem outros momentos ou outras 

determinações senão o Eu mesmo’. Analiso o significado destas três teses a seguir, 

buscando mostrar alguns pontos de aproximação da concepção de Hegel com a 

perspectiva kantiana, com as suas devidas ponderações e suspensões.  

(1º) Para Hegel, é o sujeito que se apropria do objeto e lhe dá a sua forma – no 

caso hegeliano, a forma da universalidade do pensamento. Assim, este sujeito pensante 

opera a apropriação das determinações sensíveis do objeto através do pensamento 

enquanto universal e, nesta medida, este eu é também universal e se sujeita ao 

pensamento, ou melhor, encontra-se imerso na coisa pensada (Cf. Hegel, E, v. I, § 23). 

Isso é muito importante de se destacar, dado que, para Hegel, este sujeito pensante não é 

um sujeito particular que determina o processo do conhecimento por si mesmo; antes, 

como já indiquei atrás: 

 

O pensar, segundo o conteúdo, só é verdadeiro na medida em que está 

absorto na Coisa e, segundo a forma não é um ser ou agir particular do 

sujeito, mas precisamente consiste em que a consciência se comporte 

como Eu abstrato, como liberta de toda a particularidade, de 

propriedades e estados outros etc. (Hegel, E, v. I, § 23; o grifo é meu).  

 

Além disso, (2º) o objeto possui sua objetividade no conceito, ou seja, o 

conhecimento do mesmo se efetiva realmente quando se tem um conceito acerca do 

objeto. Porém, para Hegel, o conceito não simplesmente unifica, ou sintetiza o diverso da 

intuição sensível recebido exteriormente, como ocorre em Kant. Mais do que isso, o 

conceito, na perspectiva hegeliana, por meio da atuação do pensar universal, empreende 

uma modificação da natureza mesma do ser sensível, de modo a chegar ao conhecimento 

da Coisa (Sache103) mesma. Assim, para Hegel: “mediante a reflexão, algo se alterou na 

                                                           
103 O termo “Sache” designa a essência das coisas (Dinge) enquanto compreendidas pelo filosofar e pelo 

pensamento científico. Dinge, por sua vez expressa as coisas da natureza e do mundo do espírito.     



 

 

 

114 

maneira como o conteúdo é inicialmente sensação, intuição, representação. Por 

conseguinte, é somente por intermédio de uma alteração que a verdadeira natureza do 

objeto chega à consciência” (Hegel, E, v. I, § 22; o grifo é meu).  

Com efeito, é muito claro que este processo, digamos, subjetivo, pelo qual o eu, 

ou a autoconsciência, pensa e elabora o objeto de seu conhecimento, em Hegel, não ocorre 

do mesmo modo que em Kant. A diferença fundamental das duas concepções a respeito 

da apreensão do objeto pelo conceito concerne, de modo geral, a meu ver, sob um duplo 

aspecto. Primeiro porque o eu pensante altera a natureza exterior do elemento sensível, 

como vimos acima, a fim de transformá-lo verdadeiramente em objeto apreendido pelo 

conceito e isso ele o faz por meio da reflexão absoluta:  

 

Enquanto o pensar é tomado como ativo em relação a objetos – a 

reflexão sobre algo – o universal, enquanto é um produto dessa 

atividade, contém o valor da Coisa: o essencial, o interior, o verdadeiro. 

Foi lembrada (no § 5) a antiga crença de que o verdadeiro nos objetos, 

nas estruturas, nos princípios constitutivos, nos acontecimentos – o 

interior, o essencial, a Coisa que importa – não se encontra 

imediatamente na consciência, não é já o que se oferece à primeira vista 

e à primeira ideia; mas deve-se refletir antes para aceder à verdadeira 

estrutura constitutiva do objeto, e isso se consegue por meio da reflexão 

(Nachdenken) (Hegel, E, v. I, § 21). 

 

Em segundo lugar, para Hegel, o pensamento, enquanto atividade universal do eu, 

apreende o que as coisas são nelas mesmas e não lida simplesmente com a multiplicidade 

sensível e com a fenomenalidade.  

 

No entanto, pode-se dizer que foi esta a convicção de todos os tempos, 

de que só por meio da reelaboração do imediato efetuada pela reflexão 

o substancial é alcançado. Ao contrário, foi especialmente nos tempos 

modernos que foi suscitada a dúvida – e sustentada a diferença – entre 

o que seriam os produtos de nosso pensar e o que seriam as coisas nelas 

mesmas. Foi dito que o Em-si das coisas era totalmente diverso do que 

fazíamos [ideia] delas. O ponto de vista, que afirma esse ser-separado, 

foi sobretudo por meio da filosofia crítica que se fez valer, contra a 

convicção de todo o mundo anterior, para o qual valia a concordância 

da coisa e do pensamento como algo fora de discussão [ausgemacht]. 

Em torno dessa oposição gira o interesse da filosofia moderna. Mas, a 

crença natural do homem é que essa oposição não é uma oposição 

verdadeira. Na vida ordinária, sem particular reflexão, ponderamos que 

o verdadeiro se mostra por esse meio; pensamos sem mais, acreditando 

firmemente na concordância do pensamento com a Coisa, e essa fé é da 

maior importância. A doença do nosso tempo – a qual chegou ao 

desespero – é [pensar] que nosso conhecimento é apenas um 

conhecimento subjetivo, e que esse subjetivo é a última palavra [das 

Letze]. Ora, a verdade é o objetivo e a verdade deve ser a regra para a 

convicção de todos (Hegel, E, v. I, § 22, adendo; o grifo é meu).  
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Para Hegel, portanto, o pano de fundo em torno da discussão sobre a unidade entre 

o conceito e o seu objeto, ou entre o eu pensante e o objeto é a verdade, enquanto unidade 

substancial do pensamento e das coisas mesmas. E, para ele, ainda que a filosofia kantiana 

tenha chegado perto desta alta noção, quando sustenta que o objeto possui sua validade 

objetiva no conceito e na autoconsciência pura (Cf. Kant, KRV, B 137, § 17), ela cai em 

descrédito, entretanto, ao afirmar, por outro lado, que este objeto é somente subjetivo, ou 

seja, que o pensamento não consegue abarcar as coisas nelas mesmas, mas somente 

fenômenos.  

Um pouco à frente, na própria “Doutrina do Conceito”, após se referir à 

consideração kantiana sobre a “Dedução Transcendental das Categorias”, Hegel retoma 

a concepção de Kant e afirma que seu antecessor chegou a enunciar a definição da 

verdade:  

 

A isso se liga imediatamente o ponto de vista em relação ao qual têm 

de ser considerados o conceito e a determinação da lógica em geral e 

que, na filosofia kantiana, é tomado da mesma maneira em que se toma 

na fala comum: a saber, a relação do conceito e de sua ciência com a 

própria verdade. Há pouco se indicou na dedução kantiana das 

categorias que, segundo a mesma, o objeto, como aquilo no qual é 

unificado o multíplice na intuição, só é essa unidade através da unidade 

da autoconsciência. A objetividade do pensar, portanto, é aqui 

enunciada determinadamente, uma identidade do conceito e da coisa, 

identidade que é a verdade (Hegel, CL III, p. 51; o grifo é meu).    

   

A seguir, Hegel expõe que, segundo sua própria concepção, o pensar se apropria 

de um objeto dado, alterando-o e faz dele um objeto pensado. Assim, “somente em seu 

conceito o objeto está em sua verdade” e, consequentemente, “admite-se que o 

conhecimento do objeto, conhecimento este que o compreende, é o conhecimento de 

como ele é em si e para si, e que o conceito é a sua própria objetividade” (Hegel, CL III, 

p. 52; o grifo é meu). Ou seja, para Hegel, é certo que o conceito é a verdade e que, por 

ele, abarca-se a realidade e a essencialidade do objeto. Mas, para nosso autor, é claro que 

Kant, todavia, não sustenta a tese da objetividade do conceito nestes moldes e, 

diferentemente: 

 

Por outro lado, porém, afirma-se igualmente de novo que nós não 

podemos conhecer as coisas como elas seriam em si e para si e que a 

verdade é inacessível para a razão cognoscente; aquela verdade que 

consiste na unidade do objeto e do conceito seria, de fato, apenas 

fenômeno, e precisamente, de novo, com base na razão de que o 

conteúdo é apenas o multíplice da intuição (Hegel, CL III, p. 52; o grifo 

é meu).    
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Depreende-se destas passagens, portanto, que, conforme Hegel, Kant apenas 

enuncia a alta definição da verdade, segundo a qual, pode-se abarcar a objetividade das 

coisas mesmas pelo conceito e pelo pensamento, mas, entretanto, sustenta, por outro lado, 

que esta objetividade concerne apenas a fenômenos, ou seja, a transitoriedade da matéria 

sensível.  

Por fim, (3º) no final da citação exposta acima na página 112, Hegel vai mais além 

e sustenta que o objeto tem sua ‘objetividade no conceito’ e que este nada mais é ‘do que 

a natureza da autoconsciência’ e ‘não tem outros momentos ou outras determinações 

senão o eu mesmo’. Estas últimas afirmações de Hegel, a meu ver, ligam-se à sua própria 

concepção do que vem a ser o conceito lógico. Como sabemos104, Hegel identifica o eu 

com o conceito, ou seja, o conceito consiste, precisamente, na forma da subjetividade e, 

além disso, é aquele que põe a objetividade a partir de si e se estabelece em unidade com 

ela: 

 

A derivação do real a partir do conceito, se se quer chamar isso de 

derivação, consiste, antes de tudo, essencialmente, no fato de que o 

conceito, em sua abstração formal, mostra-se como não consumado e, 

através da dialética fundada dentro dele mesmo, passa para a realidade, 

de tal modo que ele a gera a partir de si, mas não de modo que ele recai 

novamente numa realidade acabada, encontrada diante dele (Hegel, CL 

III, p. 53).   

 

Portanto, o conceito também encontra-se em unidade com a realidade e não se 

encerra como uma forma vazia, concernente apenas ao entendimento, ou à mente. Para 

Hegel, o conceito, ao derivar a realidade a partir de si, torna-se ideia e, conforme nosso 

autor, nessa perspectiva, o conceito é, pois, o absoluto, aquele que surgiu do ser e da 

essência, ou da intuição e da representação sensíveis como o seu fundamento 

incondicionado (Cf. Hegel, CL III, p. 52). Há aqui, portanto, na visão hegeliana, uma 

unidade imanente entre o conceito e o ser e o conceito é, pois, o princípio subjetivo da 

objetividade.  

 

Na lógica-do-entendimento, costuma-se considerar o conceito como 

uma mera forma do pensar, e, mais precisamente, como uma 

representação geral. É a essa maneira inferior de apreender o conceito 

que se refere a afirmação tantas vezes repetida, por parte da 

sensibilidade e do coração, de que os conceitos enquanto tais são algo 

morto, vazio e abstrato. De fato, porém, sucede exatamente o inverso, 

e o conceito é antes o princípio de toda a vida, e assim, ao mesmo 

tempo, o [que é] pura e simplesmente concreto (Hegel, E, v. I, § 160).  

                                                           
104 Ver tópico 1.4.1, “A unidade do eu e do conceito (Begriff)”.  
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Irei tratar sobre a natureza especulativa e absoluta do conceito lógico subjetivo no 

capítulo 3, evidenciando a forte concepção do Idealismo Absoluto de Hegel em sua 

compreensão sobre o conceito. Mas, o que já quero ressaltar com as considerações acima 

é que, em minha visão, Hegel enxerga na concepção kantiana uma espécie de “intuição 

especulativa” acerca da unidade entre o eu, o conceito e o objeto. Por isso, inclusive, é 

que Hegel expõe e retoma a concepção de Kant acerca da apercepção pura transcendental 

logo no início de sua “Doutrina do Conceito”. Toda esta “Doutrina” será, portanto, uma 

análise sobre a natureza do conceito enquanto subjetividade que põe para si a objetividade 

e se torna ideia. Neste sentido, como venho sustentando, Hegel assimila o significado 

originário do conceito de apercepção pura, desenvolvendo-o no interior do elemento 

especulativo de sua própria filosofia. 

Assim, antes ainda de finalizar, cabe enfatizar, mais uma vez, que Hegel pondera 

que Kant opera um revés em sua filosofia e, ainda que inicialmente tenha atestado sua 

“intuição especulativa” da unidade do eu com o objeto, no parágrafo 17 de sua Crítica, 

na sequência, assume que o conceito não pode conhecer a verdade do objeto e que 

consiste, pois, numa vazia e estéril forma do pensamento.  

 

A síntese originária da apercepção é um dos princípios mais profundos 

para o desenvolvimento especulativo; ela contém o início para a 

apreensão da natureza do conceito e é completamente contraposta 

àquela identidade vazia ou universalidade abstrata que dentro de si não 

é síntese alguma. – Todavia, a execução ulterior pouco corresponde a 

esse início. Já a expressão síntese reconduz facilmente à representação 

de uma unidade externa e à mera ligação de termos que são em si e para 

si separados. Então a filosofia kantiana se deteve apenas no reflexo 

psicológico do conceito e regressou novamente para a afirmação da 

permanente condicionalidade do conceito através de um multíplice da 

intuição (Hegel, CL III, p. 50).      

 

Como se vê, para Hegel, a síntese originária da apercepção ‘contém o início para 

a apreensão da natureza do conceito’. Ou seja, na visão de Hegel, Kant intuiu fortemente 

a verdadeira natureza absoluta do conceito lógico subjetivo. Mas, em seguida, como ele 

mesmo afirma, Kant regressa para uma consideração psicológica105.   

                                                           
105 Robert Pippin, em Hegel’s Realm of Shadows (2019) faz uma leitura, podemos dizer, “kantiana” da 

interpretação de Hegel acerca de Kant e, segundo ele, Hegel sustenta que a ‘unidade do conceito é a unidade 

da apercepção’ pois que, para Kant, segundo Pippin, de fato, o conhecimento pelo conceito é sempre sujeito 

à unidade sintética da apercepção (Cf. Pippin, 2019, p. 148). Consequentemente, conforme Pippin, a leitura 

de Hegel é que a unidade do conceito é a unidade da apercepção, pois que é esta relação de unidade que 

propriamente estabelece a relação a um objeto na filosofia de Kant. “Hegel não confia sobre a forma 

subjetiva do sentido interno e argumenta, como mencionado, que se nós entendermos corretamente que a 

unidade de um conceito é a unidade da apercepção e que tal unidade é que estabelece a possível relação a 
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 Enfim, voltando à afirmação de Pippin – agora em Hegel’s Idealism – onde ele 

afirma, como já me referi atrás – que o centro da influência kantiana sobre seus sucessores 

é o argumento da Dedução Transcendental das Categorias (Cf. Pippin, 2001, p. 16-17), 

penso que ele tem, a este respeito, completa razão. O argumento kantiano neste ponto, 

como vimos resumidamente, versa sobre uma unidade primeira, fundamental e originária 

que possibilita e dá a condição máxima para o conhecimento. Para Hegel, a unidade da 

autoconsciência pura, ou do conceito, é a unidade do objeto, como vimos acima. Além 

disso, a unidade do conceito é, para Hegel, a unidade do eu penso. Hegel claramente se 

deixa envolver pela trama deste argumento e afirma explicitamente, como vimos, que 

trata-se de uma das opiniões mais profundas da Crítica (Cf. Hegel, CL III, p. 45). 

A este respeito, Beatrice Longuenesse também afirma que em Hegel há uma 

substituição da noção kantiana de apercepção pura pela noção de conceito. Conforme 

Longuenesse, enquanto em Kant o fundamento central de sua filosofia é a apercepção 

pura transcendental, em Hegel é, justamente, o conceito (Cf. Longuenesse, 2007, p. 28). 

Apesar de não concordar em sentido estrito com a tese de Longuenesse, uma vez que, 

para mim, não há uma substituição pura e simples da parte de Hegel, penso que sua leitura 

possui certa plausibilidade ao ressaltar o fato da teoria hegeliana do conceito ligar-se 

intimamente à interpretação de Hegel da apercepção pura transcendental em Kant.  

Por conseguinte, como pudemos ver, a interpretação hegeliana do conceito de 

apercepção pura transcendental de Kant é fundamental para compreendermos o contexto 

histórico-filosófico da gênese da concepção de Hegel sobre o conceito e a subjetividade. 

Mas, antes de Hegel, Fichte também interpretou e procurou desenvolver em seu máximo 

grau o conceito de subjetividade pura formulado por Kant. Assim, não somente a 

interpretação direta de Hegel sobre a apercepção kantiana influenciou significativamente 

a gênese de sua própria compreensão sobre o que vem a ser a subjetividade pura absoluta, 

mas também a teoria fichtiana sobre o tema. A seguir, portanto, procurarei delinear alguns 

pontos que tocaram Hegel em sua interpretação sobre o princípio da subjetividade em 

Fichte e como ele observa a consideração radical de Fichte de que o eu deve ser concebido 

como o princípio da filosofia.    

                                                           
um objeto, então as categorias, como momentos de qualquer possível unificação, deverão ser mostradas 

como atuais, como possíveis representações de objetos” (Pippin, 2019, p. 149). Concordo aqui com o 

sentido da afirmação de Pippin de que, para Hegel, a unidade do conceito e a unidade do sujeito coincidem, 

uma vez que a unidade da apercepção é aquela que fundamenta a relação com o objeto. Todavia, no interior 

da filosofia de Hegel, esta unidade entre eu, conceito e objeto, não se dá a nível de uma relação de 

representação, como acabamos de ver, mas como uma unidade lógico-ontológica. 
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1.5 O idealismo subjetivo de Fichte e a interpretação de Hegel  

  

O debate sobre a relação de Hegel com Kant – e mais especificamente, sobre a 

abordagem de Hegel acerca da apercepção pura transcendental – não pode ser feito sem 

nos referirmos também ao contexto alemão de recepção da obra kantiana. Sem dúvida, o 

que se convencionou chamar de “Idealismo Alemão” foi um dos momentos mais ricos da 

História da Filosofia que comportou em tão pouco tempo visões e sistemas filosóficos 

distintos que disputavam ricas soluções sobre questões e problemas suscitados pela 

filosofia kantiana. Hegel não se esquivou deste debate e juntamente com os seus 

principais teóricos expoentes, Fichte e Schelling, procurou considerar temas que, como 

vimos nos tópicos anteriores, qualificou como problemáticos ou mal solucionados por 

Kant. Meu trabalho, entretanto, não versa sobre as diferentes respostas dadas por cada um 

destes filósofos do Idealismo Alemão aos problemas encontrados no sistema 

transcendental kantiano. O que quero considerar especificamente aqui – seguindo a linha 

de meu argumento, que busca a autogênese lógica do conceito de sujeito e de sua 

definição como uma unidade reflexiva especulativa – é como Hegel relaciona-se com a 

interpretação mais “subjetivista” da filosofia kantiana, que é justamente aquela 

empreendida por Fichte. 

Neste sentido, Hegel – tal como ocorreu com a sua leitura de Kant – critica 

inúmeros aspectos do conceito fichtiano de eu. No entanto, como procurarei destacar ao 

longo do trabalho, a estrutura radicalmente reflexiva, espontânea e livre do “eu=eu” 

fichtiano é, de algum modo, assimilada por Hegel. Para mim, outro aspecto muito 

importante desta discussão sobre a interpretação hegeliana da estrutura conceitual do 

sujeito fichtiano é mostrar que na filosofia de Hegel o sujeito não consiste no ponto de 

partida de seu sistema filosófico – como veremos que será o caso para Fichte. Como já 

vimos atrás, Hegel, a partir de Kant, rompe com a concepção que considerava o sujeito 

como uma substância dada previamente. Todavia, Hegel rompe também com a 

compreensão fichtiana, segundo a qual, o conceito de sujeito consiste no fundamento e 

no princípio absoluto de todo o sistema de saber. Pois, para Hegel, elevar o sujeito ao 

status de princípio do sistema, significa começar a filosofar a partir de uma pressuposição 

– o que, em sua visão, é controverso, na medida em que todo e qualquer conceito exige 

uma dedução que seja imanente – o que será meu tema no capítulo 2.   

Nesta medida, no que se segue abordarei primeiro o argumento fichtiano sobre a 

fórmula do eu=eu especificamente da Doutrina da Ciência de 1794-95 e, em seguida, 
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tratarei da interpretação de Hegel a esse respeito, procurando me centrar principalmente 

nas considerações críticas de Hegel sobre o fato de Fichte eleger o eu como o princípio 

do sistema da ciência.  

 

1.5.1 O programa do Idealismo Alemão e o princípio absoluto de Fichte 

 

Fichte, em seu primeiro escrito sobre a doutrina da ciência, em Sobre o Conceito 

da Doutrina da Ciência ou da Assim Chamada Filosofia (1794), delineia os pontos 

fundamentais que devem ser abrangidos, segundo ele, por todo sistema de saber genuíno. 

Vittorio HÖsle caracteriza esta obra fichtiana como aquela que “tem de ser vista como o 

escrito programático de todo o idealismo alemão” (Hösle, 2007, p. 39)106. Nesta obra, 

Fichte afirma que é necessário que o sistema da filosofia tenha um princípio válido por 

si, ou seja, que não possua nenhum pressuposto provindo de outra ciência, ou outro 

sistema de saber. A profunda preocupação de Fichte nesta obra é fundacional: ele afirma 

que, para que a filosofia seja uma verdadeira ciência e para que possa coroar os demais 

campos do saber, ela precisa de um princípio que se fundamente a si mesmo e que sirva 

de base firme para as proposições subsequentes de seu sistema.  

Com efeito, não só a partir de Fichte, mas desde Reinhold107, os idealistas alemães 

procuravam um princípio que pudesse dar continuidade, sustentação e unidade ao projeto 

transcendental kantiano. Assim, com a obra de Reinhold inicia-se “a fase de apropriação 

criativa da filosofia crítica de Kant” (Klotz, 2018, p. 622). Nas palavras de Rockmore, 

segundo Reinhold: 

 

(...) sem uma estrutura sistemática, a qual neste contexto foi 

interpretada como ‘um princípio inicial, ou fundamento último do qual 

todo sistema pode ser deduzido’, a crítica filosófica perde a forma pela 

qual unicamente se torna apta a garantir seu caráter científico e fornecer 

uma justificação adequada para a exigência do conhecimento 

(Rockmore, 1986, p. 21; daqui em diante a tradução é minha).  

 

    Pode-se dizer, por conseguinte, que o desejo de reconstruir a filosofia kantiana 

em uma forma sistemática completa e justificada dá origem ao enriquecido debate do 

                                                           
106 Segundo ele, ainda, as ideias contidas nesse ‘manifesto do idealismo’ “podem perfeitamente ser 

encaradas como fundamento comum das opiniões filosóficas de todos os três grandes idealistas alemães” 

(Hösle, 2007, p. 45) – o que me parece uma opinião um pouco forte.  
107 Reinhold foi o antecessor de Fichte em Jena e o primeiro a dar forma no projeto de sistematização da 

filosofia crítica a partir de um princípio único fundamental. Não irei entrar nos detalhes de sua filosofia, 

porém cumpre ressaltar a influência que exerceu sobre o projeto fichtiano e, de modo geral, sobre as 

discussões do Idealismo Alemão.  



 

 

 

121 

Idealismo Alemão principalmente em torno da questão do princípio único. Na visão de 

Reinhold, o princípio de unificação e sustentação do saber filosófico sistemático seria o 

conceito de representação, que relaciona sujeito e objeto no interior da estrutura da 

consciência. Conforme Reinhold, a crítica filosófica de Kant pode, portanto, ser 

reconstruída com base em uma teoria sobre nossa faculdade representacional, já que, em 

seu entender, Kant dissertara sobre intuições, conceitos e ideias, ou seja, referira-se a 

vários tipos de representações, sem ter definido, contudo, em que consistia a estrutura 

geral da representação (Cf. Klotz, 2016, p. 67; daqui em diante a tradução é minha). 

Assim, em sua Filosofia Elementar, Reinhold “quer fornecer exatamente o significado do 

elemento fundamental da teoria de Kant – uma teoria geral da estrutura representacional 

de nossa consciência” (idem). O debate, contudo, não se limita apenas em apontar e 

circunscrever o que seria o princípio inicial que daria forma e sistematicidade à teoria 

filosófica. Em outras palavras: não basta, na visão de Reinhold, eleger o conceito de 

representação como princípio de fundamentação do saber. Conforme Rockmore, a 

questão gira em torno também do fato de Reinhold considerar que a crítica teórica de 

Kant não demonstrava ou justificava em que se baseava o sistema da razão pura (Cf. 

Rockmore, 1986, p. 26). Assim, na visão de Reinhold, o argumento kantiano girava em 

círculos injustificados, pois pressupunha algo que não podia demonstrar, no caso, os 

conceitos puros da razão. Para ele, ao contrário, o conhecimento não pode simplesmente 

‘girar em círculos’ – os quais são vistos por ele de um ponto de vista negativo – e deve, 

por conseguinte, ser baseado em algo como um ponto arquimediano inicial (o seu 

princípio), que é auto-evidente, e a partir do qual, o conhecimento se justifica 

sequencialmente (Cf. idem, p. 27). A partir desta discussão posta por Reinhold, instaurou-

se o contexto de reformulação da crítica filosófica kantiana. A visão de Reinhold é 

extremamente fundacionalista, por intentar procurar fundamentar o saber a partir de um 

princípio inquestionável e que dê total suporte a toda construção do conhecimento. 

Fichte, de certo modo, dá continuidade ao projeto reinholdiano, na medida em que 

acredita que deve haver uma teoria filosófica da representação que, a partir de seu 

princípio, possa conferir unidade e fundamentação ao sistema do saber científico. Assim, 

para o jovem Fichte, os aspectos práticos e teóricos de nossa consciência correspondem 

aos aspectos de nossa representação, ou seja, significam o modo pelo qual nossa 

consciência relaciona-se com os objetos na medida em que os representa (Cf. Klotz, 2016, 

p. 68). Todavia, ainda que Fichte esteja preocupado em investigar os aspectos conscientes 

de nossa representação, ele não segue, não obstante, por completo o projeto reinholdiano 

de reformulação da filosofia crítica. Assim, após ler a resenha de Enesidemo de Schulze 
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(1792) à Filosofia Elementar de Reinhold, Fichte assimila alguns pontos dos argumentos 

céticos de Schulze e passa a questionar a simples descrição de Reinhold da estrutura da 

representação como um fato. Para Fichte, mesmo que em certo sentido haja o fato de que 

nós representemos objetos, isto, entretanto, sustenta ele, “não é um fato contingente”, de 

modo que deve haver nele alguma necessidade (Klotz, 2016, p. 68). Conforme Klotz, 

Fichte conclui que o princípio da teoria da representação deve expressar “o fundamento 

pelo qual nós podemos entender porque o fato de representarmos objetos seja algum fato 

necessário sobre nossa consciência” (KLOTZ, 2016, idem). Por conseguinte, Fichte se 

desviará da linha de argumentação de Reinhold, na medida em que analisará as condições 

de necessidade da gênese de nossa consciência representacional até chegar à conquista do 

princípio primeiro e autofundamentado do saber filosófico108. 

Antes, entretanto, de nos determos sobre o que o jovem Fichte considera como 

sendo precisamente o princípio fundamental da teoria da representação, é importante nos 

atermos primeiramente sobre sua obra imediatamente anterior ao Fundamento de toda a 

Doutrina da Ciência (Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre), onde o autor 

organiza os pontos que considera fundamentais para a construção de um genuíno sistema 

do saber. Trata-se da importante obra que aludi acima: Sobre o Conceito da Doutrina da 

Ciência de 1794. Diogo Ferrer sintetiza do seguinte modo os “pontos exigidos” por Fichte 

nesta obra para que se possa conquistar a autofundamentação da ciência: (a) o primeiro 

princípio deve ser fundamento de todo saber e deve ser válido por si, ou seja, autofundado; 

(b) deve ser unidade de forma e conteúdo, ou seja, aquilo que se sabe (o próprio saber em 

sua forma) deve ser inseparável do que se sabe (o conteúdo)109; (c) disso se segue que a 

própria doutrina da ciência deve possuir uma forma sistemática que deriva-se do fato do 

                                                           
108 Como vimos nos tópicos anteriores, Hegel, Fichte e Schelling, na visão de Pippin, elegeram o argumento 

da “Dedução Transcendental das Categorias” como o centro do debate em torno da identidade da teoria 

kantiana. Neste sentido, em certa medida, mais especificamente, Hegel e Fichte elevaram o conceito de 

apercepção pura ao nível de um argumento fundacional do transcendentalismo de Kant, segundo a 

interpretação de Pippin (Cf. Pippin, 2001, p. 17). Quanto a Hegel, esta tese tem, de certo modo, sua 

plausibilidade, na medida em que, como vimos, Hegel se apropria do que considera como o núcleo 

potencialmente especulativo da apercepção, a saber, a unidade entre sujeito e objeto, ainda que tal noção 

não carregue consigo o status de fundamento de seu sistema, tal como pensado, por exemplo, por Reinhold, 

ou seja, como um princípio que justificasse o conhecimento de modo sequencial. No que tange a Fichte, 

veremos a seguir que ele radicalizou a importância da estrutura reflexiva e idêntica do conceito de eu penso 

em termos muito mais profundos do que Kant. Se este último estava preocupado em deduzir a validade 

objetiva dos conceitos puros do entendimento e, para tanto, “utilizou-se” do conceito de eu para 

fundamentar tal dedução, Fichte, por sua vez, irá investigar as nuances da autodeterminação do eu muito 

mais a fundo e, a partir delas, deduzirá todo o sistema da ciência.        
109 “Esta forma SÓ pode convir àquele conteúdo, e este conteúdo pode convir apenas àquela forma; qualquer 

outra forma para este conteúdo suprime a própria proposição e, com esta, todo o saber, e qualquer outro 

conteúdo para esta forma suprime igualmente a própria proposição e, com esta todo o saber” (Fichte, SCDC, 

§ 2, p. 16/ 49).   
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primeiro princípio fundamentar todas as proposições subsequentes110 e, além disso, (d) 

deve possuir um curso circular, sendo, pois, uma totalidade absoluta, completa (Cf. 

Ferrer, 2016, p. 115).  

Tais exigências teóricas de Fichte foram assimiladas não só por Hegel, à sua 

maneira, mas também por Schelling, que se refere expressamente à obra Sobre o Conceito 

da Doutrina da Ciência de Fichte, afirmando que ela busca encontrar, finalmente, uma 

solução para “o problema da possibilidade da filosofia como tal” (SCHELLING Apud 

HÖsle, 2007, p.45)111. Todavia, ainda em Sobre o Conceito da Doutrina da Ciência, 

Fichte, de certo modo, abstrai do modo pelo qual irá concretizar este seu programa 

teórico-fundacional. Somente na Doutrina da Ciência (1794-1795) é que Fichte inicia 

efetivamente a concretização de sua proposta de uma filosofia autofundamentada. Esta 

obra serve como ponto de partida para reflexões críticas e criativas na construção dos 

sistemas schellingano e hegeliano. Nesta medida, Schelling e Hegel irão, de certa 

maneira, assimilar alguns dos pontos do programa desenvolvido em Sobre o Conceito 

(1794), contudo, não estarão de acordo entre si quanto à execução concreta destas 

exigências e, mesmo, sobre a pertinência em torno do princípio primeiro do sistema do 

saber112. Vejamos, então, a proposta do jovem Fichte sobre qual é o princípio que deve 

fundamentar o saber filosófico.     

Na Doutrina da Ciência de 1794-1795, Fichte sustenta, como vimos atrás, que o 

primeiro princípio é puro, incondicionado e absoluto (Cf. Fichte, FDC, § 1, p. 43/ 91). 

Para encontrá-lo, Fichte afirma que devemos separar da consciência empírica toda 

determinação, “até que reste, puro, aquilo que simplesmente não se pode deixar de pensar 

e do qual nada mais pode ser separado” (idem, p. 44/ 92). A partir disso, Fichte admite a 

proposição lógica “A=A,” pois que, segundo afirma, dela ninguém exige uma prova e, 

para todos, “essa proposição é certa, pura e simplesmente, isto é, sem nenhum outro 

fundamento” (idem). Será por meio da análise desta proposição que Fichte chegará à 

noção de “eu=eu”, como princípio absoluto da filosofia. O cerne de seu argumento lógico 

                                                           
110 “Toda ciência, desde que não seja uma única proposição destacada, mas um todo constituído de várias 

proposições, tem forma sistemática” (Fichte, SCDC, § 2, p. 15/ 46).  
111 Além disso, Vittorio HÖsle chega a afirmar, exageradamente, que a principal obra hegeliana, a 

Enciclopédia das Ciências Filosóficas, “pode, em todo caso, ser interpretada como a realização do 

programa de Fichte”. (HÖsle, 2007, p. 45, nota 29). 
112Como veremos, Hegel não estará de acordo com Fichte quanto à necessidade de se fundamentar o sistema 

filosófico a partir de um princípio único inicial, pois, na visão de Hegel, isso seria admitir uma 

pressuposição e o sistema, ao contrário, deve partir da pura indeterminação, como veremos no próximo 

capítulo. Todavia, no que concerne aos pontos (b), (c) e (d) elencados acima, podemos dizer que Hegel 

concorda com Fichte, na medida em que (b) as categorias lógicas, para ele, são unidade de forma e conteúdo 

e não meramente formais; (c) a ciência filosófica possui uma forma sistemática em que o todo e as partes 

relacionam-se de forma harmônica, ainda que tal relação não provenha do fundamento de um único 

princípio e (d) a filosofia possui, sim, uma forma circular e não simplesmente ascendente e linear.  
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inicial é que “A=A” é diferente de “A” simplesmente e que, por conseguinte, “A=A” 

exprime a identidade de “A” consigo mesmo113. Esta relação de identidade se exprime do 

seguinte modo: “Se A é, então A é”. Conforme Fichte, entre o ‘se’ e o ‘então’ existe uma 

conexão necessária e o autor denomina tal conexão de “X”. 

 A questão que se segue e que dará origem ao salto argumentativo operado por 

Fichte em sua análise lógica do princípio da identidade para sua análise teórico-

fundacional/epistemológica a respeito das raízes do conceito de representação é a 

seguinte: conforme Fichte, esta relação de identidade (“A=A”) é posta e quem efetua este 

ato só pode ser o sujeito, ou melhor, o eu. “X pelo menos está posto no eu e pelo eu” 

(Fichte, FDC, § 1, p. 44/ 93; o grifo é meu). E ainda: “Ora, X está efetivamente posto no 

eu; por conseguinte, também A tem de estar posto no eu, na medida em que X é referido 

a ele” (idem). Conforme Ferrer: 

 

Mas o ponto central da argumentação é que a identidade, ou seja, o ser 

que é ‘sempre um e precisamente o mesmo’ tem uma forma 

paradigmática que é o “eu”, que não é somente o sujeito da atribuição 

da identidade a um qualquer A, mas que só a pode atribuir porque a 

conhece ou reconhece, antes de tudo o mais, como propriedade sua. A 

tese é que toda a posição de identidade recorre, em última instância, e 

de modo exemplar, ao eu. Se se interrogar pela origem do conceito de 

identidade, a resposta, segundo Fichte, se encontrará no eu, e não nas 

coisas representadas na consciência (Ferrer, 2012, p. 54).  

 

Assim, Fichte afirmará que, dado que “A” é posto no eu e pelo eu, há algo neste 

eu que é “sempre igual a si, sempre um e o mesmo”, ou seja, a identidade de “A”. Por 

conseguinte, a relação de identidade “X” poderá também assim ser expressa: eu=eu, ou 

eu sou eu (Cf. Fichte, FDC, § 1, p. 45/ 94). A partir de então, tem-se o princípio 

(Grundsatz) absoluto e incontestável de toda filosofia: “eu =eu”. Esta proposição, 

segundo Fichte, vale tanto segundo o conteúdo, quanto segundo a forma. 

 

A proposição eu sou eu, porém, vale incondicionada, e pura e 

simplesmente, pois é igual à proposição X, vale não somente segundo 

a forma, mas também segundo o conteúdo. Nela o eu está posto, não 

sob condição, e sim pura e simplesmente, com o predicado da igualdade 

consigo mesmo; ele está, portanto, posto; e a proposição pode também 

exprimir-se: eu sou (idem).  

 

 

                                                           
113 “A proposição A é A não é, de modo nenhum, equivalente a A é ou há um A” (Fichte, FDC, § 1, P. 44/ 

93). Ou seja, aqui não é problema, para Fichte, em saber sobre as condições de existência de “A”, ou mesmo 

sobre as condições de existência de quaisquer objetos.   
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   Conforme Fichte, é um fato (Tatsache) da consciência empírica que somos 

obrigados a considerar a relação de identidade “X” como ‘pura e simplesmente certa’ e, 

por conseguinte, também devemos assim considerar a proposição “eu sou”. A proposição 

“X” é um fato supremo da consciência empírica e, consequentemente, segundo Fichte, a 

proposição “eu sou” é fundamento de explicação (Erklärungsgrund) de todos os fatos 

desta consciência, ou seja, “antes do todo pôr no eu, é posto o próprio eu” (idem)114. 

Assim, conforme Fichte, todas as categorias deverão ser deduzidas deste princípio 

primeiro e fundamental; aliás, toda a realidade, segundo ele, deve decorrer deste 

princípio, inclusive, o axioma lógico fundamental “A=A”, do qual se partiu na explicação. 

Com o alcance deste primeiro princípio, Fichte encontra-se, enfim, em vias de proceder 

à análise do significado próprio desta proposição. E é justamente nas próximas linhas de 

sua exposição que iremos nos deparar com as afirmações que irão fascinar os idealistas 

Schelling e Hegel e, de algum modo, irão contribuir para a articulação de seus sistemas115.  

O grande giro fichtiano a este nível do argumento é que o autor passa a considerar 

a proposição “eu=eu” não mais somente como “estado-de-coisa” (Tatsache), mas como 

“estado-de-ação” (Tathandlung). Inicialmente, logo da descoberta do princípio, Fichte 

afirmara: “Essa proposição, eu sou, está fundada até agora apenas em um estado-de-coisa, 

e não tem outra validade a não ser a de um estado-de-coisa, isto é, a de um fato” (Fichte, 

FDC, § 1, p. 45/ 95). Isso significa, para Fichte, que a proposição “eu sou” está posta pura 

e simplesmente, de modo que inicialmente ela é passiva, fática. Contudo, logo adiante, 

Fichte retorna ao ponto do qual partiu primeiramente em sua análise do princípio e afirma 

que a proposição “A=A” indica fortemente que julgamos algo e que este julgamento é, 

por conseguinte, um agir do espírito humano. Com efeito, este agir está, pois, fundado 

em última instância no princípio “eu sou” e, desse modo, a atividade julgadora é própria 

do eu. A partir desta noção de ação, Fichte chega, por conseguinte, à sua elementar noção 

de “atividade pura”, ou estado-de-ação (Tathandlung116) que delimitará essencialmente o 

seu conceito de eu:  

                                                           
114 Há aqui uma diferença de significação do que Fichte entende por “princípio” (Grundsatz) e “fundamento 

de explicação” (Erklärungsgrund). Grundsatz sempre terá um sentido metodológico de sustentação do 

argumento filosófico; portanto, Fichte dará a ele sempre a forma de uma proposição. Já o Erklärungsgrund 

possui a tarefa teórica de explicar a estrutura representacional da consciência a partir de princípios mais 

fundamentais. 
115 Hegel – como teremos oportunidade de ver nos capítulos subsequentes – se baseará fortemente na noção 

ativa de eu de Fichte. Para Fichte, o eu possui um caráter profundamente autorreferencial e só é na medida 

em que refere-se a si mesmo e se põe como eu. Para Hegel, da mesma maneira, o eu é ativo e autorreferente 

e mesmo o conceito lógico subjetivo, para Hegel, possuirá esta caracterização.   
116 Este termo é um neologismo fichtiano utilizado, justamente, para contrapor-se a Tatsache (estado-de-

coisa). Conforme Klotz, há dois importantes aspectos que Fichte busca enfatizar com esta terminologia 

própria. Primeiro, o termo expressa a diferença entre a atividade autoconstitutiva do eu, por um lado, e, por 

outro lado, o eu como fato (Tatsache) da consciência. Em segundo lugar, Tathandlung quer dizer o 
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Assim, o pôr do eu por si mesmo é a sua atividade pura. – O eu põe a si 

mesmo e é, em virtude desse mero pôr-se por si mesmo; e vice-versa: o 

eu é e, em virtude de seu mero ser, põe o seu ser. Ele é ao mesmo tempo 

o agente e o produto da ação; o ativo e aquilo que é produzido pela 

atividade; ação e feito são um e o mesmo; e por isso o eu sou é expressão 

de um estado-de-ação; mas também o único possível, como resultará da 

doutrina da ciência inteira (Fichte, FDC, § 1, p. 46/ 96).     

 

Estas linhas podem suscitar amplas e profundas interpretações. Contudo, o que 

me importa delas retirar por ora é que Fichte destaca que o eu põe a si mesmo e só é por 

pôr-se a si mesmo. Em outras palavras: o eu é pura atividade de si, ou melhor, pura 

reflexão; é auto-engendrado, causa de si mesmo117. Entretanto, o inverso da afirmação “o 

eu é porque se pôs”, a saber, a afirmação “o eu se põe porque é”, é igualmente válida, 

para Fichte. Desse modo, ser e se pôr fazem parte da essência do eu – este é pondo-se e 

se põe porque é. Trata-se, portanto, de um novo modo de ser, que é radicalmente distinto 

do modo de ser das coisas – estas não são porque se põem, mas simplesmente são. De 

acordo com Christian Klotz, a consideração fundamental de Fichte na primeira versão da 

Doutrina da Ciência é que “o sujeito não é justamente o que é, como uma coisa, mas é 

essencialmente engajado em alguma atividade autorreferencial, por meio da qual ele é 

para si o que é” (Klotz, 2016, p. 69). Este ‘para si’, conforme afirma, é característico do 

sujeito tanto sob o aspecto de sua existência, quanto sob o aspecto de suas determinações. 

Assim, afirma Klotz, as determinações não são passivamente recebidas pelo sujeito, mas 

são próprias de sua atividade autoconstitutiva (Cf. Klotz, 2016, p. 70). “Qualquer 

atribuição de alguma determinação A para o sujeito, implica que há alguma atividade 

autorreferencial por meio da qual o sujeito é A para si mesmo” (idem).  

Interessante destacar – como vimos nas páginas acima – que ainda que a 

motivação inicial de Fichte para escrever a Doutrina da Ciência tenha sido a investigação 

acerca da necessidade do conceito de representação no interior de nossa consciência, ele, 

entretanto, empreende antes de tudo uma análise genética tão profunda que encontra 

                                                           
intrínseco caráter desta atividade, algo que é próprio do eu, mais precisamente: a identidade do ato (“Tat”), 

no sentido do produto, com a própria ação (“Handlung”), o que ressalta o caráter performativo do Eu – um 

Eu existe só na medida em que há essa atividade autorreferencial (Cf. Klotz, 2016, p. 70).   
117 Conforme SchäFfer, em certo sentido, trata-se da noção de causa sui. Isso não significa, entretanto, que 

o eu crie-se a si mesmo em um sentido determinado e substancial, ou que ele seja causa de si mesmo, 

segundo o significado da Metafísica Tradicional. Ele, entretanto, causa a si, segundo afirma, em outro 

sentido de ser (CF. SCHӒFFER apud FERRER, 2012, p. 57). Com efeito, Thomas-Fogiel sustenta, por 

outro lado, que “loin de s’apparenter à la causa sui du Dieu spinozien, loin d’être un “moichose en soi”, 

dote du pouvoir d’auto-engendrement, le prémier principe est l’autre nom de la liberté” (THOMAS-

FOGIEL apud FERRER, 2012, p. 57). Podemos dizer, portanto, que Fichte inaugura aqui uma análise 

ontológica inovadora, onde o eu é dotado de uma liberdade radical que se atualiza e manifesta por meio de 

seu estado-de-ação originário e que é, por conseguinte, incomparável com os modos mecânicos de 

causalidade anteriormente descritos a respeito do ser e da substancialidade.   
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muito aquém de nossa estrutura representacional esta atividade autoconstitutiva do sujeito 

absoluto. Como afirma Klotz:  

 

O sujeito é originalmente ‘para si’ não no sentido de ser um objeto para 

si, mas no sentido de constituir a si mesmo em primeiro lugar por meio 

de sua atividade autorreferencial. E se nós querermos entender a 

estrutura representacional da consciência, nós não devemos nunca 

perder de vista este fundamento pré-representacional da 

representação. O Eu é um sujeito que representa somente na medida 

em que ele se ‘põe’ para si mesmo como representando algo. 

Consequentemente, a representação precisa ser explicitada ‘de dentro’, 

como resultado da atividade de auto-estruturação do sujeito (Klotz, 

2016, p. 70).      

     

A caracterização fichtiana a esta altura de seu argumento não considera o eu como 

representacional, como aquele que se refere a algum tipo de objeto. Antes, o eu aqui é 

‘infinito’ e ‘indeterminado’, havendo apenas a pura atividade de autorreferência a si 

mesmo. Consequentemente, não podemos falar ainda de “autoconsciência” no sentido da 

relação de um eu consciente de si a um objeto dado, ou representado. Segundo Klotz, o 

que Fichte intenta conquistar com o primeiro princípio é “a intrínseca essência da 

subjetividade, enquanto que qualquer autoconsciência atual é uma instanciação desta 

essência que envolve ou pressupõe algo mais, nomeadamente a determinação do eu, o 

qual não está ainda envolvido em uma auto-posição natural” (Klotz, 2016, p. 89, nota 

9)118.      

Disso se segue, nos afirma o filósofo, que o eu é um sujeito absoluto – e de modo 

algum um substrato, ou uma identidade substancial. Afirma Fichte: “Aquilo cujo ser 

(essência) consiste meramente nisto: que ele põe a si mesmo como sendo é o eu, como 

sujeito absoluto. Assim que se põe, ele é, e assim que é, ele se põe; e portanto, para o eu, 

o eu é pura e simplesmente, e necessariamente” (Fichte, FDC, § 1, p. 46/ 97)119.  

Seguindo em minha análise, cabe salientar ainda que, para Fichte, não somente o 

primeiro princípio cumpre isoladamente a função de fundamentar a Doutrina da Ciência; 

                                                           
118 Como veremos no tópico seguinte, ainda que Fichte não caracterize o eu absoluto como autoconsciência 

no sentido estrito, Hegel interpretará o eu puro fichtiano como autoconsciência fenomenológica, ou como 

eu subjetivo em contraposição ao objeto.  
119 Esta noção de sujeito absoluto como pura atividade de si será plenamente assimilada por Hegel que, em 

hipótese alguma, como sabemos, “voltará atrás” desta ideia supondo a noção substancial de um sujeito já 

pronto desenvolvida pela Metafísica anterior. A tese que procurarei desenvolver no próximo capítulo é que 

a própria noção hegeliana do conceito propriamente dito possui esta estrutura subjetiva que se 

autodetermina e só é enquanto se autorrefere e se autoproduz. Além disso, o conceito irá conduzir o método 

dialético como seu princípio subjetivo autorreferente e profundamente ativo. Nesta medida, sem dúvida, a 

influência da noção kantiana de eu penso (como uma estrutura pensante reflexiva e idêntica), que passa 

pela noção fichtiana da radicalidade de um sujeito que se põe a si mesmo serão de crucial importância para 

entendermos as influências genéticas no âmbito da História da Filosofia que constituirão o conceito 

hegeliano de subjetividade.     
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antes, são três as proposições fundamentais que devem fazê-lo. “Não poderia haver mais 

proposições fundamentais do que três: uma determinada absolutamente, pura e 

simplesmente por si mesma, tanto segundo a forma, quanto segundo o conteúdo; uma 

determinada por si mesma segundo a forma e uma determinada por si mesma segundo o 

conteúdo (Fichte, SCDC, § 2, p. 17/ 50). Para Fichte, o primeiro princípio sustenta seu 

status de incondicionalidade absoluta, e é incondicionado tanto segundo a forma, quanto 

segundo o conteúdo. O segundo princípio, entretanto, não é completamente dedutível do 

primeiro, já que é absolutamente contrário a ele e, por conseguinte, é incondicionado 

quanto à sua forma. Trata-se da proposição “não-Eu não = Eu”, que, conforme Fichte, 

exprime a pura oposição no interior da consciência120. O conteúdo desta proposição, 

entretanto, é condicionado pela primeira. No primeiro princípio, temos a pura identidade, 

ou posição; no segundo, a pura diferença, ou oposição. Quanto à forma, portanto, são 

absolutamente contrários; mas, quanto ao conteúdo, é necessário uma condição material 

anterior, dado que a negação precisa pressupor algo para que possa negar.  

 

Se um –A qualquer deve ser posto, então tem de estar posto um A. 

Portanto, a ação de opor é também condicionada sob outro aspecto. A 

possibilidade em geral de uma ação depende de outra ação; a ação é, 

portanto, segundo a matéria, como agir em geral, condicionada; é um 

agir em referência a outro agir. Que se aja justamente assim, e não de 

outro modo, é incondicionado; a ação, segundo sua forma (a propósito 

de como), é incondicionada (Fichte, FDC, § 2 p. 50/ 103).  

  

 Há, ainda, um terceiro e último princípio, que faz uma mediação formal entre as 

duas primeiras proposições. Fichte tem em mente aqui uma espécie de compatibilidade, 

ou mesmo coexistência entre os dois primeiros princípios. Desse modo, o terceiro 

princípio desempenhará a função de limitação entre eu e não-eu, de maneira a torná-los 

divisíveis ou compatíveis entre si. “Pode-se falar então de partição ou repartição entre eu 

e não-eu de toda a esfera do saber, ou da acção, ou do ser, conforme a designação preferida 

para o todo de determinação de que se fala” (Ferrer, 2012, p. 58). Este terceiro princípio 

é condicionado quanto à forma no sentido da compatibilização; no entanto não segundo 

o conteúdo. Pois que o terceiro princípio contém um conceito – o de limitação – que não 

provém da análise de nenhum dos anteriores, nem do eu, tampouco do não-eu121. Para 

                                                           
120 “Portanto, aparece entre as ações do eu, tão certo quanto a proposição -A não = A aparece entre os fatos 

da consciência empírica, um opor e esse opor é, segundo sua mera forma, uma ação pura e simplesmente 

possível, que não fica sob nenhuma condição e não se funda em nenhum outro fundamento superior” 

(Fichte, FDC § 2, p. 50/102).     
121 Conforme Ferrer, há um grave erro na Doutrina de 1794, qual seja, aquele de tomar os princípios em 

isolamento, como independentes entre si. Isso ocorre, segundo afirma, com vistas a destacar a 

incondicionalidade dos mesmos; no entanto, conforme Ferrer, “o modo de apresentação de eu, não-eu e 
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Fichte, entretanto, o terceiro princípio consiste na “síntese fundamental”. Há aqui, de 

certo modo, uma reformulação da teoria kantiana da síntese. Para Fichte, a síntese 

fundamental não é a do múltiplo no tempo e no espaço, mas a do eu com o não-eu. Toda 

a estrutura da consciência, segundo Fichte, pode, portanto, ser explicada como envolvida 

na unificação do eu com seu outro.   

A partir destes três primeiros princípios, conforme Fichte, todas as demais 

proposições da Doutrina da Ciência devem ser derivadas. “Se há ainda várias proposições 

na doutrina-da-ciência, então todas estas têm de ser determinadas, tanto segundo a forma, 

quanto segundo o conteúdo, pela proposição fundamental” (Fichte, SCDC, § 2, p. 17/ 50). 

Elas irão determinar-se, de acordo com Fichte, reciprocamente e cada uma ocupará um 

lugar em virtude da determinação de outra proposição e assim por diante. Ou seja, ocorre 

no interior da doutrina da ciência uma teia de inter-relação, de modo que “A doutrina-da-

ciência, por conseguinte, determina, por si mesma, a forma de seu todo” (idem). Para 

Fichte, esta forma total não pode equivaler senão à forma sistemática.  

 

A doutrina-da-ciência, na medida em que é ela mesma uma ciência – 

desde que não consista meramente em seu princípio, mas em várias 

proposições (e pode-se prever que será assim, pois ela tem de 

estabelecer princípios para outras ciências) –, deve ter forma 

sistemática (Fichte, SCDC, § 2, p. 16/ 48).          

 

Ela terá, portanto, uma forma sistemática absoluta e dará forma, por conseguinte, 

para as ciências particulares. Os três princípios determinarão, consequentemente, a forma 

absoluta e sistemática da doutrina da ciência, bem como das demais ciências particulares 

e também o conteúdo de todo o saber, dado que ele abarca em si todo o conteúdo possível, 

por ser “o conteúdo pura e simplesmente, o conteúdo absoluto” (idem).  

 

 

1.5.2 A interpretação hegeliana do princípio absoluto de Fichte como fundamento 

da ciência  

 

                                                           
divisibilidade não nos deve impedir de ver que só têm sentido, ou seja, só constituem saber na sua 

interacção. A unidade do saber visada como sistema da WL depende da unidade dinâmica entre os 

princípios” (Ferrer, 2006, p. 59). Desse modo, continua, não importa deduzir segundo “leis gerais do 

pensamento” a coexistência entre eles, mas, sim, buscar “as pressuposições implicadas na necessidade de 

sua coexistência em uma mesma consciência”. (idem). Ferrer parte, então, para a análise da ambivalência 

presente já no primeiro princípio e atesta que ele já contém em si a diferença entre o que é e o que deve ser, 

na medida em que já contém o desdobramento entre o eu que põe e o que é posto (Cf. Ferrer, idem). Ou 

seja, Ferrer parece buscar aqui certa ligação imanente entre a constituição dos princípios. No capítulo 3, 

veremos como Hegel, inclusive, critica a “passagem”, em Fichte, do 1º para o 2º e 3º princípios.   
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Em seu texto da Ciência da Lógica, intitulado: “Com o que precisa ser feito o 

início da ciência?”, Hegel afirma: 

 

Mas, não podemos deixar de mencionar um início original da filosofia 

que se tornou famoso na época moderna, o início com o Eu. Esse início 

vem em parte da reflexão de que, do primeiro verdadeiro, todo o resto 

tem de ser derivado e em parte da necessidade de que o primeiro 

verdadeiro seja algo bem conhecido e ainda mais algo imediatamente 

certo (Hegel, CL I, p. 78).  

 

Suponho que aqui Hegel esteja se referindo à Doutrina da Ciência de Fichte, ainda 

que não se refira explicitamente ao autor. Embora possamos pensar também em 

Descartes, na medida em que o filósofo francês inicia a ordem de suas razões, 

encontrando a primeira verdade no “eu penso, logo existo”, a autofundamentação do 

sistema em Descartes perpassa também pela atuação da dúvida metódica e, aqui no texto 

da Lógica, Hegel não se refere a estas considerações. Antes, Hegel se foca sobretudo tanto 

na questão do acesso a esta primeira verdade do eu (se trata-se de uma consciência 

imediata, ou não), como também no problema do que ele denomina de “ato de purificação 

do eu”, como veremos mais à frente.     

Com efeito, na “Introdução” da Ciência da Lógica, Hegel afirmara que o 

Idealismo Transcendental de Fichte “fez o início consistente em deixar que a razão 

apresentasse suas determinações a partir de si mesma” (Hegel, CL I, p. 50). Ora, Hegel 

recusa completamente a ideia de uma representação acidental, ou mesmo de uma 

convicção subjetiva como pressuposições fundantes do saber filosófico (Cf. Hegel, E, v, 

I, § 14). Para Hegel, a opinião subjetiva do filósofo como fundamento de um pretenso 

sistema filosófico é arbitrária e exprime tão somente uma hipótese que pode ou não ser 

descartada pela investigação propriamente dita122. Nesta medida, todo conceito, para 

Hegel, deve se justificar objetivamente na e pela ciência mesma, a partir da própria razão, 

e não ser fornecido antecipadamente pela apreciação parcial do filósofo. Por isso, a tarefa 

de Fichte de buscar uma autofundamentação da razão para a ciência é apreciada por 

Hegel.   

Porém, apesar de Hegel referir-se à notável importância de Fichte ao tratar da 

questão do fundamento da filosofia e, de certo modo, de assimilar alguns aspectos de sua 

caracterização sobre a estrutura autorreferente do eu – como teremos a oportunidade de 

                                                           
122 Irei tratar mais profundamente desta questão do início do filosofar no sistema absoluto de Hegel no 

próximo capítulo. Com efeito, abordo aqui a interpretação de Hegel sobre o início da filosofia pelo eu – tal 

como se dá na filosofia de Fichte – justamente a título de contrapor criticamente as visões dos dois filósofos 

a este respeito.  
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ver ao longo do trabalho – ele, no entanto, discorda de modo geral da maneira como Fichte 

caracteriza sua noção de eu em contraposição ao não-eu e também do modo pelo qual 

Fichte elege o eu como o princípio absoluto da ciência. Assim, desde as obras de 

juventude, em Escrito sobre a diferença sobre os sistemas de Fichte e Schelling, em Fé 

e Saber e, notadamente, também na Fenomenologia do Espírito, Hegel já criticara a 

filosofia fichtiana, caracterizando-a negativamente como “filosofia da subjetividade”, 

como tivemos a oportunidade de ver também no tópico 1.4.2.2 acima, intitulado “A 

autoconsciência na Fenomenologia do Espírito”. Mas, focando-me mais precisamente na 

crítica de Hegel à questão fichtiana da autofundamentação da ciência pelo eu, temos que 

Hegel, logo após louvar Fichte por “deixar que a razão apresentasse suas determinações 

a partir de si mesma” (Hegel, CL I, p. 50), afirma, entretanto, que “a postura subjetiva 

dessa tentativa não deixou que tal início chegasse a uma realização plena” (idem).  

A partir destas indicações, portanto, volto meu olhar agora para a crítica que Hegel 

dirige a Fichte no texto preciso do “Início da Ciência”. Com efeito, este texto para mim é 

sugestivo, pois além de mostrar a concepção de Hegel sobre a dinâmica da 

autofundamentação do saber puro, aponta também para as considerações de Hegel acerca 

da compreensão fichtiana sobre o eu, bem como para o entendimento de nosso autor no 

que tange à “localização” e ao significado do conceito de eu e de subjetividade no interior 

de seu sistema absoluto. Vejamos.  

Segundo Hegel, Fichte supõe – com vimos na citação com a qual abri o presente 

tópico – que a primeira verdade, ou o primeiro princípio da ciência, deve ser algo bem 

conhecido e, ainda mais, algo imediatamente certo. Assim, este início não deve partir de 

uma representação contingente, que se daria de um modo para uma pessoa e de outro 

modo para outra (Cf. Hegel, CL I, p. 78). Porém, ressalta Hegel, é preciso considerar que 

o eu, além de ser a simples certeza de si mesmo, ou seja, algo imediatamente certo e 

acessível, é também o infinitamente concreto e possui o mundo inteiro dentro de si. Hegel 

está falando aqui do eu empírico, pois, para nosso autor, a imediata certeza que cada um 

tem a respeito de si mesmo é empírica e sensível e envolve ainda a relação do eu com a 

multiplicidade do mundo. 

 A questão que se depreende daí, para Hegel, por conseguinte, é como este eu 

imediatamente acessível pode ser considerado como o início e o fundamento da filosofia. 

Ora, um eu simplesmente certo de si mesmo só pode ser um eu empírico e sensível e, 

portanto, abarca, ao mesmo tempo, uma multiplicidade infinita dentro de si e não poderia, 

desse modo, autofundamentar racionalmente o saber científico, dado que possui 

conteúdos fundados em relações absolutamente contingentes. Desse modo, conforme 
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Hegel, para que o eu possa ser considerado o princípio da ciência e do saber absoluto, 

como um eu puro e acessível a todos, como intenta Fichte, “é exigida a separação desse 

concreto” e isso significa que deve-se empreender “o ato absoluto por meio do qual o Eu 

é purificado de si mesmo e, como Eu abstrato, entra em sua consciência” (Hegel, CL I, p. 

78). Na visão de Hegel, portanto, o eu só poderia ser o princípio do sistema se ele fosse 

considerado em sua pureza e abstração, separadamente de sua concretude e também, 

conseguintemente, de sua certeza imediata – somente assim, poder-se-ia falar em 

autofundamentação justificada e racional a partir do eu.  

Com efeito, a meu ver, o pano de fundo desta crítica inicial de Hegel à intenção 

de Fichte de fundar o sistema da ciência em uma representação do eu imediatamente 

acessível é o movimento de suspensão argumentativa ocorrido no interior de seu sistema, 

a saber: a passagem do nível do discurso fenomenológico operado na Fenomenologia do 

Espírito (1807) para o discurso puro efetivado na Ciência da Lógica. Desse modo, Hegel 

afirma: 

 

Só que esse Eu puro não é agora um Eu imediato, nem o Eu conhecido, 

o Eu comum de nossa consciência, ao qual a ciência deveria ser 

amarrada de modo imediato e para cada um. Aquele ato [o ato absoluto 

– J.S] não seria propriamente outra coisa senão a elevação para o 

ponto de vista do saber puro, no qual a diferença entre o subjetivo e o 

objetivo desapareceu (Hegel, CL I, p. 78-79; o grifo é meu).    

 

Como se vê, para Hegel, o eu puro, candidato à fundamentação do saber científico, 

não pode ser ‘um Eu imediato, nem o Eu conhecido, o Eu comum de nossa consciência’. 

Pois que estes “eus” equivalem ao eu empírico e sensível. Para Hegel, a consciência 

imediata é sensível e, assim, se se deseja que o eu seja eleito o fundamento do sistema, o 

eu imediato deve se purificar desta sensibilidade pelo ato absoluto que o eleva para o 

saber puro de si mesmo Ora, esse saber puro nada mais é do que o saber da Ciência da 

Lógica que suspendeu a oposição entre a subjetividade e a objetividade, como temos 

visto. Neste caso, o ato absoluto de purificação do eu sensível corresponderia, a meu ver, 

a todo o percurso percorrido pela consciência e autoconsciência na Fenomenologia do 

Espírito até que se atinja o saber absoluto e o saber puro da Lógica como unidade do 

pensamento e da Coisa pensada.  

Na Fenomenologia, o eu da “certeza sensível” inicial passa por sucessivas 

suspensões até atingir o saber de si mesmo como autoconsciência e, depois, como razão. 

Nesta obra, temos um processo descritivo-fenomenológico que relata as experiências da 

consciência com o objeto na natureza e no mundo, como sabemos. Nesta descrição, o eu 



 

 

 

133 

sensível se eleva daquele saber imediato e conquista modos de relação cada vez mais 

mediados com o objeto. A cada nova experiência, o eu descobre as lacunas de sua 

vivência passada e passa para uma nova figura dialética.  

 

Na Fenomenologia do Espírito apresentei a consciência em seu 

movimento progressivo, desde a primeira oposição imediata dela e do 

objeto até o saber absoluto. Esse caminho percorre todas as formas da 

relação da consciência com o objeto e tem como o seu resultado o 

conceito da ciência. Esse conceito (apesar do fato de que ele surge 

dentro da própria lógica) não necessita aqui, portanto, de nenhuma 

justificação, porque ele a adquiriu no próprio caminho; e ele não é capaz 

de nenhuma outra justificação senão essa produção do mesmo por meio 

da consciência, para a qual todas as suas figuras próprias se dissolvem 

nele mesmo como na verdade (Hegel, CL I, p. 51).   

 

Pode-se dizer, portanto, que vemos na Fenomenologia um movimento de 

purificação do eu, ou mesmo de elevação do mesmo ao puro saber de si. Este movimento 

de elevação e de purificação é, pois, um movimento objetivo e necessário no qual e pelo 

qual se atinge o conceito da ciência – e não uma dinâmica que partisse da escolha 

arbitrária da consciência. Para Hegel, ao contrário, Fichte exige, ou postula 

subjetivamente a necessidade da verdade do eu puro como princípio da ciência:     

  

Mas, como essa elevação é exigida de modo imediato, ela é um 

postulado subjetivo; para se provar como exigência verdadeira, o 

movimento progressivo do Eu concreto da consciência imediata até o 

saber puro teria de ser mostrado e apresentado nele mesmo por meio 

de sua própria necessidade. Sem esse movimento objetivo, o saber 

puro, também determinado como intuição intelectual, aparece como um 

ponto de vista arbitrário ou mesmo como um dos estados empíricos da 

consciência, a respeito do qual depende se um o encontra em si ou pode 

produzi-lo, mas outro não (Hegel, CL I, p.79; o grifo é meu).  

 

Na visão de Hegel, aquela louvável tentativa teórica inicial de Fichte de buscar 

uma autofundamentação absoluta para o sistema da ciência acaba transformando-se, 

inversamente, em um postulado subjetivo parcial do investigador. Hegel julga que Fichte 

exige, a partir de um postulado subjetivo, que o eu deva ser puro e não investiga de modo 

isento o próprio movimento necessário e imanente pelo qual o eu conquista este aspecto. 

Assim, no sistema de Fichte, esta pureza do eu, para Hegel, acaba por provir somente do 

arbítrio do filósofo. Por estes pontos, Hegel afirma, enfim, que a filosofia de Fichte 

incorre em graves erros e confusões.  
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Mas, na medida em que esse eu puro precisa ser o saber puro e essencial 

e o saber puro é posto na consciência individual apenas através do ato 

absoluto de autoelevação e não está presente imediatamente dentro 

dela, perde-se justamente a vantagem que deve ocorrer desse início da 

filosofia, a saber, que ele seria algo pura e simplesmente bem 

conhecido, o que cada um encontraria imediatamente dentro de si e ao 

qual poderia ligar a reflexão ulterior; aquele Eu puro em sua 

essencialidade abstrata é antes algo desconhecido à consciência 

comum, algo que ela não encontra dentro de si. Com isso, entra muito 

mais a desvantagem da ilusão de que se deve tratar de algo bem 

conhecido, do Eu da autoconsciência empírica, enquanto, de fato, 

trata-se de algo distante dessa consciência (...). Esse equívoco, ao invés 

de clareza imediata, engendra, antes, apenas uma confusão ainda mais 

gritante e uma desorientação total; na exterioridade, ela provocou de 

modo mais completo os mais grosseiros mal entendidos (Hegel, CL I, 

p. 79; o grifo é meu). 

 

Como vimos no tópico anterior, o intuito principal de Fichte é encontrar uma 

certeza primeira, imediata e indubitável, a qual não se deixa provar e que, além disso, 

fundamenta, como princípio absoluto, todas as determinações subsequentes (Cf. Fichte, 

FDC, § 1, p. 43/ 91). O argumento fichtiano é que este princípio deve restar puro, como 

aquilo “que simplesmente não se pode deixar de pensar e do qual nada mais pode ser 

separado” (Fichte, FDC, § 1, p. 44/ 92). No entanto, apesar da pureza e abstração próprias 

deste primeiro princípio – que sabemos que se trata da proposição “eu=eu” – ocorre que, 

para Fichte, ela é tão certa que pode ser acessível a todos por meio de uma reflexão. 

Assim, para Fichte, qualquer um pode empreender o estado-de-ação (Tathandlung) pelo 

qual se põe para si como eu puro, como sujeito absoluto que é imediatamente para si 

como eu=eu. Fichte sustenta: “é fato da consciência empírica que somos obrigados a 

considerar X como pura e simplesmente certo; por conseguinte, também a proposição eu 

sou – em que X se funda. É, portanto, fundamento de explicação (Erklärungsgrund) de 

todos os fatos da consciência empírica que, antes do todo pôr no eu, é posto o próprio eu” 

(Fichte, FDC, § 1, p. 45/ 95)123.  

Por outro lado, para Hegel, o fato de Fichte buscar uma certeza que seja acessível 

a todos, induz o argumento fichtiano em uma inversão de conceitos. Pois, na visão 

hegeliana, o eu puro não é de modo algum dado imediatamente na consciência de cada 

um. Antes, como ele indica na passagem citada acima, ele ‘é algo desconhecido para a 

consciência comum’ e deve ser conquistado pelo movimento imanente e objetivo de 

                                                           
123 É preciso deixar claro que, para Fichte, o eu puro e absoluto do primeiro princípio não pode ser 

considerado, de modo algum, como um eu empírico, como sustenta Hegel no texto do “Início da Ciência”, 

ao dizer que a certeza imediata do eu engloba também a relação concreta do mesmo com toda a 

multiplicidade. Ora, para Fichte, o eu absoluto é fundamento da consciência empírica e não consciência 

empírica propriamente dita ainda.  
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elevação. Por este movimento, Hegel acrescenta, o eu empírico da certeza imediata não 

será, todavia, aniquilado ou absolutamente negado, mas permanecerá suspenso nas 

recordações do eu puro e abstrato (Cf. Hegel, CL I, p. 79).  

Um ponto importante nesta discussão, a meu ver, é que, na perspectiva de Hegel, 

a questão não é como encontrar o puro conceito do eu, ou melhor, o puro fundamento da 

ciência: se por meio da consciência imediata e exigência subjetiva do filósofo; ou 

acessando-o pelos fatos de nossa consciência empírica; e ainda, se é o caso que todos nós 

possamos descobrir este conceito através de nossa pura atividade egóica, etc. Isso porque, 

para Hegel, há uma diferença decisiva entre o que é a verdade e o que vem a ser uma 

certeza. Para ele, a certeza é simplesmente a adequação do objeto com os critérios ou 

exigências daquele que pensa; ou seja, a certeza possui um status subjetivo. Enquanto que 

a verdade, muito mais do que isso, é a adequação do objeto com o seu próprio conceito, 

ou, como diz Hegel, do conceito do objeto consigo mesmo, como já vimos (Cf. Hegel, E, 

v. I, § 213). Consequentemente, do ponto de vista hegeliano, só faz sentido de se buscar 

o princípio absoluto da ciência e em se conceber o conceito de eu no interior do puro 

elemento do pensar em vistas de se descobrir a sua verdade. Não se trata, portanto, de 

modo algum, de uma questão de certeza subjetiva ou de um acesso imediato e indubitável 

da consciência comum.  

 

Aqui ainda tem de ser feita a observação essencial de que se o Eu 

certamente pudesse ser determinado em si, como o saber puro ou como 

intuição intelectual e afirmado como início, não se trataria, na ciência, 

de saber o que estaria presente em si ou internamente, mas do ser aí do 

interno no pensar e da determinidade que o pensar tem nesse ser aí 

(Hegel, CL I, p. 80; o grifo é meu).  

 

Como se pode ver, a discordância de Hegel em relação à Fichte sobre a 

representação do conceito de eu possui sua origem mais profunda em uma diferença 

marcante e significativa entre os dois autores no que tange ao objeto mesmo do saber 

filosófico. Neste sentido, Hegel concede uma importância devida ao conceito de eu; 

todavia, este conceito não ocupará o lugar de fundamento primeiro do sistema a partir 

do qual todos os outros conceitos pudessem ser deduzidos, como ocorre em Fichte. 

Antes, o eu, ou o conceito, para Hegel, deve ser analisado necessariamente no interior 

do puro elemento do pensamento que suspendeu a oposição da consciência, como já 

temos visto. Desse modo, empreendi esta análise sobre a interpretação hegeliana acerca 

da autofundamentação do sistema da ciência pelo eu na visão de Fichte, justamente a 

fim de mostrar: primeiro, que, para Hegel, Fichte não empreende uma análise objetiva 
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e necessária acerca do eu de modo a atribuir a este o ato absoluto de elevação ao ponto 

de vista do saber puro, ou seja, Fichte, para Hegel, permanece em uma consideração 

fenomenológica acerca da subjetividade. Nos dizeres de Hegel:  

 

O desenvolvimento efetivo da ciência que parte do Eu mostra que o 

objeto tem e mantém nele a determinação perene de um outro para o 

Eu, de modo que o Eu do qual se parte não é o saber puro que superou 

na verdade a oposição da consciência, mas ainda está preso ao 

fenômeno (Hegel, CL I, p. 80; o grifo é meu). 
 

 Mas, quis subsidiar também, além disso, a minha análise do próximo capítulo, 

que mostrará que Hegel se desvia completamente da pretensão de fundar o sistema a 

partir de um único conceito e, ademais, que, para Hegel, o eu, considerado como 

conceito lógico subjetivo é um princípio imanente ao sistema absoluto e conduz o 

método por sua própria atividade dialética e não pode, desse modo, ser considerado 

como o ponto de partida inicial da ciência124.   

Desse modo, podemos ver que Hegel não se filia ao que poderíamos chamar de 

“idealismo subjetivo”, ou tradição subjetivista da História da Filosofia, que tem o 

conceito de eu por fundamento do saber. Antes de Fichte, Descartes elegera o cogito 

como primeira e indubitável verdade – ainda que, pela argumentação subsequente de 

suas Meditações Metafísicas, o eu tenha se “transmutado” em alma, sendo tratado 

doravante sob uma perspectiva ontológica. Fichte se refere a Descartes ao final de sua 

exposição do primeiro princípio na Doutrina de 1794, afirmando que o filósofo francês 

faz uma confusão no uso do silogismo que tem como premissa menor e conclusão 

“cogito, ergo sum”, por implicitamente subentender que a premissa maior seria 

“quodcumque cogitat est”. Descartes acaba afirmando que o pensamento é a essência 

do eu – o que, para Fichte, não é o caso, pois que o pensar é apenas uma determinação 

particular do mesmo e, de modo algum, sua essência, ou substância. Hegel também 

analisa a perspectiva cartesiana em suas Lições sobre a História da Filosofia. Conforme 

Hegel, Descartes inicia suas Meditações com o pensamento como tal, com o pensamento 

em si mesmo, absoluto125. Este é um ponto importantíssimo para Hegel, pois que 

Descartes inicia seu processo do saber livremente, sem considerar nenhuma 

                                                           
124 Procurarei mostrar ainda, nas análises subsequentes, a interpretação de Hegel sobre a passagem do 

primeiro para o segundo princípio da ciência em Fichte (o que farei no final do capítulo 3) e, ainda, sobre 

a crítica de Hegel ao fato de Fichte pensar o não-eu como um choque (Anstoss) advindo de fora (o que 

apontarei no capítulo 2).   
125 Como vimos atrás, para Hegel, foi com Descartes propriamente que a Filosofia Moderna tomou 

primeiramente a significação mais radical do pensamento como princípio e fim do saber, apesar de, em 

Kant, este pensamento voltar a si reflexivamente no sentido de fazer um auto-exame de suas próprias 

condições. Ver nota 54, página 52.  
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pressuposição, apenas a partir do puro começo em vista de estabelecer algo firme (Cf. 

Hegel, LHF, p. 137-138). E a primeira verdade, ou primeira proposição indubitável, é o 

“eu penso” e, então, Descartes, como Fichte, segundo Hegel, “também começa com um 

conhecimento imediato” (Hegel, LHF, 1990, p. 139)126. Além disso, Fichte também se 

refere ao eu penso kantiano na mesma nota em que se refere a Descartes, ao final de sua 

exposição sobre o primeiro princípio: “Nossa proposição, como princípio absoluto do 

saber, foi apontada por Kant em sua dedução das categorias, mas ele nunca a estabeleceu 

determinada como princípio” (Fichte, FDC, § 1, p. 48/ 99). Ou seja, para Fichte, neste 

sentido, coube a ele completar e aprofundar a exposição kantiana, ou melhor, o 

“espírito” de sua filosofia transcendental – como vimos ser o caso da forte pretensão 

“fundacionalista” do Idealismo Alemão desde Reinhold.   

                                                           
126 Hegel considera acertada a concepção de Descartes que identifica posteriormente o eu ao ser, ou melhor, 

que os unifica: “Cogito ergo sum”. Segundo Hegel, Kant está equivocado em criticar esta identificação por 

parte de Descartes. O que Hegel sustenta, entretanto, é que não se trata de um silogismo, dado que um 

silogismo necessariamente possui três termos. “Não é ‘Eu penso, logo sou’ – o ‘logo’ aqui não é o ‘logo’ 

do silogismo, ele expressa somente a correlação pela qual o ser é imediatamente relacionado com o 

pensamento. Em Descartes, portanto, nós vemos expressa a identidade de ser e pensamento” (Hegel, LHF, 

p. 140).     



 

CAPÍTULO 2 - A CIRCULARIDADE DO MÉTODO ABSOLUTO E A 

AUTOGÊNESE LÓGICO-DIALÉTICA DO CONCEITO SUBJETIVO 

 

 

 

Ouve-me, ouve o silêncio. O que te falo 

nunca é o que eu te falo e sim outra coisa. 

Capta essa coisa que me escapa e no entanto 

vivo dela e estou à tona de brilhante 

escuridão. Um instante me leva 

insensivelmente a outro e o tema atemático 

vai se desenrolando sem plano mas 

geométrico como as figuras sucessivas num 

caleidoscópio.  

                                           

                                          Clarice Lispector  

 

 

 

 

No capítulo anterior abordei as interpelações hegelianas à filosofia de Kant e 

também à de Fichte no que tange ao conceito de subjetividade, procurando mostrar como 

estas interpelações puderam contribuir para a elaboração genética do conceito de sujeito 

no interior da própria filosofia de Hegel, especificamente considerada em seu elemento  

lógico. Neste capítulo, percorro o caminho que delineia os passos da autogênese lógica 

do conceito hegeliano de subjetividade desde o início vazio e indeterminado de seu 

próprio sistema até que a subjetividade possa se tornar para si. O trajeto que irei traçar 

neste capítulo, portanto, já se instaura no interior da própria argumentação hegeliana da 

Ciência da Lógica e, mais especificamente, em seu aspecto formal. Ou seja, não irei me 

debruçar sobre a análise de algum conteúdo categorial particular, mas sobre a forma de 

atuação do conceito lógico, na medida em que ele é considerado como sujeito, ou eu – 

como o próprio Hegel o indica – e na medida em que, como sujeito, ele consiste, 

fundamentalmente, no motor do método que põe o sistema. O conceito subjetivo é 

entendido como o motor do método de desenvolvimento do sistema retrospectivamente, 

ou seja, somente e a partir das tematizações de Hegel da “Doutrina do Conceito” e, assim, 

ele pode ser compreendido como o verdadeiro princípio e fundamento ativo de toda a 

Lógica. Desse modo, meu argumento neste capítulo irá percorrer (também de uma 

perspectiva retrospectiva) o caminho traçado pelo conceito lógico subjetivo como 

condutor do método e, em minha análise, procurarei destacar que, neste trajeto, o conceito 
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se autogera formalmente – daí eu afirmar que este capítulo trata da autogênese formal do 

conceito lógico de subjetividade em Hegel.  

Neste sentido, devo abordar primeiramente alguns aspectos da compreensão 

hegeliana acerca da imanência do desenvolvimento de seu método filosófico. Pois, para 

Hegel, a filosofia como sistema desenvolve seu método de maneira imanente – ou seja, a 

partir do puro autodesenvolvimento do pensamento – e, assim, as categorias lógicas são 

autodeduzidas, sem que haja um sujeito que possa conduzir o processo externamente. 

Além disso, também não há, para Hegel, como veremos, um princípio fixo a partir do 

qual o sistema possa se desenvolver e, por conseguinte, a concepção fichtiana da fórmula 

“eu=eu”, como o princípio definido da ciência, é completamente descartada por Hegel, já 

que, neste caso, o sistema não seria absolutamente imanente comportando a autodedução 

de seus objetos conceituais, mas haveria, de outro modo, um pressuposto fundante inicial. 

Dessa maneira, o que procurarei mostrar é que Hegel só poderia, por conseguinte, pensar 

na subjetividade sob a perspectiva da imanência e, mais do que isso, como uma estrutura 

deduzida e gerada pelo próprio processo do pensamento puro considerado objetivamente, 

ou seja, sem a interferência de um sujeito externo que conduzisse o processo – 

contrariamente ao que Hegel pensa ter feito Fichte, por exemplo, como vimos no final do 

capítulo anterior.  

Desta feita, gostaria de demarcar mais precisamente meu objeto de estudo e dividir 

– apenas a título didático e de esclarecimento – o conceito de subjetividade na Ciência da 

Lógica sob um triplo aspecto: (1) primeiramente defendo que a subjetividade lógica, ou 

o conceito lógico subjetivo, em Hegel, se configura como um princípio subjetivo lógico 

ativo que conduz o método e põe o sistema, como apontei acima. É este primeiro aspecto 

que irei considerar neste capítulo, na medida em que a subjetividade, em sua atuação 

como princípio subjetivo lógico, se autogera formalmente ao conduzir o método. Este 

princípio ativo não possui, contudo, o significado de um sujeito no sentido pessoal, ou 

consciente; mas, é, antes, uma estrutura meta-lógica, como puro pensamento 

autorreferente que subjaz, por sua negatividade dialética, à autodedução objetiva das 

categorias lógicas. Este princípio não se configura também como algo particular e fixo, 

como um “ponto arquimediano” no sentido de Descartes (Cf. Descartes, 1979, p. 91), 

mas, sim, como absolutamente imanente e dinâmico, inscrito implicitamente na pura 

autorreferencialidade dialética do pensamento lógico puro. (2) Em segundo lugar, a 

subjetividade lógica se delineia e se manifesta na “Doutrina do Conceito” como o 

conceito propriamente dito, que Hegel explicitamente afirma possuir a natureza do eu. 

Procurarei mostrar que a estrutura lógica do conceito subjetivo é explicitada ou atualizada 
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na “Doutrina do Conceito”, como conceito livre universal e concreto. Este aspecto da 

subjetividade é autogerado de modo imanente desde o início da Lógica, uma vez que o 

conceito universal, ao final da obra e retrospectivamente, se mostra como a verdade de 

todo o processo de desenvolvimento do método. Dessa maneira, desde o início vazio do 

sistema e desde a primeira determinação categorial, o conceito avança em sua 

subjetivação, através da atuação de si mesmo como princípio subjetivo do sistema, até 

revelar-se para si como estrutura subjetiva livre, universal e ideal na “Doutrina do 

Conceito” – o que corresponde a este “segundo aspecto” da subjetividade lógica que irei 

estudar127. (3) O conceito subjetivo, entretanto, atualiza-se maximamente como ideia e, 

para tornar-se ideia, o conceito se põe como fim que se realiza na objetividade. A 

realização plena da subjetividade lógica conceitual, portanto, é unificar-se com a 

objetividade – donde podemos concluir que, para Hegel, a subjetividade deve ser 

compreendida em unidade com o objeto, ou seja, como subjetividade absoluta e jamais 

como sujeito isolado. Estes três aspectos, entretanto, compõem o mesmo conceito de 

subjetividade: o conceito lógico absoluto tratado por Hegel em sua “Doutrina do 

Conceito”. Mas, fiz esta sugestão de divisão de seus aspectos apenas para melhor 

clarificar as partes de meu estudo sobre sua autogênese128.   

Com base nisso, irei mostrar: (1º) que o sistema inicia-se a partir de um início 

vazio e isento de pressuposições e, desse modo, o sistema é autogerado, assim como todas 

as suas determinações categoriais são autodeduzidas objetivamente pelo desenvolvimento 

do método, sem que nada externo seja pressuposto; (2º) a partir deste movimento inicial, 

o todo forma-se como um círculo autorreferente, em que, ao final, na ideia absoluta, todo 

o processo do método vem a ser para a ideia como conduzido pelo conceito lógico como 

seu princípio subjetivo ativo, como apontei atrás; (3º) irei tratar do tema da dialética e dos 

três momentos fundamentais do método posto pelo conceito, salientando para a 

autogênese formal da subjetividade conceitual.   

 

                                                           
127 Eu irei considerar esta segunda caracterização da subjetividade lógica, ou seja, a própria natureza interna 

e subjetiva do conceito lógico da “Doutrina do Conceito”, apenas no final do capítulo 3. Antes disso, 

cumpre-me percorrer o processo dialético de sua autogênese formal (tema do 2º capítulo) e também 

categorial (tema do 3º capítulo) a partir do qual a natureza subjetiva do conceito se mostra, ao final, e volta-

se para si.  
128 Além disso, me referirei neste capítulo também à figura de um sujeito externo, ou de uma subjetividade 

pessoal que pudesse conduzir o processo do pensamento lógico externamente. Trata-se, neste caso, de um 

sujeito particular e definido, o filósofo, por exemplo, mas que não é objeto temático de consideração 

hegeliana, pois que ultrapassa a imanência do pensar objetivo da Ciência da Lógica e não se trata, portanto, 

da subjetividade lógica absoluta, que é meu tema no presente trabalho. Como veremos este sujeito que 

pensa e que inicia o processo reflexivo filosófico, em Hegel, aparece muito rapidamente e é suspenso em 

seguida na imanência do pensar.  
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2.1 A completude circular do método de Hegel 

 

2.1.1 A autogênese do sistema hegeliano: ausência de pressuposições e início vazio  

 

 A tão-debatida questão hegeliana do “início” do filosofar, que possui sua síntese 

mais madura no texto da “Doutrina do Ser” aqui já aludido, intitulado “Com o que precisa 

ser feito o início da ciência?”, dialoga, sem dúvida, com afirmações e noções presentes 

em diversos e cruciais momentos do sistema. No texto do “Início”, contudo, Hegel 

claramente expõe sua concepção de sistema e argumenta em favor de se iniciar a ciência 

sem que se parta de qualquer mediação ou determinação dada. Interessante é que neste 

texto, inclusive, como vimos no tópico anterior, Hegel critica a noção fichtiana de 

fundamentar a filosofia pelo eu. Para ele, muito ao contrário, a filosofia deve partir do 

vazio e justificar-se circularmente pelo autodesenvolvimento metódico do pensamento 

que se autodetermina. Antes ainda de analisarmos as passagens do texto do “Início”, 

convém primeiramente direcionarmos nosso olhar para o primeiro parágrafo da 

Enciclopédia.  

Hegel inicia já sua Enciclopédia das Ciências Filosóficas afirmando que: “A 

filosofia não tem a vantagem de que gozam as outras ciências, de poder pressupor seus 

objetos como imediatamente dados pela representação; e também como já admitido o 

método do conhecimento – para começar e para ir adiante” (Hegel, E, v. I, §1). Para Hegel, 

é muito claro que a filosofia não possui (a) o seu objeto já delimitado, (b) o método pronto 

para ser concretizado e (c) consequentemente, o princípio, ou fundamento do qual parte. 

Em outras palavras, a filosofia não deve partir de nenhuma pressuposição, seja ela crença, 

ou proposição, pois, “querer já saber antes da ciência algo claro sobre o conhecer significa 

exigir que isso seja discutido fora da ciência; fora da ciência, isso não pode ser efetuado 

pelo menos de modo científico, do qual propriamente aqui se trata” (Hegel, CL, 2017, p. 

70).     

Esta preocupação hegeliana com a ausência de pressuposições 

(Voraussetzungslosigkeit), de certo modo, aproxima-se da aspiração antiga de 

circunscrever a filosofia como uma ciência perfeita. Tom Rockmore analisa 

especificamente este primeiro parágrafo da Enciclopédia hegeliana remetendo-o ao 

anseio grego, mais especificamente platônico, de se estabelecer a filosofia como uma 
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ciência maximamente e perfeitamente justificada (Cf. Rockmore, 1986, p. 86). Esta 

leitura de aproximação, sem dúvida, me parece interessante, uma vez que, neste primeiro 

parágrafo, Hegel, de fato, procura destacar a característica de elevação da filosofia em 

relação aos demais campos do saber. Segundo ele, a filosofia possui seus objetos em 

comum com a religião. Todavia, esta última os pressupõe, ao passo que “no considerar 

pensante logo se constata que isso inclui em si a exigência de mostrar a necessidade de 

seu conteúdo, de provar tanto o ser como já as determinações de seu objeto” (Hegel, E, 

v. I, § 1). No entender de Hegel, por conseguinte, a filosofia possui um sentido mais 

elevado que as demais ciências, uma vez que ela busca justificar seu conteúdo. 

Rockmore, entretanto, enfatiza “a continuidade na tradição filosófica entre a visão 

antiga e moderna acerca do conhecimento e de sua obtenção” (Rockmore, 1986, p. 86). 

Não obstante, ao lado da conservação da preocupação da tradição de se estabelecer a 

filosofia como o saber maximamente perfeito, podemos encontrar na modernidade 

filosófica um anseio mais específico de autojustificação do saber filosófico. Este anseio 

refere-se, propriamente, à necessidade de se encontrar um fundamento ou princípio 

primeiro para o saber, como já me referi neste trabalho. Hegel é ciente desta diferença de 

perspectiva entre a filosofia antiga e a moderna e, inclusive, refere-se a isto no texto do 

“Início da Ciência” da “Doutrina do Ser”: 

 

Apenas em época mais recente, surgiu a consciência de que há uma 

dificuldade em encontrar um início na filosofia e o fundamento dessa 

dificuldade, bem como a possibilidade de solucioná-la, foi discutido de 

modo variado (...). O princípio de uma filosofia certamente expressa 

também um início, mas menos um início subjetivo do que um objetivo, 

o início de todas as coisas. O princípio é um conteúdo determinado de 

qualquer modo: a água, o uno, o nous, a ideia – a substância, a mônada 

etc., ou quando se relaciona à natureza do conhecer e, portanto, deve 

ser antes apenas um critério do que uma determinação objetiva – pensar, 

intuir, sentir, Eu, a própria subjetividade – então aqui o interesse 

igualmente se dirige para a determinação do conteúdo (Hegel, CL I, p. 

69). 

 

   

Como podemos ver, a busca pelo princípio (Grundsatz) do saber é constante na 

História da Filosofia. Com efeito, o princípio pode ter um aspecto objetivo e significar o 

conceito mais elevado de um sistema (como o nous, a substância, a mônada, etc.), ainda 

que não se situe, entretanto, no começo do pensar filosófico. Assim o era para os gregos, 

que buscavam o princípio do saber sem que, contudo, este devesse ser a primeira ideia a 

ser explorada ou, ainda, o início da busca filosófica. Apenas mais recentemente, como 
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diz Hegel, a temática do princípio chegou a equacionar-se com a questão do início 

propriamente dito do filosofar e tornar-se verdadeiramente um problema.  

 

Se o pensar anteriormente abstrato se interessa de início apenas pelo 

princípio como conteúdo, mas na progressão da formação está 

impulsionado a atentar para o outro lado, para o comportamento do 

conhecer, então o atuar subjetivo também é apreendido como momento 

essencial da verdade objetiva e engendra-se a necessidade de que o 

método seja unido ao conteúdo, a forma ao princípio. Assim, o 

princípio também deve ser início e aquilo que é anterior [Prius] para 

o pensar também deve ser o primeiro no curso do pensar (Hegel, CL I, 

p. 70; o grifo é meu).  

 

Esta coincidência entre “princípio” e “início” acabou por tomar a forma da 

discussão pelo fundamento (Grund) primeiro do saber filosófico e, na mesma medida, por 

sua autojustificação. Daí advém que grande parte da discussão moderna seja sobre a base 

inicial do sistema como o seu ponto de partida estável, indubitável e irrefutável. Tal 

discussão liga-se, por conseguinte, intimamente, à questão do método subjetivo de 

conformação da verdade, ou seja, sobre a forma mais adequada de se desenvolver o 

argumento filosófico. Neste contexto, Hegel é crítico do ponto de vista, segundo o qual, 

investiga-se sobre os critérios de verdade antes mesmo de se iniciar a ciência. Para Hegel, 

a verificação, ou o critério de verdade é encontrado no interior do próprio contexto lógico 

e não externamente. Nesta perspectiva, Hegel aborda negativamente toda e qualquer 

posição e/ou explicação prévia admitida antes da reflexão propriamente dita sobre o 

objeto filosófico. Na Introdução da Fenomenologia do Espírito, Hegel disserta 

criticamente sobre os sistemas filosóficos que circunscrevem o seu método de 

investigação antes mesmo de se abordar a coisa mesma (Cf. Hegel, FE I, §§ 73-74). E, 

além disso, em mais de uma passagem da Lógica, Hegel ironicamente se refere à filosofia 

de Kant, afirmando que este quis aprender a nadar, antes mesmo de se jogar na água, ou 

seja, quis aprender como se conhece, anteriormente ao conhecer propriamente dito, como 

já me referi (Cf. Hegel, E, v. I, § 41)129. Em síntese: para Hegel, a discussão moderna 

sobre a justificação do saber e a problematização acerca do método é adequada, dado que 

tal debate procura em um grau elevado situar o saber em coerência consigo mesmo. 

Hegel, portanto, não irá esquivar-se de uma autojustificação profunda de seu sistema e 

estará, por conseguinte, em adequação à preocupação da época. Porém, irá criticar 

fortemente a admissão de premissas e explicações prévias, sendo, consequentemente, um 

                                                           
129 Na visão de Hegel, ao investigar as faculdades e a possibilidade do conhecimento, Kant não estava 

preparando o terreno da ciência, mas estava já, de fato, fazendo ciência. Por isso, para Hegel, é inconcebível 

e absurda a ideia de quaisquer explicações prévias.   
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“partidário” da ausência de pressuposições para se iniciar a ciência em sua completa 

perfeição. 

 Mas deste ponto de vista, como seria possível, então, se conciliar, por um lado, a 

necessidade de justificação do método e do princípio/início filosófico, por um lado, e por 

outro, assumir a ausência de pressuposição do saber? Como Hegel poderia iniciar sua 

investigação filosófica sem admitir quaisquer premissas, objetos, métodos e/ou um 

princípio conceitual? Para o filósofo, a questão é, sem dúvida, contraditoriamente e 

embaraçadamente esta: deve-se iniciar a ciência; todavia, deve-se iniciá-la a partir do 

vazio de pressuposições.  

Para melhor entendermos, entretanto, em que consiste este vazio de 

pressuposições, convém destacar que não se trata de uma instância dada, uma realidade 

prévia, ou um estado passivo do qual se parte para que se inicie o percurso filosófico. 

Antes, como afirma Federico Orsini, o termo “ausência de pressuposições” 

(Voraussetzungslosigkeit) significa uma atividade, e não um “ilusório estado de coisas” 

(Orsini, 2017, p. 526). Mais propriamente, esta atividade é, segundo Orsini, uma ação 

negativa que está envolvida na própria natureza do filosofar, de modo que para que se 

comece a investigação filosófica, o sujeito não pode mais tomar como fatos óbvios as 

crenças e pressuposições das ciências finitas130.  

Neste contexto, curiosamente, o sujeito que filosofa ocupará, sim, um papel 

estratégico na configuração inicial do sistema hegeliano. Desse modo, ainda que, para 

Hegel, o sujeito não possa conduzir externamente o processo da ciência, dado que o 

método da mesma é imanente e, mais do que isso, ainda que rejeite a fundamentação 

fichtiana do sistema filosófico a partir do conceito de sujeito, a figura do filósofo possuirá, 

no entanto, a função de iniciar o processo lógico do pensamento por meio de sua atitude 

negativa de suspender as crenças e dados pressupostos. Hegel refere-se a esta “função” 

capital do sujeito externo em mais de uma passagem de sua obra. Na Enciclopédia afirma: 

“Dessa maneira a filosofia se mostra como círculo que retorna sobre si, que não tem 

começo – no sentido das outras ciências – de modo que o começo é só uma relação para 

com o sujeito, enquanto esse quer decidir-se a filosofar, mas não para com a ciência 

enquanto tal” (Hegel, E, v. I, § 17; o grifo é meu). E, ainda, no texto do “Início” da Lógica: 

“Mas, se não deve ser feita nenhuma pressuposição, o próprio início deve ser tomado de 

modo imediato (...). Apenas está presente a decisão, que também pode ser vista como 

                                                           
130 Para melhor ilustrar tal ação, podemos aludir ao auto-esclarecimento hermenêutico gadameriano. Com 

efeito, segundo Orsini, mesmo antes de Gadamer e Heidegger, Hegel já tinha ciência de que “nenhum 

filósofo pode empreender a especulação a partir de um vazio de pressuposição” (Orsini, 2017, p. 526) – daí 

a necessidade da ação negativa empreendida pelo sujeito que filosofa. Ver GADAMER (2015).   
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uma arbitrariedade, a saber, que se queira considerar o pensar como tal” (Hegel, CL, 2017, 

p. 72). O sujeito filosofante, portanto, decide livremente se ater ao pensar (das Denken) 

em si mesmo; ele se entrega ao pensar como seu objeto de saber. 

 Esta assunção de Hegel do papel inicial e propulsor do sujeito na condução 

externa do sistema filosófico me parece assaz pertinente – ainda que, de certo modo, possa 

expor certa lacuna em seu sistema que quer ser um sistema absolutamente auto-iniciado, 

ou autogerado, sem pressuposição alguma. Pois, de fato, é inevitável e incontestável a 

necessidade de que alguém deva iniciar a condução do processo de investigação filosófica 

que, de modo algum, poderia se iniciar de modo autônomo a partir do completo e absoluto 

vazio.  

No entanto, como teremos a oportunidade de ver – e como já destaquei no início 

deste capítulo – a subjetividade, tratada no interior do sistema de Hegel – e que compete 

também ao meu tema do presente trabalho – não se configura sob este aspecto particular, 

como um sujeito que pudesse conduzir externamente a ciência filosófica – como é o caso, 

por exemplo, em Descartes em suas Meditações Metafísicas, ainda que Hegel se refira a 

esta atuação en passant do sujeito (filósofo) externo131. Muito diferentemente, a 

subjetividade, em Hegel, deve ser reconhecida como imanente ao sistema, ou seja, será 

gerada a partir de si mesma e não admitida como pronta e dada de modo externo e 

particular e, além disso, se mostrará em sua pura autorreferencialidade e como absoluta, 

em unidade imanente com o objeto do pensar. Desse modo, é muito importante para a 

totalidade do argumento do meu trabalho destacar para este início sem pressuposição da 

filosofia de Hegel que configura-se como um início vazio, a fim de sublinhar que o 

conceito de subjetividade hegeliano é um conceito autoproduzido e não um conceito 

admitido prontamente, como era o caso, por exemplo, com o conceito de alma da Antiga 

Metafísica, como vimos no primeiro capítulo. Ademais, quero destacar também para a 

aproximação desta perspectiva hegeliana do sujeito como aquele que se autoproduz com 

a concepção fichtiana do sujeito absoluto, que ‘só é porque se põe’, como também vimos 

(Cf. Fichte, FDC, § 1, p. 46/ 96). Todavia, a meu ver, a noção de subjetividade lógica, em 

                                                           
131 Como sabemos, Descartes inicia suas Meditações em primeira pessoa, procurando fazer uma auto-

análise de suas crenças a fim de verificar quais delas podem ser consideradas como verdadeiras. Sabemos 

que Descartes está em busca de um princípio primeiro que possa iniciar a cadeia das verdades e, em última 

instância, está em busca de encontrar um fundamento para “estabelecer algo de firme e de constante nas 

ciências” (Cf. Descartes, 1979, p. 85). Todavia, durante toda a obra, o autor francês conduz suas meditações 

em primeira pessoa, como sujeito que controla a investigação. Husserl, posteriormente, em suas Meditações 

Cartesianas, elogia este empreendimento de Descartes que se expõe ao saber em primeira pessoa, como 

aquele que pensa Cf. Husserl (2013). Para Hegel, ao contrário, o sistema deve ser absoluto no sentido de 

ser uma unidade imanente, no interior do elemento puro lógico, entre a subjetividade e a objetividade, de 

modo que o sujeito, considerado de modo particular e em relação exterior ao sistema, não é aquele que 

conduz o processo – antes este é autoconduzido pelo próprio pensamento em sua objetividade.    
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Hegel, subjetividade esta que se autopõe e se autogera, é ainda mais radical do que em 

Fichte, uma vez que se sua autogênese se compõe de modo imanente pela totalidade de 

desenvolvimento do sistema – e de modo algum apenas como um princípio inicial, como 

vimos ser o caso em Fichte.    

Mas, voltando ao tema da admissão de Hegel da presença inicial de um sujeito 

externo que se decide a filosofar, há, contudo, para nosso autor, certa arbitrariedade neste 

contexto e nisto consiste também a lacuna que afirmei acima, pois que o sujeito que 

propulsiona o processo escolhe por se ater ao pensar puro como tal e não a outro objeto. 

Neste sentido, na Enciclopédia, Hegel afirma: “Quanto ao começo que a filosofia tem de 

instaurar, parece igualmente que a filosofia em geral começa com uma pressuposição 

subjetiva, como as outras ciências. A saber: tem de fazer de um objeto particular o objeto 

do pensar” (Hegel, E, v. I, §17; o grifo é meu). Pela leitura desta passagem, há, aqui, 

então, evidentemente, uma delimitação do objeto a ser estudado e isso indica 

significativamente, na visão de Hegel, uma situação de mediação, pela qual, se afirma o 

objeto filosófico a despeito e por negação de todos os outros conjuntos de objetos 

científicos. Consequentemente, pressupõe-se, de antemão e subjetivamente, qual é o 

objeto da ciência filosófica. Hegel, no entanto, resolve este “problema” da 

“arbitrariedade” da escolha temática (Cf. Hegel, CL I, p. 72) sustentando que, na 

sequência da investigação, o sujeito será suspendido pelo próprio devir do pensamento e 

aparecerá, posteriormente, não como conceito que conduz o processo, mas, sim, como 

objeto temático inscrito na tessitura do conceito lógico, como apontei acima. Desse modo, 

podemos dizer que o sujeito filosofante apenas se abre para a reflexão filosófica, se 

entregando profundamente a ela. Tal entrega se situa no campo máximo de seu 

significado e quer dizer que o sujeito que filosofa se dissolve na objetividade do pensar, 

permanecendo completamente submisso ao desenvolvimento e atuação objetiva posterior 

do próprio pensamento132.  

Ocorre, porém, que, a partir desta decisão subjetiva, permanece a problemática 

questão do início do filosofar que estamos abordando. É certo que o sujeito abre o 

processo de investigação filosófica. Mas, o que advém com isso? Que conceito o sujeito 

traz consigo? Nenhum. O sujeito empreende sua negativa ação de desvencilhar-se de 

quaisquer pressuposições, em seguida sai de cena e, consequentemente, o início do 

                                                           
132 Conforme Orsini, uma das condições pelas quais Hegel pode advogar em favor da ausência de 

pressuposições como forma do filosofar é a afirmação da imanência da realidade ao pensar. Ou seja, para 

Orsini, uma vez que o pensar é objetivo – e não propriedade subjetiva de um sujeito consciente de si – 

Hegel pode sustentar que sua filosofia desenvolve-se independentemente da intervenção da razão subjetiva 

e, assim, o objeto da filosofia progride autonomamente, sem necessidade de recorrer a explicações, 

conceitos e/ou pressuposições trazidas externamente (Cf. Orsini, 2017, p. 523; p. 527).   
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sistema deve ser, portanto, vazio. Nas palavras de Hegel: “Mas, a dificuldade de instituir 

um começo apresenta-se ao mesmo tempo, porque um começo, como algo imediato, faz 

sua pressuposição, ou melhor, ele mesmo é uma pressuposição” (Hegel, E, v. I, §1). Hegel 

insiste aqui, portanto, na aporia deste início. Pois que, para de fato iniciar-se o processo 

de reflexão filosófica, mesmo sem nenhuma pressuposição, deve-se inevitavelmente 

partir de algo, algum conceito deve aparecer efetivamente para que o saber inicie sua 

atuação. Este conceito inicial, no entanto, não pode ser, estritamente, na visão de Hegel, 

nem mediado (pois, assim seria determinado e carregaria pressuposições e relações com 

outros conceitos), e tampouco imediato no sentido de algo pré-dado e aceito como um 

fato. Não obstante, na perspectiva hegeliana, “não existe nada, nada no céu, ou na 

natureza, ou no espírito, ou seja lá onde for, que não contenha igualmente a imediatidade, 

bem como a mediação” (Hegel, CL I, p. 70). Assim sendo, cumpre destacar em que 

consiste precisamente a mediatidade e imediatidade deste início.  

Segundo Hegel, uma vez que o início é necessariamente lógico, pois que se dá no 

interior do elemento do puro pensar, pressupõe-se, com isso, o alcance empreendido pela 

consciência em seu trajeto na Fenomenologia do Espírito. Como sabemos, o elemento 

lógico pressupõe a “suspensão do ponto de vista da consciência”, pelo qual o 

conhecimento não está mais no contexto da oposição do sujeito àquilo que lhe é objetivo 

(Gegenständlichen). Ao pressupor tal mediação, porém, o saber puro se exterioriza 

(entäussert), mergulhando-se na imanência e liberdade do pensar. Conforme MÜller, 

“Essa é a única pressuposição sistemática do conceito de ciência e do seu começo; ele é 

‘absoluto’ graças à mediação contida nessa pressuposição, na medida em que a mediação 

fenomenológica plena se suspende na imediatidade do começo lógico” (Müller, 2013, p. 

67). Por conseguinte, tem-se agora, conforme Hegel, apenas “o que está presente” (Hegel, 

CL I p. 71) e o que está presente não é o outro, ou a mediação, ou a diferença; de outro 

modo, “apenas está presente a imediatidade simples” (idem).   

     Hegel, portanto, assume que o início do processo lógico de pensamento é 

imediato, uma vez que não possui nenhuma determinação frente a outro e não possui, 

além disso, nenhuma determinação ou conteúdo em si mesmo. Assim, este início é 

abstrato e, ademais, absoluto – não por conter em si a totalidade das determinações – mas, 

por ser aquele que nada pressupõe (Cf. Hegel, CL I, p. 72). Mas, o que poderia ser então 

este início? O que, propriamente, encerra-se como imediato, absoluto e simplesmente 

abstrato? Qual conceito caberia nestas exigências teóricas despretensiosas e sem 

pressuposições? De fato, é evidente que Hegel esforça-se por conseguir caracterizar este 

início como indeterminadamente absoluto e, por conseguinte, como um espaço lógico, de 
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certo modo, vazio – e isso, sem dúvida, nos indica uma forte precaução teórica frente a 

possíveis incursões céticas133. Hegel pretende, consequentemente, salvaguardar-se da 

assunção determinada de um conceito específico – pois isso sugeriria uma inclinação 

prévia e, destarte, em sua concepção, o máximo (ou mínimo) de que se poderia partir seria 

o conceito de ser.  

Poder-se-ia objetar, no entanto, que o conceito de ser é o mais rico possível, pois 

que tudo é. Mas, inversamente, justamente por isso, o conceito de ser é o menos 

delimitado e, por conseguinte, o mais indeterminado. “Assim como o saber puro não deve 

significar nada senão o saber como tal, inteiramente abstrato, então também o ser puro 

não deve significar nada senão o ser em geral; ser, nada mais, sem nenhuma determinação 

e preenchimento ulteriores” (Hegel, CL I, p. 72; o grifo é meu)134. Na sequência, Hegel, 

contudo, ressalva que esta admissão do conceito de ser como início pode ser colocada em 

suspenso e, neste contexto, teríamos apenas a representação vazia do começo (Cf. Hegel, 

CL I, p. 75). A partir desta representação, o filósofo chega à admissão de uma unidade 

contraditória presente no início do filosofar.  

 

O início, enquanto início do pensar, deve ser inteiramente abstrato, 

inteiramente universal, inteiramente forma sem nenhum conteúdo; 

assim, nós não teríamos nada senão a representação de um mero início 

como tal. É preciso então ver o que temos nessa representação. Ainda 

não é nada e deve tornar-se algo. O início não é o nada puro, mas um 

nada do qual algo deve sair; o ser, portanto, também já está contido no 

início. O início contém, portanto, ambos, ser e nada; é a unidade de ser 

e nada – ou seja, é não ser que ao mesmo tempo é ser e ser que, ao 

mesmo tempo, é não ser (Hegel, CL I, p. 76; o grifo é meu).   

 

Hegel sintetiza muito profundamente o que significa verdadeira e logicamente o 

início da ciência em sua perspectiva de ausência de pressuposição. Ora, de alguma 

maneira este início tem de ser – caso contrário, o saber não se principiaria. Por outro lado, 

entretanto, o saber ainda não é, pois que não há pressuposição ou explicação prévia 

alguma, de modo que a filosofia também parte do nada. Ser e nada, portanto, são os 

conceitos iniciais de que se parte o sistema absoluto de Hegel135.  

                                                           
133A respeito da relação do início da ciência com as possíveis críticas céticas, ver ORSINI, 2017, p. 529 e 

MARTÍN (2013).  
134 É preciso ter claro que o conceito de ser (Sein) aqui diferencia-se do conceito de existência (Existenz), 

que pertence à “Doutrina da Essência”. Existência não é um conceito imediato como o ser e, antes, consiste 

na unidade da reflexão-sobre-si e da reflexão-sobre-o-outro (Cf. Hegel, E, v. I, § 123).  
135 Pode-se fazer uma comparação deste início indeterminado do sistema de Hegel com o início pelo eu 

indeterminado concebido por Fichte, como vimos no capítulo 1. Com efeito, para Fichte, como vimos, o 

início devia ser puro, incondicionado e absoluto (Cf. Fichte, FDC, p. 43/ 91). Assim, o início também deve, 

para Fichte, ser imediato, no sentido de não possuir mediações, ou outras condições pressupostas. Mas, a 

diferença em relação a Hegel é que, para este, o primeiro conceito não possui a função de fundamentar 
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A análise do início daria, assim, o conceito da unidade do ser e do não 

ser – ou seja, em forma mais refletida, da unidade do ser diferente e do 

ser não diferente – ou da identidade da identidade e da não identidade. 

Esse conceito poderia ser considerado como a primeira, a mais pura, 

isto é, a mais abstrata definição do absoluto – como ele de fato seria se 

se tratasse em geral da forma de definições e do nome do absoluto 

(Hegel, CL I, p. 76).    

 

Analisando esta passagem, Loren HÜhn em seu artigo “O Problema do Início. 

Schelling e Hegel em Disputa” trata da relação ou caminho entre as categorias do ser e 

do nada. Para a autora, há neste ponto do argumento uma importante questão a ser 

considerada que é, precisamente, aquela da transição e unidade entre as duas categorias. 

Segundo ela, há um “súbito ter-transitado” (Übergegangensein), onde um conceito 

desaparece no outro (Cf. Hühn, 2013, p. 125). Pensar a respeito deste repentino trânsito, 

significa pensar acerca do “segundo início” da Lógica, ou mais propriamente, do início 

de fato, já que é daí – a partir desta primeira passagem, ou mudança categorial – que 

temos efetivamente o início do movimento e o impulso do progresso do saber.  

Com efeito, cumpre ressaltar que este início duplo de ser e nada, ou melhor, este 

início que é, na verdade, um “quase-início”, uma vez que abarca em sua constituição o 

vazio de determinações, é profundamente ativo e dinâmico. Neste local vazio do começo 

encontramos o movimento e a transição entre duas categorias lógicas e não uma 

permanência e/ou fixação das mesmas. Na passagem do ser para o nada e do nada para o 

ser, não encontramos nenhuma presença afirmativa e preponderante de uma das duas 

categorias. Antes, nos deparamos com uma espécie de harmonia, ou equilíbrio dinâmico, 

                                                           
todos os conceitos posteriores. Além disso, em Fichte, o primeiro princípio baseia-se em uma certeza 

imediata – o que, como vimos, para Hegel, é equivocado, pois que a certeza imediata, em sua visão, engloba 

necessariamente uma certeza empírica. Com efeito, além disso, apesar de Fichte falar em “ser” do eu, trata-

se do eu tomado estritamente em sentido subjetivo e, em Hegel, como sabemos, por outro lado, o ser, como 

primeiro conceito, possui uma conotação categorial objetiva. Outra comparação possível de ser feita é que 

o primeiro conceito – o ser – em Hegel, devém-se em nada, que é o seu oposto – assim como, em Fichte, 

do eu segue-se o não-eu e este possui também a conotação de ser aquele que originariamente não possui 

realidade. E, como veremos ainda, a unidade de ser e nada, em Hegel, é o devir – e, similarmente em Fichte, 

temos a unidade, a partição, ou repartição entre eu e não-eu na esfera do saber. Neste processo do 

movimento dos três primeiros conceitos, em Hegel, encontramos já, como mostrarei mais à frente, o 

desenvolvimento dialético do conceito. E pode-se conceber que há uma semelhança com o movimento que 

ocorre em Fichte, guardadas as devidas diferenças, uma vez que em Fichte, como já destacado, trata-se de 

um movimento interno ao eu, enquanto que, em Hegel, temos um movimento imanente e objetivo. 

Conforme Ferrer: “Não há dúvida de que a chamada dialética de Hegel tem antecedentes na Doutrina da 

Ciência de Fichte, que encara já o procedimento por meio de ‘antíteses’ como construtivo de conteúdo 

conceptual determinado, e não só destrutivo, como era o caso na dialética kantiana. O procedimento, 

digamos ‘protodialético’ de Fichte, a que este autor não dá nenhum nome especial, está explicitamente 

exposto, em 1794-95, nos seus Fundamentos da Doutrina da Ciência” (Ferrer, 2016, p. 85).  
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sem que o ser e o nada se incorram em contradições que pudessem anular o começo do 

saber136.    

Um ponto importante que devemos destacar é que este início “é tal que, 

fundamentalmente, nunca foi um início (temporal), e sim, desde sempre e constantemente 

de novo, é (co)realizado no cerne de toda nova posição categorial” (HÜhn, 2013, p. 126-

127). Em outras palavras: este começo não é um momento inicial no sentido de ser dado 

no tempo e que permanecerá deixado para trás e esquecido. Tampouco, por outro lado, 

não é a base fixa, ou fundação afirmativa que fundamentará todo o posterior 

desenvolvimento conceitual. Ele é, curiosamente, constantemente repetido e retornado 

em sua forma elementar nas mais diversas fases de conteúdos possíveis do 

desenvolvimento posterior do sistema. Nesta perspectiva, ele se constitui, portanto, como 

um momento do próprio método137. Nas palavras de HÜhn:  

 

Bem antes de qualquer progredir dialético, com o qual o vir-a-ser 

começa enquanto unidade do surgir e do passar, aquele início 

imemorável, por assim dizer, projeta suas sombras sobre todos os 

inícios futuros. E isso porque ele, comprimido ao máximo, expõe a 

dinâmica interna de uma negatividade que tardiamente, e amenizada 

apenas pelo suspender resultativo, encontra seu caminho rumo ao 

sistema categorial lógico (HÜhn, 2013, p. 127; o grifo é meu). 

   

A dinâmica interna própria deste início é, por conseguinte, constantemente 

retomada, re-iniciada e fará surgir, dando à luz, variados inícios presentes no sistema. 

Esta configuração abstrata, universal e indeterminada do puro ser que transita ao nada, 

repete-se em distintos começos subsequentes, que iniciam-se como momentos universais 

e abstratos até encontrarem a concretude da determinação. Isso nos indica claramente que 

não há uma linearidade progressiva aos moldes de uma explicação fundacionalista 

clássica. Antes, há um recorrente retorno ao começo primeiro; uma constante atualização 

e enriquecimento do mesmo sob a forma de variados conteúdos iniciais – a depender do 

ponto sistemático de que se trata. Isso significa, pois, que o sistema é permeado, 

internamente, de múltiplos círculos argumentativos, recheado de pontos que retornam à 

                                                           
136 “Esses princípios são despotencializados a lados conflitantes de um e mesmo processo. Trata-se de um 

processo cujo progressivo impulso propulsor do surgir (Entstehens) juntamente com o regressivo impulso 

inibidor do transitar são balanceados em um ‘equilíbrio’ (Gleichgewicht), sem que se estabeleçam relações 

que entrem em colapso por autocontradições, e que em seguida teriam que ser compensadas” (HÜhn, 2013, 

p. 126). 
137 Irei tratar mais a frente, no tópico 2.2.3, da configuração dialética do método hegeliano que inicia-se a 

partir da dialética inicial entre ser e nada e que, de certo modo, mostra-se como uma forma universal que 

se reinicia no posterior desenvolvimento do método.    
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dialética do início e que, por sua vez, abrem caminhos para novos processos dialéticos de 

significação. 

Mas, a questão que se sobressai é: por esta cadência em que o começo se enriquece 

e é retomado em sua forma universal imediata no decorrer de todo o desenvolvimento do 

método é que podemos encontrar precisamente a autojustificação, ou a fundamentação do 

sistema hegeliano? Vejamos.    

 

2.1.2 A autojustificação circular do sistema hegeliano  

 

Com efeito, ao lado destes processos circulares internos de atualização do 

primeiro início, há ainda, podemos dizer, um processo circular maior e total, que é aquele 

da coincidência do começo com o fim do sistema. Segundo Hegel, “o essencial para a 

ciência não é tanto que algo puramente imediato seja o início, mas que o todo da mesma 

forma seja um ciclo (Kreislauf) dentro de si mesmo, onde o primeiro também é o último 

e o último também é o primeiro” (Hegel, CL I, p.73-74; o grifo é meu). Na perspectiva 

de Hegel, por conseguinte, para que se alcance a configuração do sistema absoluto que 

ele pretende, não basta que o início do sistema seja imediato, indeterminado e vazio. É 

preciso, outrossim, que a forma da progressão lógica seja circular – e não ascendente e/ou 

linear. Com efeito, para Rockmore, é justamente esta estrutura circular que caracteriza o 

sistema hegeliano como fundamentalmente anti-fundacionalista, em sua visão (Cf. 

Rockmore, 1986, p. 44) 138. Isso porque, em seu entendimento, a forma circular exclui de 

si a possibilidade de se admitir um princípio inicial que determinasse de maneira linear 

toda a sequência do desenvolvimento do argumento, fundando-o como uma base firme e 

inexorável139.  

                                                           
138A tese de Rockmore é que Hegel possui uma epistemologia profundamente circular, dado que não 

considera a oposição entre sujeito e objeto como válida e, por conseguinte, não há na filosofia hegeliana 

uma relação reta e unilateral, onde ou o sujeito, ou o objeto seriam a causa determinante do saber. Para ele, 

portanto, há uma relação de circularidade recíproca entre estes dois termos e tal estrutura circular, em sua 

visão – apesar de não tematizada tão explicitamente por Hegel como o núcleo de seu sistema – constitui a 

essência do idealismo absoluto de Hegel e pode ser encontrada como o elemento central do argumento de 

diversas passagens da obra (Cf. Rockmore, 1986, p. VII). Neste sentido, segundo Rockmore, Hegel não é 

um autor clássico fundacionalista, na medida em que não sustenta que deve haver um princípio inicial que 

fundasse e sustentasse o edifício do saber, como ocorre, por exemplo, em Descartes.   
139 Para mim, além disso, a estrutura circular do sistema hegeliano denota uma autorreferencialidade 

constitutiva do mesmo. Pois que, se fosse o caso que o sistema se iniciasse a partir de um princípio definido, 

ou mesmo a partir da própria autorreferencialidade de um sujeito particular, então, caberia a este sistema 

progredir passo a passo até alcançar um resultado satisfatório, uma conclusão definitiva como produto de 

seu princípio. Neste caso, o sistema seria linear e não autodedutivo e circular. De outro modo, entretanto, 

o sistema de Hegel inicia-se a partir da indeterminação e só quando conquista a determinação ao final pode 

compreender seu próprio início e o pôr para si, voltando-se a si mesmo circularmente. Esta circularidade 

de que fala Hegel, onde ‘o primeiro também é o último e o último também é o primeiro’ consiste, portanto, 

em minha visão, nesta autorreferência das próprias categorias (inicial e final) da Lógica. No próximo tópico, 
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Dessa maneira, ainda que o início seja vazio e indeterminado, como temos visto, 

disso não se segue, contudo, que o sistema não se sustente, ou que não se justifique, ou 

até mesmo que não haja um fundamento que o conforme. Por conseguinte, a resposta à 

pergunta com que terminei o tópico anterior acima reside precisamente na estrutura 

sistemática circular do desenvolvimento do objeto filosófico. Nesta perspectiva, 

conforme Orsini, é justamente na dinâmica circular do todo sistemático que podemos 

encontrar o fundamento da filosofia de Hegel. Conforme afirma, o círculo pensado por 

Hegel não consiste em um círculo vicioso, que cairia no regresso ao infinito. Antes, o 

círculo se faz como um todo articulado, onde início e fim coincidem e onde, 

necessariamente, cada parte tem sentido mediante sua relação com todas as outras e o 

todo, por sua vez, só tem sentido mediante sua relação de união e divisão com as partes 

(Cf. ORSINI, 2017, p. 532)140. Neste sentido, afirma Orsini: 

 

Circularidade e sistema são até sinônimos, porque ambos trazem 

consigo uma crítica à concepção de uma dedução unilinear em que o 

ser seria derivado a partir do pensar ou vice-versa, de acordo com uma 

sequência de passos numericamente definida que separa o início e o fim 

do processo (Orsini, 2017, p. 532).  

   

 Ou seja, o fundamento não é dado, não é pressupostamente afirmado como um 

ponto de partida que seria confirmado ao final, mas é, diferentemente,  dinamicamente 

produzido e sustentado pelo movimento do todo. Deste ponto de vista, cumpre ressaltar 

ainda que do mesmo modo que Hegel não afirma a existência de um princípio inicial que 

pudesse fundamentar o todo, por outro lado, isso não significa também que afirme a 

existência de um produto final em sua filosofia que assumisse o papel de um conceito 

primordial fundamental – donde, por exemplo, poderíamos encontrar a imagem do 

desenvolvimento não de um círculo, mas de uma linha ascendente.   

Ora, embora pareça claro pela sequência do argumento aqui apresentado que a 

justificação fundamental do sistema hegeliano seja conquistada e sustentada pela 

estrutura total do sistema circular e não por um único conceito, em uma leitura superficial 

                                                           
ao tratar da ideia absoluta, como última categoria lógica, esta tese fica mais clara, pois a ideia absoluta é, 

precisamente, subjetividade absoluta autorreferente em seu mais alto grau.      
140 A este respeito, no parágrafo 15 da Lógica da Enciclopédia, encontramos a famosa afirmação de Hegel: 

“Cada uma das partes da filosofia é um Todo filosófico, um círculo que se fecha sobre si mesmo; mas a 

idéia filosófica está ali em uma particular determinidades ou elemento. O círculo singular, por ser em si 

totalidade, rompe também a barreira de seu elemento e funda uma esfera ulterior. Por conseguinte, o todo 

se apresenta como um círculo de círculos, cada um dos quais é um momento necessário, de modo que o 

sistema de seus elementos próprios constitui a idéia completa, que igualmente aparece em cada elemento 

singular” (Hegel, E, v. I, § 15).  
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do texto hegeliano do “Início da Ciência”, entretanto, nos deparamos com afirmações que 

podem suscitar sentidos diferentes desta interpretação. Nas palavras de Hegel: 

 

Portanto, surge, por outro lado, como igualmente necessário considerar 

como resultado aquilo ao qual o movimento retorna como ao seu 

fundamento. A este respeito, o primeiro é igualmente um fundamento e 

o último é um derivado; na medida em que se parte do primeiro e, por 

meio de inferências corretas, chega-se ao último como ao fundamento, 

este é o resultado (Hegel, CL I, p. 74; o grifo é meu). 

 

 

Pela leitura desta passagem, podemos depreender que Hegel está à procura de um 

fundamento como um produto final de seu sistema filosófico. Ora, neste caso, ainda que 

ele não sustente um princípio que sirva como base inicial de seu edifício do saber, não 

obstante, pode parecer que, para ele, o fundamento se encontraria no ápice da pirâmide, 

sustentando o todo. Teríamos, portanto, uma forma “inversa” de argumentação 

fundacionalista, em que o desenvolvimento do pensamento conquistaria, enfim, um 

conceito que pudesse servir de coroamento do sistema. Este parece ser o caso, por 

exemplo, quando pensamos na Fenomenologia do Espírito. Pois, nesta obra, como 

sabemos, Hegel disserta sobre o movimento da consciência que, após, sucessivas 

suspensões em sua relação com o objeto, alcança o saber absoluto, unidade perfeita entre 

o sujeito e o objeto. O saber absoluto mostra-se, derradeiramente, como a verdade de 

todos os momentos anteriores da consciência (Cf. Hegel, FE II, § 788). 

Porém, é preciso investigar melhor a plausibilidade desta leitura que preza pelo 

fundamento final, ou pelo resultado positivo do sistema, pois que, neste caso, a estrutura 

sistemática do argumento hegeliano não seria circular. Ora, para que o sistema pudesse 

encontrar seu fundamento em um conceito específico ao final de seu percurso, seria 

preciso que existisse um marco de separação entre o conceito inicial e o final, onde 

encontraríamos uma cadeia de argumentação que fosse pouco a pouco acercando-se do 

conceito derradeiro fundamental. Neste contexto, o argumento filosófico seria 

linearmente ascendente e não poderia haver, de modo algum, uma coincidência circular 

e um encontro entre o início e o fim do sistema. Antes, haveria, inversamente, uma 

oposição entre o começo e o final da ciência. Com efeito, na visão de Federico Orsini, é 

incompatível com a concepção circular que Hegel possui de seu sistema, pressupor um 

resultado fundamental como ponto de chegada: 

 

Longe de marcar o fechamento do sistema em uma suposta teleologia 

incondicionada (isto é, solta da ligação com o condicionado e dirigida 

a uma meta preestabelecida), a circularidade destrói a ilusão de um 
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ponto de parada do sistema, onde este último pareceria poder 

descansar em uma configuração definitiva de si mesmo (Orsini, 2017. 

p. 533; o grifo é meu).   

   

Ora, mas se Hegel sustenta que a filosofia deve ser necessariamente circular, por 

que, então, ele parece sugerir a existência de um resultado como um fundamento, como 

vimos no trecho acima? Qual o sentido desta afirmação no contexto do texto do “Início”?  

Para respondermos a esta questão, primeiramente é preciso dizer que Hegel 

retoma Reinhold a esta altura de sua explicação como um ensejo para dissertar sobre a 

questão da progressão lógica em geral, sobre como efetivamente o argumento filosófico 

se desenvolve a fim de encontrar sua justificação.  

 

A intelecção de que o absolutamente verdadeiro precise ser um 

resultado e, inversamente, que um resultado pressupõe algo que é 

primeiramente verdadeiro, mas que, porque é algo primeiro, 

considerado objetivamente, não é necessário e não é conhecido segundo 

o lado subjetivo – engendrou em época mais recente o pensamento de 

que a filosofia apenas poderia começar com um verdadeiro hipotético e 

problemático e que o filosofar, portanto, inicialmente poderia ser 

apenas uma procura. Uma perspectiva que foi enfatizada de várias 

maneiras por Reinhold nos últimos tempos de seu filosofar e é preciso 

fazer-lhe justiça, pois se baseia num interesse verdadeiro que concerne 

à natureza especulativa do início filosófico (Hegel, CL I, p. 72). 

 

Segundo Rockmore, Hegel lê com bons olhos a última fase do pensamento 

reinholdiano. Conforme afirma, toda a discussão de Hegel acerca do início da ciência, 

inclusive, foi suscitada por sua leitura de Reinhold, muito mais do que pela filosofia de 

Fichte. O que Hegel considera essencial na posição de Reinhold é a consideração sobre o 

sentido da progressão lógica em geral: “A discussão dessa posição é ao mesmo tempo 

uma ocasião para introduzir uma compreensão prévia sobre o sentido da progressão lógica 

em geral, pois essa perspectiva encerra imediatamente em si a consideração do que é o 

progredir” (Hegel, CL I, p. 73; o grifo é meu). Assim, para Hegel, Reinhold considerou 

de uma maneira verdadeiramente especulativa o significado do início filosófico e de seu 

desenvolvimento. Conforme afirma, Reinhold intentou tratar desta questão buscando 

redimir possíveis confusões geradas por um início irrefletido do filosofar, inclusive, para 

sanar o equívoco empreendido por Kant, que buscou investigar o conhecimento antes 

mesmo do conhecer propriamente dito (Cf. Hegel, E, v, I, § 10). Na visão hegeliana, 

entretanto, Reinhold erra ao buscar esquivar-se de possíveis enganos no início do filosofar 

começando sua busca por meio de hipóteses problemáticas.  
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Se o início fosse hipotético e/ou problemático e o fundamento se encontrasse ao 

final como um resultado posto de modo unilateral em relação ao início, então, o próprio 

processo do conhecimento seria algo provisório e temporário. Desse modo, o sujeito 

empreenderia aqui a função direta de supor uma tese inicial de maneira arbitrária a fim 

de verificar se esta procederia. Mas, diversamente, na perspectiva hegeliana, ‘o 

fundamento absoluto é determinado pela natureza da própria Coisa e do próprio 

desenvolvimento’ e jamais por um processo de pensamento subjetivo transitório. Assim, 

em um primeiro momento, em acordo com Reinhold, Hegel de fato sustenta que o 

fundamento se encontra no resultado do sistema, como podemos verificar literalmente 

nas passagens acima. Todavia, é preciso ler esta afirmação no contexto mais amplo da 

significação hegeliana de sistema, que é total e circular.  Desse modo, ainda que ‘o 

resultado surge como o fundamento absoluto’, é preciso ressaltar que: (1º) disso não se 

segue que o conceito inicial seja hipotético; antes, como vimos, trata-se de uma categoria 

lógica vazia e indeterminada; (2º) não se trata de um trajeto temporário empreendido pelo 

pensamento a fim de se verificar se a hipótese procede e (3º) não temos, no resultado, um 

conceito específico que se encontre em oposição com o início do sistema. Disso decorre, 

para Hegel, portanto: (1º) que há um encontro entre o início e o fim do sistema e, 

consequentemente, (2º) que a estrutura da filosofia é circular. Por conseguinte, para 

Hegel, o fundamento como resultado está no todo sistemático, em sua dinâmica circular 

em que o início produz o fim e o fim, reciprocamente, produz o início.  

Neste contexto, portanto, no sistema circular hegeliano há um duplo movimento: 

tanto um movimento de progressão lógica do ser para a ideia absoluta, quanto, 

inversamente, um movimento de regressão e fundamentação da ideia para o ser. Pelo 

primeiro movimento, temos que a ideia se mostra como a síntese de todas as 

determinações anteriores e como o conceito mais concreto do sistema. É neste sentido, 

que Hegel afirma que, na verdade, a progressão lógica é um caminho para o fundamento 

e, portanto, é, antes, um retroceder ao conceito fundamental.  

 
Precisa-se admitir que é uma consideração essencial – que surgirá mais 

precisamente no interior da lógica – que o avançar é um retorno ao 

fundamento, ao originário e verdadeiro, dos quais depende e, de fato, 

é produzido aquilo com o que é feito o início. – Assim, a consciência é 

reconduzida, em seu caminho a partir da imediatidade, com a qual 

inicia, para o saber absoluto como sua mais íntima verdade (Hegel, CL 

I, p. 73; o grifo é meu). 

 

 Ao atingir-se a ideia, que é o fundamento e a verdade de todo o sistema, há, por 

sua vez, o segundo movimento lógico, que é aquele do retorno que empreende uma 
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ressignificação do conceito de ser. “Por meio dessa progressão, pois, o início perde o que 

ele tem de unilateral nessa determinidade de ser um imediato e um abstrato em geral; ele 

se torna um mediado e a linha do movimento científico faz de si, desse modo, um círculo” 

(Hegel, CL I, p. 74; o grifo é meu). Temos, na verdade, um só movimento circular que 

tece um curso de progressão em direção ao fundamento primordial e, conjuntamente, o 

retorno em direção ao início indeterminado.  

 

2.1.3 A imanência do método e a autorreferencialidade circular da ideia absoluta  

 

Segundo Hegel, “até hoje a filosofia ainda não encontrara o seu método” (Hegel, 

CL I, p. 56). Conforme afirma, a filosofia invejava o edifício sistemático da matemática 

e tomava emprestado desta sua metodologia exata – assim ocorreu com os sistemas de 

Espinoza, Wolff e, como sabemos, também com Descartes. Para Hegel, no entanto, o 

método matemático é carente de conceito e se centra apenas na determinação quantitativa 

(Cf. Hegel, CL I, p. 56). Além disso, alguns sistemas filosóficos se utilizavam também 

do método empírico das ciências a fim de investigar seu objeto próprio. Com efeito, para 

Hegel, assim como a filosofia não pode partir de nenhum princípio, ou conteúdo 

pressuposto para se iniciar – como bem vimos nos tópicos anteriores – do mesmo modo, 

também não pode “tomar emprestado”, ou admitir uma forma metódica já pronta. Pois, 

esta importação significa, em sua visão, presumir uma teia de conceitos e princípios já 

formados, sem a necessária dedução dos mesmos. Ao contrário, para Hegel, é no interior 

da própria ciência que tanto o método, quantos seus próprios conteúdos e objetos devem 

se desenvolver. Eles se desenvolvem e se produzem recíproca e conjuntamente de modo 

imanente à própria investigação. 

 Antes mesmo da Lógica, na “Introdução” à Fenomenologia do Espírito, Hegel 

tratou criticamente acerca da posição, segundo a qual, o método é visto como um 

instrumento, ou como uma ferramenta disponível previamente ao investigador e por meio 

da qual pode-se acessar o objeto. Segundo esta concepção, afirma Hegel, o método é visto 

como um saber pronto, isento e imparcial e que se põe como meio-termo entre o 

investigador e o objeto pesquisado (Cf. Hegel, FE I, §§ 73-74). Por esta perspectiva, o 

objeto em nada modificaria o seu conteúdo, na medida em que o método o acessaria 

portando-se apenas como uma ferramenta isenta. O método assim concebido não possui 

uma conexão íntima com o objeto e pode ser aplicado externamente a uma infinidade de 

tipos de conteúdos científicos. Hegel critica longamente esta posição e se pergunta como 

o método neste caso poderia ser visto como um sistema de saber efetivo, dado que não 
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contribui em nada para a verdade, na medida em que não altera a natureza do objeto 

investigado. Como já afirmei, em sua perspectiva, de modo muito distinto, o método deve 

se desenvolver como a forma do saber em conjunto e em conexão íntima com a produção 

dos conteúdos investigados – e não ser dado externamente a eles141. É assim que na 

Fenomenologia de 1807, Hegel analisa as experiências da consciência segundo seu 

princípio negativo imanente, pelo qual cada figura da consciência se desenvolve, mas se 

dissolve em si mesma, uma vez que possui sua própria negação internamente, passando, 

assim, para uma figura mais elevada como o seu resultado (Cf. Hegel, CL I, p. 56-57). 

Não há, para Hegel, neste processo metódico uma dissociação entre o conteúdo e a forma 

do saber.         

Esta negatividade própria à coisa investigada e que consiste no método imanente 

de desenvolvimento da coisa mesma é encontrada também na Lógica. Contudo, nesta 

obra, como sabemos, se superou a “oposição da consciência”, ou seja, a separação e 

oposição entre a consciência e o objeto que havia na Fenomenologia. A Lógica, de modo 

diferente: “contém o pensamento, na medida em que ele é igualmente a Coisa em si 

mesma, ou seja, a Coisa em si mesma, na medida em que ela é igualmente o pensamento 

puro” (Hegel, CL I, p. 52). Estamos no âmbito, pois, do puro pensamento de si mesmo e 

nesta obra, com efeito, é onde precisamente o método se desenvolve de forma pura, sem 

ser realizado em um elemento concreto, como o foi na consciência fenomenológica. Além 

disso, a Lógica contempla a unidade do ser e do pensar, na medida em que trata do 

pensamento como a própria tradução do ser em si mesmo, ou da coisa mesma, como diz 

Hegel. Nesta obra, a negatividade do conceito se desenvolve em sua profundidade e, 

inclusive, pode ser plasmado nos domínios da Natureza e do Espírito, respeitando, claro, 

a especificidade dos conteúdos destas esferas. Assim, para Hegel, “a exposição do que 

unicamente pode ser o método verdadeiro da ciência filosófica cai no tratamento da 

própria lógica, pois o método é a consciência sobre a forma do automovimento interior 

do seu conteúdo” (Hegel, CL I, p. 56; o grifo é meu). Em outras palavras, para Hegel, o 

método verdadeiro é imanente à própria ciência filosófica e só pode se desenvolver 

completamente no interior do elemento lógico, tendo apenas o puro pensamento como 

sua forma e conteúdo. Ou seja, o método deve produzir sua própria forma e todos os seus 

                                                           
141 Ver também a discussão que eu fiz nos tópicos 1.2.1, “O pensamento puro como princípio e objeto da 

filosofia” e 1.2.2 “A imanência da crítica objetiva de Hegel contra a crítica prévia kantiana e a recusa de 

Kant ao conhecimento da verdade”.   
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conteúdos através de seu próprio automovimento, como bem sublinhado na passagem 

citada142.  

Mas, ainda que Hegel nos indique tanto na “Introdução” da Ciência da Lógica de 

1812, quanto na “Introdução” da Lógica da Enciclopédia, o caráter fundamentalmente 

imanente e puro de seu método filosófico, será, contudo, somente no último capítulo da 

Ciência da Lógica, na “Ideia Absoluta”, que ele irá expor em seus pormenores a forma 

universal do movimento metódico que se iniciou a partir da universalidade vazia do ser, 

que vimos atrás. Apenas ao cabo do percurso do puro pensamento lógico, ou seja, 

retrospectivamente, pode-se compreender devidamente o movimento do método em sua 

forma universal. Pois, para Hegel, já que o método não se mostra pronto e disponível 

antecipadamente, ele vai se desenvolvendo imanentemente junto com o próprio saber 

filosófico e só se conforma efetivamente quando completa todo o seu percurso. Esta 

completude só se dará, enfim, com a ideia absoluta143.  

Assim, depois de abordarmos no tópico anterior a questão do início do saber 

filosófico, em que Hegel se preocupava mormente em estabelecer um começo vazio, 

isento de um conteúdo determinado, voltemos nosso olhar agora para o ponto de 

acabamento da Ciência da Lógica. Pois que para compreender a cadência do método 

hegeliano que se consuma na Lógica só faz sentido se termos em mente sua completude 

circular. Dado que o método, como vimos, não se inicia a partir de um conceito 

determinado, é necessário que os conceitos sejam produzidos e que o método tome forma 

na medida do seu caminhar: assim, o desenvolvimento da Lógica é vivo, uma vez que, 

somente com o seu crescimento, ganha corpo e alma. E apenas ao final, como um vivo 

ancião, diz Hegel, pode olhar para trás e refletir sobre todo o seu percurso iniciado na 

indeterminação e inocência da infância144. Neste momento, portanto, o que importa a 

                                                           
142 Já falei acerca do pensamento puro e da radicalidade autorreferente do ‘pensamento de pensamento’ 

como unidade imanente entre forma e conteúdo no capítulo 1, tópico 1.2.1.  
143 A ideia absoluta, para Hegel, “é, antes de mais nada, a unidade da ideia teórica e da ideia prática; e 

assim, ao mesmo tempo, a unidade da ideia da vida e da ideia do conhecimento” (Hegel, E, v. I, § 236). 

Neste contexto, ela ocupa a posição de último conceito no interior da obra. Contudo, o que me importa aqui 

destacar, mais do que situar o lugar da ideia absoluta na “Doutrina do Conceito”, é apontar para a sua 

profunda função metodológica no interior da totalidade do sistema lógico e, mais do que isso, no todo do 

próprio sistema como tal, na medida em que o método desenvolvido na Lógica se concretiza também nas 

esferas do Espírito e da Natureza. Neste sentido, é preciso diferenciar, bem precisamente, a ideia (como 

unidade do conceito subjetivo e objetividade) da ideia absoluta que estou tratando agora e que compreende 

a forma condensada do método.    
144 “A ideia absoluta, nesse aspecto, pode-se comparar ao ancião que pronuncia as mesmas asserções 

religiosas que a criança, mas que têm para ele a significação de toda a sua vida. Mesmo se a criança 

compreende o conteúdo religioso, esse conta para ela, no entanto, como algo fora do qual ainda se situam 

a vida inteira e o mundo inteiro. O mesmo sucede também com a vida humana em geral e os acontecimentos 

que constituem seu conteúdo. Todo o trabalho é dirigido somente para a meta e, quando é atingida, a gente 

se admira de não encontrar ali outra coisa senão exatamente o que queria. O interesse reside no movimento 

em seu todo” (Hegel, E, v. I, § 237, adendo).  
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Hegel precisamente é considerar, de maneira retrospectiva, a forma universal do 

movimento compreendido pela ideia absoluta. E este movimento consiste, segundo 

Hegel, na própria forma do método. 

 

A determinidade da ideia e todo o percurso desta determinidade 

constitui o objeto da ciência lógica, de cujo percurso a própria ideia 

absoluta surgiu para si; mas para si ela se mostrou como isto: a 

determinidade não tem a figura de um conteúdo, mas pura e 

simplesmente como forma, a ideia é, por conseguinte, como a ideia 

pura e simplesmente universal. O que ainda tem de ser considerado aqui 

portanto não é um conteúdo como tal, mas o universal da sua forma – 

isto é, o método (Hegel, CL III, p. 314; o grifo é meu).  

 

A ideia absoluta, desse modo, se mostra ao final como o único e verdadeiro 

conteúdo e objeto da filosofia, na medida em que comporta em si toda a determinidade e 

em que intui seu conteúdo a partir de si mesma (Cf. Hegel, CL I, p. 313; E, v. I, § 237). 

Mas, é preciso destacar, não se trata, como Hegel ressalva na passagem acima, de um 

‘conteúdo como tal’, ou seja, de um conteúdo específico dentre outros; mas, antes, do 

conteúdo que está completamente circunscrito à forma infinita da ideia absoluta. Assim, 

a ideia absoluta se mostra como a “forma absoluta à qual retornaram todas as 

determinações [e, na qual – J.S] a plenitude total do conteúdo é posta em virtude dela” 

(Hegel, E, v. I, § 237, adendo; o grifo é meu). Com efeito, um dos mecanismos próprios 

de todo o movimento percorrido na Ciência da Lógica é a relação e adequação entre forma 

e conteúdo, entre a autodeterminação do conceito e a determinidade própria de cada 

categoria lógica. Segundo Hegel, o entendimento trata esta relação em oposição e eleva 

o conteúdo como o momento supremo que contém a verdade (Cf. Hegel, E, v. 1, § 133). 

Contudo, para Hegel, tanto a forma, como o conteúdo, são essenciais em sua relação 

recíproca e somente a plena conformação dos dois pode encerrar a verdade. Nesta 

conformação, a forma deve compreender dentro de si o conteúdo, sem que se mostre 

como dependente do mesmo; antes, deve permanecer livre para si. Com efeito, somente 

na ideia absoluta esta adequação se mostra em sua total perfeição, ou melhor, se mostra 

como uma coincidência, de modo que “a ideia lógica tem por seu conteúdo a si mesma 

como a forma infinita” (Hegel, CL III, p. 314). E: “Mais precisamente, a própria ideia 

absoluta tem como seu conteúdo somente isto: a determinação da forma é sua própria 

totalidade consumada, conceito puro” (idem; o grifo é meu). A ideia absoluta é, pois, 

como forma infinita, espelho de si mesma, reflexo absoluto de seu conteúdo em sua forma 

livre.  

Este reflexo infinito da forma da ideia absoluta consiste em uma relação circular 

pela qual a ideia absoluta volta-se sobre si mesma e, ainda, por onde aquele começo vazio 
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da Lógica vem a ser para ela. Aqui podemos encontrar, mais uma vez, a figura da 

circularidade na descrição do todo da obra. Esta circularidade mostra o acabamento da 

Ciência da Lógica, mas também seu retorno ao início como uma forma de reflexão 

empreendida pela ideia absoluta. A ideia absoluta reflete145 sobre o seu percurso desde o 

ser e o nada e, desse modo, processa uma atividade autorreferencial entre sua forma 

infinita e seus conteúdos de maneira clara e límpida. “Porque a ideia absoluta não tem 

nela nenhum passar, nenhum pressupor e, de modo geral, nenhuma determinidade que 

não seja fluida e translúcida, a ideia absoluta é para si a forma pura do conceito, que intui 

seu conteúdo como a si mesma” (Hegel, E, v. I, § 237). Assim, a ideia absoluta reflete de 

modo transparente e circular toda a obra e por ela fluem todas as determinidades 

produzidas e todo o movimento percorrido pelo conceito. Ela retorna a si circularmente 

em uma autorreferência radical em que a forma e o conteúdo de todo o percurso lógico, 

desde o início do ser indeterminado, são para ela. Ela encerra, portanto, a perfeita forma 

da circularidade do saber de si mesma, “é a nóesis noéseos que Aristóteles designou como 

a suprema forma da ideia” (Hegel, E, v. I, § 236, adendo). Fica claro, desse modo, que, 

para Hegel, o método não é um instrumento pronto; diferentemente, ele se conforma e 

toma corpo com a atuação da própria Coisa mesma e, neste progredir, vai se 

consubstanciando (Cf. Hegel, CL I, p. 57). E será, portanto, somente ao final, como ideia 

absoluta que volta a si, que esta pode saber de si como a pura forma metódica de 

determinar-se pelo conceito. “O método é, dessa maneira, não uma forma exterior, mas a 

alma e o conceito do conteúdo” (Hegel, E, v. I, § 243).   

Desse modo, pode-se afirmar que a filosofia de Hegel é, em um sentido muito 

radical, uma filosofia do autoconhecimento, ou do autossaber do próprio pensamento146. 

Não é demais reafirmar, entretanto, que não podemos falar aqui ainda em 

autoconsciência, pois esta pertence só ao espírito, mais especificamente considerado no 

âmbito da Fenomenologia. Trata-se, antes, do puro movimento lógico do conceito que se 

realiza ao final maximamente como ideia absoluta e que volta-se para si como o saber de 

todo o processo. No entanto, algo muito interessante de se destacar é que somente ao final 

do desenvolvimento do método na Ciência da Lógica é que temos o “reaparecimento” do 

sujeito particular externo que observava passivamente o curso do conceito. Lembremos 

que no primeiro tópico deste capítulo, onde tratei sobre o início indeterminado da ciência 

                                                           
145 Esta reflexão, contudo, não é de tipo subjetivo, como o produto de uma faculdade do sujeito particular. 

Antes, possui um status objetivo, sem que seja incluída nela a forma da autoconsciência.  
146 Já aludi a esta tese no tópico 1.2.1, no capítulo 1, ao tratar da “influência” kantiana à filosofia hegeliana 

a respeito do auto-exame da razão. 
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filosófica, aludi à presença passageira deste sujeito filosofante no curso do pensar147. Com 

efeito, como vimos, para Hegel, o sujeito que filosofa apenas decide entregar-se ao pensar 

puro, sem interferir, mesmo que minimamente, no processo de autoprodução de seus 

conteúdos (Cf. Hegel, E, v. I, § 17). Aqui nesta altura da argumentação, este sujeito 

retorna a fim de tomar consciência de todo o percurso absoluto-objetivo empreendido 

pelo conceito e, neste contexto, ele se curva e se eleva à forma infinita da ideia absoluta 

que reflete, de maneira objetiva, sobre todo o processo. Conforme Andreas Arndt (2013), 

o sujeito finito saiu de cena inicialmente para dar lugar à outra subjetividade, diferente da 

sua, e que corresponde à subjetividade do conceito. Há uma renúncia da subjetividade 

particular daquele sujeito filósofo que poderia conduzir à sua maneira a investigação para 

dar espaço a uma subjetividade objetivo-absoluta que se realizará maximamente como 

ideia absoluta e que retorna a si subjetivamente em um movimento autorreferencial 

reflexivo. Neste final, portanto, o sujeito retorna apenas para operar, por si mesmo, o 

movimento reflexivo consciente e dar-se conta do resultado de sua renúncia. O método 

agora consumado é o saber de si da ideia absoluta, mas é também o “nosso saber 

especulativo” (Arnd, 2013, p. 277), ou seja, de nós, como sujeitos externos que 

acompanhamos a obra, e que coincide temporalmente com a reflexão objetiva da ideia 

absoluta.   

 Desse modo, é interessante destacar que a configuração da última categoria da 

Ciência da Lógica – a da ideia absoluta – equivale àquela de uma subjetividade absoluta. 

Aqui já podemos encontrar um traço importante do Idealismo Absoluto de Hegel, dado 

que ele pretende caracterizar a subjetividade não segundo uma estrutura particular que a 

encerrasse unilateralmente e em contraposição ao objeto148 – e, neste ponto, Hegel 

suspende radicalmente as concepções sobre subjetividade de seus antecessores149. Nesta 

perspectiva, a ideia absoluta se caracteriza como subjetividade absoluta em dois sentidos 

amplos: (1) primeiramente porque é imanente, ou seja, não se define como um sujeito 

externo ao próprio desenvolvimento metódico-objetivo da ciência (ainda que apenas 

                                                           
147 Ver páginas 144-145.  
148 Neste sentido, só podemos compreender a noção de subjetividade no contexto do sistema de Hegel, no 

interior da unidade da ideia. E, do mesmo modo, a oposição entre ambos só é possível desde que pressuposta 

inicialmente esta unidade originária. Desse modo, a subjetividade na Ciência da Lógica de Hegel só pode 

ser pensada como imanente ao elemento do pensar puro e como absoluta, no sentido de que se constitui em 

unidade com a objetividade do pensamento.  
149 Como vimos no capítulo anterior, Hegel considera as filosofias de Kant e de Fichte como Idealismo 

Subjetivo, uma vez que apreendem o sujeito como o fundamento do saber, todavia, o fazem isolando o 

sujeito da objetividade. Desse modo, estas filosofias permanecem no ponto de vista da “oposição da 

consciência” e não da imanência absoluta, onde, diferentemente, encontramos uma unidade radical entre 

subjetividade e objetividade. Esta unidade pode ser observada aqui no âmbito do tratamento da Lógica, 

como estamos vendo, mas também na Filosofia do Espírito.  
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circunstancialmente coincida com a reflexão operada por este sujeito consciente, como 

vimos logo atrás); e (2) em segundo lugar, porque a ideia absoluta encontra-se sempre em 

unidade com o objeto, seus conteúdos e determinidades, de modo que os põe para si e se 

desenvolve em todo o percurso da Ciência da Lógica em unidade imanente com eles. 

Desse modo, a ideia absoluta pode ao final e derradeiramente completar-se, fechando o 

círculo de sua autorreferência como subjetividade absoluta, por onde todos os seus 

conteúdos mostram-se como dissolvidos em sua forma universal completamente livre e 

infinita. Ela é absoluta, portanto, porque fora dela não há qualquer determinidade, ou 

conteúdo lógico que a contraponha.  

Nesta linha, Konrad Utz afirma em seu artigo “Filosofia como Autoconhecimento: 

uma chave argumentativa para compreender o Idealismo de Hegel” que o conceito 

hegeliano de ideia absoluta carrega consigo um forte caráter autorreferencial e, em certo 

sentido, pode-se dizer que trata-se, segundo ele, de uma radicalização da proposta 

fichtiana da estrutura absoluta do “eu=eu”.  

 

A ideia absoluta nada mais é que auto-compreensão da lógica 

especulativa como um todo. Ela nada mais é do que a própria lógica – 

a lógica em sua auto-referencialidade. A lógica é, por assim dizer, seu 

próprio sujeito que pensa a si mesmo de modo discursivo, numa 

articulação dialética que é clara e distinta (Utz, 2019, p. 243).   

 

Em minha visão, Utz tem razão em afirmar que a ideia absoluta é ‘a própria lógica 

em sua autorreferencialidade’. Pois, como temos visto, somente ao final, o método pode 

ser conhecido reflexivamente precisamente por esta categoria. Ora, para Hegel, a forma 

basilar da autorrelação, ou autorreferência subjetiva consiste precisamente na reflexão 

interna da forma universal a partir de seu ser-outro, ou seja, a partir de um conteúdo 

particular150. A ideia absoluta possui esta estrutura, na medida em que é saber de si em 

meio à multiplicidade do movimento metódico percorrido ao longo da Ciência da Lógica. 

Ela abarca, pois, esta autorreferencialidade negativa. Em certa medida, além disso, como 

poderemos ver mais à frente ainda neste capítulo, esta definição da estrutura conceitual 

da autorrelação subjetiva significa, sim, uma suspensão e radicalização do ponto de vista 

                                                           
150 A forma pura da autorreferencialidade corresponde à forma da singularidade infinita do conceito, que 

Hegel trata em sua “Doutrina do Conceito”. Irei analisar mais detalhadamente esta estrutura no final do 

capítulo. Por ora, cumpre destacar apenas que Hegel aborda a forma da subjetividade, qualificando-a 

segundo três dimensões e destaca a terceira, aquela da singularidade, como a dimensão verdadeira da forma 

subjetiva. A singularidade consiste precisamente na unidade intrínseca entre a forma universal de 

autodeterminação, ou da reflexão “para si” do conceito sobre si mesmo, juntamente com seus conteúdos 

determinados, ou a particularidade posta no interior desta autorrelação. “Inicialmente a singularidade 

aparece como a reflexão do conceito dentro de si mesmo a partir da sua determinidade” (Hegel, CL I, p. 

85).   
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fichtiano do “eu=eu”. De modo que concordo mais uma vez com Utz quando ele analisa 

a estrutura subjetiva da ideia absoluta à luz do princípio subjetivo de Fichte. Em suas 

palavras, o sujeito hegeliano “(pelo menos o sujeito absoluto, a ideia absoluta) também 

põe a si mesmo, mas o ato pelo qual ele se põe não é um ato de pura positividade (de pura 

tese) como em Fichte, mas um ato de (dupla) negação, no qual a positividade é apenas 

um momento” (Utz, 2019, p. 240). Ou seja, conforme Utz, Hegel ultrapassa, ou radicaliza 

Fichte, uma vez que afirma que a ideia absoluta se põe não por uma simples identidade, 

mas por uma autorrelação negativa, em que introduz no interior de si o negativo e o nega 

em vista de se afirmar positivamente. 

Utz, entretanto, vai mais além e afirma que a ideia absoluta é o sujeito absoluto 

que subjaz a toda a realidade – e nisso encontra-se, segundo ele, a definição do Idealismo 

Absoluto de Hegel. A tese do Idealismo Absoluto, conforme afirma, é que “o todo é 

sujeito” (Cf. Utz, 2019, p. 242). Utz sustenta esta afirmação, pois, segundo ele, para 

Hegel, “toda realidade, seja ela lógica, natural ou espiritual, é explicada como aspecto 

interno da auto-diferenciação do sujeito” (p. 240). De fato, Hegel afirma no final de sua 

Ciência da Lógica e da Enciclopédia que a ideia absoluta sai de si livremente e externa-

se como natureza e espírito (Cf. Hegel, E, v. I, § 244; v. III, § 575). No entanto, a meu 

ver, o problema é considerar a ideia como sujeito (Subjekt) absoluto. Pois, a noção de 

sujeito sugere a existência de um indivíduo definido, denota uma pessoalidade e a 

existência de uma mente. Assim, afirmar que a ideia põe o mundo, como sujeito absoluto, 

e que nós somos apenas momentos de sua autorrealização (Cf. Utz, 2019, p. 241) é supô-

la como um ente definido e aproximar-se de uma explicação metafísica transcendente. 

Utz afirma, entretanto, ser consciente de que esta interpretação pode parecer exagerada, 

mas, segundo ele, não admiti-la é cair na tese oposta ao idealismo, segundo a qual, ‘o 

objeto é o todo’. Para mim, não se trata de tal oposição acirrada de teses. O idealismo 

absoluto de Hegel supõe, sim, a profundidade e a imanência da autorreferencialidade 

subjetiva do conceito no real – como podemos observar no próprio movimento de 

objetivação do conceito e sua passagem para a ideia (Cf. Hegel, E, v. I, § 204; § 213)151. 

Com efeito, penso que pode haver uma pequena nuance que serve para diferenciar o uso 

                                                           
151 Esta tese de Hegel da unidade entre o pensamento e o ser, ou entre o conceito e a objetividade constitui 

o seu Idealismo Absoluto. Tal tese é exposta por Hegel, como tratei no capítulo 1, tópico 1.2.1, na 

“Introdução Geral da Lógica” e também no parágrafo 24 da Lógica da Enciclopédia. Ela é desenvolvida na 

“Doutrina do Conceito”, mais especificamente, na passagem para a ideia, onde temos, a célula monista do 

sistema, ou seja, a estrutura conceitual que engloba em seu interior a autorreferência à objetividade como 

constitutiva de si mesma. Entretanto, a meu ver, desta tese não se segue que o real seja apenas um momento 

do sujeito absoluto, como sustenta Utz. Antes, o que é absoluto é a unidade de sujeito e objeto em sua inter-

relação lógica. Assim, pode-se falar de subjetividade absoluta, justamente na medida em que comporta em 

si a objetividade, ou seja, apenas na medida em que ela não é considerada isoladamente.  
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dos termos potencialmente utilizados para qualificar a ideia absoluta. Enquanto o termo 

sujeito denota uma pessoalidade e individualidade, podendo sugerir a existência de um 

ente, a palavra subjetividade (Subjektivität), por sua vez, foge a esta significação. Assim, 

podemos dizer que a ideia é subjetividade absoluta, na medida em que é forma infinita 

para si e contém em seu interior, negativamente, a mediação e relação com a objetividade. 

Ela é subjetividade, com efeito, não como um sujeito definido que pudesse controlar o 

real, mas enquanto estrutura lógica autorreferente que subjaz, retrospectivamente, a todo 

desenvolvimento lógico da Ciência e, prospectivamente, como forma, ou logos, a todo 

real. Neste sentido, a ideia absoluta representa a coroação de todo o desenvolvimento do 

método lógico, mas também, o princípio de todo o desenvolvimento do real, na medida 

em que consiste em sua forma estruturante. Ela pode ser caracterizada, pois, como o 

epicentro autorreferente do grande círculo em que se configura o sistema da filosofia 

hegeliana e, nesta medida, ela possui muito mais uma função sistemática, como o núcleo 

absoluto autorreferente do método, do que propriamente a função de “ocupar o lugar” da 

subjetividade lógica por excelência – o que, a meu ver, é pertinente ao conceito. 

Neste sentido é que, sob o meu ponto de vista, devemos observar a estrutura 

autorreferente da ideia absoluta um pouco mais de perto a fim de verificar precisamente 

que ela consiste, como o próprio Hegel afirma, na forma pura do conceito (Cf. Hegel, E, 

v. I, § 237). Consequentemente, a ideia absoluta é subjetividade lógica absoluta, na 

medida em que é a realização suprema do conceito subjetivo. Neste contexto, é 

interessante destacar, conforme Andreas Arndt, que somente ao final, com a ideia 

absoluta, é que encontramos os dois sentidos próprios do conceito de conceito no interior 

da Ciência da Lógica de Hegel. Primeiro, como ele afirma, o método é apenas o 

movimento do conceito mesmo, que o constrói por sua negatividade interna. Mas, depois 

o conceito mostra-se como “a atividade universal absoluta” e, segundo Arndt: 

 

Isso significa uma modificação da perspectiva perante o curso da 

própria Lógica, pois já não é mais uma questão de seguir o processo no 

qual o conceito se compreende, em geral, apenas como conceito 

mesmo, mas [da questão] deste procedimento considerar-se, 

retrospectivamente, como a atividade do conceito referindo-se a si. Por 

conseguinte, o método não coincide simplesmente com o conceito como 

tal. Ele é, antes, o saber de si do conceito em sua atividade como 

conceito, dito mais precisamente, em sua atividade de se compreender 

como conceito mesmo (Arndt, 2013, p. 274; o grifo é meu).  

 

Ou seja, a ideia absoluta em sua pura autorreferencialidade radical, na qual o todo 

da obra é para ela, nada mais é do que o conceito se referindo a si mesmo completamente 

e sabendo de si como aquele que produziu o método lógico. A ideia absoluta consiste, 
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portanto, na verdade, na sintetização do método que é operado pelo conceito. 

Consequentemente, ela é subjetividade absoluta enquanto este processo de retorno 

circular a si do conceito e de auto-explicitação absoluta da atividade subjetiva conceitual. 

Desse modo, para Hegel, o que constitui, no âmbito da Lógica, a subjetividade 

propriamente dita é o conceito subjetivo152. O conceito, portanto, durante todo o curso da 

obra propulsiona, através de sua estrutura autorreferente, a autodedução dialética das 

categorias lógicas – como apontei na Introdução deste capítulo.  

Nos próximos tópicos, então, irei empreender este retorno circular reflexivo 

realizado pela ideia absoluta, a fim de acompanhar a atividade propulsora autorreferente 

e autodeterminante do conceito subjetivo. Em outras palavras: irei tratar do movimento 

dialético do conceito subjetivo no processo de construção do sistema.     

 

2.2 A negatividade meta-lógica do conceito e sua autogênese formal: a subjetividade 

conceitual como princípio imanente do método dialético  

 

Esta parte do capítulo é fundamental e central para a totalidade do meu argumento 

no presente trabalho. Pois, daqui em diante, neste capítulo, irei tratar da forma do método. 

Pela análise do movimento dialético do conceito no processo metodológico de 

autoprodução imanente do sistema de Hegel, eu pretendo mostrar que o conceito lógico 

se mostra como o princípio subjetivo que constrói e atualiza o sistema hegeliano – como 

apontei na Introdução do capítulo. Como vimos nos primeiros tópicos deste capítulo, o 

sistema hegeliano é autogerado de maneira imanente-objetiva, uma vez que inicia-se a 

partir do vazio indeterminado e não pressupõe um sujeito externo que controle, ou 

disponha do método arbitrariamente. Esta imanência objetiva do método hegeliano de 

autoprodução dos conteúdos lógicos é, mais profundamente, uma imanência absoluta. 

Isso porque o sistema se configura como uma unidade entre a objetividade necessária (de 

ausência de pressuposições externas), juntamente com a subjetividade, como seu 

princípio fundante e atualizador, que é o conceito.    

Este princípio, entretanto, como buscarei evidenciar mais à frente, não é um 

princípio fundacional definido aos moldes reinholdiano e fichtiano, como já venho 

destacando nas análises anteriores. Muito diferentemente, enquanto imerso no puro 

elemento lógico, ele é, em primeiro lugar, absoluto, ou seja, superou a “oposição da 

                                                           
152 E o conceito, assim como a ideia absoluta, também pode ser compreendido como subjetividade absoluta, 

na medida em que não é entendido como subjetividade de uma perspectiva “subjetivista”, ou seja, como 

subjetividade em contraposição ao objeto, mas como uma estrutura lógica que suspendeu esta oposição, 

como já apontei várias vezes. 



 

 

 

166 

consciência” entre subjetividade e objetividade que tínhamos na Fenomenologia, de 

modo que não possui consciência, ou pessoalidade e, além disso, é completamente 

imanente à atuação circular do pensamento de pensamento. Não se trata, portanto, da 

existência de um sujeito particular, ou de um princípio conceitual destacado dentre outros. 

Antes, é o puro elemento lógico na forma do conceito subjetivo. Ademais, este princípio 

subjetivo não é um fundamento fixo do sistema, uma vez que, em segundo lugar, deve 

ser considerado como completamente móvel, ou seja, ele se desenvolve e se autopõe por 

todo o curso da Ciência da Lógica. Assim, o conceito subjetivo, ao engendrar o sistema, 

se autopõe como subjetividade. Em sua atuação há, pois, uma dupla dinâmica de 

atualização que se perfazem conjuntamente: (1º) a propulsão do método dialético e a 

construção do sistema hegeliano – pelas quais, o conceito se mostra propriamente como 

o princípio subjetivo ativo do sistema e (2º) a sua própria atualização, ou autogênese 

enquanto subjetividade lógica que se perfaz no curso do trajeto da Lógica. Nisso consiste 

a mais profunda circularidade subjetiva do sistema hegeliano, que se expõe enquanto 

sistema e retorna a si, por meio de seu princípio subjetivo, que é o conceito em sua 

atividade autorreferente. Em resumo, este princípio subjetivo é, ao mesmo tempo, a mola 

propulsora do sistema e, por esta atividade metodológica, acaba por se autogerar enquanto 

subjetividade. Irei abordar a significação desta dupla face do movimento do conceito 

nesta parte do trabalho pelos tópicos subsequentes. Denominarei a atuação subjetiva do 

conceito lógico de propulsão do método dialético e construção do sistema hegeliano de 

atividade meta-lógica. Enquanto que sua atividade de auto-atualização de si como 

subjetividade lógica consiste precisamente em sua autogênese subjetiva. Por este duplo 

movimento evidencia-se que o conceito lógico, para Hegel, se afirma como o princípio 

subjetivo do sistema.    

Desse modo, minha análise neste tópico, como já afirmei, consiste, antes de tudo, 

em uma análise de retorno. Assim, me baseio sobremaneira no último texto da Ciência 

da Lógica, aquele da “Ideia Absoluta”, a fim de averiguar retrospectivamente como se 

deu a atuação do conceito subjetivo de pôr o sistema, na medida em que, por meio de sua 

atividade meta-lógica, propulsionou a autodedução das categorias lógicas pela 

atualização do método absoluto. Com efeito, já na “Introdução” de sua Lógica Hegel 

explicita que o desenvolvimento de seu método absoluto é empreendido pelo conceito 

subjetivo (Cf. Hegel, CL I, p. 57-58). Contudo, é apenas no último texto da obra, na “Ideia 

Absoluta”, que Hegel analisa minuciosamente a atuação negativa do conceito a este 

respeito, em sua atividade meta-lógica de construção do sistema em seus três níveis 

fundamentais: nível da identidade abstrata, dialético e especulativo, ou pelos momentos 



 

 

 

167 

de universalidade, particularidade e singularidade. Por esta posição privilegiada que 

Hegel concede ao conceito lógico, penso e afirmo mais uma vez que seja plausível de 

interpretarmo-lo como o princípio subjetivo do sistema – princípio este que é absoluto, 

onipresente e completamente ativo. Consequentemente, em minha visão, Hegel 

“substitui”153 a presença da figura de uma subjetividade externa, aquela do filósofo, que 

conduziria a geração e construção do método, ou mesmo a posição do conceito de eu 

como fundamento do sistema, pela atuação imanente, absoluta e impessoal do conceito 

subjetivo, como uma estrutura conceitual lógica, que é definida por Hegel em termos de 

subjetividade autorreferente e viva154.   

Dessa maneira, para mim, o conceito de subjetividade, em Hegel, possui um papel 

fundamental, central e originário. Hegel, portanto, não rompe com seus antecessores 

(Kant e Fichte) no que tange à centralidade funcional do conceito de subjetividade no 

todo sistemático. O que há de novo, contudo, é que Hegel segue um rumo completamente 

distinto e, por conseguinte, desvia-se do transcendentalismo de Kant e de Fichte, ao 

conceber a subjetividade como uma estrutura lógica absoluta que está para além da 

simples oposição entre sujeito e objeto, ou mesmo de uma compreensão estritamente 

epistemológica de subjetividade. Não se trata, portanto, de um sujeito definido (“eu 

penso”) em contraposição ao objeto, mas ela é imanente ao processo endógeno do puro 

pensamento de pensamento. Assim, a própria autoprodução e atuação de nosso pensar, 

por si mesma, possui uma estrutura subjetiva autorreferente. Aqui encontramos um traço 

importante do Idealismo Absoluto de Hegel, que qualifica a subjetividade em um sentido 

objetivo, ou seja, isento das determinações de um sujeito, ou de um eu que fosse definido 

e particularizado. 

É preciso que fique claro, ademais, que nesta parte do trabalho não irei tratar 

ainda da natureza subjetiva do conceito em suas correlações de universalidade, 

particularidade e singularidade, ou seja, não irei tratar ainda da definição da subjetividade 

lógica propriamente dita – o que se configura, para mim, como apontei na Introdução do 

capítulo, como o segundo aspecto da subjetividade conceitual que irei estudar. Desse 

modo, a estrutura interna da subjetividade lógica só será abordada por mim no último 

tópico do próximo capítulo. Entretanto, o que deve ser bem explicado antes de tudo é que 

                                                           
153 Já apontei para esta substituição realizada por Hegel no tópico anterior (página 161), segundo as palavras 

de Andreas Arndt, que afirma que Hegel substitui a nossa subjetividade pela subjetividade do conceito em 

sua Lógica.   
154 Como veremos mais à frente, Hegel se utiliza frequentemente de termos próprios da Filosofia da 

Natureza para se referir ao conceito. Assim, em certo sentido, podemos entender a atuação do conceito 

lógico como a atuação do gérmen vivo das plantas que se mostra como o princípio presente em todo o 

desenvolvimento orgânico das mesmas e, neste processo, se atualiza.  
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a natureza subjetiva do conceito só será explicitada, ou manifesta, no início da “Lógica 

Subjetiva”, ou seja, na “Doutrina do Conceito”. Antes, na “Doutrina do Ser” e na 

“Doutrina da Essência” temos a grande parte da Lógica que Hegel denomina de “Lógica 

Objetiva”. Minha tese é que o conceito lógico está subjacente, como princípio subjetivo, 

às determinações categoriais próprias desta parte. Ou seja, mesmo que Hegel esteja 

tratando de temas ontológicos, ou metafísicos, como, por exemplo, do ser, do nada, do 

devir, do ser-para-si, da essência, da aparência, da relação causal, etc., ocorre que o 

conceito subjetivo atua implicitamente no processo de autodedução e autorrelação 

necessária entre estas categorias. Sustento isso com base na afirmação de Hegel, no texto 

da “Ideia Absoluta”, de que o conceito subjetivo é o condutor do método (Cf. Hegel, CL 

III, p. 315.) e, portanto, é ele que impulsiona o próprio autodesenvolvimento categorial 

da Lógica.  

Assim, irei trabalhar a partir daqui com uma dupla divisão no interior do texto da 

Lógica – divisão esta que servirá mais a título de esclarecimento, ainda que possua 

também um significado pertencente à própria obra. A forma dialética do método, como 

tenho dito, só é exposta claramente no final da obra, na “Ideia Absoluta”. Desse modo, 

apenas retrospectivamente é que podemos detectar os três momentos do método em sua 

concreção pertinente a cada grau do movimento lógico, a cada nível da “Doutrina do Ser”, 

da “Doutrina da Essência” e do “Conceito”. A cada nível categorial das partes da Lógica, 

temos, por conseguinte, o seu momento metodológico – universal, particular e singular – 

correspondente. Ademais, retrospectivamente, observamos que o método atua na Lógica 

como o seu princípio vivo, como a sua alma, e não como o seu esqueleto – dado que o 

termo “esqueleto” possui o sentido de algo morto. Assim, quando utilizo o termo 

“estrutura”, muitas vezes, para me referir ao método, ou mesmo, o termo “forma”, 

considero-os sob uma perspectiva móvel e plástica, de adaptação. Desse modo, o método 

como alma viva encontra-se presente de modo imanente e como princípio atuante por 

todo o percurso da obra em que as categorias são deduzidas em sua correlação necessária. 

Neste contexto, é esclarecedor operar uma divisão no interior do texto da Ciência da 

Lógica a fim de isolar esta correlação necessária entre as categorias, ou melhor, isolar, o 

conteúdo categorial155 da Lógica, com vistas a analisarmos primeiramente somente o 

movimento vivo do método. Como este movimento não é explicitado no trajeto da obra, 

mas só ao final, denomino o nível do texto que trata do mesmo como “sub-texto”, uma 

vez que encontra-se subjacente implicitamente às determinações categoriais próprias de 

                                                           
155 Irei tratar do conteúdo categorial da Lógica no processo genético de produção do conceito subjetivo no 

próximo capítulo.  



 

 

 

169 

cada “Doutrina” da Lógica. Quanto ao texto que salta aos olhos, denomino de “texto da 

superfície” e se trata daquele nível de texto que versa propriamente sobre as categorias 

em suas inter-relações. Em um sentido bem resumido, podemos pensar que, ao falarmos 

do movimento do conceito em sua composição metodológica, estamos falando da forma 

estrutural implícita da obra Ciência da Lógica, enquanto que ao falarmos sobre as 

categorias propriamente ditas, estamos tratando, de certo modo, sobre o próprio conteúdo 

que o pensamento puro se dá.   

Com efeito, minha tese é que no “sub-texto”, em sua estrutura implícita, temos 

propriamente a atividade meta-lógica do conceito e onde podemos encontrar e 

acompanhar a autogênese formal da subjetividade, ou seja, o conceito, como eu disse 

atrás, ao propulsionar o método como seu princípio subjetivo e produzir o sistema, se 

autoproduz enquanto subjetividade que será por ele plenamente explicitada apenas na 

“Doutrina do Conceito”. Por conseguinte, em minha visão, o conceito está se autopondo 

e se autorrealizando desde o início da Lógica. Como ele é o propulsor atuante do método, 

ele põe o método dialeticamente e na mesma medida se autopõe. Quando isolamos o “sub-

texto”, acompanhamos, portanto, sua autogênese apenas em um nível formal, dialético, 

em que podemos observar a evolução e enriquecimento do próprio método em seus três 

momentos constituintes (universalidade, particularidade e singularidade) e, na mesma 

medida, a progressão subjetiva do próprio conceito. Como procurarei destacar, o próprio 

movimento do método em seus três momentos constituintes corresponde à própria 

demarcação da natureza mesma do conceito que será explicitada no início da “Doutrina 

do Conceito”. Pois que o movimento do método se compõe estruturalmente, sempre, por 

um primeiro momento, que é aquele da universalidade; de um segundo momento, o da 

particularidade; e, enfim, de um terceiro momento, aquele da singularidade. Estes três 

momentos vão ganhando forma, na medida em que a atuação subjetiva do conceito vai 

progredindo nas “Doutrinas” da Ciência da Lógica. E, podemos dizer, que este trajeto do 

método conduzido pelo conceito como seu princípio subjetivo, significa nada mais do que 

a auto-explicitação e evolução da própria natureza do conceito mesmo, que assumirá mais 

à frente, da mesma forma, esta natureza tripla interna de universalidade, particularidade 

e singularidade – e neste trajeto progressivo de auto-atualização encontramos, 

precisamente, sua autogênese a nível metódico-formal.  

Falo em autogênese, pois para Hegel – e nisso, sem dúvida, podemos encontrar 

um sentido marcadamente fichtiano – a subjetividade só é enquanto se põe, ou seja, 

enquanto se autodetermina como tal em autorreferência reflexiva, produzindo a si mesma. 

Assim, de certo modo, podemos supor que Hegel se apropria da noção fichtiana do 



 

 

 

170 

estado-de-ação do eu absoluto e o importa para a sua concepção do conceito como 

princípio imanente do método, na medida em que este conceito subjetivo é profundamente 

ativo e fundamenta o sistema com sua atividade. Assim, do mesmo que em Fichte, em 

Hegel, a subjetividade não é dada prontamente, ela se faz, se produz enquanto tal. Desse 

modo, o conceito produz por sua negatividade imanente o sistema das categorias lógicas 

e se autogera enquanto conceito subjetivo. Ele é produto de si mesmo, caso contrário, 

cairíamos na descrição substancialista da Antiga Metafísica que Hegel, juntamente com 

Kant, quer superar. Mas, uma diferença importante desta concepção da autoposição da 

subjetividade hegeliana em relação à concepção de Fichte – além de, claro, em Fichte o 

eu absoluto ser o princípio primeiro da ciência e, em Hegel, ele ser imanente à totalidade 

metodológica do sistema – é que, para Hegel, mais do que se autopôr, o sujeito também 

se auto-atualiza, ele vai incorporando novas formas e conteúdos. Neste processo de seu 

autogerar, o conceito vai crescendo e se formando enquanto subjetividade. Assim, é que 

a própria dialética toma formas diferentes de acordo com a progressão da Lógica, como 

veremos, e assim é que somente quando o conceito suspende o ponto de vista da “ação 

recíproca” da “Doutrina da Essência” é que ele se torna conceito para si mesmo e que, 

segundo Hegel, adentramos propriamente no ponto de vista do Idealismo Absoluto – o 

que veremos no próximo capítulo. O conceito, portanto, vai se desenvolvendo até chegar 

a ser para si subjetividade livre.  

Nos tópicos seguintes, por conseguinte, concentrarei minha análise sobre alguns 

aspectos que considero importantes para a compreensão do método hegeliano, pois que, 

como afirmei, é em sua atividade meta-lógica de produção do método, que o conceito se 

mostra como o princípio subjetivo do sistema. Para tanto, primeiramente irei tratar da 

significação geral da dialética no contexto do pensamento hegeliano e de como a dialética 

é importante para compreendermos a atividade negativa do conceito, por meio da qual o 

método se desenvolve autonomamente. A dialética, portanto, constitui uma dimensão 

crucial que define a estrutura do conceito em sua autorrelação subjetivo-negativa. Em 

seguida, irei tratar do que Hegel denomina de “primeiro momento” do método, que é 

aquele da universalidade abstrata. Procurarei destacar para o caráter vivo com o qual 

Hegel descreve a atuação subjetiva do conceito, salientando para uma possível leitura 

naturalista que podemos fazer da Lógica hegeliana e de como, neste sentido, podemos 

entender a atuação do conceito e sua própria gênese como viva. E, enfim, tratarei da 

atividade negativa de autorreferência dialética do conceito e de seu momento 

especulativo, que Hegel aborda como, respectivamente, o segundo e terceiro momentos 

constituintes da subjetividade.          
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2.2.1 A herança platônica da dialética em Hegel e a natureza dialética do conceito   

 

Como se sabe, Hegel critica contínua e contundentemente o que ele denomina de 

“modo de pensar do entendimento”. Já desde o Escrito sobre a Diferença de Fichte e 

Schelling (2003) Hegel diferencia o modo de se conhecer pelo entendimento daquele da 

razão. Já tratei da interpretação e elogio de Hegel acerca desta separação operada por 

Kant e, segundo Hegel, Kant teve o mérito de explicar o raciocínio dialético como 

pertencente à própria natureza da razão156. Conforme Kant, as contradições em que a 

razão se via envolvida não consistiam em uma falha no modo de se raciocinar, como 

concebia a antiga Metafísica. Para esta, a identidade de cada determinação e a 

classificação entre as mesmas era o ideal buscado, de modo que, segundo Hegel, este 

antigo modo de proceder operava um raciocínio rígido e formal que era próprio do 

entendimento. Como já vimos157, a Antiga Metafísica não aceitava a oposição entre 

determinados predicados, ou mesmo entre teses, como sendo pertencente ao conhecer 

mesmo e, por isso, caía em dogmatismo, na medida em que mantinha em mútua exclusão 

as determinações opostas, optando por uma em detrimento da outra158.  

Kant, de outra maneira, “devolveu” à razão sua vivacidade própria, na medida em 

que, para ele, lidar com determinações e teses opostas é natural ao nosso modo de 

raciocinar e é impossível, segundo ele, que se escolha uma tese por exclusão da outra. 

 

Nos tempos modernos, foi Kant sobretudo que trouxe de novo a 

dialética à memória, e a instaurou de novo em sua dignidade, e isso por 

meio do desenvolvimento – já discutido (§ 48) – das assim chamadas 

antinomias da razão; em que não se trata, de modo algum, de um 

simples vaivém entre razões, nem de um agir meramente subjetivo, mas 

antes [se trata] de mostrar como toda a determinação abstrata do 

entendimento – tomada somente como ela se dá a si mesma – se 

converte imediatamente em sua oposta (Hegel, E, v. I, § 81, adendo).  

 

 Para Hegel, portanto, foi Kant, na Modernidade, quem voltou a olhar para a 

dialética de um ponto de vista científico, concedendo-lhe sua devida atenção. Mas, foi 

                                                           
156 Ver tópico 1.3, “A distinção entre entendimento e razão”.  
157 Ver tópico 1.1, “A crítica à Metafísica”.   
158Afirma Hegel: “O dogmatismo da metafísica-de-entendimento consiste em fixar em seu isolamento as 

determinações unilaterais de pensamento, quando, ao contrário, o idealismo da filosofia especulativa possui 

o princípio da totalidade, e se mostra como dominando a unilateralidade das determinações abstratas do 

entendimento. Assim, o idealismo dirá: a alma nem é só finita nem é só infinita, mas é essencialmente tanto 

uma [coisa] quanto também a outra, e, por isso, nem é uma nem é outra. Quer dizer: tais determinações não 

são válidas em seu isolamento, e só valem como suprassumidas” (Hegel, E, v. I, § 32, adendo).  
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Platão, com justiça, segundo Hegel, que foi designado como o verdadeiro inventor da 

dialética, pois, pela primeira vez, em sua filosofia, a dialética foi apresentada de forma 

científica livre e objetiva (Cf. Hegel, idem). Anteriormente, com Sócrates, a dialética 

possuía um significado subjetivo, na medida em que era exposta na figura da ironia e 

visava-se com este procedimento apenas mostrar a ignorância de seu interlocutor. Mas, 

conforme Hegel: 

 

Platão mostra em seguida em seus Diálogos rigorosamente científicos, 

pelo tratamento dialético em geral, a finitude de todas as determinações 

fixas do entendimento. Assim, por exemplo, em Parmênides, ele deduz 

o uno do múltiplo, e mostra apesar disso como o múltiplo é apenas isto: 

determinar-se como uno. Com tal maneira grandiosa Platão tratou a 

dialética (idem).  

 

Aristóteles, inversamente, concebe a dialética apenas como um aprimoramento 

argumentativo e, consequentemente, para ele, ela não possui uma força objetiva (Cf. 

Cressoni, 2014, p. 210). Neste ponto, Hegel segue claramente a linha da compreensão de 

Platão, pois, conforme afirma, “Platão se volta contra esta dialética meramente 

raciocinante” (Cf. HEGEL Apud CRESSONI, 2014, p. 213). Para Hegel, portanto, a 

dialética não consiste apenas em uma arte exterior ao objeto que suscitaria simples 

confusão entre conceitos, como ocorria em Sócrates159, ou em um mero aprimoramento 

argumentativo, como sustentava Aristóteles. Diferentemente, na visão de Hegel, a 

dialética “constitui a alma motriz do progredir científico; e é o único princípio pelo qual 

entram no conteúdo da ciência a conexão e a necessidade imanentes” (Hegel, E, v. I, § 

81). 

 Por conseguinte, pela lente platônica, Hegel afirma que a dialética pertence ao 

próprio conteúdo considerado como tal; é a própria atuação do conhecimento em questão. 

Disso se segue que a dialética é imanente ao próprio processar do objeto conhecido, de 

maneira que toda determinação, predicado, ou tese, considerados em seu isolamento, são, 

na verdade, algo finito e que necessariamente passa ao seu oposto. A contradição, 

portanto, por meio do movimento dialético, torna-se fluida e móvel – e não algo rígido e 

fixo, como supõe o “modo de pensar do entendimento”.  

 

                                                           
159 Para Hegel, a própria obra de Platão suspende no interior de seu desenvolvimento o modo de operar 

exterior da dialética, pertencente aos primeiros Diálogos, em que Sócrates figura como o personagem 

principal. Em sua visão, a própria contradição lógica interna leva à superação desta forma raciocinante dos 

primeiros diálogos em direção à forma superior da dialética que é exposta nos textos maduros (Cf. Cressoni, 

2014, p. 212-213).  
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Em sua determinidade peculiar, a dialética é antes a natureza própria e 

verdadeira das determinações-do-entendimento – das coisas e do finito 

em geral. A reflexão é, antes de tudo, o ultrapassar sobre a 

determinidade isolada, e um relacionar dessa última pelo qual ela é 

posta em relação – embora seja mantida em seu valor isolado. A 

dialética, ao contrário, é esse ultrapassar imanente, em que a 

unilateralidade, a limitação das determinações do entendimento é 

exposta como ela é, isto é, como sua negação. Todo o finito é isto; 

suprassumir-se a si mesmo (idem; o grifo é meu).   

 

Para Hegel, portanto, o trabalho da dialética é desvelar que toda finitude e 

contradição fixa não subsistem em sua unilateralidade. Assim, em sua visão, Kant 

realizou um grande trabalho ao ressuscitar o pensamento dialético frente o modo rígido 

de pensar próprio da filosofia do entendimento que vigorava na Antiga Metafísica. 

Entretanto – e estes são pontos de grande frustração, para Hegel, como já vimos160 – Kant, 

conforme nosso autor: (1º) reservou a contradição antinômica apenas para temas 

pertinentes à antiga Cosmologia Racional – e, para Hegel, ao contrário, a contradição e a 

dialética envolvida nela pertencem a todos os objetos; (2º) Kant não assimilou o resultado 

positivo da dialética, ou seja, permaneceu apenas em seu aspecto negativo, na relação das 

teses opostas que resulta no nada, sem se atentar para a unidade especulativa racional que 

o movimento dialético produz de modo imanente e (3º) consequentemente, Kant sustenta 

que a razão, em sua natureza dialética, não concebe a verdade, dado que as ideias, como 

vimos, não possuem acesso ao essencial das coisas em si mesmas161.  

Quanto ao primeiro ponto, Hegel afirma: 

 

O ponto principal a destacar é que não é só nos quatro objetos 

particulares tomados da Cosmologia que a antinomia se encontra; mas 

antes em todos os objetos de todos os gêneros, em todas as 

representações, conceitos e ideias. Saber disso, e conhecer os objetos 

segundo essa propriedade faz parte do essencial da consideração 

filosófica. Essa propriedade constitui o que se determina mais adiante 

como o momento dialético do lógico (Hegel, E, v. I, § 48).  

 

Para Hegel, os conflitos de tipo contraditório encontram-se presente em todos os 

âmbitos do saber. Neste contexto, nosso autor empreende uma ampla reconstrução da 

Lógica Formal, de modo a introduzir em sua Lógica Especulativa o momento da dialética 

                                                           
160 Ver tópicos 1.1, “A crítica à Metafísica” e 1.3, “A distinção entre entendimento e razão”.  
161 Nunca é demais relembrar que, para Kant, como já sabemos, a dialética possui sua origem na razão e 

não no entendimento. Todavia, na visão de Hegel, a função racional da dialética é precisamente suspender 

o que ele mesmo denomina de modo finito do entendimento, que é aquele modo que permanece na oposição 

fixa entre predicados e teses. E, para Hegel, portanto, Kant, mesmo tratando da dialética como pertencente 

à razão, não conseguiu superar as oposições e contradições fixas, ainda que admitisse que elas são próprias 

ao pensar como tal.  
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como um de seus momentos fundamentais. Ou seja, Hegel não entende a contradição nos 

termos tradicionais, como um conflito insuperável entre juízos; antes, por sua 

compreensão do movimento vivo da dialética, toda e qualquer contradição é inserida no 

movimento de sua superação. Assim, a natureza dialética do conceito na Lógica hegeliana 

consiste em que este se autodetermina a partir de si mesmo. Em outras palavras: cada 

determinação encontra em seu interior sua própria negação, que se configura como o 

outro de si mesma, e passa, enfim, ao seu outro de modo imanente pelo movimento 

dialético162. A dialética é, por conseguinte, este fluxo, “é o princípio de todo o movimento, 

de toda vida e de toda atividade na efetividade” (Hegel, E, v. I, § 81, adendo). Toda a 

realidade finita, segundo Hegel, carrega consigo o significado da dialética. Mais uma vez 

exponho as palavras de nosso autor:  

 

Tudo o que nos rodeia pode ser considerado como um exemplo do 

dialético. Sabemos que todo 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 (idem). 

 

 A dialética, contudo, não permanece neste vaivém entre as determinações, ou 

melhor, não consiste apenas nesta conversão de cada termo em seu oposto. Assim, 

prosseguindo em nossa análise, no que tange ao segundo ponto da decepção de Hegel em 

relação à tematização de Kant sobre a dialética, devemos compreender que, para nosso 

autor, o grande significado da racional da dialética é alcançar o momento especulativo, 

que consiste na unidade dos opostos. 

 

Ora, a significação positiva e verdadeira das antinomias consiste, em 

geral, em que todo efeito contém em si determinações opostas, e por 

isso o conhecer ou, mais precisamente, o conceituar de um objeto só 

significam justamente o mesmo que tornar-se consciente dele como de 

uma unidade concreta de determinações opostas (Hegel, E, v. I, § 48; 

o grifo é meu).  

 

Por conseguinte, para compreendermos verdadeiramente o método hegeliano e, 

mais do que isso, para compreendermos o que Hegel entende por verdade, não basta tratar 

apenas do momento dialético, que consiste na fluidez imanente entre as determinações 

opostas. É preciso que levemos em conta, além disso, que, para Hegel, são três os 

momentos constituintes de todo o método: (a) o momento do entendimento; (b) o 

                                                           
162 Veremos com mais detalhes este movimento dialético do conceito nos tópicos a seguir, onde 

empreenderei uma análise sobre o que considero como a atuação meta-lógica do conceito subjetivo.  
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momento dialético e (c) o momento especulativo, ou racional (Cf. Hegel, E, v. I, § 79)163. 

Desse modo, o pensar do entendimento, ou a reflexão meramente abstrata – que era 

praticamente vigente na reflexão da Antiga Metafísica – tem também a sua importante 

função no processo total do pensamento; o problema, no entanto, é permanecer neste 

modo de compreender164. Ademais, o próprio movimento dialético, conforme Hegel, não 

encerra a totalidade do método – de outro modo, ele deve passar ao momento 

especulativo.  

 

A dialética tem um resultado positivo por ter um conteúdo determinado, 

ou por seu resultado na verdade não ser o nada vazio, abstrato, mas a 

negação de certas determinações que são contidas no resultado, 

precisamente porque este não é um nada imediato, mas um resultado 

(...). Esse racional, portanto, embora seja algo pensado – também 

abstrato – é, ao mesmo tempo, algo concreto, porque não é unidade 

simples, formal, mas unidade de determinações diferentes. Por isso a 

filosofia em geral nada tem a ver, absolutamente, com simples 

abstrações ou pensamentos formais, mas somente com pensamentos 

concretos (Hegel, E, v. I, § 82).    

 

Para Hegel, o momento especulativo se refere, propriamente, ao conhecimento da 

verdade em um sentido absoluto e não simplesmente subjetivo, como se costuma 

compreender ordinariamente. Conforme o autor, “na vida ordinária, o termo especulação 

costuma ser usado em um sentido muito vago e, ao mesmo tempo, inferior” (Hegel, E, v. 

I, § 82). Mas, em sua concepção: “ao contrário, há que dizer que o especulativo, segundo 

sua verdadeira significação, não é – nem de modo provisório, nem também definitivo – 

algo puramente subjetivo” (idem). Segundo Michael Inwood, o termo “especulativo”: 

 

Vem do latim speculari, ‘espionar, observar, etc.’. No alemão, como no 

inglês, ele frequentemente se refere ao risco dos negócios financeiros e 

também a conjecturas ousadas. Na filosofia medieval, speculativus 

frequentemente significa ‘teórico’ em contraste com ‘prático’. Hegel 

aplica isso ao seu método filosófico escolhido. Ele conserva a sugestão 

de ousadia, mas não a de conjectural. Em contraste com o meramente 

empírico, com o reduzido e endurecido pensamento do Verstand 

[entendimento] e com a dialética meramente cética e ‘negativa’ que não 

avança para uma conclusão positiva (Inwood, 2007, p. 284).  

 

                                                           
163 Já me referi a esta questão, ao tratar da distinção entre entendimento e razão em Kant.  
164 “Ora, é evidente que o pensar é, antes de tudo, pensar do entendimento; só que o pensar não fica nisso, 

e o conceito não é simples determinação-de-entendimento. A atividade do entendimento em geral consiste 

em conferir a seu conteúdo a forma da universalidade; e, na verdade, o universal posto por meio do 

entendimento é algo abstratamente universal, que como tal é sustentado em contraposição ao particular, 

mas por isso também de novo determinado ao mesmo tempo como particular, ele mesmo” (Hegel, E, v. I, 

§ 80).  
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Assim, para Hegel, a razão especulativa, refere-se não simplesmente à suposições 

subjetivas e conjecturas que não dizem respeito ao objeto como tal. Além disso, ela 

consiste precisamente no passo positivo dado pela dialética em direção à sua conclusão 

verdadeira. Neste sentido, Hegel prossegue e sustenta que a verdade especulativa diz 

respeito à infinitude e ao incondicionado. Todavia, o momento da verdade especulativa 

engloba em seu interior a determinação do finito e do condicionado, bem como todas as 

oposições, suspendendo-as em uma unidade concreta. Desse modo, o especulativo “é, 

antes, expressamente o que contém em si mesmo, como suprassumidos, 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” (Hegel, E, v. I, § 82, adendo). 

Podemos dizer que o momento especulativo racional na filosofia hegeliana se 

aproxima muito da significação platônica de razão e de conhecimento acerca da verdade. 

Sem querer entrar nos pormenores de discussão a respeito da “filiação” hegeliana no que 

tange à sua concepção sobre o conhecimento e a verdade – se é platônica, ou aristotélica 

– ocorre que, em um sentido muito forte, Hegel louva a filosofia platônica das ideias em 

seu conhecimento racional acerca do incondicionado. Como vimos, para Hegel, o 

significado profundo e verdadeiro da dialética é de origem platônica, pois, segundo nosso 

autor, foi Platão que concedeu a esta ciência seu sentido não meramente subjetivo, mas 

fortemente objetivo e absoluto. Assim, conforme André Cressoni: “O método dialético 

[platônico – J.S] consiste em retomar aquele lema socrático tantas vezes repetidos nos 

Diálogos, a saber, o antigo autó kat’autó, o mesmo por si mesmo, o em si e por si, 

retratando a lógica imanente que define o conhecimento dialético como tal” (Cressoni, 

2014, p. 212). Por conseguinte, a dialética, para Hegel, em sua significação imanente e 

positiva, produz o conhecimento especulativo racional, assim como ocorre em Platão. 

Nas palavras de Cressoni: “Este especulativo, enquanto caráter esotérico de Platão, 

consiste na racionalidade especulativa, aquela que revela o poder criador do negativo e 

do contraditório, a unificação do Ser e do não-Ser” (Cressoni, 2014, p. 213). Para André 

Cressoni, a significação hegeliana acerca do conhecimento especulativo racional é de 

origem platônica, assim como sua compreensão da dialética. Conforme Cressoni, como a 

dialética platônica é um conhecimento imanente, ela cria, pela própria atuação do 

negativo, tomado e considerado em si mesmo, o momento do conhecimento racional. De 

fato, Hegel se refere de maneira positiva ao conhecimento metafísico platônico em 

inúmeras passagens de sua obra e, particularmente, para Hegel, a unidade entre Lógica e 
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Metafísica em Platão é profundamente pertinente. No texto da “Ideia Absoluta”, Hegel 

afirma:  

 

O método absoluto, ao contrário, não se comporta como reflexão 

externa, mas sim toma o determinado a partir de seu próprio objeto, pois 

ele mesmo é o princípio imanente e a alma do objeto. – É isso que Platão 

exigia do conhecer, [a saber], que se considerassem as coisas em si e 

para si mesmas, em parte, na sua universalidade, mas, em parte, que 

não se desviasse delas e não se recorresse a circunstâncias, a exemplos 

e comparações, mas que se tivesse unicamente as coisas diante de si e 

se trouxesse à consciência o que nelas é imanente (Hegel, CL III, p. 

320).  

 

Sem dúvida, esta clara referência de Hegel à importância dada por Platão ao 

conhecimento racional imanente, nos mostra que nosso autor enxerga com grande atenção 

o conhecimento metafísico-lógico acerca das coisas em si mesmas, consideradas em sua 

própria atuação imanente e absoluta. Ora, isso, como sabemos, é precisamente o contrário 

daquilo que Kant compreende por conhecimento racional, como vimos no capítulo 

anterior. Consequentemente, no que tange ao terceiro item apontado acima acerca do 

desapontamento de Hegel com a concepção kantiana, para Hegel, a filosofia de seu 

antecessor padece de um grande problema. Pois que, além de não conceber o resultado 

positivo da dialética, Kant não enxerga o conceito e as ideias de um ponto de vista 

objetivo. Ou seja, para Kant, os conceitos e as ideias são considerados como formas 

subjetivas pertencentes às faculdades cognitivas do sujeito e, desse modo, não apreendem 

a verdade das coisas em si mesmas, tal como Hegel proclama que deve ocorrer na linha 

da filosofia platônica. 

 Desse modo, para Hegel, muito diferentemente, o conceito, em sua atividade 

dialética, atua como o princípio imanente ao método absoluto e, por ser a forma 

verdadeira da razão, compreende a verdade em si mesma das coisas. “Ele é, por isso, não 

apenas a força suprema ou, antes, a força única e absoluta da razão, e sim também seu 

impulso supremo e único para, através de si mesmo, encontrar e conhecer a si mesmo em 

tudo” (Hegel, CL III, p. 316). O conceito em Hegel, portanto, possui um sentido 

eminentemente distinto do de Kant, na medida em que não consiste em uma simples 

forma subjetiva, mas, como veremos, é absoluto, unidade de si mesmo com o objeto e, 

por isso, se autodetermina de modo imanente conduzindo o método dialético.     

Por conseguinte, se Kant realizou, como sabemos, uma “revolução 

transcendental” por meio de sua filosofia e colocou o fundamento do conhecimento no 

sujeito (considerado em seu isolamento em relação ao objeto), podemos dizer que Hegel, 

por seu turno, operou um “retorno ao absoluto” – mas o fez pela via da imanência de seu 
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sistema puro, que é unidade especulativa de sujeito e objeto, ou de forma e conteúdo e 

fora do qual não existe nada que não possa ser conhecido. O método hegeliano, portanto, 

é a exposição da atuação imanente da subjetividade conceitual. E a dialética, desse modo, 

reside na própria natureza do conceito, na medida em que ele possui a negação como seu 

momento e, consequentemente, sua atuação visa justamente suspender tal negação a fim 

de encontrar a unidade especulativa de si mesmo com o seu oposto, como veremos. Antes, 

entretanto, de adentrar propriamente na análise do movimento dialético do conceito em 

sua atividade meta-lógica, cumpre destacar alguns pontos que considero importantes de 

serem esclarecidos no que tange à configuração geral do método dialético hegeliano.  

 

 

2.2.2 Considerações acerca do método dialético especulativo   

 

A estrutura do método de Hegel possui, de certo modo, uma forma organizada 

segundo composições que se repetem a cada novo momento lógico. Pode-se, de maneira 

externa, definir sua composição basilar, segundo a tão falada relação entre “tese-antítese-

síntese”. Alguns autores afirmam, segundo Utz (Cf. Utz, 2005, p. 167), que o método 

hegeliano segue, desta maneira, certo “padrão de malha”, pelo qual a forma completa do 

todo já é determinada em todos os seus pormenores, de modo que poderíamos já saber a 

próxima categoria, de acordo com a sequência das determinações categoriais lógicas. Há 

outros autores que sustentam, por sua vez, conforme Forster (1999), que, em Hegel, o 

aspecto dialético do método é caracterizado em termos vagos, ou ainda, que Hegel viola 

o princípio da não-contradição.  

Contra estas teses, podemos objetar (1º) que apesar de o método acompanhar certa 

composição que forma sua estrutura geral, disso não se segue, todavia, que há uma 

repetição completa em seu processar, pois neste caso, deveríamos, sim, saber o que 

resultaria no final. Esse seria o caso se o método hegeliano fosse fornecido prontamente 

como uma ferramenta disponível ao processo de conhecimento – o que vimos que não 

ocorre. De outro modo, apesar de haver, como veremos, certa composição estrutural geral 

na atuação do conceito – pela qual, cada categoria lógica se autodetermina em seu oposto 

e, afinal, une-se especulativamente com ele – isso não significa, contudo, que o método 

não se enriqueça, ou seja, que ele não se desenvolva trazendo conteúdos absolutamente 

inéditos e, além disso, trazendo também formas de autodeterminação também novas – de 
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modo que não há, portanto, um padrão de malha em seu arranjo. Nas palavras de Konrad 

Utz:  

 

Se, no entanto, a repetição não deve ser trivial no caso do método 

absoluto, o programa deve alterar-se num certo sentido. Mas essa 

alteração não pode simplesmente somar-se em um lugar qualquer do 

procedimento da Ciência da Lógica, pois isso feriria a rigorosa 

imanência da mesma. Por isso a alteração deve resultar do próprio 

método ou, para dizê-lo logo em termos mais precisos, o próprio 

método deve enriquecer-se – e ele mesmo deve ser o método desse 

enriquecimento, pois deveríamos interessar-nos justamente em saber 

como esse enriquecimento se processa. E nenhuma outra instância além 

do método da ciência pode fornecer a sua explicação (Utz, 2005, p. 167; 

o grifo é meu).  

 

Assim é que, tanto o conceito que impulsiona a progressão do método, quanto sua 

forma de autodeterminação e os conteúdos produzidos por sua atuação, vão se 

desenvolvendo e enriquecendo – para usar as palavras de Utz – ao longo da Ciência da 

Lógica. O movimento do conceito, ou melhor, a sua dialética, não possui a mesma forma 

em todo o percurso. Aliás, Hegel deixa isso claro: na “Doutrina do Ser”, o movimento 

dialético, pelo qual o conceito se autodetermina formalmente, consiste no “passar” 

(Uebergehen) do ser ao nada; na “Doutrina da Essência”, na relação (Beziehung) do 

aparecer no outro, dado que já está em jogo aqui a interioridade e a negação da essência, 

a aparência, é interna a ela mesma; e, por fim, na “Doutrina do Conceito”, o movimento 

do conceito, ou sua auto-explicitação, consiste no desenvolvimento de sua atuação 

(Wirkende). “Passar para o Outro é o processo dialético na esfera do ser; e aparecer em 

Outro (Scheinen in Anderes) é [esse processo] na esfera da essência. Ao contrário, o 

movimento do conceito é desenvolvimento (Entwicklung), pelo qual só é posto o que em 

si já está presente” (Hegel, E, v. I, § 161, adendo). Desse modo, a progressão do método 

não se dá somente em termos de intensidade qualitativa e de conteúdo das categorias, 

pelos quais as determinações lógicas vão se concretizando cada vez mais desde o ser 

indeterminado do início até alcançar a categoria da ideia absoluta, como vimos. Mas, a 

própria forma do método, ou seja, o automovimento do conceito subjetivo que se 

autodetermina ao longo do processo, igualmente se modifica. E é justamente neste sentido 

que podemos encontrar também, a meu ver, o crescimento, ou enriquecimento, da própria 

noção da subjetividade do conceito – o que constitui a sua autogênese. Pois, o conceito, 

como aquela estrutura meta-lógica que alimenta o método por seu impulso subjetivo, vai, 

no decorrer do próprio desenvolvimento do método, tornando cada vez mais complexa 
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sua forma de autodeterminação e autorreferência subjetivas até tornar-se explicitamente 

para si na “Lógica Subjetiva”, ou “Doutrina do Conceito”.          

No que tange ao segundo ponto de crítica ao método hegeliano aludido acima, 

podemos objetar (2º) que, em Hegel, o aspecto dialético do método não é caracterizado 

em termos vagos. Neste tipo de crítica provavelmente encontra-se certa impaciência – o 

contrário do que Hegel, inclusive, exige explicitamente no início de sua “Doutrina do 

Ser” (Cf. Hegel, CL I, p. 72). Esta ansiedade consiste justamente em querer apreender 

uma forma precisa de composição do método dialético por meio da qual se pudesse 

compreender todo e qualquer momento lógico. Para Hegel, isso não é dado e, portanto, o 

leitor não irá se deparar com um anexo, onde se encontraria o esqueleto da forma dialética 

a ser aplicado ao automovimento das categorias. Ao contrário, ocorre que o método só se 

processa e se desenvolve na imanência mesma da autodeterminação objetiva de suas 

categorias lógicas. É preciso que se acompanhe com paciência, como diz Hegel, este fluxo 

de autodeterminação e, somente assim, pode-se compreender em todas as suas múltiplas 

manifestações e adequações o movimento dialético. Conforme Utz, de certa maneira, 

entretanto, o conceito e a ideia absoluta nos disponibilizam um modelo para a forma de 

enriquecimento percorrida pelo método – e isso ocorre de maneira retrospectiva, como 

vimos. No entanto, o próprio Utz ressalva: “elas também não nos poupam o trabalho de 

pensar todas as singulares determinações como uma só determinação do pensamento, até 

chegar ao final” (Utz, 2005, p. 167). Ou seja, é necessária a “paciência do conceito” em 

percorrer cada uma das determinações dialéticas.     

Além disso, este movimento de autodedução objetiva dialética de cada categoria 

lógica ocorre de maneira necessária, onde Hegel procura destacar um nexo preciso entre 

os diversos momentos lógicos. Conforme Ferrer: “Cada determinação é gerada, com 

necessidade lógica e argumentativa, a partir da imediatamente anterior, o que parece 

corresponder à exigência conceitual de encontrar uma conexão necessária e de 

derivação lógica das determinações entre si” (Ferrer, 2016, p. 94; o grifo é meu). 

Segundo Ferrer, há dois significados distintos do termo “sistema” que perpassam a 

filosofia de Hegel. O primeiro deles designa o sistema hegeliano como organizado a partir 

de uma ordem classificativa. Aqui encontramos, segundo Ferrer, certa “taxonomia de 

categorias diferenciadas por grupos de proximidade e distância” (Ferrer, 2016, p. 91). Em 

certo sentido, a meu ver, esta classificação de grupos de categorias mais complexas, ou 

mais concretas que as outras, que são dispostas em termos de proximidade e/ou distância 

lógica pode ser encontrada na Ciência da Lógica de Hegel. Afinal, ainda que Hegel defina 

o seu sistema como o absolutamente imanente, como temos visto, isso não significa, 



 

 

 

181 

todavia, que Hegel não dialogue com a História da Filosofia anterior a ele, a qual, de certa 

maneira, já estabeleceu, dedutivamente ou não, as categorias lógicas do contexto 

filosófico. Não obstante, devemos admitir que o sentido profundo de seu sistema é o da 

imanência lógico-dedutiva, pela qual as categorias se derivam de modo necessário umas 

a partir das outras. Ou seja, Hegel parece querer evidenciar justamente a conexão interna 

das categorias “fornecidas” pela História da Filosofia. Neste sentido, afirma Ferrer: 

“Nomeadamente, os conteúdos a classificar não devem ser retirados empiricamente da 

história – natural ou social – mas efetivamente deduzidos como necessários e os únicos 

necessários. Esta exigência é, na verdade, a fundamentação da própria lógica” (Ferrer, 

2016, p. 92; o grifo é meu)165. Há, assim, em minha opinião, uma comprometida auto-

explicação do método dialético na obra hegeliana e uma necessária importância 

concedida a ele para a conformação organizacional completa do método absoluto em sua 

necessidade imanente. 

Antes de seguir adiante na explicação deste processo, cabe objetar em (3º) lugar 

que: Hegel não viola o princípio lógico da não-contradição, como é tão proclamado entre 

alguns autores166. Segundo Konrad Utz, Hegel admite a significação geral do próprio 

conceito de contradição, mas o diferente é que o localiza agora em uma lógica de tipo 

dinâmico ou atuoso (Cf. Utz, 2005, p. 177).  

 

O contraditório continua sendo o que necessariamente não pode ser. 

Mas, como a lógica agora é dinâmica, e como assim algo pode mudar 

na esfera do lógico, o que logicamente não pode ser não precisa por isso 

ser banido do âmbito do lógico e por isso do real. Pode ser remediado 

dentro do mesmo. A necessidade lógica é uma necessidade rigorosa, e 

assim o contraditório mesmo na lógica hegeliana não pode “subsistir”. 

Tão logo aparece, já deve sucumbir com necessidade lógica – sem que 

                                                           
165 Em relação à Kant, Hegel critica a sua “Dedução Metafísica das Categorias”, por onde Kant “descobre” 

as categorias a partir da tábua das funções lógicas do entendimento, que são as regras fundamentais do 

entendimento para a construção de juízos. Hegel, inclusive, elogia Fichte por ter criticado Kant a este 

respeito. “Como é bem conhecido, a filosofia kantiana portou-se muito à vontade no descobrimento das 

categorias. O Eu, a unidade da consciência-de-si, é totalmente abstrato e completamente indeterminado; 

como, pois, chegar às determinações do Eu, das categorias? Felizmente na lógica habitual já se encontram, 

empiricamente dadas, as diversas espécies de juízos. Ora, julgar é pensar um objeto determinado. As 

diversas maneiras de julgar, já bem enumeradas, fornecem portanto as diversas determinações do pensar. 

Resta à filosofia de Fichte o profundo mérito de ter lembrado que as determinações-de-pensamento têm de 

ser mostradas em sua necessidade, que elas são essencialmente a deduzir. Essa filosofia [a de Kant] deveria 

ter tido, sobre o método de tratar a lógica, pelo menos o efeito de que as determinações-de-pensamento em 

geral, ou os materiais lógicos usuais – as espécies dos conceitos, dos juízos, dos silogismos – não fossem 

mais tiradas da observação e apreendidas assim de modo simplesmente empírico, mas deduzidas do pensar 

mesmo. Se o pensar deve ser capaz de provar seja o que for, se a lógica deve exigir que provas sejam dadas, 

e se quer ensinar o provar, ela deve mesmo ser capaz, antes de tudo, de demonstrar seu conteúdo peculiar: 

de discernir sua necessidade” (Hegel, E, v. I, § 42; o colchete é meu).      
166 Segundo Karl Popper: “Se a teoria contém a contradição, então isto implica tudo, e portanto, certamente, 

nada” (POPPER Apud HAHN, 2007, p. 55). Popper qualifica a teoria hegeliana de apocalíptica, pois 

desencadeia, segundo ele, o fim de todo criticismo, argumentação racional, bem como o colapso do método 

científico e do pensamento racional, em geral (Cf. Hahn, 2007, p. 55).     
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lhe seja dado o direito à permanência na esfera do lógico, por mínimo 

que seja. Mas o contraditório de fato é na transição, no próprio 

sucumbir, no puro devir imediato (idem). 

 

Ou seja, para Hegel, a contradição não permanece. O significado profundo da 

contradição é, antes, que o passar, ou a relação de cada determinação ao seu oposto, são 

próprios da existência mesma e, a partir do movimento dialético, os termos em questão 

inserem-se no que Hegel qualifica como o “terceiro momento do método” – que é o 

momento da verdade especulativa, em que a contradição é suspensa (aufheben167) e a 

unidade dos opostos prevalece, como bem vimos no tópico anterior. Todavia, o que 

certamente causa grande espanto na literatura de modo geral é que Hegel aprecia a 

dialética e confere a ela um lugar de destaque no interior de seu método, atribuindo à 

contradição uma mobilidade e dinamicidade, inexistentes na Lógica tradicional. Assim, 

a Lógica Especulativa hegeliana, a meu ver, ainda que não persista na contradição e não 

a eleve ao status de verdade, revisa o significado tradicional conferido a ela, abordando-

a sob um novo paradigma e inserindo-a em um novo tipo de lógica.  

No contexto desta discussão, Susan Hahn afirma ainda que há uma diferenciação 

entre o que Hegel entende por contradição em termos formais e contradição em termos 

que a autora qualifica como naturais (Cf. Hahn, 2007, p. 62). Em sua leitura, Hegel 

condena raciocínios contraditórios, pois, segundo ele, estes consistem em erros e devem 

ser evitados (Cf. Hahn, 2007, p. 64). Neste sentido, para Hahn, Hegel admite o “princípio 

da não-contradição” formulado por Aristóteles e seguido na mesma linha por Kant168. Até 

aqui podemos dizer que há uma concordância da tese de Hahn com a afirmação de Utz, 

segundo a qual, Hegel não viola o princípio da não-contradição. Contudo, ressalta Hahn: 

“Este sentido formal não é claramente o sentido pelo qual Hegel afirma existir 

contradições” (Hahn, 2007, p. 65; daqui em diante, a tradução é minha). Antes, em sua 

análise, a contradição formal, pela qual, predicados, conceitos e proposições aparecem 

em conflitos não é do mesmo grupo da contradição dialética que, conforme a autora, é 

assumida por Hegel e pertence à vida e à existência como tal. Assim, na visão de Hahn, 

para Hegel, a contradição é própria da natureza das coisas e não do nosso modo de 

compreendê-las através do raciocínio formal. Ainda conforme a autora, Hegel quase não 

                                                           
167 Com efeito, o termo “aufheben” possui justamente esta conotação especulativa, segundo a sua terceira 

acepção, qual seja, a de elevar o que foi conservado e negado a uma nova realidade de unidade.    
168 Segundo Aristóteles, “É evidentemente impossível para o mesmo homem e ao mesmo tempo acreditar 

que alguma coisa é e não é” (Metafísica, Gamma, 4, 1005b29-30). E ainda: “É impossível para uma e a 

mesma coisa possuir dois predicados contraditórios” (Metafísica, Gamma, 4, 1005b18-20).  
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se utiliza do termo “contradição” quando se trata de predicados e proposições; antes, se 

serve muito mais das expressões “conflito” e “oposição”.     

Apesar de, de fato, Hegel quase não utilizar o termo “contradição” para se referir 

às oposições entre teses e proposições no âmbito de sua Lógica, ocorre que, em minha 

visão, Hegel não tão somente circunscreve a contradição para o âmbito da Filosofia do 

Real, como assevera Susan Hahn. Antes, em minha perspectiva, Hegel admite conflitos 

de tipo contraditório em todo âmbito do pensamento: quando se trata do elemento lógico, 

da vida da natureza e da vida do espírito. A especificidade do pensamento de Hegel é que, 

na Lógica, nosso autor introduz o momento contraditório no interior do movimento 

dialético, como venho destacando desde o tópico anterior. Assim, em certa medida 

devemos entender a contradição do ponto de vista da dialética e da razão especulativa, e 

não simplesmente nos termos de uma Lógica Formal do entendimento, pela qual, a 

oposição entre teses é insuperável. Desse modo, a interpretação de Utz exposta acima, 

segundo a qual, para Hegel, na Lógica, “a contradição não pode ser” (Utz, 2005, p. 177), 

porém é inscrita no interior de um novo tipo de lógica mais dinâmica, me parece mais 

plausível a este respeito. Pois, de fato, Hegel incorpora o momento da contradição no 

interior de seu método, ainda que a negue de uma maneira positiva pelo trabalho da 

dialética, como vimos mais detalhadamente no tópico anterior. Desse modo, a chave para 

compreendemos o que Hegel entende por contradição no sentido clássico conferido por 

Aristóteles é enxergá-la pela lente da dialética de viés platônico, que consiste em um 

movimento imanente, pelo qual toda determinação passa ao seu oposto, como vimos (Cf. 

Hegel, E, v. I, § 81).  

Mas, ponderando um pouco mais, e sem nos atermos rigidamente à distinção 

proposta por Susan Hahn – podemos alargar o significado do que a autora entende por 

“contradição natural” no interior da filosofia de Hegel. De fato, como afirma a autora, 

para Hegel, a contradição está em todo o real, em toda forma de vida natural, ou social. 

Hegel não cansa de analisar as relações naturais e espirituais e apontar para o caráter 

contraditório presente nas mesmas (Cf. Hahn, 2007, p. 65-66). Neste contexto, Hahn 

afirma que Hegel defende uma contradição em termos estritamente naturais, ou 

ontológicos, descartando o que ela denomina de contradição formal. Todavia, como 

veremos, Hegel por vezes até mesmo descreve a contradição lógica, ou o conflito entre 

elementos lógicos em termos naturais, comparando a atuação dialética do conceito com 

a atualização do gérmen vivo da planta. Susan Hahn realiza uma fecunda análise a este 

respeito, destacando para o viés vivo da caracterização hegeliana do conceito. Tratarei 

deste aspecto nas análises subsequentes, mais especificamente no tópico 2.2.3.1, 
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intitulado: “O sentido fortemente natural da Lógica hegeliana e a finalidade viva do 

conceito”.   

Feitas estas considerações iniciais a respeito do método hegeliano, podemos 

seguir em frente a fim de analisar inicialmente o primeiro momento do método, que Hegel 

compreende como o momento da universalidade abstrata. Mas, antes, reforço novamente 

alguns aspectos da atividade meta-lógica e dialética do conceito para prosseguir no 

argumento.  

 

 

2.2.3 O primeiro momento do método e a afetação da universalidade abstrata inicial 

 

Como já afirmei, no texto da “Ideia Absoluta” Hegel reflete retrospectivamente 

sobre o movimento dialético do conceito como propulsor do método. Vejamos nele as 

palavras de Hegel:  

 

O que tem de ser considerado aqui como método é apenas o movimento 

do próprio conceito, cuja natureza já foi conhecida, mas, 

primeiramente, doravante com o significado de que o conceito é tudo e 

seu movimento é a atividade universal absoluta, o movimento que se 

determina e se realiza a si mesmo (Hegel, CL III, p. 315).  

          

Para Hegel, é muito claro que o conceito é a ‘atividade universal absoluta do 

método’. À primeira vista, isso pode causar certa confusão, pois que, como sabemos, a 

Lógica se divide em “Doutrina do Ser” e “Doutrina da Essência” (que constituem a 

“Lógica Objetiva”) e “Doutrina do Conceito” (que constitui a “Lógica Subjetiva”). Ora, 

na “Lógica Objetiva” não temos ainda o conceito propriamente dito; Hegel trata, antes, 

do ser e da essência. Na “Doutrina do Ser”, Hegel analisa a autodedução das categorias 

lógicas umas a partir das outras e o movimento que encontramos é o do ser que passa ao 

nada, que, por sua vez, é “vir-a-ser” e assim por diante. Na “Essência”, temos a relação 

entre a identidade e a diferença e destas com o fundamento e etc. Só na “Doutrina do 

Conceito” é que Hegel passa a analisar a natureza subjetiva do conceito propriamente 

dita. Todavia, ao final da obra, Hegel nos deixa evidente que, ainda que já tenha 

conhecido a natureza do conceito – como sustenta na passagem citada acima – se trata, 

mais do que isso, de entender então o movimento do conceito como a ‘atividade universal 

absoluta do método’. Isso significa, por conseguinte, que todo o desenvolvimento do 

método se deu graças à atuação subjetiva do conceito. Assim, afirma: “O método é esse 

próprio saber, para o qual o conceito não é apenas como objeto, mas como seu atuar 



 

 

 

185 

próprio e subjetivo, como o instrumento e meio da atividade do conhecimento, dela 

diferenciada, mas como a sua própria essencialidade” (Hegel, CL III, p. 316; o grifo é 

meu). Daí eu afirmar que o conceito consiste no princípio ativo subjetivo do método 

dialético da filosofia de Hegel.  

Como já destaquei no início do tópico 2.2 e também na Introdução deste capítulo, 

abordo a noção de conceito, em Hegel, sob dois vieses de significados: (1º) como uma 

estrutura meta-lógica, ou seja, como uma estrutura conceitual que perpassa toda a Lógica, 

alimentando-a e se autopondo de modo subjacente à determinação e autodedução de todas 

as categorias, como já salientei atrás. E (2º) como conceito subjetivo propriamente dito, 

onde Hegel analisa sua estrutura subjetiva internamente, ou seja, analisa como o conceito 

se põe para si e como se processa em sua autorreferencialidade constitutiva – aqui temos 

o “conceito do conceito”, ou a definição da subjetividade lógica conceitual, que tratarei 

apenas no terceiro capítulo. Não obstante, esta natureza do conceito já vai sendo 

produzida, ou melhor, autoproduzida por todo o curso da Lógica, tanto mediante a atuação 

dialética do conceito, como estrutura meta-lógica que põe o sistema – e nisso consiste sua 

autogênese formal – quanto por meio de sua autodedução categorial, que abordarei no 3º 

capítulo. Neste sentido, penso que o curso da Lógica significa, portanto, em termos gerais, 

um processo de auto-exposição, ou do vir-a-ser autotélico do próprio conceito subjetivo 

que torna-se para si e que atua como princípio lógico autorreferencial subjacente a todo 

o sistema. 

Me dirigindo agora, então, ao que qualifiquei atrás como o “sub-texto”169 da obra 

em questão, cabe ressaltar que o método começa a se processar tão logo a Lógica se inicia. 

E já desde o seu início temos que considerar que “aquilo que constitui o método são as 

determinações do próprio conceito e suas relações, que têm de ser consideradas no 

significado de determinações do método” (Hegel, CL III, p. 316). Como vimos no começo 

deste capítulo170, o início da Lógica se dá com o ser imediato e indeterminado. A partir 

daqui, destarte, já devemos considerar que todo o movimento do ser ao não ser e, assim 

                                                           
169 Este “sub-texto” refere-se à atuação meta-lógica do conceito subjetivo na condução do método e, 

podemos dizer que ele diz respeito à “alma”, ao princípio vital da Lógica e aborda implicitamente a estrutura 

dos três momentos gerais do método (universalidade, particularidade e singularidade) que competem a cada 

determinação categorial. Outro nível de texto é aquele “da superfície”, onde Hegel aborda, pela análise das 

categorias lógicas, temas diversos e profundos pertinentes ao filosofar, a saber, o tema da relação entre 

essência e aparência, ação recíproca, substância, juízo, silogismo etc. – o que consiste no próprio “corpo” 

da obra e, pelo qual, sem dúvida, Hegel dialoga com temas clássicos da História da Filosofia. Neste “texto 

da superfície” encontramos, por assim dizer, os dois sentidos do termo “sistema” pelos quais Diogo Ferrer 

caracteriza o texto hegeliano da Lógica: o taxonômico, ou classificativo e o imanente, tal como vimos na 

página 180 atrás. Neste “duplo texto” podemos dizer que encontramos, pois, o “corpo e espírito” da Lógica. 
170 Ver o tópico 2.1.1: “A autogênese do sistema hegeliano: ausência de pressuposições e início vazio”, 

onde tratei sobre o problema do início.  
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por diante, é propulsionado pela atuação subjetiva do conceito que aí está implicitamente 

como princípio lógico gerador. Isso não significa, entretanto, que este movimento das 

categorias seja “controlado arbitrariamente” pelo conceito. Muito diferentemente, o 

conceito impulsiona a autodedução e o automovimento das categorias lógicas e encontra-

se presente como o móvel atualizador neste movimento sem se imiscuir objetivamente no 

mesmo. Nesta perspectiva, no texto da “Ideia Absoluta”, Hegel explicita 

retrospectivamente o sub-texto que conduziu a Lógica e se refere tão somente ao 

movimento do conceito. É como se, neste texto, ele isolasse o automovimento das 

categorias (que se manifesta sob conteúdos específicos a cada “Doutrina”) e se 

concentrasse naquilo que constitui essencialmente a forma de desenvolvimento das 

mesmas, a saber, a atuação dialética do conceito que as impulsiona e que se dá em três 

níveis conceituais: o nível universal, o particular e o singular, como veremos a seguir. 

Assim, começando, pois, pelo indeterminado, temos que o início, em sua 

configuração de primeiro momento do método lógico, é o imediato, pois que, como 

sabemos, ele não provém de qualquer mediação e, como está somente no puro elemento 

do pensamento, é simplesmente um universal. “Mas, o conhecer é pensamento 

conceituante, portanto, seu início é também somente no elemento do pensamento – um 

simples e um universal” (Hegel, CL III, p. 317). Esta universalidade inicial é abstrata, 

pois que não contém nenhuma determinação interior e é, pois, negatividade em relação a 

tudo que pudesse determiná-la. Em sua abstrata relação consigo mesma ela é positiva; 

consiste apenas na simples relação a si sem nenhuma mediação (Cf. Hegel, CL III, p. 

317).  

Apesar de sua imediatidade, este início, ou este primeiro momento do método, 

possui, contudo, uma determinação (Bestimmung). Segundo Konrad Utz, o método 

hegeliano consiste precisamente em um “método do determinar” (Utz, 2005, p. 166). Isso 

significa, portanto, que este método admite a negação como condutora do processo lógico 

desde o seu início, pois como já sabemos desde Espinosa: “determinar é negar”. Com esta 

fórmula, portanto, devemos esclarecer que mesmo o primeiro momento imediato não 

pode ser, por si só, um indeterminado. “Toda negação é mediação. Assim tudo o que 

possui alguma determinação contém mediação, é algo mediato. Mas é impossível que 

algo seja totalmente indeterminado, livre de toda determinação – porque já a própria 

imediatidade é, como Hegel lembra, uma determinação” (Utz, 2005, p. 171). De fato, 

Hegel dirá que não existe nada que seja indeterminado. “Não existe, seja na efetividade 

ou no pensamento, algo tão simples e abstrato quanto se costuma representar. Tal 

simplicidade é uma mera opinião, que tem seu fundamento unicamente na inconsciência 
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daquilo que, de fato, está presente” (Hegel, CL III, p. 318). Segundo Utz, entretanto, 

explicar a verdadeira determinação ou mediação do ser imediato do início a partir da 

clássica tese espinosista é, na verdade, um esclarecimento externo à imanência que o texto 

hegeliano pretende ter (Cf. Utz, 2005, p. 171). Desse modo, devemos entender esta virada 

do início do método do ser imediato em mediato pelos termos da coisa mesma, ou seja, 

do puro pensamento que se autodesenvolve. Como afirma Hegel: 

 

A universalidade é o conceito puro, simples, e o método enquanto 

consciência desse mesmo conceito sabe que a universalidade é apenas 

momento e o conceito dentro dela ainda não é determinado em si e para 

si. Mas, com essa consciência, que queria levar adiante o início somente 

em virtude do método, o método seria algo formal, algo posto na 

reflexão externa. Porém, uma vez que o método é a forma objetiva, 

imanente, o imediato do início tem de ser o deficitário nele mesmo e 

tem de estar dotado do impulso de se levar adiante (Hegel, CL III, p. 

318).   

 

Temos, pois, que, para Hegel, a exigência de se seguir adiante e passar do puro 

ser para a próxima categoria não é uma reivindicação formal e subjetiva, externa à própria 

atuação do ser inicialmente imediato. Diferentemente, a deficiência do início inscreve-se 

essencialmente em sua própria natureza de começo, uma vez que ele é abstratamente 

universal. “Com isso, o início não tem para o método nenhuma outra determinidade senão 

a de ser o simples e o universal; essa é a própria determinidade por causa da qual o início 

é deficitário” (Hegel, CL III, p. 318; o grifo é meu). Assim, o início da Lógica se mostra 

como o abstratamente universal, ou seja, como aquele que não possui mediação interna – 

e nisso consiste sua deficiência. Todavia, é preciso destacar: trata-se não apenas do 

“primeiro início” da Lógica, mas de todos os inícios que ainda irão se desenvolver no 

decorrer do automovimento do método e que acompanhará a primeira determinação 

categorial de cada grande momento da Lógica, como já vimos171. Desse modo, a cada 

novo ciclo de movimento, o método retoma a forma inicial da universalidade abstrata 

como princípio pertinente a cada espaço lógico categorial em questão. Entretanto, a forma 

da universalidade abstrata não é absolutamente a mesma a cada reinserção; antes, assume 

distintas e cada vez mais ricas maneiras de manifestação, como já pude apontar logo 

acima. Desse modo, mesmo a forma suprema da universalidade abstrata, segundo Hegel, 

contém em seu interior, uma deficiência: “Mesmo o universal abstrato enquanto tal, 

considerado no conceito, isto é, segundo a sua verdade, não é apenas o simples, mas 

                                                           
171 Ver página 150, onde mostrei a interpretação de Loren Hühn acerca dos múltiplos e circulares inícios 

da Lógica.  
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enquanto o abstrato, ele já está posto como afetado por uma negação” (Hegel, CL III, p. 

318). 

     Ora, para Hegel, será justamente por causa desta deficiência interna, ou desta 

negação que afeta a universalidade inicialmente abstrata, que o primeiro momento terá o 

“impulso de se levar adiante” (p. 318). Hegel irá explicar a passagem do ser ao nada a 

partir desta negação que “aflige” o primeiro momento. Desta feita, esta deficiência pode 

ser interpretada também, em minha leitura, como uma carência, como uma cisão interna 

à universalidade abstrata inicial. Assim, apenas aparentemente, ou melhor, inicialmente, 

o primeiro momento consiste na abstrata relação positiva para consigo, como o ser puro 

e simples. Mas, curiosamente, na verdade, ele é o oposto disso. Ele é antes, o instável 

para consigo; aquele que não possui uma autorrelação coerente; antes, possui uma cisão 

interna, uma fissura que corresponde à sua deficiência e que o nega.  

É justamente neste ponto que reside o início do método, ou melhor, o início 

preciso do movimento do método e da atuação meta-lógica do conceito. Pois, antes 

tínhamos a universalidade abstrata do ser imediato como seu princípio. Todavia, se nela 

permanecêssemos, ficaríamos paralisados em uma tematização do ser enquanto tal, sem 

passar ao seu automovimento próprio que resulta no nada, ou no não-ser. Desse modo, 

podemos dizer que Hegel não adota um ponto de vista parmenidiano em seu filosofar172. 

Hegel não admite, portanto, o ser como uma unidade estática e positiva para si em total 

autocoerência e imobilidade. Pois, se assim o fosse, como o ser poderia passar para o não-

ser, ou mesmo para outra determinação particular? Neste contexto, Hegel parece se 

aproximar muito mais de um ponto de vista filosófico heraclitiano, segundo o qual, o ser 

                                                           
172 Curioso destacar que, na Ciência da Lógica, Hegel faz referência aos grandes momentos e fundamentais 

conceitos da História da Filosofia. Assim, como mostrei atrás, (página 180), ainda que Hegel faça uma 

classificação taxonômica das categorias, classificando-as e atribuindo um lugar adequado a cada uma delas 

no interior de sua argumentação, nosso autor adapta os conceitos da História da Filosofia no significado 

profundo do automovimento dialético de seu conceito lógico. Por conseguinte, segundo Hegel, o curso da 

História da Filosofia não pode ser visto apenas como uma sequência de exposição de diversos sistemas de 

pensamentos, mas, sim, como um processo de desenvolvimento da ideia lógica, onde cada sistema possui 

sua verdadeira figura divina correspondente a uma fase da ideia. Desse modo, o começo da Ciência da 

Lógica coincide, com efeito, com o começo da História da Filosofia. “Quando pois se deixa à história da 

filosofia demonstrar com rigor em que medida o desenvolvimento – que nela ocorre – do seu conteúdo, de 

um lado, concorda com o desenvolvimento da pura ideia lógica e, de outro lado, dele se desvia, antes de 

tudo há apenas que mencionar aqui que o começo da lógica é o mesmo que o começo de uma história 

propriamente dita da filosofia. Esse começo, nós o encontramos na filosofia eleática, e mais precisamente 

na filosofia de Parmênides, que compreende o absoluto como o ser, quando diz: ‘O ser somente é; e o nada 

não é’, É isto que se deve considerar como o verdadeiro começo da filosofia, pelo motivo que a filosofia, 

de modo geral, é [o] conhecer pensante; ora, foi aqui, pela primeira vez, que o puro pensar foi capturado e 

se tornou objetivo para si mesmo”. Mais à frente ele continua: “Ora, na verdade, é totalmente correto que 

não se pode parar no simples ser; mas é [uma posição] carente-de-pensamento considerar o restante 

conteúdo de nossa consciência como algo encontradiço ao lado e fora do ser; ou como alguma coisa que 

somente há também. Ao contrário, a verdadeira relação é esta: ser, como tal, não é algo fixo e último, mas, 

antes, converte-se como dialético em seu oposto, que tomado de modo igualmente imediato é o nada” 

(Hegel, E, v. I, § 86, adendo 2; o grifo é meu).        
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é devir e passa constantemente ao não ser. A essência da tese de Heráclito é, pois, o 

movimento do ser, ainda que, para Hegel, o ser não seja só o devir, mas também 

determinidade173. Desse modo, só a partir deste primeiro movimento é que podemos falar, 

propriamente, no início do método. Como vimos atrás174, Loren HÜhn fala de um “súbito 

ter-transitado”, ou de um “segundo início”, que é precisamente esta passagem do ser ao 

nada. Com efeito, este início móvel pode não ser, todavia, tão súbito assim se pensarmos 

que a mobilidade e o passar do ser ao nada possui, antes, sua origem na deficiência própria 

do ser tomado em isolamento como pura universalidade simples. A origem do movimento 

se encontra, portanto, na cisão interna do primeiro momento que desencadeia – pela 

atuação dialética implícita do conceito – o impulso de sua superação e a passagem ao ser-

outro. 

 Mas, se olharmos mais de perto, este primeiro movimento do método não deixa 

de ser curioso e até, de certo modo, inexplicável em termos lógicos tradicionais. Pois, 

como podemos explicar logicamente que a universalidade idêntica possui internamente 

uma negação e uma deficiência, que levam-na a superar-se e a atingir o oposto de si?  

A meu ver, a explicação de Hegel acerca desta afetação interna à universalidade 

inicial se fundamenta muito mais nos termos da contradição dialética real, como apontei 

no final do tópico 2.2.2 e, mais especificamente, em termos naturais próprios à essência 

do conceito e que perpassam todo o significado de sua Lógica, como veremos a seguir.  

 

2.2.3.1 O sentido fortemente natural da Lógica hegeliana e a finalidade viva do 

conceito 

 

Hegel diz explicitamente no texto da “Ideia Absoluta”, logo após tratar da afetação 

da primeira universalidade abstrata: 

 

Pode-se lembrar que o início, que é em si a totalidade concreta, 

enquanto tal pode também ser livre e sua imediatidade pode ter a 

                                                           
173 A respeito de Heráclito e sobre a dialética do ser e do nada, Hegel sustenta: “O vir-a-ser, enquanto 

primeira determinação-de-pensamento concreta é, ao mesmo tempo, a primeira verdadeira. Na história da 

filosofia é o sistema de Heráclito que corresponde a esse grau da ideia lógica. Quando Heráclito diz: ‘Tudo 

corre’, o vir-a-ser é expresso aí como a determinação fundamental de tudo o que é; enquanto, ao contrário, 

os eleatas – como ante se notou – apreendiam o ser, o ser imóvel, carente-de-processo, como o único 

verdadeiro. Em relação com o princípio dos eleatas, diz-se em seguida em Demócrito: ‘O ser não é mais 

que o não ser’, pelo que se encontra então expressa justamente a negatividade do ser abstrato; e sua 

identidade, posta no vir-a-ser, com o nada, também carente-de-consistência em sua abstração. Temos aqui, 

ao mesmo tempo, um exemplo da verdadeira refutação de um sistema filosófico por outro; refutação que 

consiste justamente em que o princípio da filosofia refutada é mostrado em sua dual ética e rebaixado a 

momento ideal de uma forma concreta superior da ideia” (Hegel, E, v. I, § 88, adendo).   
174 Ver página 149.  
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determinação de um ser-aí externo; o gérmen do vivo e a finalidade 

subjetiva em geral se mostraram como tais inícios, ambos são, portanto, 

eles mesmos, impulsos (Hegel, CL III, p. 319).  

 

Em minha interpretação, esta passagem do texto da “Ideia Absoluta” consiste em 

uma ótima chave para analisarmos o sentido que Hegel quer conferir aqui ao seu método 

dialético, mais precisamente à atuação meta-lógica do conceito. Como se vê, Hegel 

compara o primeiro momento do método com o gérmen vivo das plantas e com a 

finalidade subjetiva. Hegel se utiliza destas alusões em diversos momentos da obra. Com 

efeito, se ampliarmos nossa lente e observarmos a Lógica de Hegel de um ponto de vista 

mais alto, poderemos ver que as explicações de viés naturalista recortam e permeiam todo 

o curso da obra. Aliás, isso ocorre não somente na Lógica, mas em todo o sistema de 

Hegel. E já na Fenomenologia do Espírito Hegel lança mão de explicações de viés 

naturalista para dar sentido ao método do conhecer e à própria dialética da 

autoconsciência. Além disso, algo que suscita muita polêmica é o fato de Hegel conceder 

um espaço para tratar do conceito de “vida” no interior de sua Lógica. Vittorio HÖsle, por 

exemplo, aponta para este fato, argumentando que Hegel se equivoca ao inserir na Lógica 

um tema da Filosofia da Natureza (Cf. Hösle, 2007, p. 271). Nesta mesma linha, porém 

em relação à Fenomenologia do Espírito, por exemplo, John McDowell critica o fato de 

Hegel inserir no curso da dialética da autoconsciência o tema da vida e, ainda, outros 

variados temas, como luta por reconhecimento, dominação e servidão, etc. Conforme 

McDowell, Hegel se utiliza destes temas na Fenomenologia apenas para ilustrar, 

utilizando-os como metáforas, mas o seu verdadeiro interesse é analisar tão somente 

questões epistemológicas referentes à clássica relação entre sujeito e objeto (Cf. 

MCDOWELL apud PIPPIN, 2011, p. 12)    

 Com efeito, voltando à Lógica, mais do que somente conceder um espaço para 

estes temas em obras que aparentemente não possuem qualquer sentido “natural”, Hegel, 

como eu disse acima, insere em variados momentos análises que se baseiam em conceitos 

da Filosofia da Natureza e mesmo da vida do espírito. Neste sentido, no meu juízo, me 

parece que Hegel não se utiliza somente de “comparações”, ou seja, de metáforas 

empregadas a fim de melhor clarificar o que quer significar pela atuação lógica do 

conceito e mesmo, em um sentido mais geral e alargado, pela própria significação de sua 

Lógica. De modo muito diferente e interessante, me parece que Hegel quer, outrossim, 

conferir um significado natural, ou melhor, um significado vivo à sua própria 
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compreensão do que vem a ser o lógico e, mais especificamente, do que vem a ser o 

conceito mesmo175.  

 Não estou sozinha nesta minha leitura. Com efeito, diversos autores apontam para 

este sentido fortemente naturalista na compreensão hegeliana do elemento lógico e, 

mesmo, sob um ponto de vista mais específico, para a discussão empreendida na 

Fenomenologia do Espírito de 1807. É assim que Robert Pippin, por exemplo, em sua 

obra Hegel on Self-Consciousness discorda de McDowell176 e sustenta que Hegel não 

insere o tema da “vida” na discussão sobre a gênese da autoconsciência da 

Fenomenologia somente a título de metáfora argumentativa. Antes, na visão de Pippin, 

Hegel quer significar que a autoconsciência é eminentemente viva e natural em sua 

constituição inicial, com o que concordo plenamente com Pippin neste ponto (Cf. Pippin, 

2011, p. 36). Therry Pinkard (2013) vai na mesma linha de Pippin e sustenta que a 

consciência e o espírito de um modo mais geral, em Hegel, são vivos e fundamentalmente 

naturais. Para Pinkard, há um forte naturalismo presente na totalidade da obra hegeliana 

(Cf. Pinkard, 2013, p. 27).  

No que tange, mais especificamente, à discussão da Ciência da Lógica 

propriamente dita, há também vários autores que apontam para a centralidade do 

significado do conceito de “vida” no curso desta obra. Diogo Ferrer, no capítulo “A 

Função Sistemática da Ideia da Vida na Ciência da Lógica de Hegel” alude à polêmica 

quanto à inserção hegeliana do tema da vida no interior de sua discussão lógica177. Ferrer, 

entretanto, guarda, com as devidas proporções, as diferenças entre a tematização da vida 

na Lógica daquela feita na Filosofia da Natureza (Cf. Ferrer, 2016, p. 131-132). O próprio 

Hegel explicita esta diferença e afirma:  

 

A primeira, enquanto vida da natureza, é a vida que está lançada para 

fora na exterioridade do subsistir, tem sua condição na natureza 

inorgânica e os momentos da ideia são uma multiplicidade de 

                                                           
175 Ainda que toda a Lógica, como já frisei inúmeras vezes, se inscreva no puro elemento do pensar e que 

também o conceito deve ser entendido neste sentido, não ocorre que a inserção destes conceitos com forte 

significado natural no interior deste argumento puro da Lógica possa retirar-lhe a imanência própria ao puro 

pensamento de pensamento. Pois que, para Hegel, sua Lógica Especulativa não consiste em “algo morto”, 

ou seja, em um simples esqueleto que pode ser “aplicado” ao real – como ocorria anteriormente com a 

Lógica Formal. Desse modo, no “Conceito Geral da Lógica”, Hegel, ao falar da Lógica Formal, segundo o 

seu modo ordinário de separar a forma do conteúdo, afirma: “Pelo contrário, à falta de conteúdo das formas 

lógicas está antes apenas no modo como elas são consideradas e tratadas. Na medida em que elas se separam 

como determinações firmes e não são mantidas juntas em unidade orgânica, elas são formas mortas e o 

espírito não habita nelas, o espírito o qual é sua unidade concreta que vive” (Hegel, CL I, p. 50).   
176 Não somente McDoweel, mas também Robert Brandom sustenta que a análise de Hegel sobre o conceito 

de vida não deve ser considerada per si, mas que é uma metáfora, uma metonímia usada por Hegel para 

falar sobre o conhecimento do objeto em sentido tão somente epistemológico (BRANDOM apud PIPPIN, 

2011, p. 14-15).   
177 A este respeito ver também o trabalho de Silva (2018) “Vida e finalismo na Ciência da Lógica”.   
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configurações efetivas. A vida na ideia é sem tais pressuposições que 

são como figuras da efetividade; sua pressuposição é o conceito, tal 

como ele foi considerado, por um lado, como subjetivo, por outro lado, 

como objetivo. Na natureza, a vida aparece como o estágio supremo 

que é alcançado por sua exterioridade pelo fato de que essa se 

interiorizou e se suprassume na subjetividade. Na lógica, é o ser dentro 

de si simples, que na ideia da vida alcançou sua exterioridade que lhe 

corresponde veridicamente; o conceito que apareceu anteriormente 

como subjetivo é a alma da própria vida; ele é o impulso que medeia 

sua realidade através da objetividade (Hegel, CL III, p. 246).  

 

Para Hegel, há nitidamente uma diferenciação em termos sistemáticos, ou, mais 

precisamente, em termos de localização, entre a ideia da vida e a vida real da Filosofia 

da Natureza. Tal diferenciação se dá fundamentalmente em termos dos pressupostos que 

sustentam cada uma destas categorias conceituais. Ou seja, enquanto na vida da Filosofia 

da Realidade, o pressuposto concerne à natureza inorgânica, aos processos físicos e 

químicos que, ao final, são unificados na figura singular do corpo orgânico vivo, na ideia 

lógica da vida, por sua vez, temos que o pressuposto em questão é o conceito lógico, a 

subjetividade por excelência. Ambas as categorias da vida, no entanto, são a exterioridade 

da ideia; ou melhor, são aquelas que possuem o princípio subjetivo como um princípio 

suspenso em seu interior e se manifestam ao modo do ser-aí. Hegel, portanto, tem claro 

quais são as especificidades da categoria da vida tratada em cada uma das esferas 

pertinentes de seu sistema. Mas, além disso, tem também clareza quanto àquilo que 

aproxima tais categorias e as faz coincidir em sua acepção primordial. Neste sentido, em 

sua análise na Lógica, Hegel chega mesmo a argumentar acerca da categoria da vida em 

um tom assaz naturalista e, mesmo, descritivo-realista – o que, sem dúvida, pode espantar 

muitos leitores, mas que, por outro lado, nos leva a pensar sobre o significado de tal 

empresa. Por que Hegel se dedica a descrever a ideia lógica da vida em termos tão reais? 

Pode-se pensar que a categoria lógica da vida é, na verdade, uma categoria lógico-real, 

uma vez que, em sua análise, já que se trata de um conceito concreto pertinente à 

realidade, é quase impossível reservar e desconsiderar aquilo que ele tem de realista178. 

Assim, mesmo que a ideia da vida, na Lógica, possua seu estatuto lógico e diga respeito 

à sua ideia – e não à sua manifestação no âmbito do real – ocorre que, em minha 

apreciação, Hegel procura carregar o seu significado com um sentido fortemente natural.        

                                                           
178 Nas palavras de Diogo Ferrer: “Na verdade, a referência ao real é uma constante lógica e não um 

exclusivo do capítulo sobre a Ideia da Vida. Poderíamos assim considerar que a distinção entre vida lógica 

e vida natural não é entre duas entidades distintas, uma autoaplicável e outra não, mas entre descrições 

científicas de um mesmo fenômeno mediado e realizado a partir de histórias, pressupostos, linguagens – ou 

regime de validade – diversos. De certo modo, com a ideia na imediatez, a ordem lógica e a ordem real 

cruzam-se na categoria ‘lógico-real’ da vida, e as suas exposições divergem a partir daí, o real em direção 

ao espírito, o pensar em direção à ideia absoluta” (Ferrer, 2016, p. 137).   
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Neste contexto, mais uma vez me referindo ao capítulo de Ferrer, lemos que, 

conforme afirma o autor, na Ciência da Lógica de Hegel encontramos os princípios de 

auto e inter-aplicação das categorias lógicas. Segundo estes princípios, todas as categorias 

se auto-aplicam e se inter-aplicam reciprocamente: por exemplo, o conceito de ser aplica-

se a si próprio, na medida em que é. Por outro lado, se inter-aplica a todos os demais 

conceitos, na medida em que todos eles também são (Cf. Ferrer, 2016, p. 134-135). Do 

mesmo modo ocorre, segundo Ferrer, com a categoria lógica da vida, por mais curioso 

que isso possa parecer. Neste sentido, a categoria da vida em sua auto-aplicação é viva e, 

correlativamente, em sua inter-aplicação, ela confere vida a todas as demais categorias 

lógicas. Penso que esta leitura de Ferrer é assaz plausível e, a partir dela, julgo que 

podemos concluir que Hegel confere um caráter profundamente vivo e natural à totalidade 

de sua compreensão sobre o lógico. Nas palavras de Ferrer: 

 

À luz deste princípio, a Teleologia – com que conclui o capítulo sobre 

a Objetividade, e que introduz a abordagem da ideia da Vida – pode ser 

predicada na totalidade do espaço lógico-categorial no seu 

autodesenvolvimento imanente. Com efeito, toda a lógica se deixa 

caracterizar como um movimento teleológico onde as categorias 

conduzem às outras numa série que culmina na Ideia Absoluta. Assim, 

como a teleologia, também a vida pode ser considerada uma 

característica que Hegel pretende atribuir à totalidade da determinação 

do espaço lógico, em todos os seus momentos. Para o demonstrar não 

precisamos de insistir aqui que a logicidade se define, para Hegel, como 

organicidade sistemática, onde cada parte depende de todas as outras e 

o todo de cada parte. Na verdade, o próprio conceito lógico é pensado 

segundo um modelo biológico. Este modelo impõe justamente que 

universal e singular – i.e., a espécie e o indivíduo – remetem-se entre si 

e apenas são inteligíveis nesta geração recíproca (Ferrer, 2016, p. 136).  

 

Ferrer menciona aqui também a teleologia do conceito subjetivo, que Hegel situa 

no final do capítulo acerca da “Objetividade” e onde encontramos o momento de 

passagem para a “Ideia”. Pela teleologia, o conceito põe para si a objetividade e se encerra 

como uma unidade entre subjetividade e objetividade, que é a ideia. “O fim (Zweck) é o 

conceito que entrou em livre existência, o conceito essente-para-si, mediante a negação 

da objetividade imediata” (Hegel, E, v. I, § 204). Como vimos na citação de abertura deste 

tópico, Hegel equipara o primeiro momento do método lógico, ou, mais precisamente, o 

primeiro momento de atuação do conceito subjetivo, com a finalidade subjetiva 

propriamente dita e com o gérmen vivo da planta. Por conseguinte, há uma aproximação 

muito estreita de significado entre as duas categorias lógicas: entre a teleologia subjetiva 

e o próprio conceito de vida, tal como o próprio Ferrer, inclusive, analisa e como 

poderemos ver subsequentemente. Além disso, o movimento teleológico, ou a atuação 
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em vista de fins, deve ser compreendido como o modo próprio da atividade do conceito 

subjetivo.   

Desse modo, o conceito – que constitui, propriamente, meu assunto de interesse 

neste capítulo – possui, em sua atividade meta-lógica, a caracterização de ser o gérmen 

vivo e a finalidade subjetiva, a partir dos quais, o método lógico é atualizado – assim 

como Hegel sugere na passagem com que abri o presente tópico. Retomo esta passagem 

em partes: “O gérmen do vivo e a finalidade subjetiva se mostraram em geral como tais 

inicios, ambos são, portanto, eles mesmos, impulsos” (Hegel, CL III, p. 319). Vejamos 

primeiramente o que Hegel compreende por finalidade subjetiva e em que medida este 

conceito se aproxima do conceito de gérmen vivo, tal como Hegel os compreende.  

 Antes de tudo, Hegel quer especificar muito bem e retomar a diferença daquilo 

que ele entende por impulso teleológico subjetivo em relação ao que constitui a causa 

pertinente à mudança do real. Assim, logo abaixo da afirmação referida acima, ele 

escreve:  

 

O não-espiritual e o não-vivo são, ao contrário, o conceito concreto 

apenas como possibilidade real; a causa é o estágio supremo no qual o 

conceito concreto como início tem um ser-aí imediato na esfera da 

necessidade, mas ela ainda não é minimamente sujeito, que enquanto 

tal também se conserva na realização efetiva (idem; o grifo é meu).   

 

A finalidade subjetiva difere-se da causa (Ursache), uma vez que a primeira é 

autorreferente, enquanto a causa, por sua vez, é externa, não é subjetividade atuante que 

se atualiza na exterioridade – é, antes, apenas uma possibilidade real. Hegel trata da 

possibilidade real na “Doutrina da Essência” e, como sabemos, nesta parte da obra ainda 

não temos o conceito subjetivo explicitamente tematizado. A possibilidade real consiste 

na unidade da possibilidade com a efetividade imediata e, segundo Hegel, quando todas 

as condições encontram-se presentes, a Coisa torna-se efetiva necessariamente (Cf. 

Hegel, E, v. I, § 147). Assim, temos aqui o reino da necessidade (Notwendigkeit) – e de 

modo algum o da liberdade, donde Hegel afirma: “Costuma-se dizer da necessidade que 

é cega; e decerto com razão, enquanto em seu processo o fim como tal ainda não está 

presente para si” (Hegel, E, v. I, § 147, adendo). Como eu disse, o fim só aparecerá na 

“Doutrina do Conceito”, anteriormente ao tratamento sobre a “Ideia da Vida”. Neste 

momento, pois, não teremos mais a atuação de uma causa externa, tampouco da 

efetivação de uma necessidade da Coisa. De outro modo, como o reino do conceito é 
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aquele da liberdade e da plena subjetividade, aqui o conceito é para si como fim179. 

Vejamos as palavras de Hegel: 

 

Além disso, a diferença do fim, enquanto causa final, da causa 

simplesmente eficiente – isto é, do que se chama habitualmente causa – 

é da mais alta importância. A causa pertence à necessidade ainda não 

posta a descoberto, à necessidade cega; por isso aparece como passando 

para o seu Outro, e aí perdendo sua originariedade no ser posto; somente 

em si ou para nós é que é causa; só no efeito é causa e para si volta. O 

fim, ao contrário, é posto como devendo conter nele mesmo a 

determinidade, ou o que alhures aparece ainda como ser-outro – o efeito 

–; de modo que em sua atuação não passa [para outra coisa] mas se 

conserva, isto é, só efetua a si mesmo; e é no ponto final o que era no 

começo, na originariedade. Só por meio dessa autoconservação é o 

verdadeiramente originário. O fim é uma apreensão especulativa, 

enquanto é o conceito, que contém, ele mesmo, na própria unidade e 

idealidade de suas determinações, o juízo ou a negação, a oposição do 

subjetivo e objetivo, e que é igualmente seu suprassumir (Hegel, E, v. 

I, § 204; o grifo é meu).    

 

Hegel pretende destacar que o fim conserva-se na mudança, pois contém em si, já 

inicialmente, a determinidade do que irá atualizar; desse modo, o movimento é para ele e 

o efeito não é um Outro no qual se perde. O fim, assim, ‘só efetua a si mesmo’, de maneira 

que a mudança consiste em seu automovimento e, ao final, ele é para si como o 

‘verdadeiramente originário’. Temos, pois, aqui, um movimento teleológico interno, onde 

o fim é ele mesmo o início, o meio e o fim em sua autotransformação imanente. Na 

representação do entendimento, diferentemente, há uma separação entre fim e meio, 

subjetividade e objetividade, e o fim é explicado nos termos da causa eficiente (Cf. Hegel, 

E, v. I, § 58).  Neste sentido, Hegel, ao tratar da “Teleologia”, faz uma referência explícita 

ao conceito de teleologia utilizado por Kant em sua Crítica da Faculdade de Julgar e 

também a Aristóteles, para quem, a vida já continha a finalidade interna. Segundo Hegel, 

a tematização do estagirita, encontra-se infinitamente acima do conceito de teleologia 

moderna que, ao contrário, só aborda a finalidade finita, a finalidade externa (Cf. Hegel, 

idem)180.  

                                                           
179 Irei tratar extensamente da relação entre a necessidade da “Doutrina da Essência” com a liberdade do 

conceito subjetivo no próximo capítulo. 
180 Ao abordar o tema da teleologia, na última parte do “Conceito Subjetivo”, antes da “Ideia da Vida”, 

Hegel expõe o movimento do conceito de pôr a objetividade a partir de si e não mais pressupor a 

objetividade mecânica e química como contrapostas a ele: “Eis o realizar do fim, no qual, ao fazer-se o 

Outro de sua subjetividade e ao objetivar-se, suprassumiu a diferença dos dois, concluiu-se só consigo e se 

conservou” (Hegel, E, v. I, §204). Ou seja, para Hegel, muito claramente, o movimento do fim é o 

movimento da gênese da ideia, que é a estrutura monista unitária entre subjetividade e objetividade. Desse 

modo, o conceito de fim deve ser compreendido como o conceito da razão: “O conceito de fim, por um 

lado, chamou-se supérfluo e, por outro, chamou-se acertadamente conceito-de-razão, e foi contraposto ao 

abstratamente universal do entendimento, enquanto esse universal só se relaciona, subsumindo-o, com o 

particular que nele mesmo não tem” (idem). Concebendo, pois, o conceito de fim como causa final 
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Além disso, Hegel sustenta que o fim é visto também como impulso (Trieb). E o 

impulso, por sua vez, é pertinente aos seres vivos – donde podemos encontrar a estreita 

aproximação entre o conceito de teleologia e aquele de vida, ou mais especificamente de 

gérmen vivo.  

 

Necessidade [BedÜrfnis], impulso são os exemplos que se situam mais 

próximos do fim. São a contradição sentida, que encontra lugar no 

interior do próprio sujeito vivente, e entram na atividade de negar essa 

negação, que é a subjetividade simplesmente como tal. A satisfação 

estabelece a paz entre o sujeito e o objeto; enquanto o objetivo – que 

fica do outro lado na contradição ainda presente (na necessidade) – é 

igualmente suprassumido, por meio da união com o subjetivo (Hegel, 

E, v. I, § 204).  

 

O impulso é, então, para Hegel, a realização da certeza subjetiva própria do fim e 

efetua a suspensão da oposição inicial entre a finalidade subjetiva e a objetividade, 

realizando, pois, o fim efetivamente. Cumpre destacar que o termo “necessidade” 

utilizado por Hegel nesta passagem citada difere-se do anteriormente empregado para 

qualificar o âmbito da possibilidade real, própria da “Doutrina da Essência”, que vimos 

logo acima. Lá a necessidade (Notwendigkeit) possuía o sentido de algo forçoso e 

inevitável, o contrário de contingente. Aqui, por sua vez, necessidade refere-se à carência 

e à falta, próprias dos seres vivos. A carência e a falta aparecem como a ‘contradição 

                                                           
originária, como impulso que permanece em sua atualização e conclui-se ao final consigo se conservando, 

Hegel se refere ao conceito de teleologia interna, presente na filosofia de Aristóteles e retomado por Kant. 

Segundo esta concepção, fim e meio não se distinguem, não há uma contraposição entre os termos do 

processo, como ocorre no conceito de teleologia externa. Kant reativou essa ideia ao abordar o 

conhecimento dos organismos vivos em sua Crítica da Faculdade de Julgar. Nas palavras de Hegel: “Além 

disso, o princípio da faculdade-do-juízo reflexiva no que toca aos produtos vivos da natureza é determinado 

como o fim, o conceito ativo, o universal em si mesmo determinado e determinante. Ao mesmo tempo, 

rejeita-se a representação da finalidade externa ou finita, na qual o fim é apenas uma forma exterior para o 

meio e o material em que se realiza. Ao passo que no ser vivo o fim é uma determinação e uma atividade 

imanentes na matéria, e todos os membros são, um para o outro, tanto meio quanto fim” (Hegel, E, v. I, § 

57). Na finalidade interna, portanto, o movimento de atualização do fim é imanente e não há separação 

entre causa e efeito, subjetividade e objetividade. Hegel a diferencia da finalidade externa, ou, como ele 

denomina também, da teleologia finita, onde o fim, como subjetivo, se contrapõe à objetividade que se 

mostra como uma condição exterior enquanto material de realização do fim puramente formal. Conforme 

Hegel: “Quando se fala de fim, costuma-se ter em vista somente a finalidade externa. Nessa consideração, 

as coisas não contam como trazendo em si mesmas sua determinação, mas simplesmente como meios, de 

que se usa e abusa para a realização de um fim situado fora delas” (Hegel, E, v. I, § 205, adendo). Para 

Hegel, este tipo de relação teleológica, não é a relação verdadeira do conceito. A finalidade verdadeira é a 

interna, pois que é imanente. Nesta medida, a atuação meta-lógica do conceito subjetivo na condução do 

método dialético pode ser considerada como uma atuação finalista em um sentido imanente, originário e 

interno, dado que não há, no interior do elemento lógico, uma oposição entre a atividade do conceito e uma 

objetividade contraposta a ele que lhe serviria como um simples meio. Enquanto fim, portanto, o conceito 

subjetivo, ao tecer o método lógico, suspende sua negação interna a fim de concluir-se consigo mesmo na 

realização de si mesmo como fim. Este movimento teleológico do conceito é um movimento silogístico e 

que realiza o próprio conceito maximamente, na medida em que unifica sua estrutura subjetiva com a 

objetividade, o que confere a ele um caráter absoluto e especulativo e produz a ideia.  



 

 

 

197 

sentida no interior do próprio sujeito vivente’181. E é justamente o impulso teleológico 

que pode sanar esta afetação interna e reestabelecer a harmonia interior do sujeito, ou a 

satisfação, como destaca Hegel. Como vimos no tópico imediatamente anterior – a 

respeito do primeiro momento do método lógico dialético – a negação interna que afetava 

a universalidade abstrata inicial era o que propriamente consistia em sua deficiência, ou 

autonegação em termos lógicos182. Mas, a análise de Hegel acerca destes momentos do 

lógico, como venho defendendo no presente tópico, é carregada de forte sentido 

naturalista. E, assim, quando Hegel escreve no próprio texto da “Ideia Absoluta”, acerca 

do método e da atividade meta-lógica do conceito, que este é, segundo ele, o impulso de 

superar a cisão interior do primeiro momento lógico – de acordo com a citação com que 

abri o presente tópico – isso significa muito claramente, em meu ponto de vista, que Hegel 

confere um caráter eminentemente teleológico e vivo à sua atuação. Neste contexto, 

inclusive, podemos lançar mais uma luz sobre o que discuti no tópico anterior e observar 

que esta afetação interna, ou cisão, pode revestir a forma de carência, ou de necessidade 

– tal como Hegel trata no capítulo sobre a “Teleologia”, especificamente na passagem 

que citei acima. Ainda nesta linha, é curioso atentar para o fato de Hegel caracterizar na 

Filosofia do Espírito a cisão, ou negação interna à universalidade abstrata inicial como 

“a própria possibilidade da dor” (Hegel, E, v. II, § 382, adendo). Segundo Hegel, somente 

os seres vivos têm o privilégio da dor e a possibilidade de superá-la através de seu 

impulso183. Ainda que Hegel não fale em dor no âmbito de sua discussão acerca do 

método dialético e da atuação meta-lógica do conceito, ele utiliza, não obstante, termos 

que qualificam esta discussão com um sentido naturalista. 

Mas, ainda que Hegel aproxime e, de certo modo, faça convergir o significado da 

teleologia e do gérmen vivo ao compará-los com a atuação do conceito subjetivo como 

vimos (CL III, p. 319), é preciso deixar claro que há, entretanto, certa diferença no 

contexto de significação de cada uma destas noções. Sistematicamente, a teleologia é o 

                                                           
181 Aqui temos um claro exemplo da “contradição natural” sugerida por Susan Hahn, como vimos no tópico 

2.2.2, “Considerações acerca do método dialético especulativo”.   
182“Mesmo o universal abstrato enquanto tal, considerado no conceito, isto é, segundo a sua verdade, não é 

apenas o simples, mas enquanto o abstrato ele já está posto como afetado por uma negação” (Hegel, CL 

III, p. 318).  
183 “O espírito pode sair de sua universalidade abstrata essente para si, de sua relação simples para consigo 

mesmo; pode pôr em si mesmo uma diferença determinada, efetiva, um Outro do que é um Eu simples, 

portanto, um negativo; e essa relação ao Outro é para o espírito não simplesmente possível, mas necessária, 

porque ele chega mediante o Outro e mediante a suprassunção deste, a se comprovar como aquilo – e a ser 

d fato aquilo – que deve ser segundo o seu conceito, a saber, a idealidade do exterior, a ideia que a si retorna 

em seu ser-outro, ou, exprimindo de modo mais abstrato, o universal que se diferencia a si mesmo e é junto 

de si e para si em sua diferença. O Outro, o negativo, a contradição, a cisão pertencem assim à natureza do 

espírito. Nessa cisão reside a possibilidade da dor. A dor, portanto, não vem de fora do espírito, como se 

imaginava ao questionar de que maneira a dor chegou no mundo” (Hegel, E, v. III, § 382, adendo).  
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momento imediatamente anterior à vida, onde encontramos a teleologia interna, própria 

aos organismos vivos. Assim, a vida possui a teleologia do conceito subjetivo como o seu 

impulso e a assimila em seu interior, em sua forma verdadeira e imanente, como 

finalidade interna, descartando a finitude da finalidade externa. “Uma vez que o conceito 

lhe é imanente, a conformidade a fins do ser vivo precisa ser apreendida como 

conformidade interior; o conceito está nele como determinado, diferenciado da sua 

exterioridade e como tal que, em seu diferenciar, compenetra a exterioridade e é idêntico 

consigo” (Hegel, CL III, p. 250-251).  

Contudo, Hegel se utiliza também da noção de teleologia para analisar mais 

propriamente a atuação subjetiva, por exemplo, do espírito. Neste sentido específico, a 

teleologia possui um caráter consciente; o fim, neste caso, será para o espírito como uma 

determinação representativa cognitiva. O fim possui aqui, portanto, um significado 

mental e é abordado por Hegel nestes termos tanto para analisar a atividade finalista do 

trabalho (Arbeit) que transforma a natureza como meio e instrumento ao seu favor, quanto 

para analisar a atividade moral. Neste caso, a teleologia possui uma acepção distinta 

daquela definição do gérmen vivo caracterizado como um impulso teleológico. Pois, que, 

no caso do gérmen vivo, ou dos organismos vivos, de modo mais geral, não há uma 

consciência, ou seja, o télos, ou o fim a ser realizado não é para o gérmen no sentido 

mental e representacional. Antes, o télos nos organismos vivos possui um sentido 

absoluto, dado que é atualizado sem o concurso da consciência e é completamente 

imanente ao movimento de autosustentação orgânica. Apesar destas significações mentais 

de que Hegel se utiliza mais amiúde na Filosofia do Real, na teleologia subjetiva da 

Lógica, o fim pode tomar a forma verdadeira, que é aquela da teleologia interna, e se 

realizar sem a oposição entre subjetividade e objetividade, ou entre si mesmo e o meio de 

sua realização. Neste caso, portanto, é que podemos dizer que o conceito lógico em sua 

atividade de condução do método realiza a forma da teleologia interna, uma vez que é fim 

e meio de si mesmo e não se utiliza de um objeto exterior como uma ferramenta para a 

própria consecução de seus fins. É preciso ficar claro que é neste contexto específico, por 

conseguinte, que podemos fazer a aproximação entre os significados da teleologia 

subjetiva e do gérmen como impulso vivo – tal como o próprio Hegel ressalta no texto da 

“Ideia Absoluta” com o qual abri o presente tópico. Consequentemente, o conceito atua 

como o impulso que dá movimento e vida ao método e em sua atividade finalista, não 

possui consciência no sentido estrito do termo, do mesmo modo como não o possui o 

gérmen vivo como impulso das plantas.  
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Antes ainda de finalizar este tópico e seguir na análise sobre o segundo e terceiro 

momentos do método dialético, cabe ainda me debruçar sobre a interpretação de Susan 

Hahn a respeito da natureza do conceito na obra hegeliana. Conforme a autora, Hegel 

confere o significado de “vivo” ao conceito. Em suas palavras:  

 

Conceitos não são abstratos, estáticos, como coisas sem vida; são vivos, 

pulsantes, se autogeram perpetuamente em movimento. [Hegel] atribui 

ao conceito ‘vida’, ‘vida interna’, ‘vida imanente’, ‘essência viva’, ‘eu’, 

e mesmo ‘alma que move a si mesma’. Ele pensa que os conceitos 

(como os organismos naturais, os quais submetem-se ao crescimento, 

reprodução, autorrompimento e autorreparação) possuem um princípio 

interno que os conduz sob o desenvolvimento, autogeração, 

autorrompimento e revisão. A direção deste desenvolvimento segue um 

padrão teleológico, o qual exibe leis regulares que não explicadas de 

acordo com princípios e leis observáveis no nível das coisas 

inanimadas. Isso significa que os conceitos são menos como pedras e 

mais como nós (Hahn, 2007, p. 9).  

 

Esta interpretação de Hahn é bastante cara para a minha análise. Como podemos 

ver, segundo a autora, os conceitos possuem um princípio interno que os conduz e os 

mantém, assim como ocorre nos seres vivos. De fato, como expus ao longo deste tópico, 

a atuação meta-lógica do conceito hegeliano pode ser concebida à luz daquela do gérmen 

vivo das plantas e, neste sentido, seu percurso deve ser conhecido como um percurso 

teleológico ao modo da teleologia interna.  

Com efeito, não são poucos os exemplos pelos quais Hegel qualifica a atuação do 

conceito lógico como viva, autotélica e subjetiva. A questão que surge daí – e à qual não 

deixei de me referir já no início deste tópico – é se Hegel se refere assim aos conceitos 

em termos de figura de linguagem, ou se quer significar mais profundamente que sua 

Lógica como um todo possui um sentido marcadamente natural. Na visão de Susan Hahn, 

há duas alternativas para responder a esta questão. Segundo uma estratégia kantiana, só 

sabemos acerca dos seres vivos, dado que temos uma capacidade cognitiva que nos torna 

aptos a conhecer, ou melhor, a julgar a natureza, conforme o próprio Kant expõe na 

Crítica da Faculdade de Julgar. Todavia, daí não se segue que podemos atribuir uma 

essência viva objetiva aos conceitos; apenas poderíamos descrevê-los “como se” fossem 

vivos. Hegel claramente não segue esta estratégia de Kant, pois, para ele, ainda que o 

filósofo tenha retomado o significado da teleologia interna aristotélica e tenha descrito 

acertadamente os organismos vivos segundo este modelo, ele, entretanto, não atribuiu 

validade objetiva a esta descrição. Assim, permaneceu para Kant a questão se os seres 

vivos são em si mesmos autotélicos ou não. De maneira que, na visão de Kant, não se 
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poderia, de modo algum importar a descrição dos organismos vivos para o conhecimento 

de outros objetos.  

Neste contexto, segundo Susan Hahn, Hegel parece muito mais seguir a linha de 

Goethe. Conforme a autora, Goethe insiste para que nossas faculdades se tornem mais 

adequadas na tarefa de conhecer as unidades vivas existentes na natureza (Cf. Hahn, 2007, 

p. 10). Para Goethe, não há uma harmonia pré-estabelecida entre nossas capacidades 

cognitivas e a natureza; antes, nós é que devemos nos esforçar para conhecer os 

organismos vivos empiricamente. Neste sentido, os conceitos poderiam ser observados 

como vivos objetivamente e não “como se” fossem vivos. Em outras palavras: podemos 

atribuir um sentido vivo aos conceitos não apenas porque temos subjetivamente a 

capacidade de conhecer coisas que descrevemos “como se” fossem vivas, mas porque as 

conhecemos como tais, empiricamente. Susan Hahn afirma que Hegel no período de Jena 

foi profundamente influenciado pelo modelo orgânico-holístico de Goethe que possuía 

fortemente também uma metodologia empírica de análise da natureza (Cf. Hahn, 2007, 

p. 11).  

Ainda que eu não vá entrar aqui nos pormenores desta disputa Kant versus Goethe 

no que tange ao sentido atribuído por Hegel ao conhecimento dos organismos vivos e sua 

centralidade em relação à totalidade de seu sistema, é importante destacar mais uma vez 

que, para mim, nosso autor não simplesmente utiliza-se de metáforas para se referir à 

vitalidade de seu conceito lógico. Antes, a noção de vida possui uma importância holística 

no sistema de Hegel, de modo que, ainda que, estritamente falando, seja claro que os 

conceitos não são seres da natureza que se reproduzem e crescem, ele possuem, não 

obstante, um sentido marcadamente vivo e podem ser descritos e entendidos à luz de 

processos teleológicos próprios da natureza considerada objetivamente. É assim que, 

conforme Mabille, o sistema de Hegel é a vida do conteúdo, e o automovimento da vida 

e do sistema não é mecanismo inexorável, mas crescimento orgânico e liberdade. Em suas 

palavras: “A Ciência da Lógica é Darstellung [apresentação – J.S] da vida lógica, ela 

mesma” (MABILLE, Apud Silva, 2018, p. 116).    

Com efeito, desenvolvi toda esta explicação a fim de evidenciar o caráter vivo e 

autotélico do conceito subjetivo na condução e atualização do método dialético, em sua 

atividade meta-lógica, que é meu tema no presente tópico. Segundo a minha interpretação, 

o conceito atua como o princípio condutor subjetivo do sistema e esta sua atuação, além 

de subjetiva, é também eminentemente viva e teleológica.  

Retornando agora para a análise da atuação dialética do conceito lógico na 

condução do método, tenhamos em mente seu caráter vivo e teleológico subjetivo ao 
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passarmos para o segundo e terceiro momentos em questão: o momento da negatividade 

do conceito que superou a universalidade abstrata inicial analisada no tópico anterior.  

 

2.2.4 A negação autorreferente do conceito e a autogênese da subjetividade lógica na 

condução do método     

 

 Como vimos nos dois tópicos anteriores, o primeiro momento do método consiste 

na universalidade abstrata que possui dentro de si a afetação, ou a negatividade. Esta 

afetação aparece como uma cisão interior, a qual dá origem ao impulso do conceito lógico 

para ir adiante e passar ao segundo momento. Aqui temos, pois, como sabemos, o início 

efetivo do método dialético, ou melhor, temos o princípio de seu movimento. Assim como 

a descrição de Hegel acerca da universalidade abstrata própria ao início do método pode 

ser atribuído, estruturalmente, a todos os “primeiros momentos” dos diversos níveis 

categoriais, o segundo momento também diz respeito a todos os graus do sistema que se 

mostram como mediados, ou que relacionam o primeiro momento imediato com o 

terceiro.  

A negação da primeira imediatidade do movimento lógico é, mais precisamente, 

uma determinação e, neste sentido, o método hegeliano, como eu já disse, consiste em 

um método do determinar184. Esta determinação ocorre justamente pelo movimento do 

conceito e, neste sentido, podemos dizer, que ocorre, mais precisamente uma 

autodeterminação do conceito que se move como princípio absoluto ao método. Assim, a 

universalidade abstrata se determina, se diferencia, negando-se e passa, portanto, ao seu 

oposto. Neste movimento de autonegação e, portanto, de autodeterminação, surge o outro 

(Anderen) do algo (Etwas) inicial e, por conseguinte, o segundo momento está posto: o 

momento da particularidade185.  

Hegel afirma que encontramos nesta passagem tanto um sentido analítico, quanto 

sintético. Analítico porque a determinação do universal inicial é encontrada unicamente 

dentro dele. Mas, tal movimento é também sintético, dado que, pela determinação, o outro 

se põe como um diferente, como um particular frente ao universal inicial. Nas palavras 

                                                           
184 “A base de toda a determinidade é a negação (“omnis determinatio est negatio”, como diz Espinoza). O 

opinar, carente-de-pensamento, considera as coisas determinadas como somente positivas, e as sustenta sob 

a forma do ser. Como simples ser, contudo, nada a fazer, pois esse, como vimos antes, é o absolutamente 

vazio e, ao mesmo tempo, o carente-de-consistência” (Hegel, E, v. I, § 91, adendo).   
185 Este corresponde ao sentido geral e estrutural do desenvolvimento do método, mas, é claro, a cada nível 

categorial, temos uma especificidade de autodeterminação e de passagem para o momento particular, 

dependendo do conteúdo categorial em questão, ou seja, dependendo do conceito envolvido.  
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de Hegel: “Esse momento tanto sintético, quanto analítico do juízo186, através do qual o 

universal inicial se determina a partir dele mesmo como o outro de si precisa ser 

denominado o dialético” (Hegel, CL III, p. 320). Como bem sabemos, o momento 

dialético é então, por excelência, o momento do movimento, da passagem e da relação 

entre dois termos que apenas aparentemente assumem uma posição contraditória187. 

Afirma Hegel: “Se a consideração sem conceito fica parada na sua relação externa, 

isolando-as e deixando-as como pressuposições firmes, o conceito é, antes, o que fixa seu 

olhar nelas mesmas, move-as como sua alma e faz emergir sua dialética” (Hegel, CL III, 

p. 323).  

O momento da dialética é, para Hegel, o momento da relação entre dois termos: o 

primeiro e o segundo, o algo e o outro, ou o positivo e o negativo. Vejamos como Hegel 

o descreve: 

 

Esse é agora mesmo o ponto de vista designado anteriormente, segundo 

o qual um primeiro universal, considerado em si e para si, mostra-se 

como o outro de si mesmo. Apreendida de modo inteiramente universal, 

essa determinação pode ser tomada de tal modo que aqui o 

primeiramente imediato é posto como o mediado, relacionado a um 

outro, ou de tal modo que o universal é posto como um particular. O 

segundo que surgiu através disso é, portanto, o negativo do primeiro e, 

na medida em que levamos previamente em consideração o percurso 

ulterior, o primeiro negativo. O imediato, segundo esse lado negativo, 

sucumbiu no outro, mas o outro não é essencialmente o negativo vazio, 

o nada, que é tomado como o resultado habitual da dialética, mas é o 

outro do primeiro, o negativo do imediato; portanto, está determinado 

como o mediado – contém em geral a determinação do primeiro dentro 

de si. O primeiro está, assim, essencialmente também conservado e 

mantido dentro do outro (Hegel, CL III, p. 323).   

 

Nesta passagem, Hegel procura destacar que o segundo termo, ou segundo 

momento do método, mostra-se como o negativo, ou o outro em relação ao primeiro. 

Todavia, disso não se segue que estes momentos se encontrem em justaposição, um ao 

lado do outro, cada um em sua identidade fixa. Diferentemente, há uma mediação entre 

eles e, mais do que isso, como sustenta Hegel ‘o primeiro está, assim, essencialmente 

também conservado e mantido dentro do outro’. 

Hegel se utiliza aqui nesta passagem do texto da “Ideia Absoluta” de termos que 

dizem respeito tanto à “Doutrina do Ser”, quanto à “Doutrina da Essência” para retomar 

                                                           
186 Para Hegel, o juízo “é o conceito em sua particularidade, enquanto relação diferenciadora de seus 

momentos, que são postos como essentes-para-si, e ao mesmo tempo como idênticos cada um consigo, não 

um com o outro” (Hegel, E, v. I, § 166). O momento do juízo é o momento do autodesdobramento do 

conceito em dois; é o momento em que o conceito entra na existência. Como já disse, entretanto, neste 

trabalho eu não irei entrar na consideração da forma do juízo e do silogismo.  
187 Tratei da importância do movimento dialético para a consideração do método hegeliano no tópico 2.2.2.  
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e exemplificar melhor o que ele entende pelo momento negativo do método dialético. Na 

“Doutrina do Ser”, Hegel analisara a passagem do ser ao não-ser  e o resultado deste vir-

a-ser não foi o nada abstrato – como avalia o modo de pensar do entendimento – mas, 

antes, o ser-aí (Dasein), algo determinado. Este ser-aí possui sua determinação em si 

mesmo e também um limite. Hegel analisa a dialética do ser-aí como uma passagem do 

algo ao outro188. Hegel mostra aqui, desse modo, que a negação do primeiro termo está 

inscrita nele mesmo, como seu limite, como aquilo que, ainda que o defina, também o 

restringe. Esta negação não é fixa e intransponível, mas é movimento, é a passagem para 

o outro de si, para aquilo que falta ao algo – o que revela que o ‘Algo é em si o Outro de 

si mesmo’. Na “Doutrina da Essência”, por sua vez, Hegel fala na diferença (Unterschied) 

do positivo em relação ao negativo. Nesta parte da obra, temos mais do que a simples 

passagem do algo ao outro; trata-se de uma relação de oposição entre os termos 

envolvidos189. Já na “Essência” a relação dialética é mais complexa do que na “Doutrina 

do Ser”, pois que cada termo reflete-se no outro e só é para si idêntico, desde que refletido 

no outro; consequentemente, em sua relação recíproca de oposição, cada termo só é por 

meio do outro190.  

Como se vê, ainda que o momento dialético possua uma configuração lógica geral 

que o encerre, propriamente, como o momento da negação por excelência, ele se mostra 

e se atualiza em cada grau do sistema de maneia contextualizada. Não obstante, como 

estamos vendo, no texto da “Ideia Absoluta”, que por ora analiso mais especificamente, 

Hegel mescla suas considerações e empreende uma análise mais ampla deste momento 

da particularidade. Mais uma vez, vejamos suas palavras: 

 

Além disso, a segunda determinação, aquela negativa ou mediada é 

simultaneamente a determinação mediadora. Inicialmente, ela pode ser 

tomada como determinação simples, mas segundo a sua verdade, ela é 

uma relação; pois ela é o negativo, mas do positivo e inclui o mesmo 

dentro de si. Ela é, portanto, o outro não de algo frente ao qual ela é 

indiferente – assim não seria nem outro nem uma relação – mas sim é o 

outro em si mesmo, o outro de um outro; por isso ela inclui dentro de si 

seu próprio outro e é, assim, como a contradição, a dialética posta de 

si mesma (Hegel, CL III, p. 324; o grifo é meu).  

                                                           
188 Irei tratar desta dialética, me concentrando especificamente na questão da determinação da infinitude e 

idealidade, como determinações proto-subjetivas do conceito lógico, no próximo capítulo.    
189 “A diferença é em si a diferença essencial, o positivo e o negativo, assim que o positivo é de tal modo a 

relação idêntica para consigo, que não é o negativo; e este de tal modo é o diferente para si, que não é o 

positivo. Sendo cada um para si, enquanto não é o Outro, aparece cada um no Outro, e só é na medida que 

o Outro é. A diferença da essência é por isso a oposição, segundo a qual o diferente não tem frente a si o 

Outro em geral, mas o seu Outro, isto é, cada um tem sua própria relação só na sua relação ao Outro; só é 

refletido sobre si enquanto é refletido no Outro, e o Outro, do mesmo modo: cada um é assim seu Outro do 

Outro” (Hegel, E, v. I, § 119; o grifo é meu).  
190 Também irei tratar da reflexão e da ação recíproca no próximo capítulo.  



 

 

 

204 

   

O que Hegel destaca aqui em relação ao que já vimos atrás é que o segundo termo 

que surgiu da universalidade abstrata é o outro em si mesmo; é a pura alteridade, a 

particularidade. Assim, no momento anterior, temos a diferença apenas em si, na medida 

em que a universalidade abstrata possuía a negação internamente como sua afetação que 

a incomodava. A dimensão dialética do primeiro momento, portanto, “consiste no fato de 

que a diferença que ele contém em si, é posta dentro dele” (Hegel, CL III, p. 324). 

Entretanto, o segundo momento é a negação propriamente dita em sua máxima realização; 

é, portanto, ‘a dialética posta de si mesma’.  

Conforme Hegel, esta relação do negativo consigo mesmo, pela qual, ele é a 

própria negatividade em sua autorreferência, o outro de si mesmo, consiste na segunda 

premissa do movimento do método. Assim, “o negativo é tomado como o mediador, 

porque inclui dentro de si a si mesmo e o imediato do qual é a negação” (Hegel, CL III, 

p. 326). Com efeito, Hegel analisa o movimento total de seu método absoluto como um 

movimento silogístico, que é posto e conduzido pelo próprio conceito subjetivo. Neste 

contexto, enquanto o momento da negatividade para si equivale à segunda premissa, o 

momento da universalidade abstrata corresponde à primeira premissa. A conclusão deste 

silogismo é o terceiro momento, a singularidade especulativa.  

Conforme Hegel, o verdadeiro deve ser compreendido pela forma do silogismo e 

este, assim, como o juízo, deve ser concebido como o autodesdobramento do conceito 

subjetivo, porém, na medida em que o conceito retorna a si depois de ter se 

particularizado. Assim, na “Doutrina do Conceito”, depois de tratar do “Conceito” 

propriamente dito, como o universal por excelência, e do “Juízo” – que consiste na 

duplicação do conceito em sua particularidade – Hegel aborda o “Silogismo” – os três, 

juntos, compõem a parte “subjetiva” da “Lógica Subjetiva” que engloba ainda, depois, a 

“Objetividade” posta pelo conceito subjetivo mesmo. Segundo Hegel, o “silogismo é o 

fundamento essencial de todo o verdadeiro; e a definição do absoluto é, de agora em 

diante, que ele é o silogismo” (Hegel, E, v. I, § 181). Na visão hegeliana, o efetivo 

(Wirkliche) deve ser compreendido nos termos da autorrelação do silogismo: “o efetivo é 

um singular, que pela particularidade se eleva à universalidade, e se faz idêntico a si 

mesmo”. E ainda: “O efetivo é uno, mas é igualmente o dissociar-se dos momentos do 

conceito, e o silogismo é o percurso completo da mediação de seus momentos, pelos quais 

se põe como uno” (idem). Neste sentido, todo o real deve ser compreendido como a 

autorrelação da universalidade do conceito que, por meio de sua particularização como 

juízo que entra na existência, se põe efetivamente e silogisticamente em unidade consigo. 



 

 

 

205 

Nesta perspectiva, o desenvolvimento do método absoluto hegeliano não poderia ser 

diferente. Como movimento do conceito mesmo, o método é, pois, a autoposição do 

conceito que, primeiramente como universalidade abstrata, se particulariza pelo 

movimento dialético de determinação e negação na forma do juízo e, ao final, retorna 

sobre si como singularidade silogística especulativa. Ou seja, o próprio movimento do 

método conduzido pelo conceito é a auto-explicitação silogística dos momentos mesmo 

do conceito subjetivo em seus variados graus.   

 

O próprio conceito é inicialmente para nós tanto o universal que é em 

si quanto o negativo que é para si, bem como o terceiro que é em si e 

para si, o universal que perpassa todos os momentos do silogismo; mas 

o terceiro é a conclusão na qual o conceito é mediado consigo mesmo 

através da sua negatividade, com isso, está posto para si como o 

universal e o idêntico de seus momentos (Hegel, CL III, p. 327)191. 

      

Neste movimento silogístico, o conceito universal aparece como o subjetivo que 

conduz e põe a particularidade, retornando a si como singularidade concreta. Como o 

momento da particularidade é visto como o mediador, que inclui dentro de si a si mesmo 

e o primeiro imediato, ele consiste no momento da autorrelação negativa do conceito 

consigo mesmo. Hegel afirma que esta negatividade significa precisamente o ponto de 

virada do movimento do conceito no desenvolvimento do método, pois é a partir dela que 

todo o fluxo do silogismo metódico caminha. Podemos ler, portanto, a relação dialética 

do momento da particularidade como uma relação de autorreferência negativa, através da 

qual o conceito se relaciona consigo mesmo por meio do outro que foi negado por ele192. 

Nas palavras de Hegel: 

 

A negatividade considerada constitui o ponto de virada do movimento 

do conceito. Ela é o ponto simples da relação negativa consigo, a fonte 

íntima de toda atividade, de todo automovimento vivo e espiritual, a 

alma dialética que todo o verdadeiro tem nele mesmo e através da qual 

unicamente é o verdadeiro; pois unicamente sobre essa subjetividade 

                                                           
191 Também a relação teleológica que vimos no tópico anterior possui uma estrutura silogística. “A relação 

teleológica é o silogismo em que o fim subjetivo se conclui com a objetividade, que lhe é exterior, através 

de um meio-termo que é a unidade dos dois, enquanto atividade conforme-ao-fim; e que, enquanto 

objetividade posta imediatamente sob o fim, é o meio” (Hegel, E, v. I, § 206). O movimento finalista do 

conceito se dá em direção à ideia e neste movimento o conceito expõe e desenvolve seus momentos de 

universalidade, particularidade e singularidade. “Antes de tudo, temos o fim subjetivo, o qual, enquanto é 

o conceito para si essente, ele mesmo é a totalidade dos momentos-do-conceito. O primeiro desses 

momentos é o da universalidade idêntica consigo; por assim dizer, a água neutra primeira onde tudo está 

contido, mas nada está ainda separado. O segundo é a particularidade desse universal, pela qual ele recebe 

um conteúdo determinado. Enquanto esse conteúdo universal é posto mediante a ativação do universal, 

assim retorna esse através dele, a si mesmo, e se conclui junto consigo mesmo” (idem).  
192 Não temos aqui ainda a autorreferência absoluta, própria da ideia absoluta – de que tratei no tópico 2.1.3 

atrás. A ideia absoluta, como vimos, possui uma autorrelação absoluta, na medida em que inclui dentro de 

si retrospectivamente o saber e o conteúdo de todo o percurso do método empreendido pelo conceito  
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repousa o suprassumir da oposição entre o conceito e a realidade e a 

unidade que é a verdade (Hegel, CL III, p. 325; o grifo é meu).  

 

Esta passagem, para mim, é bastante emblemática, pois que, nela, encontro 

elementos importantes para a interpretação que venho desenvolvendo. Hegel mais uma 

vez destaca aqui que o conceito é a subjetividade que conduz o método. Em minha leitura 

o conceito pode ser observado como o princípio subjetivo ativo e vivo que subjaz a todo 

o sistema hegeliano e que constitui seu fundamento imanente e universal – como já 

destaquei. Como princípio subjetivo, é o conceito que conduz e desenvolve o método 

através de seu movimento dialético em sua atividade meta-lógica. Como Hegel afirma 

acima, o conceito em sua particularidade é a ‘relação negativa consigo’, ou seja, isso 

significa que ele possui uma estrutura subjetiva, interior, pela qual volta-se para dentro 

de si em uma autorreferência negativa. Esta autorreferência negativa significa que o 

conceito nega aquilo que o afeta; ou melhor, afirma-se por meio de sua particularidade e, 

assim, é a relação mediadora de si consigo mesmo, como estamos vendo. Por causa desta 

autorrelação negativa, ele é, como já vimos, o princípio e o impulso de todo o movimento 

e progresso do método e, afirma Hegel, de toda a realidade viva e espiritual. Assim, 

somente a partir de uma autorreferência negativa, o movimento pode ser; contrariamente, 

a partir de uma autoposição estática de afirmação, não haveria o devir. Se houvesse 

apenas a auto-afirmação da universalidade abstrata que nega tudo aquilo que é diferente 

de si e se põe como idêntica a si mesma, permaneceríamos no ser imóvel de Parmênides, 

ou no “eu=eu” de Fichte que excluem de si toda alteridade, na visão de Hegel. Ao 

contrário, para Hegel, a negatividade é imanente à universalidade, de modo que a 

particularidade é deduzida da própria universalidade idêntica. Desse modo, para Hegel, a 

estrutura subjetiva de autorreferência negativa do conceito é condição para que o 

movimento do pensar progrida. Em outras palavras, como Hegel não cansa de dizer: a 

oposição, ou a dialética é o impulso e a fonte íntima de toda a atividade193.  

A partir deste impulso, portanto, o movimento do pensar progride e o silogismo 

atinge sua conclusão, que é o terceiro momento do método, ou o momento da 

singularidade.  

 

O segundo negativo, o negativo do negativo, ao qual nós chegamos, é 

aquele suprassumir da contradição, mas tão pouco quanto a contradição, 

                                                           
193 Também no âmbito da Filosofia do Real Hegel irá analisar o movimento da vida do espírito e mesmo 

da vida animal a partir desta concepção de autorreferência negativa como um momento constituinte da 

subjetividade. O animal possui o impulso da mobilidade porque sente no interior de si uma contradição, ou 

seja, algo que o nega e que deseja suprimir. A dialética, portanto, como bem afirma Hegel, constitui a alma 

de toda a atividade (Cf. Hegel, E, v. III, § 381, adendo).   
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ele é um atuar de uma reflexão externa, mas sim é o momento mais 

interior e mais objetivo da vida e do espírito, através do qual é um 

sujeito, uma pessoa, algo livre (Hegel, CL III, p. 325; o grifo é meu).   

 

Este terceiro momento é o negativo do negativo e reestabelece a unidade positiva 

do primeiro momento. Ele é, pois, o positivo, o idêntico, o universal. Contudo, não temos 

mais aqui a imediatidade do primeiro momento; trata-se, antes, do universal concreto que 

possui dentro de si a mediação e a negação do segundo momento. Neste sentido, o terceiro 

momento consiste na unidade da imediatidade e da mediação, ou do positivo e do 

negativo. Por meio desta unidade, atinge-se uma autorrelação mais complexa do que a 

anterior, em que o conceito se relacionava consigo por meio de sua negatividade 

autorreferente. Como Hegel bem destaca na passagem citada acima, o momento da 

singularidade ‘é o momento mais interior e mais objetivo da vida e do espírito’. Hegel 

quer dizer aqui com o uso do termo “objetivo” que este momento é o mais verdadeiro, ou 

seja, é o que mais corresponde à verdade da subjetividade. Por isso, ele diz na sequência 

que é por este momento da universalidade concreta e mediada que temos o ‘sujeito, uma 

pessoa, algo livre’. Mais uma vez destaco esta passagem como também emblemática para 

a minha interpretação, pois que Hegel qualifica o terceiro momento lógico do método 

como aquele que carrega a conotação de ser um sujeito livre. É curioso, todavia, ressaltar 

que todos os momentos anteriores: o primeiro da universalidade abstrata e o segundo 

pertinente à autorreferência negativa do conceito também denotam uma forma da 

subjetividade. Contudo, Hegel sublinha o terceiro momento como aquele que define a 

subjetividade por excelência, dado que este momento caracteriza a estrutura de 

autorrelação mais acabada do sujeito. Por esta estrutura, o sujeito se põe inicialmente 

como uma universalidade livre194 e abstrata, mas possui internamente uma negatividade 

que o afeta como seu outro. Não obstante, o sujeito é, com efeito, propriamente, a unidade 

especulativa destas duas dimensões: ele é um universal que contém dentro de si uma 

particularidade e se afirma como unidade destes dois aspectos. É isso, precisamente, que 

configura a subjetividade em sua verdade singular.  

 

Mais precisamente, o terceiro é o imediato, mas através da 

suprassunção da mediação, é o simples através do suprassumir da 

diferença, é o positivo através da suprassunção do negativo, é o conceito 

que se realiza através do ser-outro e, através da suprassunção dessa 

realidade, juntou-se consigo e estabeleceu sua realidade absoluta, sua 

simples relação consigo. Esse resultado é, por conseguinte, a verdade. 

(...) Assim como o inicial é o universal, assim o resultado é o singular, 

                                                           
194 A liberdade, como veremos, constitui uma determinação essencial para compreendermos a subjetividade 

do conceito.  
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o concreto, o sujeito; o que aquele é em si, este é igualmente para si, o 

universal está posto no sujeito (Hegel, CL III, p. 327; o grifo é meu).  

 

 

O terceiro momento, pois, é uma unidade; porém não em repouso. Ele não consiste 

simplesmente na justaposição da universalidade abstrata com a mediação negativa. De 

outro modo, ele “é o movimento e a atividade que se medeiam a si mesmos” (idem), ele 

é, como afirmado na passagem acima, a constante suspensão dos momentos anteriores. 

Assim, a conclusão do silogismo é o sujeito concreto, o conceito que volta-se para si e 

que percorreu todos os momentos anteriores. O silogismo, portanto, é o movimento de 

auto-atualização do conceito como negatividade que volta-se para si idêntica.  

Cumpre destacar aqui, com base nestas considerações, que a subjetividade, para 

Hegel, não se define de um modo único, a partir de uma estrutura pronta e imóvel. Antes, 

como abordarei no próximo capítulo, a estrutura subjetiva do conceito – que se autogera 

pelo curso do movimento metódico da Lógica – se dá em três níveis, ou segundo três 

aspectos que se inter-relacionam: o primeiro, o nível da universalidade abstrata, onde o 

conceito se autorrelaciona sem mediação, como pura imediatidade; o segundo nível, é 

precisamente este da autorreferência negativa, ou o momento da particularidade, em que 

a subjetividade se relaciona por meio do outro que contém internamente e, enfim, o 

terceiro nível é aquele da singularidade concreta, ou especulativa, em que há uma 

automediação positiva e a negação daquilo que anteriormente era o negativo. Esta 

estrutura do conceito subjetivo (universalidade, particularidade e singularidade) – apesar 

de ser explicitada especificamente na “Doutrina do Conceito”, onde Hegel trata da 

definição da subjetividade lógica – vai se pondo e atualizando-se formalmente em todos 

os níveis do sistema, que se afirmam como momentos constituintes do desenvolvimento 

do método, como estamos vendo. Pois, uma vez que é o conceito mesmo o propulsor do 

método e aquele que põe o conteúdo e a forma do sistema através de seu movimento 

dialético, ele nada mais atualiza em seu percurso do que a si mesmo, a sua própria 

natureza. Desse modo, na condução do método, encontramos a cada nível do sistema (nos 

diversos graus da “Doutrina do Ser” e da “Doutrina da Essência”, por exemplo) seus 

momentos formais – universalidade, particularidade e singularidade – que correspondem 

à própria natureza do conceito. O percurso lógico do método é, pois, neste sentido, uma 

auto-exposição do trabalho do conceito de gerar e efetivar a sua própria natureza 

subjetiva, enquanto põe e gera o sistema. Assim, como já apontei antes, o conceito 

subjetivo em sua trajetória meta-lógica mostra-se (a) como o princípio universal e 

subjetivo do sistema, mas, além disso (b) gera e atualiza sua própria natureza subjetiva 

como o universal que medeia sua particularidade, afirmando-se como singularidade 
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efetiva. Mas, é preciso deixar bem claro: nos diversos graus da Ciência da Lógica em que 

o conceito se desenvolve, sua natureza subjetiva ainda que esteja sendo atualizada e 

mostrada em suas dimensões formais de universalidade, particularidade e singularidade, 

não se explicita ainda em sua forma mais acabada. A cada grau do desenvolvimento do 

método, nos diversos pontos da “Doutrina do Ser” e “Essência”, o conceito – 

implicitamente, ou seja, em um sub-texto – vai conquistando mais subjetividade, volta-

se cada vez mais para dentro de si até atingir sua natureza como conceito subjetivo e, 

enfim, como ideia absoluta, saber de si absolutamente como subjetividade. Neste 

contexto, a progressão do método se mostra como um enriquecimento do próprio 

conceito.  

 

O enriquecimento progride na necessidade do conceito, é sustentado 

por ele e cada determinação é uma reflexão dentro de si. Cada novo 

estágio do ir para fora de si, quer dizer, da determinação ulterior, é 

também um ir para dentro de si, e a extensão maior é igualmente 

intensidade mais elevada. O mais rico é, portanto, o mais concreto e o 

mais subjetivo, e aquilo que se retira na profundidade mais simples é o 

mais poderoso e o mais pervasivo. O cume mais alto, mais agudo, é a 

personalidade pura, que unicamente através dialética absoluta, que é sua 

natureza, inclui e sustenta tudo dentro de si, porque ela se torna o mais 

livre – a simplicidade que é a primeira imediatidade e universalidade 

(Hegel, CL III, p. 331).    

 

A minha tese é, portanto, que no percurso do método, que é conduzido pelo 

conceito subjetivo em sua atividade dialética meta-lógica, o próprio conceito vai se 

gerando e moldando sua natureza subjetiva, ainda que isso esteja se dando de modo 

implícito e que só se torne explícito ao final do percurso. A Ciência da Lógica de Hegel, 

dessa maneira, pode ser lida como a exposição do trajeto de autodedução, ou autogênese 

da subjetividade lógica; donde o próprio Hegel afirma que o ‘ir para fora de si’, ou seja, 

o progredir do método é também ‘um ir para dentro de si’ e, assim, cada determinação é 

também uma ‘reflexão para dentro de si’ do próprio conceito, de modo que todo este 

percurso é uma intensificação do processo de subjetivação. Todavia, cabe destacar que 

este ‘ir para dentro de si’ a que Hegel se refere consiste, propriamente, em um processo 

de interiorização, mas não no sentido de um interior em simples oposição ao exterior. Ou 

seja, não se trata de um interior no sentido de um “lugar”, um espaço interno, mas 

enquanto um movimento de suspensão do outro e do externo e de afirmação de sua 

autorreferência. A interioridade subjetiva do conceito é, desse modo, um movimento 

negativo de reflexão autorreferente e não simplesmente a interioridade, por exemplo, da 
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“Doutrina da Essência”, que se inscreve no âmbito da relação entre essência e aparência 

e se mostra apenas como determinação de forma (Cf. Hegel, E, v. I, § 138, § 139, § 140).   

Com efeito, o que ocorre é que tanto no “texto da superfície”, quanto no “sub-

texto”, encontramos, em minha opinião, este processo autotélico de formação da 

subjetividade lógica conceitual. No “sub-texto”, onde temos a forma do método e a 

atividade meta-lógica do conceito, nos deparamos com uma autogênese formal, onde cada 

momento do método (universal, particular e singular) corresponde a momentos da própria 

natureza do conceito e estes momentos se estruturam em modos cada vez mais complexos 

e subjetivos, como vimos na última passagem citada. Assim, no “sub-texto” temos a 

forma do método, a armação interna móvel da Lógica e cada momento conceitual desta 

forma – o momento da universalidade, particularidade e singularidade – diz respeito a 

uma determinação categorial do pensamento. As minhas análises sobre o método 

empreendidas neste tópico e nos anteriores concentrou-se sobre o significado deste “sub-

texto”. Não me centrei, portanto, sobre as categorias lógicas enquanto tais, onde também 

podemos encontrar conteúdos subjetivos e formas de autorreferência que se mostram 

como determinações subjetivas primárias. No nível do “texto de superfície” nos 

deparamos também, portanto, com um processo de autogênese da subjetividade 

conceitual. Neste sentido, no próximo capítulo, irei abordar algumas categorias lógicas 

que considero como “proto-subjetivas” para situar este processo autotélico da 

subjetividade lógica no que diz respeito mais especificamente ao seu conteúdo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 3 - A AUTOGÊNESE CATEGORIAL DO CONCEITO E A 

CONCEPÇÃO ESPECULATIVA DE HEGEL SOBRE A SUBJETIVIDADE 

LÓGICA 

 

 

Não: devagar. 

Devagar, porque não sei 

Onde quero ir. 

Há entre mim e os meus passos  

Uma divergência instintiva. 

Há entre quem sou e estou 

Uma diferença de verbo 

Que corresponde à realidade. 

 

Devagar... 

Sim, devagar... 

Quero pensar no que quero dizer 

Este devagar... 

Talvez o mundo exterior tenha pressa    

demais. 

Talvez a alma vulgar queira chegar mais 

cedo. 

Talvez a impressão dos momentos seja muito 

próxima... 

 

                                          Fernando Pessoa 

 

 

 

 

Neste capítulo, irei tratar sobre a autogênese categorial do conceito subjetivo. Isso 

significa que vou abordar as categorias que antecedem o conceito lógico como “proto-

subjetivas” e que serão constitutivas da estrutura especulativa do conceito. No capítulo 

anterior, tratei sobre a autogênese formal do conceito. Pudemos observar como o conceito 

lógico subjetivo se autogera desde o início vazio da Lógica por um movimento dialético 

em que ele próprio aparece como o condutor do método e, nesta condução, se auto-

atualiza enquanto universalidade, particularidade e singularidade, compondo todos os 

momentos da obra. Este processo genético abordado no capítulo 2 configura, como eu 

disse, uma gênese formal e que pode ser considerada isoladamente das determinações 

constitutivas do conceito que formarão sua estrutura subjetiva absoluta. É preciso 

destacar, no entanto, que, em Hegel, forma e conteúdo, ou método e pensar não são, de 

fato, separados, como sabemos. Desse modo, analiso isoladamente as duas faces da 
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autogênese do conceito apenas à título de clarificação da explicação. Elas, entretanto, no 

todo da obra, se auto e inter-permeiam formando toda a trama de desenvolvimento do 

pensamento puro que, enquanto conceito livre, se autoconstitui, ou melhor, se autogera, 

até voltar-se absolutamente para si como ideia absoluta e pôr a realidade a partir de si.  

Assim, neste capítulo, empreenderei uma análise de conteúdo, ou seja, irei abordar 

aquelas categorias pertinentes à “Doutrina do Ser” e à “Doutrina da Essência” que 

considero como constitutivas geneticamente da subjetividade lógica. Estas categorias são: 

as categorias de infinitude e idealidade do ser-para-si da “Doutrina do Ser”; a categoria 

da reflexão, da “Doutrina da Essência” e ainda a categoria da “necessidade absoluta” 

também da “Doutrina da Essência”; além das determinações categoriais que constituem, 

como Hegel o diz explicitamente, a gênese imediata do conceito subjetivo, a saber, a 

relação de substancialidade, de causalidade e ação recíproca da substância. 

 Considero tais categorias sob um triplo aspecto: (1º) como categorias “proto-

subjetivas”, ou seja, apesar de situarem-se no interior da “Lógica Objetiva”, elas abarcam 

já um movimento de autorreferencialidade radical e, nesta medida, fundam, ainda que de 

modo incipiente, o âmbito da interioridade autorrelacionada. Assim, irei analisar cada 

uma destas categorias, procurando observar sobretudo em que medida elas podem ser 

consideradas em sua configuração como subjetivas, ou seja, como carregando e 

antecipando já, em seu interior, o aspecto da autorreferencialidade interna e mediada da 

subjetividade lógica – ainda que de modo primitivo, ou em si. Em (2º) lugar, analiso estas 

categorias como determinantes para a organização estruturante posterior do conceito 

subjetivo. Para mim, algumas destas categorias são conservadas em alguns aspectos e re-

significadas, ou melhor, são re-contextualizadas no interior do conceito lógico. Desse 

modo, procurarei apontar também, ao final, para a profunda concretização que operam ao 

se realizarem depois no interior da natureza absoluta do conceito. 

O fato destas categorias serem determinantes para a organização especulativa 

posterior do conceito subjetivo, não quer dizer, entretanto, que elas sejam simplesmente 

retomadas, ou repetidas depois na “Lógica Subjetiva” em sua forma original. O que 

ocorre, de outro modo, é que tais categorias se adéquam ao momento sistemático a que 

pertencem – à “Lógica Objetiva” – e se mostram como proto-subjetivas, na medida em 

que carregam determinados aspectos de autorreferencialidade que já antecipam ou 

aludem à organização absoluta do conceito lógico. Todavia, elas irão se desenvolver de 

maneira mais radical no âmbito da “Lógica Subjetiva”, se concretizando mais 

profundamente no interior da totalidade conceitual. Tal é o caso das categorias de 

infinitude e idealidade da “Doutrina do Ser” e também da categoria de reflexão da 
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“Doutrina da Essência”. No conceito de ser-para-si, temos o surgimento da determinação 

da infinitude que, juntamente com aquela da idealidade, são absolutamente fundamentais 

para Hegel circunscrever sua definição de Idealismo Absoluto e, consequentemente, sua 

ideia de uma subjetividade absoluta autorreferente. O conceito de reflexão, por sua vez, 

consiste na forma básica da autorrelação subjetiva, pela qual, o conceito, em sua 

existência absoluta, refere-se a si, mediando todos os seus momentos como determinações 

totais de sua unidade e identidade orgânica. Em minha visão, tais determinações 

categoriais constituem, pois, caraterísticas fundamentais da configuração do conceito, 

ainda que tenham sido deduzidas e explicitadas anteriormente na “Lógica Objetiva”. Irei 

mostrar, portanto, como estes momentos categoriais – o momento do ser-para-si (com as 

determinações de infinitude e idealidade) e aquele da reflexão absoluta – já se organizam 

e afirmam de modo tal que fundam, de modo incipiente, o âmbito da interioridade 

autorreferente e como serão re-significados depois no conceito especulativo absoluto.    

Mas, há também um (3º) olhar que dirigirei para este processo genético categorial. 

Pois, há aquelas categorias que, a meu ver, compõem o movimento de gênese do conceito 

subjetivo, na medida em que constituem aspectos a serem suspensos e profundamente 

transformados pela autorrelação conceitual. Aqui, apenas à título de clarificação, tratar-

se-ia de um processo genético mais negativo, haja vista que ocorre uma superação, 

enquanto que em relação às categorias aludidas acima (infinitude, idealidade e reflexão), 

podemos dizer que ocorre um processo genético mais positivo, onde fundamentalmente 

se assimila, ou se conserva estes conteúdos, re-contextualizando-os no interior da 

totalidade conceitual195. Assim, na categoria da “necessidade absoluta” da “Doutrina da 

Essência” temos o conceito em si, pois que ela funda uma autorrelação totalizante e até 

mesmo autodeterminante entre suas partes. Todavia, este modo de relação é cego, ou seja, 

não é para si, de modo que o conceito subjetivo suspende esta relação e a realiza de modo 

livre e profundamente mediado, como veremos. A necessidade absoluta, ainda que 

configure já uma forma proto-subjetiva de relação, pode ser vista como a contraposição 

                                                           
195 É a atuação dialética do próprio conceito subjetivo que conduz também este processo de gênese 

categorial da subjetividade lógica. Por isso, claro, trata-se, também aqui, de uma autogênese, ou de um 

processo circular de encontro do conceito consigo mesmo, dado que o conceito está implicitamente atuando 

como o motor teleológico deste processo, como vimos atrás. Nesta condução, temos um triplo movimento, 

próprio do atuar suspensivo do conceito. Ou seja, temos aqui um movimento de negação, de conservação 

e de elevação – tal como é expresso pelo termo aufheben. Mas, para mim, quando se trata das determinações 

categoriais da infinitude, idealidade e reflexão, penso que frisa-se muito mais o movimento de conservação 

do que aquele de negação de tais categorias, dado que elas “contribuem” mais positivamente com a 

autogênese do conceito, sendo retomadas radicalmente e re-contextualizadas no interior do conceito. 

Enquanto que em relação às categorias da necessidade absoluta, relação de causalidade e ação recíproca, o 

acento está mais no movimento de negação, dado que o conceito subjetivo supera profundamente o modo 

de relação em que vige a necessidade e instaura o terreno da liberdade, como veremos.   
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do movimento de liberdade do conceito. E, enfim, há, ainda, a gênese imediata do 

conceito, que ocorre a partir da substância. Chamo este processo final de “parto” do 

conceito, pois que é por ele que, finalmente, o conceito subjetivo suspende a identidade 

imediata da substância e vem à luz, atualizando sua natureza subjetivo-especulativa de 

modo livre.   

A exposição genética deste capítulo, por conseguinte, versa não sobre a “gênese 

histórico-filosófica” do conceito hegeliano de subjetividade lógica (como foi o caso no 

capítulo 1) e nem sobre a autogênese dialético-metodológica do conceito subjetivo (que 

se deu no capítulo 2), mas sobre as “proto-formas” subjetivas e sobre as determinações 

genético-constitutivas do conceito subjetivo que devem ser recontextualizadas, ou 

suspensas pelo próprio conceito. Resumidamente, podemos dizer que este capítulo trata 

do aprofundamento do processo de subjetivação que ocorre na Ciência da Lógica de 

Hegel desde o ser-para-si da “Doutrina do Ser” até o parto do conceito a partir da 

substância na passagem da “Essência” para o “Conceito”, onde temos, enfim, a auto-

afirmação da natureza absoluta do conceito subjetivo.  

 

3.1 O ser-para-si como proto-forma do conceito subjetivo: idealidade e infinitude     

 

Em sua “Doutrina do Ser”, como sabemos, Hegel aborda primeiramente o 

conceito de ser, como aquele que é imediato e indeterminado. No parágrafo 86 de sua 

Lógica da Enciclopédia, Hegel afirma que o “Ser pode ser determinado como Eu=Eu, 

como a absoluta indiferença ou identidade etc.” (Hegel, E, v. I, § 86). Hegel faz uma 

referência aqui ao princípio fichtiano não somente porque trata-se do primeiro conceito 

de seu sistema, mas também porque ele concebe a forma de seu primeiro conceito, o de 

ser, de certo modo, analogamente à fórmula fichtiana em questão. Ora, como vimos no 

primeiro capítulo, a Doutrina da Ciência de 1794 de Fichte foi uma obra muito importante 

no contexto de discussão do Idealismo Alemão e, mais do que isso, Hegel foi fortemente 

tocado pela definição fichtiana acerca da subjetividade. Neste sentido, alguns autores 

chegam mesmo a afirmar, como vimos, que a própria estrutura do método hegeliano pode 

ser lida à luz do encadeamento dos três primeiros princípios desenvolvidos por Fichte em 

sua Doutrina da Ciência196.  

Mas, para além desta relação análoga com o encadeamento dos princípios 

fichtianos que pode ser feita no âmbito da metodologia hegeliana, é curioso voltar nosso 

                                                           
196 Ver nota 135, p. 148.  
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olhar para o fato de que o próprio Hegel se refere explicitamente ao primeiro princípio de 

Fichte no início de sua Lógica da Enciclopédia. Ora, já sabemos que, para o nosso autor, 

o eu não pode ser tomado como o fundamento do sistema e que Hegel critica Fichte por 

ter assumido esta posição197. Não obstante, o início do sistema hegeliano é equiparado à 

fórmula do eu=eu, ou melhor, o próprio ser, na visão de Hegel pode ser determinado como 

eu=eu, na medida em que a fórmula fichtiana pode ser interpretada como a pura 

identidade imediata.  

 

Se [o] Eu=Eu ou também a intuição intelectual for tomada 

verdadeiramente como só o primeiro, nessa imediatez pura não é outra 

coisa que [o] ser; assim como, inversamente, o puro ser, enquanto não 

é mais esse abstrato, mas o que em si contém a abstração, é puro pensar 

ou intuir (Hegel, E, v. § 86; o grifo é meu). 

 

Como sabemos, para Hegel, o primeiro conceito não deve conter dentro de si 

nenhuma relação mediada e, desse modo, é a pura identidade sem mediação. Tal 

caracterização, na visão de Hegel, cabe tanto à pura relação eu=eu, quanto ao ser 

propriamente dito. Mas, apesar desta similaridade, é o ser – e não o eu – que constitui, de 

fato, para Hegel, o começo do filosofar e isso não se dá arbitrariamente, mas está inscrito 

no puro elemento do pensar.  

 

Quando se começa a pensar, não temos outra coisa que o pensamento 

em sua carência-de-determinação, pois para a determinação já se requer 

um e um Outro. O carente-de-determinação, como temos aqui, é o 

imediato, e não a mediatizada carência-de-determinação. (...). Ora, [é] 

isso [que] chamamos o ser. O ser não pode ser sentido, nem intuído, e 

nem representado; mas é o pensamento puro e, como tal, constitui o 

começo (Hegel, v. I, § 86, adendo 1).  

 

Como já vimos nas análises antecedentes, para Hegel, o início não pode conter 

nenhuma pressuposição, de modo que não pode ter o sujeito como o seu fundamento. 

Neste sentido, o ser é que, verdadeiramente, consiste no primeiro pensamento do curso 

do pensar filosófico, dado que é absolutamente imediato e indeterminado. Ora, mas se é 

assim, por que, então, Hegel faz uma alusão à fórmula fichtiana do eu=eu no início de sua 

Lógica e por que afirma que o ser possui a determinação do eu=eu? Podemos ponderar 

que tal alusão se dá apenas a título de uma comparação, já que, tanto no caso da obra de 

Hegel, como na fichtiana, se trata do início do filosofar. E, além disso, como estamos 

vendo, para Hegel, tanto o ser, como a pura identidade do eu, conservam a mesma 

                                                           
197 Ver a discussão do tópico 1.5.2, “A Interpretação Hegeliana do Princípio Absoluto de Fichte”.   
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estrutura abstrata e imediata. No entanto, mais do que uma simples “comparação de 

começos”, penso que Hegel refere-se ao primeiro princípio fichtiano, pois que em sua 

“Doutrina do Ser”, ele irá retomar e explicitar mais profundamente o que entende por 

subjetividade, deslocando sua compreensão deste sentido inicial do eu como o 

fundamento do sistema.  

Assim, a temática da subjetividade será re-significada no interior do próprio 

desenvolvimento imanente do argumento hegeliano na sequência da “Doutrina do Ser” e 

a estrutura inicial do eu não carregará o sentido da pura imediatidade, como em Fichte, 

mas se afirmará como a verdadeira infinitude, como ser-para-si que contém em si a forma 

basilar da subjetividade do conceito. Neste sentido, minha interpretação a esta altura do 

argumento é que na “Doutrina do Ser”, Hegel já desenvolve a forma primária daquilo que 

entende por subjetividade. Como veremos, a forma básica da subjetividade é que ela é 

configurada por uma internalidade, tendo suspendido sua posição exterior como ser-aí. 

Esta interioridade, no entanto, não significa uma imediatidade, algo pronto, ou estático, 

ou uma determinação de forma, mas é, fundamentalmente, autorreferente, ou seja, possui 

uma reflexão mediada como aquilo que perfaz e que funda seu próprio interior198. O ser-

para-si se constituirá nestes parâmetros, ainda que não apresente a forma mais 

desenvolvida da interioridade autorreferente. Além disso, o ser-para-si já contém as 

determinações da infinitude e da idealidade, que são propriamente desenvolvidas também 

no conceito subjetivo, como veremos.   

                                                           
198 Como apontei no final do capítulo anterior, Hegel analisa o conceito de identidade na “Doutrina da 

Essência”. Sua abordagem sobre este conceito se insere no âmbito das discussões do capítulo sobre o 

“Fenômeno”. Hegel afirma: “O interior é o fundamento, tal como ele é, enquanto pura forma de um lado 

do fenômeno e da relação – a forma vazia da reflexão-sobre-si. A ela se contrapõe a existência, como o 

exterior, igualmente enquanto é a forma do outro lado da relação, com a determinação vazia da reflexão-

sobre-Outro” (Hegel, E, v. I, § 138). Aí, o interior aparece como uma determinação-de-forma da essência. 

Mas, neste tipo de consideração, concebe-se a interioridade (Innerlichkeit) como fixamente em oposição à 

exterioridade (Äusserlichkeit), como o fundamento de sua verdade – porém, segundo Hegel, de modo 

distinto, ambos devem ser pensados não em oposição fixa, mas em unidade, como efetividade (Wirklicheit). 

A antiga compreensão acerca da alma, pensava-a, por exemplo, como a essência, o interior, em relação ao 

corpo. Todavia, para Hegel, “é um erro habitual da reflexão tomar a essência como algo simplesmente 

interior. Se tomada simplesmente assim, então essa consideração é também uma consideração puramente 

exterior, e essa essência é a abstração exterior vazia” (Hegel, E, v. I, § 140). Desse modo, para Hegel, neste 

sentido, mesmo o conceito, considerado como subjetividade lógica, é tanto o interior, quanto o exterior, na 

medida em que é, por exemplo, exterior ao ser sensível. Não obstante, devemos considerá-lo como 

interioridade, uma vez que ele reflete-se sobre si e afirma-se em autorreferência, instaurando, pois, um 

modo de autorrelação interiorizada, que possui a exterioridade como sua mediação, como veremos, e, nesta 

medida, o conceito é também unidade efetiva (wirklich) do interior com o exterior. Esse processo de 

interiorização, como apontei, ocorre inicialmente a partir do ser-para-si, através da determinação de 

idealidade, e, depois, por meio das determinações da reflexão da própria “Doutrina da Essência”. Pela 

análise destes momentos lógicos, poderemos ver que a interioridade do conceito se funda, 

progressivamente, como absoluta autorreferência, ou seja, a partir de um movimento lógico de suspensão 

ideal da exterioridade até tornar-se absoluta universalidade na “Doutrina do Conceito” propriamente dita, 

onde sua interioridade subjetiva se mostrará, portanto, como muito distinta de uma interioridade 

considerada simplesmente como a determinação da forma da essência.  
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Antes de nos atermos, entretanto, na análise desta estrutura proto-subjetiva do ser-

para-si e verificar como Hegel apresenta pela primeira vez sua incipiente concepção 

especulativa acerca da autorreferencialidade na Lógica, convém primeiramente 

direcionarmos nosso olhar, em linhas gerais, para a caracterização do ser-aí (Dasein). É 

importante nos atermos à proximidade sistemática da categoria do ser-aí com a do ser-

para-si, pois que pretendo mostrar a diferença de posição entre os dois conceitos no que 

tange ao aspecto da relacionalidade de cada um deles. O ser-aí, como veremos, é 

exterioridade e intensa relação com o outro e, por isso, é finitude. O ser-para-si, ao 

contrário, é autorrelação, é reflexividade no interior de si mesmo e, assim, infinitude. 

Desse modo, é precisamente na passagem da categoria do ser-aí ao o ser-para-si que se 

processa a dialética do finito e do infinito e o ser-para-si, dessa maneira, surge de modo 

imanente como a autorrelação verdadeira e infinita que suspende idealmente a finitude do 

ser-aí em seu interior, se pondo, pois, como interioridade autorreferente. Vejamos.   

 

3.1.1 A finitude do ser-aí (Dasein) e seu perecimento na infinitude  

 

O ser-aí significa inicialmente “ser em um certo lugar”, ou seja, é o ser no modo 

da exterioridade. Contudo, como Hegel nos deixa claro, “a representação do espaço não 

pertence ao que está tratado aqui” (Hegel, CL I, p. 114). Assim, Hegel irá tratar 

inicialmente do ser-aí segundo sua determinidade (Bestimmtheit), enquanto qualidade. 

“A determinidade assim isolada por si, como determinidade que é, é a qualidade, - um 

inteiramente simples, imediato” (Hegel, CL I, p. 115). A base de toda a determinidade, 

segundo Hegel, na linha de Espinosa, é a negação (“omnis determinatio est negatio”).  

Contudo, a negação de que se trata no ser-aí não é ainda uma negatividade 

imanente que constituiria a própria relação do ser-aí consigo mesmo. Antes, a negação 

vigente no ser-aí é fruto do nada refletido no interior de sua unidade. “Assim, o nada, 

como o determinado de uma determinidade, é igualmente um refletido, uma negação 

[Verneinung]” (Hegel, CL I, p. 115; o grifo é meu). Aqui é preciso considerar, segundo 

Hegel, que esta negação (Verneinung) qualifica o ser-aí, dando-lhe uma determinidade. 

Neste sentido, afirma Hegel, a negação confere ao ser-aí uma realidade. “A realidade é 

qualidade, ser-aí; com isso, ela contém o momento do negativo e é somente por causa 

disso que o determinado ela é” (Hegel, CL I, p. 116)199. 

                                                           
199 O sentido de “realidade” (Realität) aqui se difere do real que Hegel considera mais à frente como a 

correspondência verdadeira com o seu conceito. “Mas além disso também se costuma falar da realidade 

ainda em outro sentido, e entender assim que Algo se comporta de acordo com a sua determinação 
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 Esta realidade da negação do ser-aí configura, pois, seu limite (Grenze). 

“Negação, em geral, é igualmente uma qualidade, mas que vale como uma falta, 

determina-se ulteriormente como limite, barreira” (Hegel, CL I, p. 115). O limite deve ser 

entendido inicialmente como aquilo que delimita o ser-aí, ou seja, como aquilo que o 

determina, especificando-o. “No ser-aí, a negação é ainda imediatamente idêntica com o 

ser; e essa negação é o que chamamos limite. Somente em seu limite e por seu limite, 

Algo é o que é. Não se pode, assim, considerar o limite como simplesmente exterior ao 

ser-aí; mas, antes, o limite atravessa o ser-aí inteiro” (Hegel, E, v. I, § 92, adendo).  

O limite contém em si, entretanto, uma contradição e, assim, se mostra como 

dialético, dado que “constitui, de um lado, a realidade do ser-aí; e de outro lado é sua 

negação. Além disso, o limite, enquanto é a negação do Algo, não é um nada abstrato em 

geral, mas um nada essente, ou seja, aquilo que chamamos um Outro” (idem; grifo meu). 

Assim, o limite tanto configura e determina o ser-aí, na medida em que o qualifica, 

quanto, por outro lado, o nega no sentido de diferenciá-lo de outros seres. 

Consequentemente, a realidade do ser-aí é, por si só, finita, dado que sua determinidade 

depende de sua relação negativa e limitativa com outros seres. Assim, Hegel nos deixa 

claro: o outro não é um ser que nós podemos encontrar isoladamente, de modo que 

poderíamos pensá-lo sem o algo – e, do mesmo modo, o algo não pode ser pensado sem 

o outro; antes, o “Algo é em si o Outro de si mesmo, e o limite do Algo se lhe torna 

objetivo no Outro” (Hegel, E, v. I, § 92).  

Por esta razão, Hegel afirma que o ser-aí, como algo, é essencialmente finito, dado 

que sua natureza não depende de si somente, mas relaciona-se fundamentalmente com o 

seu não-ser, que é o outro. Neste contexto, na grande Lógica, Hegel assim nos define a 

natureza da finitude: 

 

Se nós dizemos a respeito das coisas que elas são finitas, entende-se 

com isso que elas não têm apenas uma determinidade, a qualidade não 

apenas como realidade e determinação que é em si, que elas não são 

meramente limitadas -, elas ainda têm, assim, ser aí fora do seu limite -

, mas que, antes, o não ser constitui a natureza delas, o ser delas. As 

coisas finitas são, mas sua relação consigo mesmas, é que elas se 

relacionam negativamente consigo mesmas, precisamente nessa 

relação consigo mesmas, elas se propelem além de si, além do seu ser. 

Elas são, mas a verdade desse ser é o fim delas. O finito não se altera 

                                                           
essencial, ou com o seu conceito. Assim, por exemplo, quando se diz: ‘É uma ocupação real’, ou: ‘É um 

homem real’, aí não se trata do ser-aí exterior, imediato, mas antes do acordo de um essente-aí com seu 

conceito” (Hegel, E, v. I, § 91, adendo; o grifo é meu). Na grande Lógica, com efeito, Hegel fala que o 

termo “realidade” é uma palavra polissêmica, porque é usada com significados diversos. Ela pode significar 

o simples ser-aí exterior, mas pode também referir-se à efetividade (Wirklichkeit), ou seja, à realidade 

própria do conceito (Cf. Hegel, CL I, p. 116). Aqui na “Doutrina do Ser” a realidade possui uma conotação 

qualitativa e diz respeito à determinação exterior e imediata do ser.        
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apenas como algo em geral, mas ele perece e não é meramente possível 

que ele pereça, de modo que ele também poderia ser sem perecer. Mas 

o ser das coisas finitas como tal é ter o germe do perecer como seu ser 

dentro de si; a hora do nascimento delas é a hora da sua morte (Hegel, 

CL I, p. 134; o grifo é meu).    

  

A finitude, portanto, significa que o ser é completamente dependente, que ele não 

possui subsistência por si só, mas que, para ser real e para existir, depende de sua relação 

com o outro, com o seu não-ser. O ser finito, portanto, é por definição incompleto e 

inacabado. O finito, como diz Pippin, “possui necessariamente uma natureza inter-

relacionada, ou de dependência a outros” (Pippin, 2001, p. 191). Neste sentido, ele é o 

contrário do ser verdadeiro, do ser efetivo plenamente racional que, antes, possui sua 

verdade em si mesmo, em seu pleno acordo consigo. Hegel nos dá um claro exemplo da 

situação de finitude: “Acreditamos, por exemplo, que a lua, que é algo outro que o sol, 

poderia muito bem ser, se o sol não fosse. Mas, de fato, a lua (enquanto Algo) tem, nela 

mesma, seu Outro, e isso constitui sua finitude” (Hegel, E, v. I, § 92, adendo).  

Por isso mesmo, a relação de finitude implica sempre uma alteração, de modo que 

o algo sempre passa ao seu outro, ou como afirmou Hegel acima, sempre perece. A 

“alterabilidade” do ser-aí faz parte, portanto, de seu próprio conceito e não é o caso que 

o ser-aí finito possa não perecer no seu outro, mas ele perece necessariamente. Hegel 

chega a lamentar esta situação: “O pensamento na finitude das coisas leva essa tristeza 

consigo, porque ela é a negação qualitativa levada ao extremo, [porque] na simplicidade 

de tal determinação não lhes está mais deixado um ser afirmativo diferente da sua 

destinação ao sucumbimento” (Hegel, CL I, p. 134; o grifo é meu). 

Segundo Hegel, o modo de conceber do entendimento não assume a natureza 

dialética da finitude – ou seja, o fato do finito necessariamente perecer e chegar ao seu 

cabo por este perecimento. Toda filosofia, diz Hegel, não quer sustentar que o finito seja 

absoluto; antes, procura ressaltar sua limitação. Entretanto, inversamente a esta pretensão, 

na visão de Hegel, “a finitude é a mais obstinada categoria do entendimento” (Hegel, CL 

I, p. 134-135). Isso porque o entendimento afirma que o finito é incompatível e não é 

unificável com o infinito – desse modo, inversamente do que pretende, o entendimento 

sustenta a positividade do finito e, por conseguinte, a sua permanência. Portanto, para 

Hegel, para se afirmar a natureza perecível e dialética da finitude, “depende de se na visão 

se persiste no ser da finitude, se a perecibilidade permanece ou se a perecibilidade e o 

perecer perecem” (Hegel, CL I, p. 135; o grifo é meu). Para Hegel, na filosofia do 

entendimento, a “perecibilidade” do finito permanece em contraposição à infinitude; em 

sua visão especulativa, de outro modo, o finito perece no interior do infinito, pois ao 
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afirmar sua natureza perecível no interior da infinitude, acaba por negar-se, ou seja, por 

perecer verdadeiramente e elevar-se ao infinito. O finito, desse modo, só encontra a sua 

verdadeira natureza na infinitude.  

 A verdadeira filosofia, para Hegel, procura, desse modo, compreender a 

perecibilidade do finito no interior da infinitude e, assim, encontrar o profundo sentido 

do infinito. Desse modo, na visão de Hegel, “é da natureza do próprio finito ir além de si, 

negar sua negação e tornar-se infinito” (Hegel, CL I, p. 143). O infinito, desse modo, não 

está acima da finitude como algo pronto, mas, ao contrário, surge dela de maneira 

imanente. Com base nesta consideração, em sua Ciência da Lógica, Hegel diferencia três 

modos de se conceber a infinitude. A primeira delas é a “infinitude em geral”, a segunda 

a “determinação recíproca do finito e do infinito” e, por fim, o “infinito verdadeiro” (Cf. 

Hegel, CL I, p. 142).      

A infinitude em geral: 

 

É a negação da negação, o afirmativo, o ser que se restabeleceu da 

delimitação. O infinito é, e no sentido mais intensivo do que o primeiro 

ser imediato; ele é o ser verdadeiro, a elevação a partir da barreira. 

No nome do infinito, abre-se para o ânimo e para o espírito sua luz, 

pois, nisso, ele não é apenas abstratamente junto de si, mas se eleva a 

si mesmo, à luz do seu pensar, da sua universalidade, da sua liberdade 

(Hegel, CL I, p. 143).   

 

Como se vê, para Hegel, a infinitude é a profunda determinação do espírito e, 

portanto, da subjetividade. Pois, ao voltar-se para si pelo pensamento, o espírito, ou o eu, 

é livre, está apenas junto de si mesmo neste retorno autorreferente. Teremos a 

oportunidade de ver neste tópico e nos subsequentes que a definição de Hegel de 

infinitude, neste sentido, aproxima-se demasiadamente de sua concepção sobre a 

liberdade, própria do conceito e do espírito.  

Com efeito, Hegel afirma ainda que este conceito de infinitude não surge a partir 

de um raciocínio externo à finitude do ser-aí. E, além disso, não é nenhuma violência 

estranha que inflige esta passagem do finito ao infinito. O próprio finito relaciona-se 

consigo enquanto limite e o nega, ultrapassando-se a si mesmo na infinitude. Portanto: “a 

infinitude é sua determinação afirmativa, aquilo o que ele é verdadeiramente em si” 

(idem).     

 O segundo modo de compreender a infinitude, aborda-a como determinação 

recíproca do finito e do infinito. Este modo de compreender diz respeito, mais 

propriamente, à concepção do entendimento acerca da infinitude. A proposição capital 

desta concepção é a seguinte: “Algo se torna um Outro, mas o Outro é, ele mesmo, um 
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Algo; portanto torna-se igualmente um Outro, e assim por diante, até o infinito” (Hegel, 

E, v. I, § 93). Segundo esta ideia, pensa-se que se negou a finitude; conforme Hegel: “A 

reflexão acredita ter aqui chegado a alguma coisa muito excelsa, e mesmo ao que há de 

supremo” (Hegel, E, v. I, § 94, adendo). Contudo, com esta alternância não se atingiu 

senão somente a negativa, ou a má infinitude, pois que aqui o infinito mostra-se, na 

verdade, como finito.  

 

É tedioso o alongar-se na consideração desse processo infinito, porque 

no caso, indo em frente, apenas repete a mesma coisa continuamente. 

Um limite é posto, [e] é ultrapassado: depois outra vez um limite, e 

assim por diante, até o infinito. Assim, aqui não temos outra coisa que 

uma alternância superficial, que sempre permanece no finito. Quando 

se acredita livrar-se do finito através do caminhar para essa infinitude, 

essa libertação é de fato a libertação da fuga. Mas, quem foge ainda não 

está livre, pois no fugir está ainda condicionado por aquilo de que foge 

(Hegel, E, v. I, § 94, adendo; o grifo é meu).  

 

A alternância incessante entre o algo e o outro, portanto, não chega à verdadeira 

infinitude; antes, alcança apenas um ciclo vicioso que se reveza entre algo e outro ad 

infinitum. Este revezamento infindável, por conseguinte, jaz apenas na finitude da 

repetição. Conforme Hegel, conceber a infinitude como um progresso incessante é 

concebê-la, por sua vez, como um algo além a que, talvez, nunca se possa alcançar. Dessa 

forma, conforme Hegel, a má infinitude é o mesmo que o dever ser perene (Cf. Hegel, 

CL I, p. 147). Em suas palavras: “Diz-se, além disso, que o infinito não se pode atingir; 

o que é totalmente correto, mas só pelo motivo de que nele se põe a determinação de ser 

algo abstratamente negativo” (idem). Conforme Hegel, a filosofia não pode girar em torno 

de tal vazio e de um infinito como um simples além; ao contrário, a filosofia lida com o 

concreto e com o absolutamente presente. Mesmo o infinito, segundo Hegel, na visão da 

verdadeira filosofia, é o absolutamente concreto. Neste contexto, nosso autor critica as 

filosofias de Kant e de Fichte que, segundo ele, no âmbito da filosofia prática, 

permaneceram no ponto de vista do bem como um dever ser a que nunca se alcança200. 

                                                           
200 “A infinitude da reflexão, de que se fala aqui, é só uma tentativa de atingir a verdadeira infinitude, um 

meio-termo infeliz. É esse, em geral, o ponto de vista da filosofia que nos últimos tempos se fez vigente na 

Alemanha. O finito deve aqui ser somente suprassumido, e o infinito deve ser não simplesmente um 

negativo, mas também um positivo. Nesse dever-ser reside sempre a impotência, [que consiste] em que 

algo é reconhecido como justificado, e contudo não pode fazer-se valer. A filosofia de Kant e de Fichte no 

que diz respeito à ética, ficaram neste ponto de vista do dever-ser” (Hegel, E, v. I, § 94, adendo). E ainda, 

na grande Lógica: “A filosofia fichtiana e a kantiana indicam como ponto supremo da dissolução das 

contradições da razão o dever ser, o que, contudo, é apenas o ponto de vista do persistir na finitude e, com 

isso, na contradição” (Hegel, CL I, p. 141).    
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Nesta discussão sobre o progresso infinito e sobre o seu ser inalcançável, acaba 

por se operar uma reflexão dualista entre o finito e o infinito e que consiste justamente 

em sua delimitação recíproca:   

          

O dualismo, que faz a relação do finito e do infinito [ser] insuperável, 

não faz a simples reflexão de que, desse modo, logo o infinito é apenas 

um dos dois; e que por isso se torna apenas um particular, para o qual 

o finito é o outro particular. Um tal infinito, que é só um particular, 

está ao lado do finito; tem neste último, justamente por isso, seu limite, 

[sua] fronteira; não é o que deve ser, não é o infinito, mas é apenas 

finito. Em tal relação, em que o finito está do lado de cá e o infinito, do 

lado de lá; o primeiro aquém, o segundo, além, atribui-se ao finito igual 

dignidade de consistência e autonomia que ao infinito. Faz-se do ser do 

finito um ser absoluto; [pois] em tal dualismo ele se mantém firme para 

si mesmo. Tocado, por assim dizer, pelo infinito, ele seria aniquilado; 

mas não deve poder ser tocado pelo infinito; deve encontrar-se entre os 

dois um abismo, uma falha intransponível; deve o infinito persistir 

absolutamente do lado de lá, e o finito do lado de cá. Quando a 

afirmação do firme persistir do finito perante o infinito acredita estar 

acima e além de toda a metafísica, está pura e simplesmente no terreno 

da mais ordinária metafísica do entendimento (Hegel, E, v. I, § 95).  

 

Na reflexão dualista, o infinito é limitado pelo finito; os dois se põem como termos 

equiparáveis e, como diz Hegel, segundo esta visão, o finito e o infinito possuem ‘igual 

dignidade’. Mas, por outro lado, avançar um pouco nesta compreensão, transpor o abismo 

entre os dois e simplesmente supor a mera unidade entre finito e infinito também não 

abarca a verdade desta relação, uma vez que tal modo de compreender não destaca a 

suspensão sofrida pela finitude no interior da infinitude. Nas palavras de Hegel: 

 

Essa determinação do infinito verdadeiro não pode ser apreendida na 

fórmula já criticada de uma unidade do finito e do infinito; a unidade é 

igualdade abstrata e sem movimento consigo mesmo e os momentos são 

também como entes imóveis. Mas, o infinito é, antes, como ambos os 

seus momentos, essencialmente apenas como devir, mas o devir agora 

mais determinado nos seus momentos (Hegel, CL I, p. 154; o grifo é 

meu).   

 

Assim, para Hegel, a verdadeira unidade destes termos é especulativa e empreende 

uma modificação significativa na natureza da relação do finito com o infinito. Por esta 

visão, o infinito não é mais concebido simplesmente como um termo estático e positivo 

ao lado do finito e este, por sua vez, deve sucumbir, como idealidade, à universalidade 

concreta da infinitude. Ocorre, então, que o infinito nega aquilo que o nega – o finito – 

mas, esta “negação da negação não é uma neutralização” (Hegel, E, v. I, § 95), e o infinito 

é, antes, o afirmativo e mantém-se em unidade com o finito, que é suspenso em seu 
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interior. Esta relação de unidade especulativa põe o finito idealmente, pois que a 

idealidade é sua verdade e, assim, ele se mostra como um momento no interior da 

infinitude universal e concreta. Desse modo, a verdadeira infinitude consiste, portanto, 

“em estar nesse Outro, junto de si mesmo, ou seja – exprimindo como processo – em 

chegar a si mesmo no seu Outro” (Hegel, E, v. I, § 94). Hegel descreve este processo 

verdadeiro da infinitude como circular, como autorreferente e mediado – diferentemente 

do que ocorre no progresso incessante de busca da infinitude, onde procura-se atingir o 

infinito como algo além, inalcançável201.  

 A determinação da idealidade significa, pois, que o finito não possui existência 

própria, que ele não é simplesmente um ser que possua realidade por si. De outro modo, 

ele só pode ser concebido dentro da infinitude e como um momento suspenso da mesma. 

“Assim, a negação está determinada como idealidade; o ideal [ideell202] é o finito, como 

ele é no infinito verdadeiro, - como uma determinação, um conteúdo que é diferente, 

porém não tal que é autossubsistente, mas como momento” (Hegel, CL I, p. 155; o grifo 

é meu). A idealidade indica, por isso, uma relação interiorizada – o contrário da relação 

dualista e externa entre finito e infinito que tínhamos no modo de compreender do 

entendimento. Além disso, o finito, como idealidade, se mostra apenas como um 

momento e não como uma categoria autossubsistente, que é o caso da infinitude.  

Nesta discussão encontramos, segundo Hegel, a principal questão da filosofia, 

pois que esta lida com a infinitude concreta e verdadeira: “Essa idealidade do finito é a 

proposição-capital da filosofia, e toda a verdadeira filosofia é por isso um idealismo” 

(Hegel, E, v. I, § 95; o grifo é meu). Mas, para tal importa, entretanto, “não tomar por 

infinito o que, em sua determinação mesma, logo se torna particular e finito” (idem). 

Aqui temos, pois, a indicação de Hegel a respeito de sua concepção de Idealismo 

Absoluto. Para Hegel, o verdadeiro idealismo é aquele que afirma que as coisas finitas 

não têm existência por si próprias. Ao contrário, elas possuem sua realidade apenas na 

                                                           
201 “A imagem do progresso para o infinito é a linha reta; o infinito [é] apenas em ambos os limites dela e 

é sempre apenas onde ela – e ela é ser aí – não é e vai além para esse seu não ser aí, isto é, para o 

indeterminado; como infinitude verdadeira, recurvada dentro de si, sua imagem se torna o círculo, a linha 

que atingiu a si, que está concluída e inteiramente presente, sem ponto de início e sem fim” (Hegel, CL I, 

p. 154; o grifo é meu). Tanto a infinitude, quanto a autorreferência do eu, para Hegel, possuem a forma 

circular, donde não se tem um início e/ou um fim determinados, mas apenas a pura autorreferência. A forma 

da autorrelação para-si da subjetividade é, como veremos logo à frente, infinita e, ainda, tratarei de mostrar 

no tópico 3.2.3 deste capítulo que, para Hegel, a autorrelação do eu a si mesmo é circularmente infinita e 

nisto consiste sua verdade, diferentemente do que atesta Kant, quando critica o que ele denomina de 

circularidade inconveniente do eu. O idealismo subjetivo, portanto, insere-se no âmbito da finitude, da 

contraposição.          
202 O ideell pode ser entendido no sentido de um momento suspenso no interior de uma unidade concreta, 

mas Hegel utiliza-o também para falar do ideal como oposto ao real, por exemplo, do conceito como ideal 

e do ser-aí como real.   
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ideia, como unidade da subjetividade com a objetividade, ou melhor, como verdadeira 

infinitude que contém em seu interior o momento do finito (Cf. Hegel, E, v. I, § 45, 

adendo). A ideia é que constitui o fundamento verdadeiro e infinito das coisas particulares 

e isso é distinto do realismo, que concebe, por sua vez, que cada coisa particular possui 

existência autônoma, última e verdadeira. A ideia, além disso, pode ser concebida, no 

interior do sistema de Hegel, como vimos no capítulo anterior, como subjetividade 

absoluta que é, pois, infinita em sua autorreferencialidade. O idealismo de Hegel é, neste 

contexto, marcadamente distinto do de Kant e de Fichte, que concebem, segundo a 

interpretação hegeliana, o eu, ou a subjetividade, como o fundamento do conhecimento 

do real. Segundo Hegel, como já vimos, o Idealismo Subjetivo de Kant e de Fichte 

“concerne apenas à forma da representação, segundo a qual, um conteúdo é o meu” contra 

a forma da objetividade, que permanece um ser-aí externo (Hegel, CL I, p. 161). Nesta 

medida, para Hegel, Kant e Fichte não abordam a verdadeira infinitude que compreende 

em seu interior o finito como seu momento; antes, situam-se no âmbito da finitude e da 

contraposição do eu com o objeto que lhe é dado exteriormente e, além disso, a verdade 

em si mesma das coisas permanece inacessível para o eu. Assim, para Hegel, a 

subjetividade deve também ser compreendida como verdadeiramente infinita, como 

contendo a diferença em seu interior, e não como uma forma finita em contraposição à 

objetividade.   

 

3.1.2 O ser-para-si e sua infinitude autorreferente  

 

No ponto onde Hegel disserta sobre a verdadeira infinitude e sobre o finito como 

idealidade, ocorre a passagem do ser-aí ao ser-para-si (FÜrsichsein); o ser-para-si sendo 

considerado como a infinitude autorreferente e o ser-aí, por sua vez, como pertencendo 

ao âmbito da finitude e da contradição. “Desse modo, o ser é restaurado, mas como 

negação da negação; e é o ser-para-si” (Hegel, E, v. I, § 95).  

 No ser-para-si, segundo Hegel, é introduzida a determinação da idealidade e, por 

isso, ele abarca a verdadeira autorrelação infinita, que consiste em estar junto de si mesmo 

no outro, ou em chegar a si mesmo a partir de seu outro. No ser-aí, ao contrário, tínhamos 

a afirmação qualitativa de sua realidade e, desse modo, ele se punha em uma relação finita 

e externa com o seu outro. “O ser aí é, por isso, a esfera da diferença, do dualismo, o 

campo da finitude” (Hegel, CL I, p. 163). Como afirma Pippin, a realidade do finito é 

intimamente contraditória (Cf. Pippin, 2001, p. 190). A categoria do ser-para-si, 

inversamente, é, desse modo, a primeira categoria lógica que opera um retorno para 
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dentro de si mesma e, consequentemente, instaura a dimensão da interioridade e também 

da autorreferencialidade – determinações estas que caracterizam, de modo geral, o 

conceito de subjetividade. Por isso, Hegel descreve o ser-para-si em termos subjetivos e 

afirma: “O exemplo mais próximo do ser-para-si, temos no Eu” (Hegel, E, v. I, § 96, 

adendo). Aqui encontramos, portanto, como já apontei, a primeira exposição na Lógica, 

onde Hegel aborda determinações fundantes daquilo que mais à frente irá considerar 

como a subjetividade propriamente dita do conceito lógico. De modo que, como 

poderemos observar, a estrutura absoluta do conceito lógico objetivo comporta em seu 

interior a autorrelação infinita e idealiza em sua universalidade concreta o momento da 

particularidade203.  

 Por conseguinte, podemos ponderar e retornarmos à alusão inicial de Hegel à 

fórmula fichtiana do eu=eu no primeiro parágrafo de sua “Doutrina do Ser” da Lógica da 

Enciclopédia a que me referi mais acima. Hegel pretende demarcar muito bem que o 

início do filosofar é imediato e, neste sentido, pode-se fazer uma alusão à fórmula pura 

do eu=eu, “como a absoluta indiferença ou identidade” (Hegel, E, v. I, § 86). Contudo, 

esta fórmula vazia não corresponde à verdadeira significação da subjetividade que, ao 

contrário, deve ser gerada, conquistada e não se pôr imediatamente a partir de uma 

autoposição. Assim, o eu, ‘como o exemplo mais próximo do ser-para-si’, se mostrará, 

portanto, inicialmente como o ser que voltou-se para si a partir de sua externa relação 

com o outro – ele é o fruto infinito da relação imanente entre o algo e o outro como 

desdobramento da categoria do ser-aí.   

Vejamos mais detalhadamente como Hegel caracteriza o ser-para-si: 

 

Nós dizemos que algo é para si, na medida em que ele suprassume o ser 

outro, sua relação e comunhão com o outro, na medida em que ele as 

repeliu e abstraiu delas. O outro é nele apenas como um suprassumido, 

como seu momento; o ser para si consiste em ter ido além da barreira, 

além do seu ser outro, de modo que ele, enquanto essa negação, é o 

retorno infinito para dentro de si (Hegel, CL I, p. 164; o grifo é meu). 

 

 

Para entendermos o ser-para-si (FÜrsichsein), devemos termos em mente, 

inicialmente, que ele é o contrário do ser-aí concebido também como um ser que é ser-

para-outro (Sein-für-Anderes). Nesta medida, o ser-para-si, portanto, voltou-se para si 

mesmo, está em relação consigo e, por isso, Hegel afirma na passagem acima que o ser-

para-si repeliu e se abstraiu de sua relação com o ser-outro. O ser-outro está, portanto, no 

                                                           
203 Irei analisar a estrutura absoluta universal autorreferente do conceito subjetivo no último tópico deste 

capítulo.  



 

 

 

226 

interior do ser-para-si como seu momento e não como um outro externo – como ocorria 

na categoria do ser-aí, precisamente na relação do algo com o outro. Há, portanto, uma 

profunda diferença entre as esferas do ser-aí e do ser-para-si, dado que, no primeiro, temos 

necessariamente a inter-relacionalidade, a relação do algo com o outro; e, no ser-para-si, 

por sua vez, temos a autorrelação mediada de si mesmo com o outro, que é o ser-aí. Nesta 

medida, o ser-para-si volta-se para si mesmo, sem limites, e consiste na infinita relação 

consigo, tendo o outro como seu momento e fundando-se, pois, como interioridade para 

si.  

É importante nos concentramos na determinação da infinitude que abordei no 

tópico anterior para entendermos a estrutura proto-subjetiva do ser-para-si, pois que a 

infinitude caracteriza essencialmente a relação interior, diferentemente da finitude que 

delimita a relação externa entre o algo e o outro. O ser-para-si é, portanto, a absoluta 

infinidade da relação consigo, sem quaisquer limites. Além disso, a determinação da 

infinitude do ser-para-si se relaciona também com aquela da idealidade (Idealität):  

 

O ser-para-si em geral deve ser compreendido como idealidade, quando 

ao contrário o ser-aí foi anteriormente designado como realidade. 

Realidade e idealidade são consideradas muitas vezes como uma dupla 

de determinações que se contrapõem uma à outra com igual autonomia, 

e por esse motivo se diz que fora da realidade também há uma 

idealidade. Ora, a idealidade não é algo que haja fora e ao lado da 

realidade, mas o conceito da idealidade consiste expressamente em ser 

a verdade da realidade, isto é, que a realidade, posta como é em si, 

mostra-se ela mesma como idealidade. (...). A idealidade só tem um 

conteúdo enquanto é idealidade de algo: esse Algo porém não é 

simplesmente um indeterminado este ou aquele, mas é o ser-aí 

determinado enquanto realidade, que mantido firmemente para si não 

tem verdade alguma (Hegel, E, v. I, § 96, adendo; o grifo é meu).  

 

O conceito de idealidade no interior da categoria do ser-para-si significa que há 

uma subsunção, ou melhor, uma suspensão (aufheben) da realidade do ser-aí no interior 

da universalidade concreta e infinita do ser-para-si. Os conceitos de idealidade e 

infinitude, portanto, são co-relacionados, pois que, como vimos no tópico anterior, só há 

idealidade no interior de algo infinito – caso contrário, temos finitude, realidade e relação 

externa. Conforme Hegel, “A idealidade pode ser denominada a qualidade da infinitude; 

mas ela é essencialmente o processo do devir, ou seja, uma passagem” (Hegel, CL I, p. 

155). Hegel afirma que a idealidade deve ser compreendida como devir, ou como 

passagem, pois que é ela que funda precisamente o movimento de suspensão operado no 

interior da infinitude do ser-para-si. Hegel irá se utilizar do conceito de idealidade 

também para falar da relação do espírito com a natureza e afirmará que o espírito idealiza 
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a natureza, negando aquilo que ela tem de exterioridade e de irracional e interiorizando 

suas determinações. Isso ocorrerá tanto no nível do espírito subjetivo, onde Hegel sustenta 

que o corpo é idealizado pela alma e, por isso, leva consigo a marca da espiritualidade 

(Cf. Hegel, E, v. III, § 410); quanto no nível do espírito objetivo – onde a natureza, em 

sua exterioridade, é idealizada e transformada em um mundo de cultura, em segunda 

natureza (Cf. Hegel, FD, § 4; §§ 19-20)204. 

No contexto desta discussão sobre a antecipação da estrutura subjetiva promovida 

pela categoria do ser-para-si em relação ao conceito lógico, Konrad Utz afirma em seu 

artigo “A Subjetividade na ‘Ciência da Lógica’” que encontramos na categoria do ser-

para-si uma forma já primária da subjetividade que será plenamente desenvolvida 

posteriormente no “Conceito” (Cf. Utz, 2010, p. 117), com o que concordo plenamente. 

Conforme Utz, a característica fundamental da subjetividade em sua forma desenvolvida 

é a livre autodeterminação conceitual205. Segundo ele, no ser-para-si não temos ainda esta 

capacidade; no entanto, podemos encontrar já a forma da autodeterminação.  

Utz sustenta que Hegel tematiza o ser-para-si, uma vez que, segundo a concepção 

hegeliana, não pode haver um relativismo absoluto, ou seja, “não pode ser que tudo tenha 

seu ser e sua determinação somente em virtude das relações que ele tem com outros seres” 

(Utz, 2010, p. 121). Assim, o ser-para-si revela e opera o movimento de reflexão interna 

e é o oposto do ser-em-si imediato do início; de modo que o ser-para-si é a relação 

mediada de si mesmo, sem dependência do outro. O autor afirma ainda que em resposta 

ao relativismo absoluto, que defende a dominante relação dos seres uns com os outros, 

Hegel ressalta aquilo que Utz denomina de “autossuficiência autorrestritiva” do ser-para-

si. Segundo Utz, a reflexividade do ser-para-si constitui uma verdadeira relação, “mas 

não constitui uma relação que o relacione com um outro” (Utz, 2010, p. 120). Utz 

pretende frisar que, para Hegel, deve haver algum conceito que seja completamente 

determinado por si mesmo e não por outro. 

                                                           
204 Na Introdução da Filosofia do Espírito, Hegel assim descreve, de modo geral, a idealidade do espírito: 

“Portanto, ainda na forma mais acabada, à qual a natureza se eleva – na vida animal -, o conceito não chega 

a uma efetividade igual à sua essência anímica, à completa vitória sobre a exterioridade e finitude do seu 

ser-aí. Isso só ocorre no espírito que, precisamente por essa vitória que nele se realiza, se diferencia da 

natureza; de modo que essa diferenciação não é simplesmente o agir de uma reflexão exterior sobre a 

essência do espírito. Essa suprassunção da exterioridade – suprassunção que pertence ao conceito de 

espírito – é o que temos chamado sua idealidade. Todas as atividades do espírito nada são a não ser 

maneiras diversas da recondução, do que é exterior, à interioridade que é o espírito mesmo; e só mediante 

essa recondução, mediante essa idealização ou assimilação do exterior, vem a ser, e é, o espírito” (Hegel, 

E, v. III, § 381, adendo). Aqui fica muito claro, com efeito, que Hegel entende a idealização como um 

processo de interiorização pelo qual se suspende a exterioridade e realidade do ser-aí. O espírito pratica 

esta atividade de suspensão em todos os seus domínios, mas, inicialmente isso ocorre no âmbito de sua 

subjetivação, da sua constituição enquanto espírito subjetivo.  
205 Tratarei sobre o tema da autodeterminação livre do conceito em discussão com a interpretação de Utz a 

este respeito nos tópicos 3.3.1 e 3.3.2 à frente.  
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 Ponderando sobre esta interpretação de Utz, penso que embora, de fato, para 

Hegel, não haja um relativismo absoluto, mas que, ao contrário, há, sim, seres que são 

por si, de modo que podemos encontrar a determinação conceitual da autossubsistência 

(Selbständigkeit206) em algumas categorias, não concordo, entretanto, com a afirmação 

de Utz de que o ser-para-si seja autossuficiente e autorrestritivo absolutamente. Penso que 

a autossubsistência e, ainda, autorrelação como autodeterminação, ou seja, a relação de 

um ser consigo mesmo sem dependência de outro, não exclui referências a outros seres. 

Desse modo, ainda que o ser-para-si seja determinado por si mesmo e se autorrelacione 

consigo, tendo, pois – como vimos acima – se abstraído de sua relação com o outro – isso 

não quer dizer, porém, que ele seja absolutamente autorrestritivo e autossuficiente, que 

me parecem ser determinações muito fortes que excluem completamente a relação com a 

alteridade.  

Neste sentido, com efeito: (1º) o conceito de ser-para-si provém do ser-aí e tem 

este como seu momento ideal, como seu outro suspenso e interiorizado, como vimos. 

Nesta medida, ele não é originariamente autossuficiente, mas possui um ponto de partida 

diverso em sua constituição genética. Caso contrário, se ele não partisse de outro, ou não 

se relacionasse com o seu outro de modo imanente, ele seria o puro imediato, o ser-em-

si-mesmo (Ansichsein) e, portanto, não haveria autorrelação, pois que não haveria 

mediação. E (2º) além disso, Hegel afirma expressamente que o ser-para-si é infinito e a 

infinitude consiste em ser com o outro e a partir do outro (Cf. Hegel, E, v. I, § 94, adendo), 

como vimos mais acima. Desse modo, em minha visão, não há autorrelação infinita, ou 

autodeterminação livre sem a concorrência do outro – caso contrário, seria uma 

autodeterminação vazia e abstrata. Inclusive, veremos ainda que mesmo a liberdade 

autodeterminante do conceito subjetivo será definida por Hegel em termos de estar 

consigo mesmo no outro e pelo outro.  

                                                           
206 A autossubsistência é um conceito que Hegel utiliza para significar a autorrelação mediada de 

determinada categoria lógica. Neste conceito está expresso, portanto, também, a independência desta 

categoria em relação a outros termos e, mesmo, a inter-relação dependente interior de seus momentos 

constituintes. Conforme os tradutores da Ciência da Lógica de Hegel em na versão brasileira que utilizo, a 

autossubsistência refere-se à “situação de uma determinação do pensar enquanto nega a independência de 

seus momentos abstratos, resolvendo-os em uma unidade abrangente e afirmativa, quer dizer, capaz de 

prestar conta da articulação processual de tais momentos” (CL III, p. 31; o grifo é meu). Com base nesta 

definição, penso que no ser-para-si temos já uma forma incipiente da autossubsistência, uma vez que o ser-

para-si se mostra como tendo suspenso sua relação exterior com o seu outro e promovido uma forma de 

autorrelação consigo mesmo, tendo o outro como o seu momento. No ser-aí, ao contrário, tínhamos o oposto 

desta situação e, além disso, a finitude do ser-aí, como Hegel afirma, encerra este como apenas um momento 

e não como autossubsistente por si (Cf. Hegel, CL I, p. 155). A autossubsistência será mais plenamente 

alcançada com o conceito de substância e, posteriormente, com o conceito lógico subjetivo e, 

maximamente, com a ideia absoluta.     
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Para finalizar a abordagem do ser-para-si como estrutura infinita e proto-subjetiva 

no interior da Ciência da Lógica, me dirijo a uma passagem em que Hegel se refere 

explicitamente ao eu e à autoconsciência como os exemplos mais próximos do ser-para-

si.  

 

A consciência já contém como tal, em si, a determinação do ser para 

si, na medida em que ela representa a si um objeto que ela sente, intui 

etc. isto é, tem nela o conteúdo dele que é, dessa maneira, como ideal; 

no seu próprio intuir, no seu envolvimento em geral com o seu negativo, 

com o outro, ela é junto de si mesma. O ser para si é o comportamento 

negativo, polêmico frente ao outro limitante e, por essa negação do 

mesmo, é ser refletido dentro de si, embora, ao lado desse retorno da 

consciência para dentro de si e da idealidade do objeto, também esteja 

ainda conservada a realidade do mesmo, na medida em que ele é, ao 

mesmo tempo, sabido como um ser-aí exterior. A consciência é assim 

aparecente, ou seja, o dualismo de saber, por um lado, de um outro 

objeto exterior e, por outro, de ser para si, de ter idealmente o mesmo 

nela, de não ser apenas junto de tal outro, mas de ser nisso também junto 

de si mesmo. A autoconsciência, ao contrário, é o ser para si como 

realizado e posto; aquele lado da relação com um outro, com um objeto 

exterior, está afastado. A autoconsciência é, assim, o exemplo mais 

próximo da presença da infinitude – de uma infinitude, sem dúvida, 

sempre abstrata que, contudo, ao mesmo tempo, é de determinação mais 

concreta totalmente diferente do que o ser para si em geral, cuja 

infinitude tem ainda, inteiramente, determinidade apenas qualitativa 

(Hegel, CL I, p. 164; o grifo é meu).     

 

Nesta extensa passagem podemos encontrar muitos elementos importantes. Quero 

destacar sobretudo para a aproximação do conceito de ser-para-si com aquele de 

autoconsciência. Com efeito, sistematicamente e em termos de paralelismo da Lógica 

com a Filosofia do Real, no ser-para-si não temos ainda exatamente o momento lógico 

correspondente ao eu, ou mesmo à consciência – este, com sabemos, se dará com o 

conceito subjetivo. Assim, como o próprio Hegel diz no final do trecho citado, no ser-

para-si temos a determinação da infinitude apenas como uma determinação qualitativa. 

Somente no conceito lógico subjetivo e, maximamente, na ideia absoluta, a infinitude se 

concretizará em sua forma plenamente verdadeira e poderemos falar, mais concretamente, 

na forma do eu como subjetividade infinita e mesmo comparar, em termos de paralelismo 

entre Lógica e Realidade, a forma do conceito com a da autoconsciência e eu.  

Mas, similarmente, a consciência e a autoconsciência possuem a determinação do 

para-si, ou seja, da autorreferência em sua forma mais elementar. Assim, mesmo que – 

dado o dualismo da posição da autoconsciência frente ao objeto – este permaneça ainda 

como algo de real e externo para a consciência, ele é, outrossim, internamente idealizado 

na interioridade da mesma, ou seja, ele é para ela em seu interior. Consequentemente, a 
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consciência está junto do objeto e, ao tê-lo como interiorizado e idealizado, está junto de 

si mesma. É nisso que consiste precisamente a determinação de seu para-si, ou de sua 

relação infinita a si mesma, como um ‘estar consigo mesmo no outro e com o outro’. 

 Hegel aponta ainda para a diferença da posição da consciência em relação à da 

autoconsciência no que tange à concretização da forma elementar do para-si em cada uma 

delas. Segundo o nosso filósofo, a configuração da autoconsciência se aproxima mais do 

ser-para-si, pois que, para a autoconsciência, o objeto encontra-se mais afastado e, assim, 

a infinitude, ou a autorrelação livre, é, nela, mais realizada.  

Para mim, Hegel aqui muito claramente tem em mente o desenvolvimento e a 

diferenciação dos momentos da consciência e autoconsciência, tal como tratados na 

Fenomenologia do Espírito. Pois que, nesta obra, Hegel analisa estes momentos em sua 

especificidade e, para ele, a autoconsciência é a verdade da consciência, ou seja, consiste 

em sua forma mais desenvolvida – tal como ele sugere também na passagem citada acima. 

Na Fenomenologia do Espírito de 1807, além disso, Hegel analisara a consciência e 

autoconsciência segundo a expressão “em si” (an sich) e “para-si” (fÜr sich) – a última 

significando a relação de autorreferência da consciência a si mesma. Como eu já disse em 

outros momentos, o lugar sistemático de abordagem do tema da consciência e 

autoconsciência, para Hegel, é na Fenomenologia do Espírito; por isso na Lógica, esta 

temática se mostra muitas vezes à título de correspondência e comparação entre a 

estrutura lógica e conceitual da subjetividade com a estrutura fenomenológica da 

autoconsciência. Não obstante, a meu ver, aqui no momento da categoria do ser-para-si, 

Hegel analisa a autorreferencialidade da autoconsciência em termos mais puros e formais 

do que estritamente fenomenológicos, por utilizar a determinação da idealidade em sua 

análise.  

Depois de analisar internamente a estrutura proto-subjetiva do ser-para-si como 

infinita e ideal e apontar para o fato desta estrutura consistir na forma elementar da 

autorreferencialidade subjetiva do conceito, sigamos no nosso caminho da autogênese 

categorial da subjetividade do conceito e direcionemos nosso olhar agora para momentos 

da “Doutrina da Essência” que também já delineiam determinações fundamentais da 

autorrelação subjetiva do conceito.   

 

3.2 As determinações genéticas da subjetividade do conceito na “Doutrina da 

Essência” 
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A essência constitui o meio-termo entre o ser e o conceito. Ela abrange o ser em 

seu interior como negado e é, nesta medida, a negatividade absoluta. No final da 

“Doutrina do Ser”, o ser negou todas as suas determinações e surgiu, pois, uma categoria, 

na qual a negação não se dá mais exteriormente, mas como sua autorrelação interna. “A 

essência é, assim, inicialmente, enquanto o perfeito retorno do ser para dentro de si, a 

essência indeterminada: as determinidades do ser estão nela suprassumidas; elas as 

contém em si, mas não do modo em que estão postas nela” (Hegel, CL II, p. 33). Assim, 

a essência é, pois, para Hegel, o movimento infinito do ser e é, assim, uma interiorização 

“que purificou o ser-aí imediato até torná-lo ser puro” (Hegel, CL II, p. 32). 

Neste processo de interiorização, a essência relaciona-se consigo mesma e é para 

si mesma seu outro. Consequentemente, segundo Hegel, as determinações da essência são 

sempre relativas; desse modo, a essência é o ser que se mediatiza consigo e, 

consequentemente, só é relação a si mesmo enquanto esta é relação a Outro (Cf. Hegel, 

E, v. I, § 112). Assim, conforme Christian Iber, na essência as determinações se explicam 

mutuamente umas a partir da outras. “Por causa disso, a lógica da essência examina essas 

determinações como conceitos de relações binárias (identidade-diferença, positivo-

negativo, fundamento-fundamentado, coisa-propriedade, todo-partes, interior-exterior, 

causa-efeito etc.)” (Iber, 2014, p. 8)207. 

 A essência é também, além disso, o conceito enquanto posto, pois que suas 

determinações não são ainda pura e simplesmente refletidas em si mesmas, de modo que 

o conceito não é ainda como um para-si (Cf. Hegel, E, v. I, § 112). A essência aparece, 

portanto, como um momento de transição entre o ser e o conceito e, nesta medida, ela 

deve ser para si o que é em si, ou seja, deve tornar-se conceito (Cf. Hegel, CL II, p. 34). 

Desse modo, como este momento de passagem, a “Doutrina da Essência” expõe muitos 

elementos que contribuem geneticamente para a autogênese do conceito subjetivo. Em 

sua última parte, na “relação de substancialidade”, encontramos aquilo que o próprio 

Hegel indica como a gênese imediata do conceito e esta se dá, segundo afirma, a partir 

do movimento de “ação recíproca”, ou “interação” da substância. Contudo, antes de tratar 

desta gênese imediata, julgo importante operar um caminho mais compassado e me ater 

ainda na determinação da reflexão, que Hegel trata no início da “Doutrina da Essência” e 

que expõe o movimento de autorrelação negativa da essência consigo mesma. Em minha 

                                                           
207 Baseio minha análise sobre a determinação categorial da essência, na interpretação desenvolvida por 

Christian Iber em “O Conceito de Reflexão de Hegel como crítica aos conceitos de essência e de reflexão 

tradicionais” (2014).  
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visão – e isso não é novidade na literatura secundária sobre a obra de Hegel208 – a reflexão 

consiste na estrutura da autorrelação subjetiva própria do eu. 

Mas, para vislumbrarmos esta antecipação da estrutura reflexiva absoluta em 

relação ao conceito lógico, é necessário analisarmos como se processa a dinâmica 

autorrelacional negativa no interior da essência. Desse modo, no que se segue, irei 

analisar (1º) a abordagem de Hegel acerca da reflexão como absoluta, ou seja, como uma 

determinação imanente ao pensamento puro e, portanto, como pertinente ao modo de 

autorrelação do conceito enquanto tal; (2º) como a reflexão consiste em um movimento 

do nada para o nada, a partir do qual, a essência se medeia por uma autorrelação reflexivo-

negativa e encontra como sua primeira determinação a identidade reflexiva e (3º) a crítica 

de Hegel ao entendimento abstrato de Kant e de Fichte acerca da identidade circular 

reflexiva do eu.  

 

3.2.1 A reflexão absoluta da essência como estrutura negativa basilar da 

autorrelação subjetiva 

  

Na Lógica da Enciclopédia, Hegel aborda as muitas concepções que se tem acerca 

da essência. A primeira delas é que a essência corresponde àquilo que está escondido atrás 

da aparente transitoriedade do ser (Cf. Hegel, E, v. I, § 112, adendo). Além disso, segundo 

Hegel, pensa-se também que a essência é o que foi conservado no tempo passado e, desse 

modo, mostra-se como o ser que passou. Segundo Hegel, para esta atribuição de 

significado, a língua alemã fornece uma variação verbal sugestiva, uma vez que se utiliza 

do termo “Wesen” (essência) para a designação do passado do verbo auxiliar “sein” (ser), 

“enquanto se refere ao pretérito como gewesen (sido)” (Hegel, E, v. I, § 112). Parece que 

Hegel está querendo dizer, neste caso, que a essência permanece no tempo e 

independentemente das mudanças ocorridas. Conforme Hegel, entretanto, fala-se ainda 

da essência na vida ordinária como se ela fosse um concentrado, ou uma suma de diversos 

elementos dispersos. Neste caso, presume-se que as “coisas não devem ser tomadas 

isoladamente em sua imediatez, mas como um complexo, e talvez, além disso, em suas 

diversas relações também” (Hegel, E, v. I, § 112, adendo). Este tipo de compreensão 

coincide com a significação da essência para o pensamento filosófico tradicional.  

 

                                                           
208 Para Henrich, a reflexão desdobra a estrutura básica do eu=eu (Cf. HENRICH, 1971 apud IBER 2014, 

p.11). Wetzel vê a reflexão como ato da autogeração e auto-objetivização do pensar subjetivo (Cf. 

WETZEL, 1971 apud IBER 2014, p. 11). E, por sua vez, Reisinger vê no conceito de reflexão a estrutura 

reflexiva do eu (Cf. REISINGER 1971 apud IBER 2014, p. 11).  
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Já foi recordado anteriormente que, quando a pura essência é 

determinada como o sumo conjunto de todas as realidades, essas 

realidades são igualmente sujeitas à natureza da determinidade e da 

reflexão abstrativa e esse sumo conjunto se reduz a uma simplicidade 

vazia. Desta maneira, a essência é apenas produto, algo factício. A 

negação externa, que é abstração, apenas remove as determinidades do 

ser daquilo que resta como essência; ela as coloca, por assim dizer, 

sempre apenas em outro lugar e as deixa, tal como antes, como 

[determinidades] que são. Desta maneira, porém, a essência não é em 

si, nem para si mesma; ela é através de um outro, a reflexão externa, 

abstrativa; e é para um outro, a saber, para a abstração e em geral para 

o ente que continua a se lhe contrapor. Na sua determinação, por 

conseguinte, ela é a ausência de determinação morta dentro de si, vazia 

(Hegel, CL II, p. 32; o grifo é meu).  

 

Toda a “Doutrina da Essência” de Hegel será, deste ponto de vista, uma 

reconstrução do significado metafísico moderno acerca da essência. Este significado 

tradicional, como vimos, concebe a essência como aquilo que se retira das determinidades 

particulares do ser e, desse modo, a essência resta e permanece como o sumo essencial 

frente àquilo que é dispensável. Neste contexto, a essência é vista ainda como um 

substrato que jaz no interior das coisas, como um sujeito subjacente sobre o qual incide 

toda e qualquer determinação. Como vimos no primeiro capítulo209, a Antiga Metafísica 

desenvolvia sua investigação com base no método da predicação e este se processava 

supondo, pois, um substrato essencial que subjazia às determinações. Segundo este 

panorama, Christian Iber afirma, destarte, que o conceito de essência de Hegel se mostra 

como uma crítica da metafísica ontológica tradicional, possuindo, pois, um viés 

ontológico-crítico e, desse modo, funda uma “metafísica da relacionalidade absoluta” (Cf. 

Iber, 2014, p. 7;12;15).    

Assim, para Hegel, no interior de seu sistema filosófico, o ponto de vista da 

essência significa aquele da reflexão. Desse modo, para compreendermos 

verdadeiramente o que vem a ser a essência, devemos, pois, compreendê-la como um 

automovimento reflexivo. Por conseguinte, também o conceito de reflexão em Hegel não 

se situa no lugar filosófico tradicional que o concebe como uma atividade do 

entendimento e do pensar subjetivo.  

 

Quando se determina o absoluto como essência, a negatividade é com 

frequência tomada somente no sentido de uma abstração de todos os 

predicados determinados. Esse agir negativo – o abstrair – incide então 

fora da essência, e a essência mesma, desse modo, é apenas como um 

resultado, sem essa sua premissa – o captum mortuum da abstração. 

Mas porque a negatividade não é exterior ao ser, e sim sua própria 

dialética, então é sua verdade: a essência enquanto é o ser que foi para-

                                                           
209 Ver tópico 1.1, “A Crítica à Metafísica”.  
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dentro-de-si, ou essente dentro de si. Aquela reflexão (Reflexion), seu 

aparecer dentro de si mesmo, constitui sua diferença em relação ao ser 

imediato, e é a determinação própria da essência (Hegel, E, v. I, § 112).  

 

Com efeito, Hegel utiliza o termo “reflexão” em diferentes sentidos no interior de 

seu sistema. Utiliza-o para se referir ao processo de pensamento que transforma o dado 

sensível em conceito (Cf. Hegel, E, v. I, § 21; § 22). Neste sentido, a reflexão é um 

processo subjetivo do pensamento. Todavia, na filosofia de Hegel, ocorre que, neste 

processo, o sujeito retira de cena suas particularidades e inclinações e se absorve na 

consideração da própria Coisa (Cf. Hegel, E, v. I, § 23). Neste caso, Hegel se utiliza do 

termo “Nachdenken”, que diz respeito a uma reflexão mais profunda e madura que não 

se equivale à reflexão do entendimento210.  

Assim, Hegel se utiliza do termo “Reflexion” para se referir ao processo do 

entendimento que aborda as coisas exteriormente, buscando nelas encontrar uma 

identidade por exclusão de suas determinações distintas, ou seja, buscando nelas 

encontrar sua essência. Em obras da juventude, Hegel se refere frequentemente à 

Reflexion desse tipo como “reflexão externa” (äussere ou äusserliche Reflexion) (Cf. 

Inwood, 2013, p. 350). Hegel identifica este tipo de procedimento com as filosofias de 

Kant, Jacobi e Fichte. O termo Reflexion com este sentido também se liga, de uma 

maneira geral, à consciência comum não-filosófica que reflete sobre os seres sensíveis 

com que se depara. Ora, o uso do termo “Reflexion” no contexto da filosofia do 

entendimento é fortemente criticado por Hegel, pois que tal tipo de concepção supõe que 

a reflexão não seja pertinente à essência tomada objetivamente, mas que consiste, 

contrariamente, apenas em um procedimento subjetivo que busca de modo externo 

entender as coisas interrogadas.    

Para Hegel, diferentemente, a reflexão, como a determinação por excelência da 

essência, possui uma acepção de viés muito distinto. Nesta linha, segundo Christian Iber, 

a reflexão na “Doutrina da Essência” de Hegel consiste em uma estrutura lógica objetiva 

que independe, pois, da consciência para sua atuação autônoma. Neste sentido, afirma 

Iber, trata-se da reflexão absoluta. “A reflexão absoluta representa a forma irredutível da 

explicação de todo o efetivo, que supera a forma da explicação do ser, que é competente 

apenas para âmbitos regionais da efetividade (qualidade, quantidade e medida)” (Iber, 

                                                           
210 “Ora, é esse exatamente o caso quando refletimos ou (como também se costuma dizer) repensamos 

[nachdenken] sobre um objeto, enquanto aqui não é o mesmo objeto que se trata em sua imediatez, mas 

queremos conhecê-lo enquanto mediatizado” (Hegel, E, § 112, adendo). No tópico 3.5.1 à frente veremos 

que este processo reflexivo do pensamento é fundamental para a instituição do pensar filosófico e do 

conhecimento da verdade.  
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2014, p. 8). Christian Iber acrescenta ainda que o termo reflexão em Hegel é, 

consequentemente, “antisubjetivista” e “antipsicológico”, por se tratar de uma estrutura 

lógica que perpassa todas as categorias sem se ligar, pois, ao ato mental do entendimento 

reflexionante. A tese que Christian Iber desenvolve é, pois, que a reflexão absoluta, desse 

modo, é função do próprio pensar imanente à Ciência da Lógica, ou seja, do pensamento 

considerado em sua estrutura lógica – e não do pensar subjetivo do entendimento. Assim, 

segundo Iber, o pensamento puro é a negatividade autorrelacionante (Cf. Iber, 2014, p. 

11).  

Conforme Iber, portanto, “o movimento inteiro do conceito deve ser reconduzido 

ao modo de movimento da reflexão em geral” (Iber, 2014, p. 11). Esta tese quer dizer, 

então, que o conceito de reflexão absoluta em Hegel possui uma função central e 

fundamental para o desenvolvimento de sua filosofia. Ou seja, o conceito de reflexão é 

pertinente ao próprio movimento do pensamento lógico, ou melhor, à própria atuação do 

conceito.  

 

Na lógica da reflexão é tematizado, portanto, o modo de movimento da 

reflexão como tal e, com isso, a conexão global da lógica. A reflexão é 

a constituição sistemática das determinações do pensamento enquanto 

determinações do pensamento, o movimento da passagem das 

determinações do pensamento uma na outra e, por fim, a produção da 

conexão sistemática entre elas (Iber, 2014, p. 12). 

 

Ora, como sabemos, de fato, o desenvolvimento das categorias na Ciência da 

Lógica de Hegel não ocorre pela intervenção e controle externo de um sujeito; portanto, 

não ocorre segundo o modo externo de operar do entendimento que Hegel tanto critica. 

Ao contrário, este desenvolvimento se dá pelo automovimento imanente das categorias, 

que são impulsionadas pela atuação dialética do conceito – tal como Hegel trata no texto 

da “Ideia Absoluta” e como vimos no capítulo anterior. Dieter Henrich também 

caracteriza a totalidade da Lógica hegeliana como uma “lógica da reflexão”. De acordo 

com ele, o capítulo sobre a reflexão da “Doutrina da Essência” fornece o completo 

princípio da progressão da obra e também esclarece problemas relativos ao método da 

Lógica (Cf. HENRICH apud LONGUENESSE, 2007, p. 31).  Neste contexto, podemos 

ponderar, baseando-nos nestas leituras, que a reflexão, como estrutura pertinente ao 

pensar e ao elemento lógico como tais, seria própria da natureza e atuação mesma do 

conceito lógico subjetivo. Isso pode significar, pois, que o conceito subjetivo em sua 

atuação meta-lógica, como vimos no capítulo anterior, atua negativamente impulsionando 

o automovimento das categorias, de modo que esta atuação negativa consiste, mais 
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precisamente, em um movimento reflexivo de si mesmo. Com efeito, de fato, Hegel utiliza 

o termo reflexão para se referir à atuação do conceito na condução do método como puro 

movimento do pensamento na Lógica. Assim, o conceito de reflexão adquire, sim, um 

significado geral para a Lógica, sendo pertinente ao pensamento como tal e ao movimento 

imanente do conceito subjetivo em sua atuação meta-lógica.  

 Com efeito, ainda que eu tenha apontado para a pertinência da tese de Iber sobre 

a centralidade do conceito de reflexão no todo da obra hegeliana, não é meu propósito, 

entretanto, observar a atuação da estrutura absoluta da reflexão no encadeamento 

sistemático da Ciência da Lógica. Não obstante, me interessa especificamente destacar 

que, uma vez que a reflexão consiste no movimento de negatividade autorrelacionante do 

pensamento considerado em seu elemento lógico absoluto, isso significa, pois, que a 

reflexão está presente no próprio modo de autorrelação subjetiva do conceito lógico. Em 

outras palavras: a estrutura absoluta da reflexão pode ser considerada como a forma de 

autorrelação subjetiva em geral. Assim, em minha visão, não há uma discrepância, ou 

uma contradição, em se conceber, por um lado, a reflexão como estrutura lógica objetiva 

e, portanto, absoluta, que independe da atuação subjetiva de um entendimento 

reflexionante – como sustenta Iber – e, por outro lado, concebê-la, concomitantemente, 

como uma estrutura pertinente também à autorrelação da subjetividade. Isso porque, para 

Hegel, a subjetividade não é tratada nos moldes da filosofia do entendimento, como uma 

subjetividade que se encontrasse em contraposição ao objeto, mas como subjetividade 

absoluta, como pura forma universal imanente ao elemento do pensamento lógico. Assim, 

a forma lógica da reflexão pode ser vista como uma estrutura pertinente à autorrelação 

subjetiva, tanto no nível lógico do conceito subjetivo propriamente dito, como no nível 

do eu. Desse modo, como eu mostrei na Introdução deste capítulo, a determinação da 

reflexão, para mim, consiste em uma categoria constitutiva da gênese do conceito e, nesta 

medida, ela é assimilada pela forma conceitual, ou melhor, é conservada – ainda que seja 

elevada, ou seja, re-contextualizada posteriormente no âmbito do conceito subjetivo. Mas, 

para que isso fique mais claro, cumpre-me analisar em que consiste a estrutura da reflexão 

no interior da essência. O que farei a seguir.  

 

3.2.2 O automovimento negativo da reflexão absoluta  

 

O movimento reflexivo no interior da essência surge a partir da dialética do 

essencial e do inessencial e da essência e aparência. Esta dupla discussão inicial de Hegel, 

sem dúvida, tem por referência as clássicas investigações acerca da essência e existência 
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– que tomaram a cena no debate filosófico desde a Filosofia Medieval, passando pela 

Metafísica Moderna – e também a problemática kantiana da relação entre essência e 

aparência, ou melhor, entre fenômeno e coisa em si.  

Tendo isso em mente, segundo Hegel, inicialmente, no interior do momento da 

essência, o ser é o inessencial. Isso porque a essência mantém frente a si mesma a 

imediatidade do ser a partir da qual ela deveio. Neste primeiro momento, portanto, a 

essência afirma-se como essência que é, que existe como essência imediata, e o ser é 

apenas um negativo em relação a ela. Assim, ele é o inessencial frente à essencialidade 

da essência (Cf. Hegel, CL II, p. 37). Este tipo de oposição faz a essência recair na esfera 

do ser-aí, pois ela se mostra colocada como um outro frente ao ser. A relação da essência 

com o ser inessencial aqui é, pois, uma relação de negação determinada. Mas, afirma 

Hegel, na verdade, “a essência é a negatividade absoluta do ser; ela é o próprio ser, não 

apenas determinado como um outro, mas o ser que se suprassumiu tanto como ser 

imediato quanto como negação imediata, como negação que está afetada por um ser 

outro” (Hegel, CL II, p. 38; o grifo é meu).    

 Desse modo, portanto, o ser não se mantém como um outro em relação à essência, 

mas se manterá como a nulidade da mesma, como uma “inessência”, ou como sua 

aparência. Nesta medida, prossegue Hegel, a aparência é o ser suprassumido do ser e este 

só tem sua nulidade na essência. A aparência é, pois, o negativo posto como negativo. 

 Sob um aspecto, contudo, a aparência parece ter um lado independente da 

essência, como se fosse ainda um outro da mesma. Assim, “ela é todo o resto que ainda 

sobrou da esfera do ser” (Hegel, CL II, p. 39). Sob este ângulo, a aparência se liga ainda 

aos momentos do ser-aí e do não ser-aí e é, pois, um não ser-aí imediato. A sua 

determinidade é, portanto, aquela da imediatidade, mas enquanto imediatidade refletida, 

na medida em que só é enquanto negação mediada da essência. Para Hegel, esse não ser-

aí imediato da aparência corresponde, pois, à discussão do fenômeno [Phänomen] tanto 

do ceticismo, quanto do fenômeno [Erscheinung] da filosofia kantiana211.  

Mas, afirma Hegel, uma vez que “é a imediatidade do não-ser que constitui a 

aparência; este não ser, porém, não é outra coisa senão a negatividade da essência nela 

                                                           
211 No que tange à filosofia kantiana, Hegel afirma que o conhecimento não permite considerar as coisas 

como elas são em si e, portanto, o fenômeno, ou a aparência, “não é algo, ou coisa alguma”. Prossegue ele: 

“Aquela aparência e esse fenômeno estão determinados imediatamente de tal modo multíplice. Pode bem 

ser, então, que a esse conteúdo não esteja subjacente nenhum ser, nenhuma coisa, ou coisa em si; ele 

permanece por si como ele é; ele apenas foi transposto do ser para a aparência, de modo que a aparência, 

dentro de si mesma, tem aquelas determinidades multíplices que são imediatas, [determinidades] que são 

determinações outras entre si. A aparência é, portanto, ela mesma um determinado de modo imediato. Ela 

pode ter esse ou aquele conteúdo; porém, aquele que ela tem não está posto por ela, mas ela o tem de modo 

imediato” (Hegel, CL II, p. 39).   
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mesma” (Hegel, CL II, p. 40; o grifo é meu). Desse modo, o movimento da aparência nos 

mostra que, na verdade, ela é a própria determinação da essência. Assim, a nulidade, que 

é a aparência, consiste na negatividade da essência. A imediatidade da aparência frente à 

essência não é outra coisa senão a imediatidade da própria essência enquanto esta reflete-

se negativamente sobre si mesma. Por conseguinte, afirma Hegel, a determinidade que é 

a aparência, é determinidade infinita, pois é o movimento negativo da essência de juntar-

se consigo.        

Para Hegel, por conseguinte, a clássica oposição entre o essencial e o inessencial, 

ou entre a essência e a aparência possuem sua verdade no movimento da reflexão. E, 

pouco a pouco, destarte, Hegel mostra que a essência vai se desfazendo desta relação 

determinada com um ser outro e evidenciando que ela é, na verdade, a pura reflexão de 

si, ou melhor, a pura autorrelacionalidade. Assim, afirma: “A essência é reflexão; o 

movimento do devir e do passar que permanece dentro de si mesmo, em que o 

diferenciado está determinado pura e simplesmente apenas como o negativo em si, como 

aparência” (Hegel, CL II, p. 43).  

Desta feita, no movimento reflexionante não há um ser que subjaz à determinidade 

e não há, pois, uma relação determinada com um outro. “O movimento reflexionante, ao 

contrário, é o outro enquanto a negação de si, que tem um ser somente como relação que 

se relaciona consigo” (idem). Aqui temos, portanto, presente a negação como negação, 

de modo que se tem a própria igualdade da negação consigo, a negatividade absoluta. 

Contudo, é preciso destacar, esta negatividade absoluta, ou igualdade consigo, não é um 

primeiro, ou um substrato, a partir do qual se iniciaria o movimento reflexionante; antes, 

a igualdade da negatividade absoluta consiste em seu próprio automovimento de negar.  

Desse modo, o verdadeiro devir da essência começa quando se suspende os pares 

de opostos determinados anteriormente, a saber, o essencial e inessencial e a essência e 

aparência. Pois, muito mais profundamente, o movimento reflexionante da essência no 

interior de si mesma consiste, antes, no “movimento do nada para o nada e, através disso, 

de retorno de si mesmo” (Hegel, CL II, p. 43). A essência é, por conseguinte, uma 

estrutura que se autoconstitui enquanto relação a si mesma e só se afirma, tanto em sua 

identidade, quanto em sua diferença, no interior de seu automovimento reflexionante em 

que nega-se a si mesma.  

 

O ser é apenas como o movimento do nada para o nada, assim ele é a 

essência, e essa não tem esse movimento dentro de si, mas é tal 

movimento como a própria aparência absoluta, a negatividade pura a 

qual nada tem fora dela a negar, mas que nega somente seu próprio 

negativo, o qual é somente neste negar (Hegel, CL II, p. 43).  
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 É curioso observar que mais uma vez a categoria do nada encontra-se presente no 

início de uma doutrina da Ciência da Lógica. Na “Doutrina do Ser”, como vimos, o ser 

também somente alcançou o seu ser-aí a partir de sua relação com o nada, ou seja, não 

havia nenhum ser inicialmente pressuposto e determinado como existente. Aqui na 

“Doutrina da Essência”, por sua vez, de modo análogo, a essência não parte de algo 

determinado ou pressuposto, mas se autogera a partir de seu próprio movimento negativo, 

no qual e pelo qual não tem nada determinado a negar, mas nega somente o seu próprio 

negativo. Desse modo, cito mais uma vez Hegel: “Inicialmente a reflexão é o movimento 

do nada para o nada, com isso, a negação que se junta consigo mesma” (Hegel, CL II, p. 

44).   

Todavia, prossegue Hegel, a essência tem de se determinar. Pois, como afirma 

Iber: “Permanecer preso neste movimento circular seria, contudo, o ‘colapso’ do processo 

lógico inteiro” (Iber, 2014, p. 8). Assim, como em todos os momentos e em todas as 

passagens da Ciência da Lógica, o próprio conceito em questão contém em si mesmo a 

necessidade de seu desenvolvimento e, destarte, aqui não poderia ser diferente, de modo 

que a própria essência possui em si a necessidade de sua progressão como essência. 

Consequentemente, a essência reflexiva irá se autodesenvolver segundo três níveis: (a) a 

reflexão ponente, (b) a reflexão exterior e (c) a reflexão determinante.  

Na reflexão ponente, a essência se põe a si mesma e, dessa maneira, ela consiste 

no retorno do negativo para dentro de si (Cf. Hegel, CL II, p. 44). Neste contexto, ela é o 

negativo e, ao mesmo tempo, a igualdade simples consigo, ou seja, a imediatidade. Assim, 

ela é o negar dela mesma e também a suspensão do negar. “Ela consiste, portanto, em ser 

ela mesma e não ser ela mesma e, precisamente, em uma só unidade” (Hegel, CL II, p. 

44). Assim, a essência reflexiva ponente é unidade na negação, ou melhor, é idêntica 

consigo por meio de sua negatividade que consiste na relação e retorno a si mesma.   

A imediatidade de sua igualdade consigo é, pois, apenas enquanto o puro retorno 

reflexivo da essência sobre si mesma, e de modo algum um dado inicial. Na reflexão 

ponente, portanto, o que está em jogo é o pôr da essência a si mesma. “Ela é pôr, na 

medida em que é imediatidade enquanto um retornar; não está presente, pois, outro 

algum, nem um outro do qual ela retornaria, nem um outro para o qual ela retornaria; ela 

é portanto apenas como retornar, ou seja, como negativo de si mesma” (Hegel CL II, p. 

45; o grifo é meu).  

Mas, em contrapartida, a reflexão ponente é também o seu oposto, ou seja, o 

pressupor. Isso porque no retorno a si, afirma Hegel, o negativo também está negado 
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como negativo – assim, não se trata aqui somente da imediatidade relacionada ao retorno, 

mas de um pressuposto propriamente dito, uma vez que a essência, ao juntar-se consigo, 

suspende seu pôr. E assim: “No pressupor, a reflexão determina o retorno para dentro de 

si como o negativo dela mesma” (Hegel, CL II, p. 45). Desse modo, a reflexão pressupõe 

a si mesma como seu outro no pressupor da imediatidade (Cf. Iber, 2015, p. 64). E, assim, 

a reflexão dentro de si pressupõe aquilo a partir do qual retorna e se põe.  

Mas, para Hegel, como sabemos, nenhum par de opostos deve ser pensado em sua 

oposição fixa. Consequentemente: “pôr e pressupor devem ser pensados, primeiramente, 

na unidade imediata: o imediato pressuposto existe somente na medida em que é posto 

como tal pela reflexão” (Iber, 2015, p. 64; o grifo é meu). Este pressuposto deve ser 

concebido, desse modo, como a própria essência que se pressupõe. “Ela [a essência] 

pressupõe a si mesma e o suprassumir dessa pressuposição é ela mesma”. De modo que, 

a imediatidade suspensa “é o retorno para dentro de si, o chegar a si da essência, o ser 

simples igual a si mesmo” (Hegel, CL II, p. 45; o colchete é meu). Esta unidade imediata 

do pôr e pressupor é, então, denominada por Hegel como o contrachoque absoluto dentro 

da essência. Ou seja, ainda que a essência pressuponha a si mesma em seu movimento de 

retorno a si, ela, não obstante, não pode se pressupor, sem pôr a si mesma. Em outras 

palavras: a pressuposição de si mesma em seu movimento de retorno não é uma 

pressuposição fixa e dada e a qual não se pode transpor. Pôr e pressupor, portanto, se 

alternam e chegam a se encontrar no movimento do retorno reflexivo da essência a si 

mesma.  

 

O movimento, como progressão, volta-se imediatamente para dentro 

dele mesmo e apenas assim é automovimento – movimento que vem de 

si, na medida em que a reflexão ponente é pressuponente, mas, 

enquanto reflexão pressuponente, é pura e simplesmente reflexão 

ponente. Assim, a reflexão é ela mesma e seu não-ser, e ela é somente 

ela mesma na medida em que é o negativo dela, pois apenas assim o 

suprassumir do negativo é, ao mesmo tempo, como um juntar-se 

consigo (Hegel, CL II, p. 46).    

 

Esta passagem é bastante emblemática e pode ser considerada, em certa medida, 

como alusiva ao conceito subjetivo no sentido de antecipar em termos lógicos sua 

estrutura autorrelacionante. Pois que o conceito, em sua autorreferência, não pressupõe 

outro que ele de modo externo. Assim, a pressuposição só é pressuposição enquanto 

pressupõe o próprio pôr do movimento do conceito, tal como ocorre na essência – e não 

uma pressuposição externa. Além disso, do mesmo modo, o conceito relaciona-se consigo 

enquanto negativo de si mesmo, ou seja, enquanto aquele que é idêntico consigo por meio 
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de sua negatividade, ou de seu movimento de autodiferenciação. Nesta medida, também 

o movimento interno do conceito pode ser considerado, como ocorre na essência, como 

automovimento, ou como dinâmica que tem só a si mesmo por referência. Todavia, é 

preciso ter claro, que aqui na “Essência”, apesar desta pura forma da reflexão, ainda não 

temos superadas todas as formas de oposição externas pelas quais o conceito precisa 

passar até atingir-se como subjetividade absoluta autorreferente212.   

                                                           
212 Outro ponto importante de ser considerado aqui neste momento genético categorial é que há, de certo 

modo, uma referência implícita, a meu ver, ao conceito de identidade egóica de Fichte. Pois que Fichte, 

como vimos no capítulo 1, analisa a estrutura de autorrelação do eu=eu como autoproduzida, sem que haja 

qualquer concurso de uma pressuposição externa: o eu se põe a partir de si mesmo e é produto de si mesmo 

em um processo circular interno puro. Lembremos as palavras de Fichte: “Assim, o pôr do eu por si mesmo 

é a sua atividade pura. – O eu põe a si mesmo e é, em virtude desse mero pôr-se por si mesmo; e vice-versa: 

o eu é e, em virtude de seu mero ser, põe o seu ser. Ele é ao mesmo tempo o agente e o produto da ação” 

(Fichte, FDC, § 1, p. 46/ 96). Neste texto, vemos que, para Fichte, ‘o eu é porque se pôs’ e ‘se pôs porque 

é’, ou seja, há uma profunda reciprocidade reflexiva em sua constituição – reciprocidade esta que não 

pressupõe nada de externo e que funda, pois, a absoluta autorreferencialidade interna do eu. Em minha 

opinião, esta descrição de Fichte influenciou profundamente a compreensão de Hegel acerca da natureza 

absolutamente autorreferencial e especulativa do conceito subjetivo. Todavia, para Hegel, Fichte não 

consegue, com a sua teoria do estado-de-ação absoluta (Tathandlung), radicalizar o conceito do eu 

autorreferente, pois que, para Hegel, Fichte supõe o conceito de eu nos moldes da oposição entre eu e não-

eu, chegando este não-eu a ser um choque (Anstoss) absoluto para o eu. Assim, para se esquivar da 

compreensão fichtiana, Hegel fala, diferentemente, como mostrei acima, em “contrachoque absoluto” da 

reflexão ponente, ou seja, não há uma pressuposição que advém externamente sobre a identidade reflexiva 

(do eu, ou da essência) como Hegel afirma explicitamente que ocorre em Fichte. Vejamos uma longa 

citação da Lógica da Enciclopédia para clarificar melhor a que me refiro: “Na filosofia kantiana, antes de 

tudo, só se estabelece de uma maneira formal que o pensar se determina [a partir] de si mesmo, mas o 

‘como’ e o ‘até que ponto’ dessa autodeterminação não foi ainda demonstrado por Kant. Fichte, ao 

contrário, foi quem reconheceu essa falha e, ao declarar a exigência de uma dedução das categorias, fez ao 

mesmo tempo a tentativa de fornecer efetivamente uma tal dedução. A filosofia de Fichte faz do Eu o ponto 

de partida do desenvolvimento filosófico, e as categorias devem produzir-se como resultado da atividade 

do Eu. Ora, o Eu não aparece aqui verdadeiramente como livre e espontânea atividade, pois é considerado 

como estimulado primeiro por um choque (Anstoss) de fora. Contra esse choque, o Eu deve reagir em 

seguida, e só através dessa reação deve aceder à consciência de si mesmo. A natureza do choque 

permanece nisso um ‘fora’ desconhecido, e o Eu é sempre algo condicionado, que tem um Outro defronte 

de si. Por conseguinte, Fichte Também fica parado no resultado da filosofia kantiana, de que só pode 

conhecer o finito; ao passo que o infinito ultrapassa o pensar. O que se chama em Kant ‘a coisa-em-si’ é 

em Fichte o choque de fora, esse abstrato de um Outro que o Eu, que não tem outra determinação a não ser 

a do negativo ou do não-Eu em geral. O Eu é tratado aí como estando em relação com o não-Eu; por meio 

do qual, somente, sua atividade de autodeterminação é estimulada, e isso de modo que o Eu é somente a 

contínua atividade de se liberar do choque; sem chegar, contudo, à liberação efetiva, porque com o cessar 

do choque o Eu mesmo – cujo ser é apenas sua atividade – cessaria de ser” Hegel, E, v. I, § 60, adendo 2; 

o grifo é meu). Fichte fala acerca do choque sobre o eu no quarto parágrafo da Doutrina da Ciência, no 

“Fundamento do saber teórico”. Não me cabe aqui tratar desta discussão, mas citei esta extensa passagem 

de Hegel a respeito do problema apenas para mostrar que, para nosso autor, a autodeterminação, ou 

autorreferência reflexiva do eu em Fichte só ocorre devido a este estímulo vindo de fora com o choque, ou 

seja, para Hegel, Fichte permanece no âmbito da oposição finita entre eu e não-eu e não chega pois, como 

também não ocorre em Kant, ao âmbito da subjetividade infinita autorreferente. Com efeito, para Christian 

Iber, Hegel traduz em fatos, ou radicaliza a intelecção de Fichte sobre a teoria da Tathandlung. Segundo o 

autor, Fichte não conseguiu levar às últimas consequências sua teoria da Tathandlung da absoluta, livre e 

espontânea atividade do eu, uma vez que permaneceu preso “nos moldes da oposição pressuposta, não-

suprassumida do Eu e do não-Eu” (Iber, 2014, p. 15). Neste sentido, a influência da teoria do estado-de-

ação de Fichte que podemos encontrar no texto de Hegel sobre a reflexão absoluta ponente parece se dar à 

parte da crítica de Hegel ao problema do choque que sofre o eu fichtiano e que faz, pois, Fichte, na visão 

de Hegel, permanecer no âmbito da consideração finita sobre a subjetividade. Como afirma Iber, Hegel 

parece enxergar na teoria da Tathandlung apenas uma “intelecção profunda” de Fichte, ou apenas uma 

intuição que não fora desenvolvida consequentemente, pois que Fichte acabou por ficar preso na noção do 

choque externo.   
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Hegel, contudo, segue em sua análise e afirma que o ser posto pode ser 

determinado como um negativo frente à essência. Neste caso, portanto, a reflexão é 

determinada e passa para o segundo nível de seu desenvolvimento, que é aquele da 

reflexão exterior. Na reflexão exterior, por sua vez, há uma duplicação do imediato 

pressuposto, que passa a ter o caráter de substrato, de um ser frente à reflexão. A reflexão 

externa, ou real, pressupõe-se, assim, como o negativo de si mesma (Cf. Hegel, CL II, p. 

46). Desse modo, há uma situação paradoxal em que a reflexão está frente a si como 

alheia e a relação não é mais uma relação interna à própria reflexão (Cf. Iber, 2015, p. 

65). A sua duplicidade consiste, pois, em que, por um lado, ela é o seu próprio 

pressuposto, ou reflexão dentro de si, imediata, e, por outro lado, ela é enquanto reflexão 

que se relaciona negativamente consigo como com o seu não-ser (Cf. Hegel, CL II, p. 

46). A diferença crucial deste nível de reflexão para o anterior é que na reflexão ponente 

a pressuposição também era posta. Aqui, contrariamente, a essência se relaciona ao seu 

outro como um alheio externo. Assim, “o que a reflexão externa determina e põe no 

imediato são, neste aspecto, determinações externas ao mesmo” (Hegel, CL II, p. 47).            

Hegel insere uma observação no tópico sobre a reflexão externa se referindo à 

filosofia de Kant. Segundo ele, a reflexão é tomada tradicionalmente “em um sentido 

subjetivo como o movimento da faculdade de julgar que vai além de uma representação 

dada imediata e procura, para ela, determinações universais” (Hegel, CL II, p. 47). 

Conforme Hegel, este tipo de reflexão, em que Kant atribui a procura do universal para o 

particular dado “é justamente a reflexão exterior que se relaciona com o imediato como 

com um dado” (idem).     

A reflexão determinante é o último nível de desenvolvimento da reflexão. Ela é a 

unidade da reflexão ponente com a reflexão exterior. Na reflexão determinante a reflexão 

se identifica com o seu pressuposto, de modo que este desaparece no retorno da reflexão 

ponente a si mesma. A reflexão agora não é mais externa; é, antes, imanente. A reflexão 

determinante somente põe e, em seu pôr, põe a si mesma como reflexão em si. Ou melhor: 

na reflexão determinante, o ser posto é um ser posto com respeito à essência. Diz Hegel: 

“Portanto, o ser-posto é, como tal, negação; mas, como pressuposto, é a negação enquanto 

refletida dentro de si. Assim, o ser posto é determinação de reflexão” (Hegel, CL II, p. 

50; o grifo é meu).  

Na reflexão determinante, portanto, encontramos as determinações da reflexão. 

Hegel destaca, no entanto, que é preciso diferenciar as determinações da reflexão das 

determinidades próprias do ser. No ser, as determinidades se relacionavam com o outro 

em geral; na essência, por sua vez, também o ser posto é relação com o outro, mas “com 
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o ser refletido dentro de si” (Hegel, CL II, p. 50). Desse modo, afirma Hegel: “A 

determinação de reflexão, ao contrário, tem por esse fundamento o ser refletido dentro de 

si mesmo. O ser-posto se fixa até tornar-se determinação, justamente porque a reflexão 

é a igualdade consigo mesma dentro de seu ser negado; seu ser negado, por conseguinte, 

é, ele mesmo, reflexão dentro de si” (Hegel, CL II, p. 51; o grifo é meu).       

Por conseguinte, na determinação de reflexão, inicialmente, há dois lados que se 

diferenciam. É importante entendermos separadamente estes dois lados para, enfim, 

compreendermos em que consiste a natureza mesma da determinação da reflexão. 

Primeiramente, a determinação é o ser posto, a negação como tal. Por esta negação, a 

determinação é unidade consigo mesma. Porém, diz Hegel, ela é esta unidade apenas em 

si. Além disso, a reflexão é determinar que permanece dentro de si. “Nisso, a essência 

não vai para fora de si; as diferenças estão pura e simplesmente postas, retomadas dentro 

da essência” (Hegel, CL II, p. 51; o grifo é meu). Em segundo lugar, contudo, as 

diferenças não são simplesmente postas, mas, sim, refletidas dentro de si mesmas. “A 

negação como negação está refletida dentro da igualdade com ela mesma, não dentro de 

seu outro, não dentro de seu não ser” (Hegel, CL II, p. 52; o grifo é meu). Hegel conclui: 

“Na medida em que agora, a determinação de reflexão, é tanto relação refletida dentro de 

si mesma, quanto ser posto, sua natureza fica imediatamente mais clara a partir disso” 

(idem). 

Consequentemente, agora, o ser posto é ao mesmo tempo reflexão dentro de si 

mesmo, de modo que a determinidade própria da reflexão é “a relação com seu outro nela 

mesma” (idem). Neste ponto do autodesenvolvimento da reflexão chegamos, a meu ver, 

em sua definição acabada, donde podemos precisamente vislumbrar um tipo de 

autorrelação que constitui, propriamente, o modo basilar da autorreferência subjetiva. 

Ora, Hegel irá dizer também a respeito da liberdade do conceito que esta consiste “em 

estar junto de si mesmo no seu outro e com o outro” (Cf. Hegel, E, v. I, § 24). Também a 

respeito da infinitude do ser, como vimos, Hegel a definiu nestes termos. Neste sentido, 

não é por acaso, portanto, que Hegel irá definir aqui – a esta altura do argumento – a 

reflexão também em termos de infinitude, que consiste na verdadeira autorrelação do ser 

a si mesmo. Destarte, antes de passar às considerações das determinações da reflexão 

propriamente ditas, que são elas, igualdade, diferença e fundamento, Hegel assim conclui 

seu tópico sobre a reflexão determinante.  

 

A determinação de reflexão, ao contrário, retomou em si seu ser outro. 

Ela é ser posto, negação que, porém, dobra dentro de si a relação com 

outro, e negação que é igual a si mesma, que é unidade de si mesma e 



 

 

 

244 

de seu outro e somente através disso é essencialidade. Ela é, portanto, 

ser posto, negação, mas como reflexão dentro de si, ela é, ao mesmo 

tempo, o ser suprassumido desse ser posto, relação infinita consigo 

(Hegel, CL II, p. 52; o grifo é meu). 

 

A partir desta estrutura mediada, de autorrelação infinita, onde a negação se 

mostra como reflexão dentro de si, as determinações da reflexão são essencialidades, ou 

modos de autorrelação da essência determinada. Irei abordar a seguir brevemente apenas 

a determinação reflexiva da identidade. Pois que no contexto de discussão da identidade 

reflexiva do eu, Hegel critica as concepções de Kant e de Fichte sobre a igualdade abstrata 

do eu=eu, como veremos logo adiante.  

 

3.2.2.1 A determinação reflexiva da identidade  

 

A identidade consiste na primeira determinação da essência, ou em sua primeira 

essencialidade. Como determinação provinda da reflexão determinante, a identidade é a 

“imediatidade simples, enquanto imediatidade suprassumida” (Hegel, CL II, p. 56). 

Como vimos, na reflexão determinante o ser posto é refletido no interior da igualdade da 

essência com ela mesma; assim, na identidade, afirma Hegel: “Sua negatividade é seu ser; 

ela é igual a si mesma em sua negatividade absoluta, através da qual o ser outro e a 

relação com outro desapareceram pura e simplesmente em si mesmos na pura igualdade 

a si mesma”. E Hegel conclui: “A essência é, portanto, identidade simples consigo” 

(Hegel, CL II, p. 56; o grifo é meu). 

O que Hegel quer destacar aqui é que esta identidade é um processo, ou seja, que 

ela não é algo fixo, não se tratando, portanto, de uma identidade imóvel. Assim, esta 

identidade é produzida a fim de tornar-se igualdade consigo. Neste produzir, a essência é 

idêntica consigo por meio de sua negatividade reflexiva, pela qual, ela se põe como outro 

de si mesma dentro de si mesma e, neste pôr, torna-se, pois, identidade essencial. Para 

Hegel, portanto, a determinação reflexiva da identidade resultou do próprio movimento 

do ser e não a partir de uma reflexão exterior.  

Neste sentido, Hegel não cansa de afirmar que a identidade da reflexão absoluta 

não é uma identidade abstrata, ou seja, “não surgiu mediante um negar relativo, que teria 

ocorrido fora dela e teria apenas separado dela o diferenciado” (idem). A identidade 

abstrata, segundo afirma Hegel, é produto da reflexão exterior que, como sabemos, é 

própria do modo de proceder do entendimento e mostra-se ainda, no interior da filosofia 

hegeliana, como o momento da reflexão exterior duplicada que é superada logo em 
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seguida pela reflexão determinante. Neste sentido, a identidade abstrata, conforme Hegel, 

consiste na obstinação do entendimento em querer encontrar em seu estudo uma 

identidade conceitual por exclusão das diferenças sensíveis (Cf. Hegel, E, v. I, § 80, 

adendo). A identidade neste caso, portanto, é apenas uma abstração das diferenças e, 

assim, se põe ao lado destas. “Tal pensar tem sempre diante de si apenas a identidade 

abstrata e, fora e ao lado dela, a diferença” (Hegel, CL II, p. 56).  

Para Hegel, com efeito, a verdadeira identidade está, antes, em unidade com a 

diferença e esta não é para ela, pois, apenas um diferenciar externo. Assim, por exemplo, 

a identidade como unidade essencial contém o ser como sua diferença interna, idealizada. 

“A identidade é, antes de tudo, novamente o mesmo que antes tínhamos como ser; mas 

enquanto veio a ser mediante a suprassunção da determinidade imediata; é, portanto, o 

ser como idealidade” (Hegel, E, v. I, § 115, adendo; o grifo é meu). Neste contexto, Hegel 

afirma que a identidade reflexiva é negação absoluta e, assim, é negação que 

imediatamente nega a si mesma (Cf. Hegel, CL II, p. 57). Nesta negação de si surge a 

diferença, porém, uma diferença que desaparece no interior da essência mesma.  

 

Enquanto negação absoluta, ela é a negação que imediatamente nega a 

si mesma – um não ser e uma diferença, a qual desaparece em seu surgir, 

ou seja, um diferenciar através do qual nada é diferenciado, mas que 

imediatamente colapsa dentro de si mesmo. O diferenciar é o pôr do 

não ser enquanto o não ser do outro. Mas o não ser do outro é 

suprassumir do outro e, com isso, do próprio diferenciar. Assim, porém, 

está presente aqui o diferenciar como negatividade que se relaciona 

consigo, como um não ser que é o não ser de si mesmo – um não ser 

que não tem seu ser em um outro, mas em si mesmo. Portanto, está 

presente a diferença que se relaciona consigo, a diferença refletida, ou 

seja, a diferença absoluta, pura (Hegel, CL II, p. 57).             

  

    Com efeito, não basta conceituar o que vem a ser a identidade verdadeira, sem 

compreender também a determinação da diferença como uma determinação imanente e 

absoluta. Pois, caso contrário, a identidade tornar-se-ia, por sua vez, apenas uma 

identidade finita, limitada pela diferença que seria externa a si. De outro modo, a 

identidade verdadeira, como diz Hegel, contém em seu interior, como produto de sua 

própria negatividade reflexiva, a sua diferença, que é uma diferença refletida – e não um 

diferenciar dado externamente. “Com isso, ela é a identidade como a diferença idêntica a 

si” (idem).  

É a partir desta relação endógena entre identidade e diferença que Hegel irá 

tematizar na sequência o que vem a ser a determinação da diferença. Neste nível, a 

diferença se desdobrará em “diferença absoluta”, “diversidade”, “oposição” e, por fim, 
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“contradição”. No entanto, abordar estes aspectos da determinação de reflexão ultrapassa 

meu presente propósito. Meu intuito foi apenas o de reconstruir em linhas gerais o 

automovimento da reflexão a fim de apontar para a coincidência da estrutura relacional 

reflexiva da essência com o modo de autorreferência do conceito que veremos adiante e, 

ainda, abordar o que Hegel compreende como identidade reflexiva para situarmos sua 

crítica à concepção kantiana e fichtiana sobre a autorrelação abstrata do eu. Para Hegel, 

a verdadeira compreensão da identidade da subjetividade não pode se basear no ponto de 

vista do entendimento, pois que este só enxerga a subjetividade como uma identidade 

abstrata e em contraposição à diferença. Vejamos.  

 

3.2.3 A crítica de Hegel à circularidade viciosa da reflexão abstrata do eu em Kant  

 

Segundo Christian Iber, a discussão de Hegel feita na “Ideia do Conhecer”, onde 

ele interpreta a concepção kantiana sobre a autorrelação do eu a si mesmo, se baseia em 

sua noção especulativa de reflexividade da “Doutrina da Essência”. Com efeito, Iber é 

claro em sustentar que concebe o conceito hegeliano de reflexão como uma estrutura 

lógica objetiva, como já apontei atrás (Cf. Iber, 2014, p. 10). Isso significa para ele, 

portanto, que o conceito hegeliano de reflexão não se restringe à reflexão subjetiva e 

abstrata da relação da autoconsciência e é, portanto, um conceito “antisubjetivista”, como 

também já apontei (Cf. Iber, 2014, p. 11). Contudo, isso não significa, por outro lado, que 

Hegel não possa se utilizar de seu conceito especulativo de reflexão absoluta para 

clarificar o processo que ocorre no interior da relação do sujeito consigo mesmo e, ainda, 

para criticar a discussão tradicional sobre a reflexão abstrata da consciência-de-si213. É 

assim, portanto, que Christian Iber mostra que quando Hegel trata da consciência e critica 

a teoria tradicional sobre a reflexão da autoconsciência, ele se baseia na reflexão “como 

                                                           
213 No texto da Lógica da Enciclopédia, onde Hegel aborda a determinação reflexiva da identidade, ele se 

refere explicitamente à concepção do entendimento que enxerga a identidade do eu, ou da autoconsciência, 

como uma identidade abstrata. Em suas palavras: “A identidade em sua verdade, enquanto idealidade do 

imediatamente essente, é uma alta determinação, tanto para nossa consciência religiosa como também para 

qualquer pensamento e consciência em geral. (...). O mesmo se passa também com a identidade, enquanto 

consciência de si mesmo, pela qual o homem se distingue da natureza em geral, e mais precisamente do 

animal; este último não chega a apreender-se como Eu; isto é, como pura unidade de si em si mesmo. Aliás, 

no que concerne à significação da identidade em relação com o pensar, convém aqui, antes de mais nada, 

não confundir a identidade verdadeira – que contém em si o ser e suas determinações como suprassumidas 

– com a identidade abstrata, meramente formal” (Hegel, E, v. I, § 115, adendo; o grifo é meu). Com efeito, 

ainda que Hegel não tenha se referido nesta passagem a Kant e Fichte explicitamente, sabemos que ele 

pensa que estes dois filósofos concebem a identidade do eu como meramente abstrata, sem conter em seu 

interior suas próprias diferenças e, ademais, se contrapondo exteriormente ao objeto, como já destaquei 

anteriormente. 
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relação pura da imediatidade e da mediação nos moldes da reflexão ponente, exterior e 

determinante” (Iber, 2014, p. 13). 

Partindo destes apontamentos, vejamos agora a interpretação de Hegel sobre a 

concepção kantiana acerca da reflexividade do eu feita na “Ideia do Conhecer”. 

Como já tratei no capítulo 1 – quando abordei as críticas kantiana e hegeliana à 

Antiga Metafísica –, Kant pretende, no capítulo sobre os “Paralogismos da Razão Pura”, 

preservar a Antiga Psicologia Racional sobre a Alma naquilo que ela possui de puramente 

racional, ou seja, sem que misture com os seus conhecimentos puros sobre a alma, 

qualquer conhecimento provindo da experiência empírica (Cf. Kant, KRV, B 400). Hegel, 

por sua vez, elogia Kant quanto a este empreendimento (Cf. Hegel, CL III, p. 262). Na 

perspectiva kantiana, portanto, resta à Antiga Doutrina apenas o conceito “eu penso”, do 

qual não se pode aspirar saber nada mais do que aquilo que se encontra presente em seu 

puro pensamento e independentemente de toda a experiência (Cf. Kant, KRV, B 400)214.  

Sem adentrar na análise sobre o argumento kantiano acerca dos paralogismos que 

a Antiga Psicologia Racional cometia e sobre o modo como Hegel interpreta o argumento 

de Kant, volto-me agora à específica passagem em que Kant explicita a sua própria 

concepção acerca da natureza do nosso ser pensante: 

 

Não podemos dar-lhe outro fundamento que não seja a representação 

eu, representação simples e, por si só, totalmente vazia de conteúdo, da 

qual nem sequer se pode dizer que seja um conceito e que é apenas uma 

mera consciência que acompanha todos os conceitos. Por este “eu”, ou 

“ele”, ou “aquilo” (a coisa) que pensa, nada mais se representa além 

de um sujeito transcendental dos pensamentos = X, que apenas se 

conhece pelos pensamentos, que são seus predicados e do qual não 

podemos ter, isoladamente, o menor conceito; movemo-nos aqui, 

portanto, num círculo perpétuo, visto que sempre necessitamos, 

previamente, da representação do eu para formular sobre ele qualquer 

juízo; inconveniente que lhe é inseparável, pois que a consciência, em 

si mesma, não é tanto uma representação que distingue determinado 

objeto particular, mas uma forma da representação em geral, na medida 

em que deva chamar-se conhecimento, pois que só dela posso dizer que 

penso qualquer coisa por seu intermédio (Kant, KRV, B 404; o grifo é 

meu).  

 

Nesta passagem se condensa muitos pontos que podem nos indicar o que Kant 

pensa sobre a natureza do eu. Em primeiro lugar, cabe destacar que da representação “eu”, 

‘nem sequer se pode dizer que seja um conceito’, mas ‘uma mera consciência que 

                                                           
214 “O eu penso é, pois, o único texto da psicologia racional de onde esta deverá extrair toda a sua sabedoria. 

Facilmente se vê que se esse pensamento deve referir-se a um objeto (a mim próprio), não poderá conter 

senão predicados transcendentais, porque o mínimo predicado empírico destruiria a pureza racional desta 

ciência e a sua independência relativamente a qualquer experiência” (Kant, KRV, B 401).   
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acompanha todos os conceitos’. Desse modo, desta representação, da qual não se sabe o 

conceito, temos apenas ‘um sujeito transcendental dos pensamentos = X’, ou seja, uma 

incógnita, algo que não sabemos o que é. Este X é conhecido apenas pelos pensamentos, 

ou representações, que são seus predicados. Kant utiliza os termos “sujeito” e 

“predicados” dos pensamentos aqui em um sentido lógico transcendental, e não real. 

Ademais, ele continua, existe um inconveniente inscrito na própria natureza desta 

representação geral X, qual seja, o fato de que, para formular qualquer juízo sobre este 

sujeito, deve-se, impreterivelmente, servir-se dele mesmo para tal, dado que ele é a 

consciência que acompanha todos os pensamentos, inclusive o próprio pensamento de si 

mesmo.  

Ora, ainda que Kant não fale aqui em termos de autorrelação reflexiva do eu para 

consigo mesmo, o que ele está apontando é para a questão do eu como objeto de si mesmo 

no interior da consciência. Neste sentido, o eu retorna a si, ou parte de si mesmo para ter 

a si como objeto. Para Kant, entretanto, este retorno é um inconveniente pertinente à 

representação geral do eu, uma vez que o eu sempre está pressuposto para se referir a si. 

Kant de modo algum afirma que este pressuposto significa algum substrato, ou algo que 

pudesse indicar a subsistência deste eu. Trata-se apenas de uma pressuposição lógica, 

dado que o eu a que se refere Kant é apenas a ‘forma geral de todas as representações’. 

É, portanto, uma representação vazia, da qual não se tem o menor conteúdo, e da qual não 

há uma correspondência objetiva definida, mas que encontra-se presente em todos os 

pensamentos.  

Para Hegel, este texto dos “Paralogismos da Razão Pura” de Kant está repleto de 

barbaridades (Cf. Hegel, CL III, p. 264). São muitos os pontos que Hegel critica neste 

argumento – alguns, inclusive, que ultrapassam a minha análise presente sobre a 

reflexividade do eu. Em primeiro lugar, Hegel critica o fato de Kant dizer que não se pode 

ter o menor conceito acerca do eu e que deste tem-se apenas uma simples representação. 

“Certamente é preciso admitir que não se tem o mínimo conceito nem do Eu nem de 

qualquer outra coisa, tampouco do próprio conceito, enquanto não se compreende e 

apenas se fica preso à representação simples, fixa e ao nome” (Hegel, CL III, p. 263)215. 

Mais à frente irei tratar ainda desta diferença de perspectiva de Hegel em relação a Kant 

no que tange ao conhecimento por conceitos, ou por representações216.  

                                                           
215 Como tratei exaustivamente no capítulo 1, Hegel identifica a noção kantiana de eu penso com a noção 

de conceito e insere, a meu ver, esta compreensão no interior de sua própria filosofia, a qual compreende o 

conceito lógico como subjetividade, ou como eu, em última instância.  
216 Ver o tópico 3.5.1, sobre “O devir do conceito subjetivo a partir do ser e da essência e sua natureza 

absoluta”.  



 

 

 

249 

Mas, Hegel segue em sua crítica e um ponto muito importante que nos interessa 

agora é que, para ele, é ridículo Kant afirmar que se trata de um inconveniente o fato de 

que o eu deve necessariamente ser pensado quando pensa sobre si mesmo. Para Hegel, 

não é de maneira alguma questão de inconveniência, mas trata-se, antes, da natureza 

absoluta e eterna mesma da autoconsciência e do conceito (Cf. Hegel, CL III, p. 264). 

Para nosso autor, portanto, a natureza da autoconsciência e do eu é, pois, circular, de 

modo que o eu sempre é em si e para si mesmo quando pensa a si. Hegel completa: “Uma 

pedra não tem aquela inconveniência; se ela é pensada ou se deve julgar sobre ela, ela não 

se interpõe como obstáculo a si mesma; ela está dispensada do incômodo de servir-se de 

si mesma para essa ocupação; é um outro fora dela que tem de assumir esse esforço” 

(idem). Assim, para Hegel, está inscrita na própria noção de conceito, de autoconsciência 

e, portanto, de espírito, que a subjetividade é fundamentalmente circular, ou seja, que é 

sujeito e objeto de si mesma. Caso contrário, ela seria como as pedras: precisaria de outro 

que julgasse sobre ela. Esta circularidade, no entanto, em Hegel, não é viciosa, não 

corresponde à má infinitude que não consegue atingir o verdadeiro, como vimos atrás a 

respeito do ser-para-si. A circularidade verdadeira da autoconsciência é que, por ela, a 

consciência aparece como reflexo de si mesma e, neste reflexo, mostra-se em sua essência 

absoluta, como identidade e diferença de si mesma, como afirmação e negação de si. Este 

círculo, portanto: 

 

É uma relação através da qual, na autoconsciência empírica e imediata, 

revela-se a natureza absoluta e eterna da mesma e do conceito, revela-

se porque a autoconsciência é justamente o conceito puro que é aí, 

portanto, empiricamente perceptível, a relação absoluta consigo 

mesma, a qual, como juízo que separa, faz de si um objeto e consiste 

unicamente no fato de fazer de si um círculo através desse juízo (Hegel, 

CL III, p. 264; o grifo é meu).  

 

Neste sentido, Christian Iber afirma que o foco da crítica de Hegel neste quesito 

não é, com efeito, o fato de Kant sustentar que há uma circularidade na relação a si do eu 

penso. Mas, sim, porque há uma circularidade falsa na concepção de Kant, segundo a 

visão de Hegel. Para Iber, em Hegel, “a circularidade pertence à essência do pensar como 

tal e, com isso, também à natureza do eu” (Iber, 2014, p. 14). Desse modo, o problema da 

filosofia kantiana não é conceber a autoconsciência como círculo, mas, sim, o “esforço 

de fundamentá-la por meio da reflexão, porém, ao mesmo tempo, pressupô-la como 

sujeito subjacente incondicionado e assim absorvê-la para sua fundamentação pela 

reflexão em um círculo errado” (idem).  
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Com efeito, no início do capítulo 2, abordei a questão da importância do conceito 

de circularidade no interior da filosofia hegeliana, fundamentalmente em relação à sua 

autofundamentação e, ainda, sobre este conceito como forma de autorreferência da ideia 

absoluta217. Também no presente capítulo, no tópico sobre o ser-para-si, mostrei que a 

noção de infinitude verdadeira possui uma estrutura circular de autorreferência. Pudemos 

ver, portanto, que Hegel concebe a circularidade como forma absoluta e que ela, portanto, 

diz respeito à própria autorrelação de esclarecimento do pensamento puro em seu 

automovimento livre e, consequentemente, à estrutura de autorreferência subjetivo-

absoluta da ideia e da infinitude enquanto tal. A circularidade, em Hegel, aponta para a 

ausência de início, ou de um ponto de partida determinado, como vimos. Isso tanto em 

um nível macro sistemático, como, também, no nível da subjetividade do conceito e da 

autoconsciência, que é o nosso caso presente. Desse modo, a verdadeira circularidade, 

para Hegel, não pode ter um ponto de partida pressuposto, ou mesmo, um ponto de 

chegada definido. Ela é, antes, o puro reflexo absoluto de si mesma e de seu próprio 

movimento infinito. Assim, de acordo com a visão de Iber exposta acima, o que incomoda 

Hegel no tocante ao desagrado de Kant com o que ele denomina de inconveniência da 

circularidade própria à autoconsciência é que Kant interpreta o sujeito que pensa – e do 

qual não se pode prescindir em sua autorreferência – como algo pressuposto.  

Ora, é verdade que Kant não diz expressamente, como já deixei claro acima, que 

o eu penso a partir do qual o eu se pensa a si mesmo reflexivamente, seja um pressuposto 

existente. Antes, para Kant, nada se pode saber a seu respeito. Assim, ele não é algo que 

subsiste. Todavia, para Hegel, por ele ser uma condição lógica da qual se parte, ele parece 

ser fixado como um sujeito definido a partir do qual se iniciaria o processo de reflexão 

do eu sobre si mesmo. Assim, para Hegel, este eu kantiano não é integrado no movimento 

reflexivo e não é, portanto, um sujeito ativo que surge de sua própria autonegação 

reflexiva. Hegel, diferentemente, nas palavras de Christian Iber: “dissolve o sujeito 

subjacente ao movimento circular do pensar. Ele arranca a reflexão ao sujeito 

supostamente subjacente e a conceitualiza como forma objetiva do movimento do pensar, 

no qual o conceito antes de tudo se constitui, em vez de ser a condição de constituição” 

(Iber, 2014, p. 14-15). Assim, na filosofia hegeliana, não há um eu imediato a partir do 

qual o movimento reflexivo sobre si mesmo pudesse ter lugar. O que tem lugar é, antes, 

a pura circularidade processual, como movimento do nada para o nada (Cf. Iber, 2014, p. 

15), com vimos a respeito da reflexão absoluta mais atrás.  

                                                           
217 Ver tópico 2.1.3, “A Imanência do Método e a Autorreferencialidade Circular da Ideia Absoluta”.  
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No contexto desta discussão, Christian Iber sustenta que Fichte também não 

conseguiu superar a circularidade falha da reflexão da autoconsciência com o seu conceito 

de Tathandlung. Iber se baseia na análise de Dieter Henrich e afirma: “Fichte, contudo, 

não pôde chegar a uma superação definitiva da teoria da reflexão, porque ele formula sua 

teoria do ato-ação absoluta, que ele concebe para sua superação, igualmente apenas nos 

moldes da oposição pressuposta, não-suprassumida do Eu e do Não-Eu”. Iber continua: 

“Como Henrich mostra, Fichte fracassa, por fim, pelo fato de que ele se fixou no conceito 

básico do “Eu” como autorrelação identificante” (Iber, 2014, p. 15; o grifo é meu). Assim, 

para Hegel, tanto a filosofia de Kant, quanto a filosofia de Fichte, estão, na verdade, 

inscritas na oposição fixa do eu e do não-eu e, assim, não conseguem atingir a reflexão 

absoluta que ocorre no interior da própria autoconsciência, sustentando apenas sua 

identidade abstrata218.    

Por conseguinte, é preciso destacar que Hegel concebe esta circularidade 

processual absoluta da reflexão inscrita no interior da pura autoconsciência como uma 

suspensão da fixa oposição entre sujeito e objeto, que, segundo sua visão, é própria das 

filosofias de Kant e de Fichte. É justamente por causa da admissão desta oposição externa, 

que estes filósofos concebem a identidade do eu como uma identidade abstrata e não 

verdadeiramente reflexiva. Na “Ideia do Conhecer”, ao tratar sobre a concepção kantiana 

da falsa circularidade do eu, Hegel não está, com efeito, como sabemos, inscrito naquilo 

que ele denomina de ponto de vista da oposição da consciência, mas, sim, no patamar do 

puro pensamento. É a partir deste registro, então, que Hegel aponta para o fato de que a 

“oposição da consciência” constitui justamente a causa de Kant conceber 

equivocadamente a natureza circular do eu e do conceito e, consequentemente, de 

denominar sua estrutura como um “inconveniente”. 

 Assim, Hegel segue em sua crítica à discussão kantiana empreendida nos 

“Paralogismos” e afirma que seu antecessor concebe o eu apenas como sujeito dos 

pensamentos, sujeito dos juízos e não como um objeto. Como vimos acima, na 

perspectiva de Kant, não se pode ter o menor conceito a respeito do eu, porque, segundo 

sua concepção, ele não é um objeto determinável, ou seja, não temos dele a menor 

intuição empírica. Hegel possui completa ciência deste argumento de Kant e, para Hegel, 

esta justificativa consiste justamente na deficiência da concepção kantiana. Hegel diria: 

Como não se pode ter do eu um conceito, como ele não pode ser objeto, se é, antes de 

                                                           
218 Já apontei para esta questão na nota 212 atrás, quando tratei da influência de Fichte em relação à temática 

hegeliana da reflexão ponente e da questão da crítica de Hegel a Fichte no que tange ao problema do choque 

externo sofrido pelo eu.    
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tudo, objeto para si mesmo? Hegel afirma: “Se para a objetividade se exige a intuição 

externa, determinada no tempo e no espaço, e é dela que se sente falta, então se vê bem 

que por objetividade se entende apenas aquela realidade sensível [mas] a elevação sobre 

essa é condição do pensamento e da verdade” (Hegel, CL III, p. 264). Para Hegel, então, 

Kant não consegue conceituar o eu como objeto e, portanto, como objeto de si mesmo, 

porque ele o entende como uma simples representação vazia, carente de conteúdo; ou, em 

outras palavras: como um sujeito formal em oposição ao objeto, que seria sempre algo 

sensível e externo. 

 

Mas, de toda maneira, se o Eu é tomado sem conceito como mera 

representação simples, segundo o modo em que o enunciamos na 

consciência cotidiana, então ele é a determinação abstrata, não a relação 

de si mesmo que tem a si mesma por objeto -; ele é assim apenas um 

dos extremos, sujeito unilateral sem sua objetividade, ou seja, ele seria 

também apenas objeto sem subjetividade, se, a saber, não houvesse aqui 

a inconveniência mencionada segundo a qual do Eu como objeto não se 

pode afastar o sujeito pensante (idem).  

 

Para Hegel, então, Kant estaria seguindo a maneira humeana de considerar, 

pressupondo o eu apenas como ele aparece em nossa consciência ordinária, sem abarcar 

o seu verdadeiro conceito. Este aparecimento mostra o eu como uma simples 

representação, como o sujeito de todos os juízos. Diferentemente, para se alcançar a 

verdadeira natureza do eu, da subjetividade e do conceito, deve-se elevá-lo “para o ponto 

de vista do saber puro, no qual a diferença entre o subjetivo e o objetivo desapareceu” 

(Hegel, CL I, p. 78-79). Segundo o ponto de vista do saber puro, a natureza do eu é 

reflexiva e especulativa por si mesma e tem em seu interior a identidade e a diferença; o 

eu é, portanto, o conceito, o pensamento puro que tem a si mesmo por objeto.  

 

Essa inseparabilidade das duas formas nas quais ele se contrapõe a si 

mesmo pertence à natureza mais própria de seu conceito e do próprio 

conceito; ela é justamente aquilo que Kant quer afastar, a fim de 

conservar firmemente apenas a representação que não se diferencia 

dentro de si e certamente é, portanto, apenas a representação sem 

conceito (Hegel, CL III, p. 265; o grifo é meu). 

 

Em resumo, para Hegel, Kant vê como um inconveniente o fato do eu ter de servir-

se de si mesmo (como sujeito), todas as vezes que necessita julgar sobre si (como objeto), 

uma vez que Kant não concebe a natureza do eu como reflexiva e mediada absolutamente 

em si mesma. Antes, o eu, para Kant, na visão de Hegel, é apenas uma representação 

vazia, ‘que não se diferencia dentro de si’ e que, portanto, se põe abstratamente frente 
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àquilo que poderia ser o objeto de seu julgamento. A reflexão, portanto, é externa e a 

identidade subjetiva, abstrata. As discussões de Kant e de Fichte permanecem, pois, no 

ponto de vista da oposição do sujeito ao objeto.  

Para continuar minha análise, cabe destacar que, como vimos em toda esta 

discussão sobre a reflexividade da essência, para Hegel, a reflexão, em sua circularidade 

absoluta, consiste propriamente na forma de autorrelação do conceito subjetivo, do eu e 

da verdadeira noção de autoconsciência. Como venho destacando ao longo das análises 

anteriores, desse modo, nos diversos momentos do caminho percorrido pelo conceito 

lógico na Ciência da Lógica, observamos que a noção hegeliana de eu, ou de conceito 

subjetivo, vai sendo autogerada. Ou seja, não se trata de noções que surgem sub-

repticiamente no trajeto da Lógica. A essência reflexiva, por conseguinte, pode ser 

interpretada como uma proto-forma do conceito subjetivo, ou melhor, como a estrutura 

de autorrelação que o delineia geneticamente e com base na qual o conceito irá se autopôr. 

Mas, além destas formas subjetivas que são determinantes e decisivas para a 

configuração autorrelacional do conceito subjetivo – e que interpreto como o movimento 

de gênese do mesmo – há o que Hegel denomina de gênese imediata do conceito. Esta se 

dá na passagem da substância para o conceito e é sobre isso que tratarei agora, sem antes 

deixar de me ater às categorias fundantes da relação de substancialidade e da ação 

recíproca.                          

    

 

3.3 A gênese do conceito a partir da necessidade absoluta  

 

A substância, segundo Hegel, constitui a gênese imediata do conceito. No que toca 

ao meu tema de investigação, devemos ter em mente que o que está em questão aqui é 

também, em minha visão, a superação da noção de sujeito como substância que é própria 

da Antiga Metafísica (como vimos no capítulo 1), e a posição de um novo modo de 

conceber o sujeito como conceito. Mas, para termos isso mais claramente, é necessário 

primeiro refazer alguns passos do argumento que inicia-se no final da “Doutrina da 

Essência”, a saber, é preciso entender a noção hegeliana sobre da “necessidade absoluta”, 

que vigora na “relação de substancialidade” e na “relação de causalidade”, que é própria 

da substância. Além disso, é preciso entender também como tal relação é superada por 

uma conexão mais profunda, que é aquela da “ação recíproca”, ou “interação” 

(Wechselwirkung), imediatamente anterior ao conceito. Segundo Hegel, é justamente o 

momento da ação recíproca que constitui a gênese imediata do conceito.  



 

 

 

254 

Desse modo, no início da “Doutrina do Conceito”, nosso autor afirma:  

 

O conceito tem, portanto, a substância como sua pressuposição 

imediata; ela é em si o que ele é enquanto manifestado. O movimento 

dialético da substância através da causalidade e da interação é, 

portanto, a gênese imediata do conceito por meio da qual seu devir é 

apresentado. Mas, seu devir, como o devir [que é] em todo lugar, tem 

o significado de ser a reflexão daquilo que passa para seu fundamento, 

e o significado segundo o qual o que inicialmente parece o outro para o 

qual o primeiro passou, constitui a verdade desse primeiro. Assim, o 

conceito é a verdade da substância e, na medida em que o modo 

determinado de relação da substância é a necessidade, a liberdade se 

mostra como a verdade da necessidade e como o modo de relação do 

conceito (Hegel, CL III, p. 38; o grifo é meu).   

 

No final da “Doutrina da Essência”, por conseguinte, temos a travessia para o 

conceito e, como podemos ver, esta passagem configura um encontro da substância com 

o seu fundamento, que é a sua verdade. Esta travessia, entretanto, não é um simples 

adentrar da essência no conceito, mas consiste em uma reflexão, dado que, como 

sabemos, o momento da essência é o ser que reflete em si mesmo e, por conseguinte, este 

é o modo por excelência de sua atuação.  

Além disso, o que Hegel nos explica no texto acima é que o modo de relação do 

conceito é aquele da liberdade, enquanto que o modo de relação próprio da substância é 

o da necessidade. Tal caracterização é muito importante de ser considerada, pois que a 

liberdade surge agora pela primeira vez no percurso da Ciência da Lógica e ela indica 

uma relação interiorizada do conceito que não se configura como uma relação cega, em 

que os termos envolvidos pudessem se mostrar como mutuamente alheios – como ocorre 

na categoria da “necessidade absoluta”, como veremos. Antes, a liberdade consiste em 

uma autorrelação que medeia a si mesma e em que cada termo está consigo mesmo no 

outro – o que irá configurar, pois, a subjetividade do conceito. A categoria da 

“necessidade absoluta” é a última antes do capítulo sobre a relação substancial” e se insere 

no capítulo sobre a “Efetividade”. Desse modo, as categorias relacionais subsequentes – 

a “relação de substancialidade”, a “relação de causalidade” e a “interação” – abarcarão 

em si o modo de relação da necessidade absoluta para a dinâmica de sua autorrelação. 

Neste sentido, como afirma Marcos Müller: “a necessidade absoluta opera como 

fundamento do modo de relação entre os relatos das formas da relação absoluta, e 

constitui, assim, o solo da apresentação da relação absoluta” (Müller, 1993, p. 91).  

A categoria da “necessidade absoluta” pode ser interpretada, neste sentido, como 

a primeira categoria no curso da Ciência da Lógica que apresenta – ainda que em si – a 

forma do conceito de liberdade. Neste sentido, conforme Konrad Utz em seu artigo “A 
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subjetividade na ‘Ciência da Lógica’”, a relação de autodeterminação livre, que é própria 

do conceito, surge pela primeira vez na categoria da necessidade absoluta (Cf. Utz, 2010, 

p. 122). Segundo ele, o conceito de necessidade absoluta representa apenas em si a 

autodeterminação livre, de modo que é preciso que ele percorra ainda, em seu 

desenvolvimento, a categoria de causalidade e aquela de ação recíproca a fim de 

explicitar-se verdadeiramente como livre. Também Marcos Müller sustenta: “A 

necessidade absoluta é o pivô da gênese do conceito de liberdade no sentido de que é a 

propósito da sua dissolução e da resolução da sua contradição, que Hegel pretende 

justificar a tese parmenídica da identidade do ser e do pensar, que caracteriza sua filosofia 

como idealismo absoluto” (Müller, 1993, p. 90; o grifo é meu).   

Neste sentido, investigar o tema da necessidade absoluta na “Doutrina da 

Essência” é importante na tessitura do argumento de meu trabalho, uma vez que a 

necessidade absoluta comporta em si um modo de relação, ou melhor, de autorrelação, 

que é próprio do conceito subjetivo lógico. Este modo de relação é aquele da liberdade, 

pois que a necessidade absoluta em sua relação totalizante – como veremos – é uma forma 

de autodeterminação e mesmo de uma autorrelação em que cada termo relacionado só 

pode ser tomado em sua unidade com o outro. Assim, a relação própria da necessidade 

absoluta pode ser pensada como uma proto-forma da liberdade do conceito que deve, 

todavia, ser dissolvida, ou superada pelo conceito.  

Com efeito, já no início de sua “Doutrina do Conceito” Hegel afirma que o 

conceito é livre e que, por conseguinte, com ele “abriu-se o reino da liberdade” (Hegel, 

CL III, p. 42). Hegel aponta para esta caracterização do reino do conceito, contrapondo-

o ao reino da substância que, pelo contrário, é dominado pela necessidade. “O conceito é 

o elemento livre, porque a identidade que é em si e para si, a qual constitui a necessidade 

da substância, está simultaneamente, como suprassumida ou como ser posto, e esse ser 

posto, enquanto se relaciona consigo mesmo, é justamente aquela identidade” (idem). 

Assim, Hegel demarca muito bem o reino do conceito em relação ao da substância, que é 

sua categoria anterior e a partir da qual ele se gera imediatamente. Tendo isso como pano 

de fundo, a questão que emerge e que pode suscitar algumas ponderações é precisamente 

em que consiste esta liberdade do conceito e se esta é, portanto, a determinação 

fundamental de sua subjetividade. Além disso, podemos questionar como na categoria da 

necessidade absoluta a forma da liberdade já é exposta de modo incipiente.  

A partir disso, irei considerar no que se segue (1º) a discussão em torno da 

definição da liberdade do conceito, a fim de verificar em que medida a relação da 

necessidade absoluta já guarda em si uma forma incipiente da relação de liberdade e (2º) 
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a partir desta discussão, procurarei alargar um pouco mais a análise e me atentar para a 

consideração de Hegel acerca da suspensão provocada pela liberdade do conceito em 

relação à categoria da necessidade absoluta. Segundo Hegel, a noção de teleologia interna 

é o que, precisamente, opera esta suspensão, como veremos219.    

 

3.3.1 Necessidade absoluta, autodeterminação e liberdade 

 

Como já apontei mais acima, Marcos Müller, em seu artigo “A gênese lógica do 

conceito especulativo de liberdade” considera que a categoria da necessidade absoluta 

consiste no pivô da gênese do conceito de liberdade, pois que a partir de sua resolução o 

conceito pode surgir (Cf. Müller, 1993, p. 90)220. Konrad Utz também considera, em seu 

artigo “A subjetividade na ‘Ciência da Lógica’”, ao qual também sou devedora, que a 

categoria da necessidade absoluta expõe pela primeira vez a forma de autodeterminação 

livre que é própria do conceito (Cf. Utz, 2010, p. 123.). Apesar de desenvolverem análises 

completamente distintas a respeito do problema, ambos os autores estão focados em 

inquirir, em diferentes medidas e perspectivas, como o conceito de liberdade se gera e se 

constitui como determinação do conceito. Marcos Müller reconstrói com muita atenção e 

fidelidade o argumento hegeliano desde a “necessidade absoluta”, passando pela “relação 

de substancialidade”, “relação de causalidade” e “ação recíproca” com vistas a investigar 

os passos genéticos constitutivos da liberdade do conceito. Para ele, há uma isomorfia 

entre o conceito de liberdade e o conceito especulativo do conceito e, desse modo, a 

gênese lógica do conceito especulativo de liberdade – que é seu tema de investigação – 

equivale à gênese imediata do conceito (Cf. Müller, 1993, p. 82). Além disso, esta gênese 

fornece elementos centrais para a compreensão sistemática do conceito hegeliano de 

liberdade, particularmente na Filosofia do Real. Para Müller, dessa maneira, o conceito 

de liberdade consiste “no modo de relacionamento (Verhältnisweise) dos momentos 

internos do conceito: universalidade, particularidade, singularidade” (Müller, 1993, p. 

83). Esta leitura de Müller, a meu ver, faz completo sentido, uma vez que Hegel afirma 

explicitamente, como já citei acima, que: “o conceito é a verdade da substância e, na 

medida em que o modo determinado de relação da substância é a necessidade, a liberdade 

                                                           
219 No que se segue, destaco que não irei entrar nos problemas específicos relativos à noção de necessidade 

absoluta e às categorias relacionais pertinentes à substância, dado que isso fugiria ao meu propósito, que é 

investigar como o conceito se autogera a partir de determinações categoriais que o antecedem. Irei 

considerar estes temas me restringindo à conexão dos mesmos com a questão da autogênese lógica do 

conceito.   
220 Neste tópico e nos próximos, em que trato da gênese do conceito subjetivo a partir da substância, 

recorrerei com frequência ao minucioso argumento desenvolvido por Müller no referido artigo.  
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se mostra como a verdade da necessidade e como o modo de relação do conceito” (Hegel, 

CL III, p. 38; o grifo é meu). Este modo de relação se mostrará como “a unidade na 

diferença”, ou como o “estar consigo mesmo no outro” – formas estas próprias do 

conceito, que se autorrelaciona e totaliza cada um de seus momentos (universalidade, 

particularidade e singularidade) em sua unidade que a si mesma se refere.     

  Utz, por sua vez, afirma que a liberdade hegeliana “é exclusivamente 

autodeterminação” (Utz, 2010, p. 119), ou seja, significa que algo é determinado por si 

mesmo e não por algo alheio e a autodeterminação consiste na caracterização fundamental 

do conceito lógico subjetivo – o que, segundo Utz, é explicitado por Hegel já no início da 

“Doutrina do Conceito” (Cf. Utz, 2010, p. 119-120). Utz afirma que sustenta isso em 

discordância da interpretação mais tradicional, que pode ser encontrada, por exemplo, em 

Iber (1999) e Braitling (1991), que enxergam a subjetividade do conceito como “a união 

de relação ao alheio e de relação a si mesmo que se pressupõe mutuamente” (Utz, 2010, 

p. 123, nota 10). Conforme Utz, ainda que esta forma de relação seja fundamental para se 

pensar formalmente a subjetividade em Hegel, ela não consiste, todavia, em sua forma 

basilar que é, antes, aquela da liberdade, ou autodeterminação formal. Na visão de Utz, 

em sua forma basilar inicial, o conceito consiste em uma unidade idêntica que se 

autodetermina e é, neste sentido, a necessidade refletida em si mesma (Cf. Utz, 2010, p. 

123).                

Como se vê, compreender a concepção de Hegel acerca da subjetividade lógica 

do conceito passa pela compreensão da categoria da necessidade absoluta, própria da 

“Doutrina da Essência”, pois que esta já expõe, ainda que de modo incipiente, a forma da 

relação de liberdade que é própria do conceito. O que é preciso investigar mais de perto, 

entretanto, é em que consiste precisamente a liberdade para Hegel em um sentido lógico 

e como ela se mostra como a forma de relacionamento do conceito subjetivo. Como 

indiquei, para Müller, a liberdade do conceito parece possuir um significado mais amplo 

e consistir na própria autorrelação entre os seus momentos. Para Konrad Utz, todavia, a 

significação da liberdade do conceito parece definir-se de um modo mais preciso, como 

autodeterminação em um sentido puro. Ambos os autores concordam, todavia, primeiro, 

que na necessidade absoluta começa a se formar a liberdade do conceito e, segundo, que 

a liberdade consiste na determinação fundamental do conceito lógico subjetivo. 

A seguir, procurarei indicar em que consiste, de maneira geral, o modo próprio de 

relação da necessidade absoluta e em que medida ela pode ser considerada como uma 

proto-forma da liberdade do conceito. Para isso, entretanto, é preciso investigar como 

Hegel compreende logicamente a liberdade e como ela se mostra como a determinação 
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fundamental do conceito subjetivo. Farei isso, tendo como pano de fundo as discussões 

de Müller e Utz a este respeito, sugerindo que a liberdade do conceito deve ser 

compreendida de maneira ampla, abarcando, inclusive, a atividade teleológica do 

conceito subjetivo que, para Hegel, consiste precisamente na verdade da necessidade. 

Vejamos.     

A necessidade absoluta se insere no interior do capítulo sobre a “Efetividade” da 

“Doutrina da Essência”, onde Hegel trata sobre as relações modais entre a “possibilidade” 

(MÖglichkeit), “contingência” (Zufälliges) e “necessidade” (Notwendigkeit). A 

efetividade contém a determinação da possibilidade como a sua identidade e ela é posta 

como a sua essencialidade inessencial e abstrata (Cf. Hegel, E, v. I, § 143)221. Porém, o 

efetivo, enquanto diferente de sua possibilidade é só o concreto exterior e, por 

conseguinte, é o imediato inessencial: a contingência (Cf. Hegel, E, v. I, § 144). Assim, 

no contexto da filosofia de Hegel, a possibilidade não é nada mais, nada menos, do que a 

própria contingência mesma. Na dialética da possibilidade com a contingência, a 

possibilidade se torna possibilidade real e, por meio da atividade (Thätigkeit) da própria 

coisa (Sache), torna-se necessidade, que se desenvolve em necessidade relativa, 

necessidade real e necessidade absoluta. 

A necessidade absoluta aparece, pois, como um círculo das determinações da 

possibilidade e da efetividade imediata (contingência) e, nesta medida, ela é a mediação 

das mesmas. Conforme Hegel, este círculo é uma totalidade (Cf. Hegel, E, v. I, § 147). 

Cabe destacar aqui mais uma vez para a presença da figura do círculo que expressa uma 

totalidade cíclica que não possui um fundamento unilateral, mas que, ao contrário, possui 

sua razão de ser no próprio processo e na autorrelação entre as partes. Assim, a 

necessidade absoluta, diz Hegel, “é a concreta totalidade da forma para si, o imediato 

transpor-se do interior para o exterior, e do exterior para o interior” (Hegel, E, v. I, § 147). 

Este transpor-se, continua Hegel, é um automover-se da forma efetiva e não é operado 

por algo externo. Desse modo, Hegel afirma textualmente que na necessidade absoluta 

temos uma atividade, uma ativação da própria coisa (sache) que reflete-se sobre si mesma. 

Nesta reflexão de si, quando estão presentes todas as condições, a coisa torna-se efetiva 

necessariamente e é, pois, efetividade desenvolvida, ou efetividade absoluta. “A 

                                                           
221 Ao tratar da possibilidade, Hegel se refere à filosofia de Kant, para quem, tal modalidade não acrescenta 

em nada no conceito do objeto, mas consiste apenas na relação com a faculdade de conhecer (referência 

Kant). Apesar de, para Hegel, a possibilidade não consistir apenas em uma categoria pertinente ao 

entendimento, mas, antes, corresponder à interioridade mesma do efetivo, ela é, sim, somente uma abstração 

vazia e tomada de modo mais concreto “pertence só ao pensar subjetivo” (Hegel, E, v. I, § 143). Desse 

modo, para Hegel, não há nenhum discurso mais vazio do aquele acerca da possibilidade e da 

impossibilidade (Cf. idem).   
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efetividade desenvolvida, enquanto permuta – que recai na unidade – do interior e do 

exterior, a permuta de seus movimentos opostos, que são reunidos em um só movimento, 

é a necessidade” (Hegel, E, v. I, § 147)222.  

Portanto, na necessidade, enquanto efetividade absoluta, temos que a efetividade 

não pode mais ser de outro modo, “porque seu ser em si não é a possibilidade, mas, sim, 

a própria necessidade” (Hegel, CL II, p. 216). Assim, a necessidade absoluta é a reflexão, 

ou a forma do absoluto e é unidade do ser e da essência como negatividade absoluta. 

 

A necessidade absoluta é, portanto, a verdade, para dentro da qual 

retornam a efetividade e a possibilidade em geral, assim como a 

necessidade formal e a necessidade real. - Como resultou, ela é o ser 

que, dentro de sua negação, dentro da essência, relaciona-se consigo e 

é ser. Ela é tanto imediatidade simples, ou ser puro, quanto reflexão 

dentro de si simples, ou essência pura; ela é o fato de ambas serem um 

e o mesmo (Hegel, CL II, p. 218). 

 

Esta unidade absoluta do ser e da essência própria à necessidade absoluta nos 

indica, então, a unidade que já começa a ser formada aqui na “Efetividade” e que será 

plenamente desenvolvida apenas no conceito lógico subjetivo. Com efeito, como 

veremos, o conceito subjetivo inaugura a “Lógica Subjetiva” e consiste na unidade do ser 

e da essência – que compreendem a “Lógica Objetiva” – e se mostra como a verdade dos 

mesmos. Aqui, na necessidade absoluta, entretanto, já temos o início desta unidade entre 

ser e essência. A necessidade absoluta, primeiro, é imediatidade simples, ou ser puro, 

mas, enquanto reflexão dentro de si simples é essência pura. Nesta medida, afirma Hegel 

que esta imediatidade simples e esse ser junto consigo simples, ‘são um e o mesmo’; ‘seu 

ser é a reflexão dentro de si simples’. No interior da necessidade absoluta, pode-se 

interpretar também cada um dos seus termos como diferenças que assumem, em sua 

relação, alternadamente, o aspecto do ser e da essência. A respeito desta confluência das 

posições do ser e da essência no interior da necessidade absoluta, Marcos Müller afirma: 

 

Por essa sua coincidência consigo que é, num só ato, também relação 

negativa a si, a necessidade absoluta tem relatos (‘suas diferenças’) que 

são, por um lado, termos efetivos subsistentes por si, indiferentes entre 

si, que constituem uma multiplicidade na forma do ser, e, por outro, 

estão numa relação de absoluta identidade entre si, que é o ‘inverter 

absoluto’ da efetividade dos mesmos em sua possibilidade, e desta 

naquela (Müller, 1993, p. 92-93; o grifo é meu).   

                                                           
222 Segundo Hegel, a necessidade absoluta existe quando se encontram reunidas e atualizadas todas as 

condições. Primeiramente, estas condições parecem circunstâncias dispersas, no entanto, pelo processo 

ativo e dinâmico da coisa efetiva imediata, tais condições formam-se em unidade necessária e são 

conservadas como conteúdo da coisa. A coisa é, então, efetividade absoluta, necessária (Cf. Hegel, E, v. I, 

§147, adendo).   
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Desse modo, a necessidade absoluta possui, por um lado, termos efetivos que 

subsistem por si e que estão na forma do ser. Por outro lado, contudo, cada um destes 

termos é a inversão absoluta de si e adentra-se, pois, em uma relação de identidade 

reflexiva com o outro. Desse modo, Müller afirma ainda que a necessidade absoluta é, 

assim, “a compenetração plena entre essência enquanto fundamento e existência imediata, 

a ‘imediatidade simples que é negatividade absoluta’, já presente na efetividade como 

manifestação do absoluto, mas que recai e se realiza ainda na forma da imediatidade do 

ser” (Müller, 1993, p. 92; o grifo é meu). O movimento da necessidade absoluta se mostra, 

pois, segundo dois aspectos: primeiro, aquele da multiplicidade dos termos subsistentes 

por si e indiferentes um ao outro na forma do ser e, segundo, na relação dual e reflexiva 

entre a possibilidade e efetividade destes termos, os quais se identificam por sua inversão 

absoluta (Cf. Müller, 1993, p. 93). Esta relação, que constitui a indiferença e unidade dos 

termos envolvidos, consiste na totalidade da necessidade absoluta. 

 

A passagem, a interversão completa da possibilidade na efetividade, e 

desta naquela, torna cada um destes relatos momentos totais da relação 

e ‘unidade absoluta’ de possibilidade e efetividade, que reproduzem em 

si, na sua relação dual, a mesma subsistência por si indiferente dos 

múltiplos fechados sobre si na sua relação absoluta (Müller, 1993, p. 

93).      

 

Assim, ocorre uma alternância entre estes termos, ou entre estes relatos e, cada 

um, converte sua mera possibilidade em efetividade absoluta. Na necessidade absoluta 

há, pois, uma presença integral da relação abarcadora em cada um dos termos, ou relatos. 

Estes se tornam, pois, cada qual, totalidades que só podem ser pensadas na relação e que 

contêm, por conseguinte, o todo da relação (Cf. Müller, 1993, p. 114)223.   

A partir desta descrição dinâmica e totalizante da estrutura interna da necessidade 

absoluta, Hegel chega a afirmar que ela é já o conceito mesmo. “O conceito de 

necessidade [Notwendigkeit] é muito difícil, e na verdade por ser ela o conceito mesmo, 

mas cujos momentos são ainda como efetividades, porém que ao mesmo tempo devem 

ser apreendidos só como formas, como rompidas em si mesmas e como em transição” 

(Hegel, E, v. I, § 147; o grifo é meu). Esta passagem é muito emblemática para o que 

estou tratando neste tópico. Com efeito, aqui Hegel afirma que a necessidade é já o 

conceito mesmo. Mas, o faz com as devidas ressalvas, quais sejam: os momentos da 

                                                           
223 Esta dinâmica da necessidade absoluta, conforme Müller, entretanto, guarda em si uma contradição que 

precisa ser desvelada e suspensa pelo movimento da interação que ocorrerá mais à frente e que irá instaurar 

o terreno do conceito subjetivo. 
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necessidade absoluta são ainda efetividades para si, porém devem ser apreendidos como 

formas que se superam e que se inscrevem no interior da inter e autorrelacionalidade 

absolutas do conceito. Assim, com base nestes apontamentos de Hegel, podemos 

interpretar o momento da necessidade absoluta e a forma totalizante da autorrelação de 

suas partes como um momento prévio da forma mais elaborada de autorrelação do 

conceito lógico subjetivo, que é aquela da liberdade.    

Neste sentido, como apontei inicialmente, Konrad Utz enxerga na relação de 

necessidade absoluta a forma de relação já própria à autodeterminação livre do conceito: 

 

A necessidade é uma relação determinante. Na necessidade relativa ou 

condicionada, uma coisa determina uma outra coisa, como na 

causalidade por exemplo. Essa necessidade nunca pode ser absoluta, 

porque nunca determina totalmente. Sempre é pressuposto, 

independente da necessidade em vigor, a diferença entre o determinante 

e o determinado, e essa diferença a necessidade não determina. Por isso, 

a necessidade absoluta só pode ser uma relação determinante que não 

busque os relacionados de fora, enquanto independentes da relação. Os 

relacionados, na necessidade absoluta, precisam ser totalmente 

determinados pela relação determinante mesma, devem ser momentos 

dela. E a relação determinante deve-se, neles, relacionar não a algo 

alheio, mas a si mesmo. Ela deve ser autorrelação determinante, ela 

deve ser autodeterminação. E desta forma o conceito da necessidade 

absoluta em si já representa o conceito da autodeterminação ou da 

liberdade (Utz, 2010, p. 123; o grifo é meu).  

 

Como diz Utz, a necessidade é uma relação determinante. Na necessidade relativa 

anterior, apenas uma coisa determinava a outra. Na necessidade absoluta, diferentemente, 

a determinação é, por sua vez, totalizante e engloba os termos envolvidos absolutamente. 

Como vimos acima, na necessidade absoluta cada um dos termos só pode ser pensado no 

interior da relação. Para Utz, desse modo, os relacionados na necessidade absoluta são 

totalmente determinados pela própria relação determinante e isso consiste, em sua visão, 

em autodeterminação, sem que se dependa de algo alheio a si mesmo. Por conseguinte, 

por ser autodeterminante, a necessidade absoluta ‘em si já representa o conceito de 

autodeterminação ou de liberdade’. 

 Mas, em que consiste precisamente, para Utz, este conceito de autodeterminação 

livre que já se manifesta na necessidade absoluta e que irá desenvolver-se maximamente 

no conceito subjetivo? Segundo ele: “Uma determinação que consiste em si mesma, sem 

que tenha a necessidade de relacioná-la a algo alheio, já constitui uma autodeterminação 

no sentido formal”. E conclui: “E assim o mero conceito pode ser “livre”, quando contém 

em si sua determinação, independente da relação dele com outros conceitos, percepções 

ou coisas” (Utz, 2010, p. 119-120). E ainda:  
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Só pode haver autodeterminação, se algo pode conter e efetivar uma 

relação em si mesmo, permanecendo, ao mesmo tempo, unidade e união 

dessa relação. Assim, a autodeterminação exige a reflexividade, ou seja, 

o relacionar-se que por um lado constitui de fato uma verdadeira 

relação, mas, por outro lado, não constitui uma relação, que o relacione 

com um outro (Utz, 2010, p. 120).  

  

Como se vê, a definição de Utz de autodeterminação exclui a relação com o outro, 

ou com algo de alheio. Esta definição, desta feita, parece se aproximar muito de uma 

concepção da autodeterminação de tipo kantiano, em que a liberdade seria a pura 

autonomia e a pura determinação da vontade a partir de si mesma224. O problema, para 

mim, não é tanto o fato de Utz afirmar que na necessidade absoluta já encontramos o 

início da autodeterminação livre do conceito, mas, sim, o fato dele sustentar que 

liberdade, para Hegel, consiste exclusivamente em autodeterminação e que esta, ademais, 

caracteriza-se de modo puro, por exclusão da relação de si mesmo com o outro.  

A fim de ponderar melhor sobre esta tese de Utz, cumpre nos atentarmos 

primeiramente para o que vem a ser o conceito de liberdade, para Hegel. É certo que 

Hegel trata do conceito de liberdade e de seus diversos modos de manifestação com mais 

detalhes em sua Filosofia do Real, principalmente na Filosofia do Direito. Na Introdução 

desta obra, a meu ver, Hegel busca definir a liberdade não tanto em termos 

exclusivamente reais, mas sobretudo formais. De modo que, para mim, é também 

oportuno fazer breves incursões neste texto a fim de captarmos o significado especulativo 

do conceito de liberdade. 

 Mas, antes disso, podemos nos dirigir para o “Conceito Preliminar” da Lógica da 

Enciclopédia, onde Hegel define o que, para ele, vem a ser a liberdade. Para Hegel, 

originariamente, liberdade significa o ser que é determinado por si mesmo e não por outro, 

ou seja, consiste, em um sentido formal, em autodeterminação – o que, de certa maneira 

e em um primeiro momento, coincide com a compreensão kantiana sobre a estrutura do 

livre querer225. No entanto, em minha concepção, Hegel suspende o ponto de vista 

kantiano da pura autodeterminação da vontade, de modo que, para ele, liberdade não 

significa uma exclusão do ser outro, mas em estar consigo mesmo no outro, ou melhor, 

em se autodeterminar com o outro. Nas palavras de Hegel: “Desse modo o espírito está 

puramente junto de si, e por isso, livre; pois a liberdade é justamente isto: estar junto de 

                                                           
224 Ver KANT, Crítica da Razão Prática (2011). 
225 Hegel, inclusive, na Enciclopédia, elogia Kant a este respeito: “Kant reivindicou expressamente para a 

razão prática o que recusou à razão teórica: a livre autodeterminação. É principalmente esse lado da filosofia 

kantiana que lhe conquistou um grande favor, e certamente com pleno direito” (Hegel, E, v. I, § 54, adendo).  
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si mesmo no seu Outro; depender de si, ser o determinante de si mesmo” (Hegel, E, v. I, 

§ 24, adendo 2).  

Podemos encontrar aqui, de certo modo, uma definição de liberdade que possui 

dois momentos que se complementam: (a) liberdade é autodeterminação; (b) contudo, é 

autodeterminação, na medida em que se está consigo mesmo no outro, ou em que se 

autodetermina com o outro. Ou seja, Hegel não se esquiva de compreender a liberdade 

em um sentido radical como autodeterminação, como independência do outro, na medida 

em que diz que ser livre é ‘depender de si, ser o determinante de si mesmo’ (Cf. Hegel, 

E, v. I, §4, adendo 2). Este aspecto do conceito de liberdade comporta o momento da 

universalidade, em que a vontade é livre de quaisquer determinações extras que pudessem 

determiná-la de modo alheio (Cf. Hegel, FD, § 5). No entanto, Hegel não permanece nesta 

consideração: afirma ademais, ultrapassando a perspectiva da pura autodeterminação e 

independência de interferências externas, que a autodeterminação só se dá com o outro e 

no outro, ou seja, inclui em seu interior, necessariamente, o momento da diferença (Cf. 

Hegel, FD, § 6). Esta visão sobre a autodeterminação livre pode soar contraditória, ou 

discrepante, uma vez que parece conciliar duas situações aparentemente opostas, mas, 

para ele, é justamente essa caracterização que constitui a verdade concreta da liberdade 

(Cf. Hegel, FD, § 7)226.  

                                                           
226 Allen Wood, em seu livro Hegel’s Ethical Thought, analisa o conceito de liberdade em Hegel e destaca 

que, para o nosso filósofo, a liberdade não possui apenas um sentido negativo, como a ausência de 

interferências externas. Este sentido, a meu ver, se enquadraria em um tipo de liberdade abstrata e universal, 

que poderíamos encontrar, por exemplo, na definição de Hegel da universalidade da vontade no parágrafo 

5 da Introdução da Filosofia do Direito. “Neste elemento da vontade, se encontra implicado que eu posso 

me desfazer de tudo, renunciar a todos os fins, me abstrair de tudo. (...). Esta liberdade negativa, ou esta 

liberdade do entendimento é parcial; mas este caráter parcial contém sempre uma determinação essencial 

em si. Não se pode, portanto, rejeitá-la; mas o defeito do entendimento é o de elevar uma determinação 

parcial ao nível de uma determinação única e suprema” (Hegel, FD, § 5, adendo). Esta definição de Hegel, 

como ele mesmo aponta, não comporta a totalidade de sua concepção sobre a liberdade da vontade. Para 

ele, esta descrição universalista da liberdade do querer consiste em um momento imprescindível da 

liberdade, na pura autonomia da vontade, mas permanecer nela é sustentar um ponto de vista simplesmente 

abstrato da liberdade. Kant, por exemplo, para Hegel, encontra-se inscrito neste tipo de concepção e sustenta 

a pura independência da vontade. Assim, Wood tem razão ao afirmar que a liberdade, para Hegel, de outro 

modo, possui eminentemente um sentido positivo, uma vez que o sujeito se auto-afirma e se autodetermina 

em sua necessária relação com o outro. Nas palavras de Wood: “Isto implica que a liberdade absoluta não 

é meramente um estado do eu ou de sua ação, mas envolve também uma relação entre o eu e suas 

circunstâncias” (Wood, 1995, p. 45, 46; o grifo é meu; a tradução é minha). Isso significa, portanto, que 

liberdade no sentido hegeliano não é apenas a capacidade universal e formal para se determinar, ou se 

escolher o que quiser, mas consiste em incluir no interior de si a diferença, o outro, ou seja, consiste em 

uma relação com o outro na atividade de autodeterminar-se. Este outro não necessariamente significa outra 

pessoa livre, mas pode ser também os conteúdos mentais, ou volitivos do próprio querer. O outro, então, 

consiste na diferença que a autodeterminação livre da vontade inclui em seu interior. Este momento da 

diferença é descrito por Hegel no parágrafo 6 da Introdução da Filosofia do Direito e, conforme Hegel, 

Kant e Fichte pensam o momento da pura autodeterminação da liberdade (FD, § 5) de modo separado do 

momento da diferença que deve ser incluída na vontade (FD, § 6). Para Hegel, desse modo, a liberdade e a 

verdadeira autodeterminação da vontade consistem na unidade especulativa entre estes dois momentos: o 

momento da pura universalidade do querer e o momento da diferença: “A vontade é a unidade destes dois 

momentos: ela é a particularidade refletida sobre si e por isso reconduzida ao universal, ou a singularidade. 
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Marcos Müller, por outro lado, não pensa o conceito de liberdade em Hegel – que 

já pode ser encontrado de modo incipiente na categoria lógica da necessidade absoluta – 

por este viés exclusivista. Com efeito, para ele, assim como para Utz, como já aludi, a 

necessidade absoluta consiste, podemos dizer, em uma “proto-forma” da liberdade do 

conceito. Contudo, diferentemente de Utz, para Müller, liberdade não consiste 

exclusivamente em autodeterminação em um sentido puro, isento de diferenças.  

 

Assim, na medida em que ela contém em si a estrutura da relação 

absoluta, a necessidade absoluta supera tanto aquela relação elementar, 

presente no início da Lógica do Ser, em que a determinidade de ser si 

mesmo imediatamente se inverte em determinação por outro, como 

também, aquela forma oposta do ser si mesmo que rebaixa o outro a um 

momento de si e a mera aparência, como é o caso nas determinações da 

essência, até a categoria da ‘relação essencial’, que estabelece a 

primeira forma de uma relação simétrica entre relatos independentes. É 

na categoria da necessidade absoluta, enquanto relação que ao mesmo 

tempo se sobressume em direção à identidade (E, § 150; 184/25-29), 

que se efetiva, pela primeira vez, antecipadamente, graças à sua 

estrutura relacional, a liberdade como estar junto de si no seu outro e 

ser si mesmo a partir do outro (Müller, 1993, p. 95; o grifo é meu).     

 

Como vemos, Müller destaca para uma compreensão distinta da de Utz acerca do 

que vem a ser a liberdade do conceito. Para ele, liberdade significa ‘estar junto de si 

mesmo no seu outro e ser si mesmo a partir do outro’. E, neste sentido, a antecipação da 

liberdade que ele enxerga na categoria da necessidade absoluta também se dá de maneira 

distinta da concepção de Utz neste quesito. Müller considera que na necessidade absoluta 

temos dois termos distintos que, em sua relação absoluta, se identificam mesmo na 

diferença. Ele refere-se ao parágrafo 150 da Enciclopédia em que Hegel afirma: “O 

necessário é em si relação absoluta; isto é, o processo desenvolvido (nos parágrafos 

precedentes) em que a relação se suprassume igualmente para [ser] a identidade absoluta” 

(Hegel, E, v. I, § 150). Esta identidade absoluta, então, é o conceito que se autorrelaciona 

livremente e, nesta relação, é si mesmo juntamente com o outro.  

Em meu entender – e concordando com ambos os autores aqui referidos – a 

necessidade absoluta, de fato, por sua autorrelação totalizante, consiste em uma proto-

forma da liberdade do conceito. Contudo, como apontei mais acima, a liberdade do 

conceito não é somente autodeterminação que exclui de sua forma toda e qualquer relação 

                                                           
Ela é a autodeterminação do eu, operação que consiste, para ele, ao mesmo tempo, em seu pôr como o 

negativo de si mesmo, quer dizer, como determinado e limitado e, ainda, permanecer junto de si, quer 

dizer, em sua identidade consigo e em sua universalidade, portanto, na determinação, não permanecer 

senão consigo mesmo” (Hegel, FD, §7; o grifo é meu). A este respeito, ver a minha discussão em “Liberdade 

e Natureza: o Problema da Finitude e Infinitude da Vontade na Introdução da Filosofia do Direito de Hegel” 

(2010).    
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com o alheio. Como vimos na definição hegeliana do parágrafo 24 da Lógica da 

Enciclopédia, liberdade consiste em “estar junto de si mesmo no seu Outro; depender de 

si, ser o determinante de si mesmo” (Hegel, E, v. I, § 24). Ou seja, o conceito é livre 

justamente por se autodeterminar com o outro e no outro. Neste sentido, a compreensão 

de Müller exposta acima me parece mais pertinente ao texto de Hegel e à verdadeira e 

especulativa significação de liberdade do que a concepção de Utz acerca do tema. Assim, 

a tese de Utz, de que a liberdade do conceito é exclusivamente autodeterminação em seu 

sentido puro, me parece um pouco forte por excluir da significação de liberdade outros 

elementos que aprofundam o conceito puro da autodeterminação e que lhe dá um viés 

especulativo e concreto. Utz afirma que a autodeterminação do conceito “implica 

determinação e, portanto, negação, mas não [implica] necessariamente a relação a algo 

alheio, fora do sujeito (pelo contrário, inicialmente a autodeterminação pura, formal até 

exclui dessa relação)” (Utz, 2010, p. 123, nota 15; o [] é meu; o grifo é meu). Ora, como 

já mostrei, Hegel não concebe a autodeterminação livre do conceito estritamente em 

termos puros, mas suspende esta concepção que, para ele, consiste em uma visão do 

entendimento, e pensa-a, diferentemente, como autodeterminação concreta, como 

autodeterminação que se dá com o outro e no outro227.  

 

3.3.2 Necessidade da substância versus liberdade do conceito e a suspensão operada 

pela teleologia interna  

   

Me dirijo agora para outro aspecto desta discussão sobre a liberdade do conceito 

e sua relação com a necessidade que Utz e Müller não abordam em suas análises. É 

importante ter em mente que Hegel, ao pensar a relação de suspensão entre a liberdade 

                                                           
227 Mais uma vez recorro à tematização de Hegel da Introdução da Filosofia do Direito, onde ele está 

deduzindo formalmente o conceito de vontade livre, antes ainda de sua manifestação como espírito objetivo, 

ou como mundo do Direito. No parágrafo 7 deste texto, Hegel afirma explicitamente que a singularidade 

da vontade é, “propriamente falando o próprio conceito” (Hegel, FD, § 7). Ou seja, ainda que ele esteja 

falando do conceito de vontade e não do conceito especulativo do conceito propriamente dito, trata-se da 

mesma estrutura formal de significação. Assim, para mim, é perfeitamente cabível, como já disse acima, 

me basear nas considerações de Hegel deste texto específico da Filosofia do Direito a fim de elucidar 

melhor a significação especulativa da liberdade. Neste sentido, cito mais uma vez uma passagem elucidativa 

para o que estou tratando: “O que nós chamamos em definitivo de vontade contém em si os dois momentos 

precedentes. O eu é, antes de tudo, enquanto tal, pura atividade, o universal que está consigo. Mas este 

universal se determina e, por isso, não está somente consigo, mas se põe como alguma coisa de outro e 

cessa de ser o universal. O terceiro momento consiste na possibilidade para o eu de se reencontrar consigo 

mesmo em sua limitação, em seu outro, no fato de permanecer consigo e não deixar de se ater ao universal, 

mesmo se determinando. É isto que é o conceito concreto da liberdade, enquanto que os dois momentos 

precedentes foram reconhecidos como inteiramente abstratos e parciais” (Hegel, FD, § 7, adendo). Aqui 

neste parágrafo, portanto, Hegel está descrevendo a estrutura concreta da autodeterminação livre, que não 

consiste, para ele, apenas em uma autodeterminação pura, simplesmente universal e que exclui o outro. 

Este tipo de concepção, para ele, ‘foi reconhecida como inteiramente abstrata e parcial’.      
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do conceito e a necessidade da substância, o faz tendo em vista a noção de finalidade do 

conceito subjetivo. Para Hegel, como sabemos, a necessidade absoluta é já em si o 

conceito e este comporta a sua verdade (Cf. Hegel, E, v. I, § 147). Se a liberdade do 

conceito é a verdade da necessidade da substância, podemos perguntar em que consiste 

precisamente a suspensão operada pela liberdade que eleva a necessidade ao seu 

verdadeiro patamar. Para Hegel, a atividade teleológica do conceito subjetivo é o que 

realiza verdadeiramente esta suspensão e eleva a relação cega, própria da necessidade, ao 

nível da liberdade. Isso porque a forma finalista do conceito é autodeterminação em um 

sentido radical, uma vez que o conceito dá a si mesmo seu fim a ser realizado e visualiza 

seu fim para si desde o início do processo. Desse modo, é imprescindível nos atermos 

textualmente às afirmações de Hegel a respeito da relação entre necessidade e liberdade 

para compreendermos mais atentamente em que sentido a necessidade absoluta pode 

comportar-se já como uma proto-forma da subjetividade livre e que deve ainda 

desenvolver-se a fim de tornar-se liberdade para si. Vejamos.  

Inicio esta consideração a partir do parágrafo 147 da Lógica da Enciclopédia, onde 

Hegel trata sobre a necessidade absoluta e onde, a meu ver, faz afirmações muitos 

sugestivas a respeito da temática da relação entre necessidade e finalidade. Neste 

parágrafo, Hegel nos explica que a necessidade absoluta é a efetivação de condições 

aparentemente exteriores que se juntam e são conservadas como o conteúdo da coisa, 

como já apontei mais atrás (Cf. Hegel, E, v. I, § 147). No entanto, conforme Hegel, o 

processo de efetivação destas condições e sua unificação na coisa efetiva é cego.  

 

Diz-se então que de tais circunstâncias e condições surgiu algo 

totalmente outro, e por isso se chama cega à necessidade, que é esse 

processo. Se considerarmos, ao contrário, a atividade que é conforme 

a um fim, temos aqui no fim um conteúdo que já é sabido anteriormente, 

e por isso essa atividade não é cega, mas vidente (idem; o grifo é meu).  

 

Aqui Hegel afirma que a necessidade absoluta é cega, pois que o processo que 

realiza por meio de sua atividade não é para ela, ou seja, não é um fim para si. Ao 

contrário, na atividade que é conforme a um fim, não há um processo cego, pois o atuante 

tem para si, inicialmente, o conteúdo que deve realizar e, desse modo, visualiza-o 

intencionalmente. Hegel fala aqui em finalidade, contudo não contrapõe ainda 

especificamente a necessidade cega à finalidade do conceito livre. Entretanto, em outros 

momentos da Ciência da Lógica (mais especificamente em sua “Doutrina do Conceito”) 

irá explicitar melhor esta relação. Por enquanto, cabe ressaltar que nosso autor já nos 

indica na “Doutrina da Essência” que a condução do processo da necessidade absoluta 
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não se dá de modo teleológico. E disso podemos depreender – ultrapassando um pouco 

as afirmações deste parágrafo – que a atividade própria da necessidade absoluta não é 

livre. Pois, o atuar teleológico configura, para Hegel, liberdade, uma vez que na teleologia 

o atuante do processo põe para si um fim a ser realizado e esta autoposição do fim, ou 

melhor, esta autodeterminação da finalidade do conteúdo que se deve cumprir caracteriza 

liberdade, pois que se trata de uma atividade que é posta por si e para si e não dirigida por 

algo alheio228. Como sabemos, o conceito lógico subjetivo atua teleologicamente e possui, 

pois, uma atividade que visa um fim claramente posto por si mesmo229. Nesta medida, 

quando Hegel contrapõe o processo cego da necessidade absoluta a um processo finalista 

no parágrafo 147 em questão, ele tem em mente a contraposição entre a necessidade e a 

livre teleologia do conceito subjetivo. Tanto que neste parágrafo encontramos a afirmação 

de Hegel: “O conceito é a verdade da necessidade, e a contém em si como suprassumida; 

assim como, vice-versa, a necessidade em si o conceito. Cega, a necessidade só o é 

enquanto não é conceituada” (Hegel, E, v. I, § 147, adendo; o grifo é meu), ou seja, 

enquanto não põe para si um fim.       

É interessante nos dirigirmos agora para o capítulo sobre a “Teleologia” a fim de 

investigarmos um pouco mais de perto o que Hegel entende propriamente pela liberdade 

do conceito e sua conexão com a relação cega da necessidade230. A “Teleologia” situa-se 

sistematicamente na “Objetividade” da “Lógica Subjetiva”, logo após as considerações 

de Hegel sobre o “Mecanismo” e o “Quimismo”. A atividade teleológica do conceito 

ocupa, pois, um lugar central na “Lógica Subjetiva” e sua função sistemática é, 

propriamente, empreender a unidade entre a subjetividade do próprio conceito com a 

objetividade destas esferas e, desse modo, instaurar o terreno especulativo da ideia: 

“Assim, por esse processo, é posto em geral, o que era conceito do fim: a unidade em si 

essente, do subjetivo e do objetivo, agora como para si essente – a ideia” (Hegel, E, v. I, 

                                                           
228Aparentemente, pode parecer que um processo no qual o fim é visto previamente não é um processo 

livre, pois que seria dependente da realização deste fim. Nicolai Hartmann, por exemplo, afirma que o 

conceito de teleologia e de liberdade são contraditórios e que o conceito de teleologia envolve um 

determinismo finalista (HARTAMNN apud SILVA, 2018, p. 73). No entanto, para Hegel, a liberdade deve 

ser pensada através do conceito de finalidade, uma vez que – no âmbito do espírito – o agente, por meio de 

sua vontade livre, se dá um fim a ser realizado e se mostra como livre na concretização e também na 

consecução deste fim. Também no âmbito da História existe um télos que é desenvolvido e pelo qual a 

liberdade humana cada vez mais se aprofunda. Não há, pois, para Hegel, contradição entre liberdade e 

autoposição de um fim a ser realizado.   
229 Ver a discussão que fiz no tópico 2.2.3.1, “O Sentido Fortemente Natural da Lógica Hegeliana e a 

Finalidade Viva do Conceito”. Neste tópico, destaquei para compreensão de Hegel de que o conceito atua 

como o princípio subjetivo que conduz dialeticamente o desenvolvimento do método absoluto e o faz 

teleologicamente, ou seja, como um fim para si. Este processo é endógeno e configura, pois, um processo 

teleológico interno, uma vez que conceito dirige o método de modo imanente e realiza a sua própria 

natureza subjetiva ao fazê-lo.   
230 Me basearei tanto no texto da Ciência da Lógica (1816), quanto na Lógica da Enciclopédia.  
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§ 212). Pela atividade finalista, o conceito suspende, portanto, toda e qualquer oposição 

entre si mesmo e a objetividade que se mostra para ele como pressuposta. Desse modo, o 

conceito imprime seu fim na objetividade livremente e, assim, conclui-se consigo. 

 

O fim é o conceito que entrou em livre existência, o conceito essente-

para-si, mediante a negação da objetividade imediata. (...). Enquanto 

o conceito é essa contradição de sua identidade consigo, perante a 

negação e oposição nele posta, o próprio conceito é o suprassumir, a 

atividade de negar a oposição, de um modo que a põe idêntica consigo. 

Eis o realizar do fim, no qual, ao fazer-se o Outro de sua subjetividade 

e ao objetivar-se, suprassumiu a diferença dos dois, conclui-se só 

consigo, e se conservou (Hegel, E, v. I, § 204; o grifo é meu).  

 

Uma vez que o conceito, ao objetivar sua subjetividade, realiza a si mesmo e 

conclui-se livremente consigo, Hegel denomina o conceito de fim de “conceito de razão”. 

Pois que, para ele, a razão é a unidade especulativa da subjetividade com a objetividade 

(Cf. Hegel, E, v. I, § 214). Em suas palavras: “O conceito de fim, por um lado, chamou-

se supérfluo, e por outro chamou-se acertadamente conceito-de-razão, e foi contraposto 

ao abstratamente universal do entendimento, enquanto esse universal só se relaciona, 

subsumindo-o, com o particular que nele mesmo não tem” (Hegel, E, v. I, § 204). O 

conceito como fim, então, autorrelaciona de maneira imanente a sua universalidade 

teleológica com a particularidade que realiza. A universalidade deve ser vista como a 

forma finalista que visa concretizar-se e a particularidade, por sua vez, como o conteúdo 

a ser realizado.  Conforme Silva, o conceito de fim é, assim, “um universal concreto que 

contém em si o particular a que se refere” (Silva, 2018, p. 87). Esta caracterização o difere 

profundamente do conceito do entendimento, que, ao contrário, é um conceito abstrato, 

em que a universalidade é separada do particular e, assim, o conceito não se autorrealiza 

ao realizar a particularidade, mas, antes, realiza algo externo a si. Para Hegel, por 

conseguinte, o conceito de razão é um fim em si mesmo e não contém uma determinação 

externa e abstrata que deve realizar (Cf. Silva, 2018, p. 87). “A finalidade, pelo contrário, 

é o universal concreto que tem dentro dele mesmo o momento da particularidade e da 

exterioridade, portanto, é ativo e é o impulso de se repelir de si mesmo” (Hegel, CL III, 

p. 219).       

Nesta medida, a autoposição do fim que o conceito a si mesmo se dá ocorre de 

modo imanente, pelo próprio desenvolvimento do conceito que precisa se liberar da 

objetividade mecânica e química antes pressuposta e pôr para si a objetividade. Dessa 

maneira, me refiro aqui à forma verdadeira da teleologia do conceito, que é aquela da 

finalidade interna, pela qual, o conceito se dá de modo imanente um fim e concretiza-o 
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na objetividade, encontrando-se e concluindo-se consigo mesmo. É pela teleologia 

interna, então, que o atuar do conceito, põe, de modo imanente, o terreno especulativo da 

ideia como a sua verdade e passa a fazer parte dela como o seu princípio subjetivo. A 

teleologia interna do conceito difere-se da forma finita da finalidade, que é a externa, pela 

qual, o atuante recebe exteriormente um fim a ser realizado e concretiza-o na objetividade 

que se mostra como contraposta a ele. Na teleologia finita, a objetividade é utilizada, 

então, como um mero meio de realização do fim231.  

  Com base nestes apontamentos iniciais, podemos nos perguntar: em que sentido 

a liberdade do conceito como fim difere-se da liberdade, tal como abordada no tópico 

anterior, como autodeterminação e como autorrelação em que se está consigo mesmo no 

outro? A liberdade do conceito que se desenvolve como finalidade interna, comporta, a 

meu ver, um duplo aspecto que merece ser considerado. Primeiramente, a forma finalista 

do conceito abarca em si sua forma concreta de autodeterminação. Isso significa que o 

conceito que atua de modo interno teleologicamente determina-se a si mesmo e não é 

determinado por algo alheio. Em outras palavras, a determinação de seu fim, ou do 

conteúdo particular que deve realizar, é dada por si mesmo e a si mesmo, por sua própria 

forma universal, sem ser retirada de algo externo a si. E, enfim, a realização deste fim 

também não é algo externo a ele, mas, ao realizar o fim, o conceito conclui-se consigo 

                                                           
231 “Quando se fala de fim, costuma-se ter em vista somente a finalidade externa. Nessa consideração, as 

coisas não contam como trazendo em si mesmas sua determinação, mas simplesmente como meios, de que 

se usa e abusa para a realização de um fim situado fora delas. De modo geral, é esse o ponto de vista da 

utilidade, que antes tinha um papel importante também nas ciências, mas que em seguida caiu num 

descrédito merecido, e foi reconhecido como insuficiente para uma inteligência verdadeira da natureza 

das coisas” (Hegel, E, v. I, § 205, adendo; o grifo é meu). No capítulo sobre a “Teleologia”, Hegel trata 

também sobre a relação teleológica finita, ou externa. Na passagem que acabo de citar, Hegel está se 

referindo à consideração de um entendimento divino que, por sua bondade, imprime em cada elemento da 

natureza uma utilidade externa a ele e que serve de meio a outros fins. Mas, podemos pensar também, de 

modo geral, nas atividades intencionais humanas como modelo de teleologia externa. A melhor explicitação 

deste tipo de atividade é aquela do trabalho, por meio da qual o homem transforma a natureza em seu favor. 

Há também alguns tipos de ações morais que caracterizam-se como finitas, pois que, por elas, o espírito 

não põe para si livremente o fim a ser realizado. Na teleologia externa, temos três momentos essenciais, 

que são: (a) o fim subjetivo, (b) o meio, ou o fim em vias de realizar-se e (c) a consumação do fim (Cf. 

Hegel, E, v. I, § 206). A verdade da finalidade externa, ou finita, é a finalidade interna, que é própria da 

ideia e se realiza no capítulo sobre a “Vida”, em referência à consideração kantiana dos organismos vivos 

feita na Crítica da Faculdade de Julgar. Entretanto, já aqui no capítulo sobre a “Teleologia”, Hegel define 

o conceito de fim em sua verdadeira acepção como finalidade interna, que aproxima-se da noção aristotélica 

de causa final. Neste sentido, longe de me ater às inúmeras possibilidades de análise sobre as diversas 

manifestações da atividade teleológica do conceito, o que quero destacar é para a importância sistemática 

do conceito de finalidade, uma vez que ele empreende a unificação livre da subjetividade com a objetividade 

e gera a ideia. A meu ver, esta empresa se dá ao modo de uma teleologia interna, uma vez que o conceito 

subjetivo não retira o seu fim de algo alheio à sua natureza e se realiza de modo imanente no elemento 

lógico da objetividade, unificando-se com ela e se reencontrando consigo. O seu fim, portanto, não é algo 

externo e o conceito é, pois, causa de si mesmo. No capítulo 2 apontei para a diferença entre a finalidade 

externa e a finalidade interna ao tratar da atuação finalista interna do conceito na condução do método 

absoluto do sistema. A respeito de uma explicação mais pormenorizada sobre a diferença entre teleologia 

externa e teleologia interna, ver Silva (2018).  
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mesmo e encontra-se livremente em identidade consigo. É importante nos atentarmos 

para esta consecução do fim, pois que, ao final, o conceito se põe como unidade de si 

mesmo e de seu outro e este não aparece para ele, pois, como algo alheio, ou como um 

limite, mas como parte de sua autorrealização. Nesta medida, o conceito é livre em sua 

unidade consigo em que o outro está presente. Ou seja, o conceito como fim se 

autodetermina livremente e, em sua objetivação, permanece em unidade com a 

objetividade (Cf. Hegel, E, v. I, § 210). Até aqui, portanto, parece não termos nada de 

novo em relação à definição de liberdade como autodeterminação e como autorrelação 

que necessita do outro, tal como tratei no tópico anterior dialogando com as análises de 

Utz e de Müller.  

Mas, além disso, é preciso considerar outro aspecto inscrito na atividade 

teleológica livre do conceito e considerar que a realização do fim significa que o conceito 

dirige-se para fora de si e cria uma nova realidade livre, ou seja, imprime 

teleologicamente sua marca na exterioridade. O conceito, desse modo, ultrapassa sua 

própria autorrelação subjetiva e exterioriza-se na objetividade, efetivando sua liberdade, 

ou melhor, pondo o terreno da ideia. A liberdade do conceito antes da realização de seu 

fim é apenas subjetiva; mas, o conceito precisa concretizar a sua liberdade na 

objetividade. A liberdade, desse modo, não pode ser pensada somente em termos 

subjetivos, como um aspecto interno de autorrelação e autodeterminação do conceito, mas 

também como atividade para fora de si que põe a ideia especulativa. “A ideia é o 

verdadeiro em si e para si, a unidade absoluta do conceito e da objetividade. Seu 

conteúdo ideal não é outro que o conceito e suas determinações, seu conteúdo real é 

somente a exposição do conceito, que ele se dá na forma de um ser-aí exterior” (Hegel, 

E, v. I, § 213; o grifo é meu). O âmbito da ideia é, pois, aquele da realidade infinita em 

que o bem e o fim verdadeiro estão sempre realizados (Cf. Hegel, E, v. I, § 212). Por 

conseguinte, com a exteriorização da finalidade do conceito subjetivo, temos, pois, a 

plena realização da ideia, a instauração do reino da liberdade e a consumação do próprio 

Idealismo Absoluto de Hegel, em que o conceito, em sua forma absoluta, consiste no 

princípio de toda a vida e de toda a realidade (Cf. Hegel, E, v. I, § 160, adendo)232. 

                                                           
232 Na Filosofia do Espírito, de modo correspondente, encontramos esta concretização da liberdade na 

passagem do Espírito Subjetivo para o Espírito Objetivo. Hegel afirma: “Mas a atividade finalística da 

vontade é realizar seu conceito – a liberdade – no lado exteriormente objetivo, de modo que esse seja como 

um mundo determinado por aquela vontade, a ponto de estar nele junto de si mesma, concluída consigo 

mesma, [e] o conceito, assim, implementado em ideia” (Hegel, E, v. III, § 484; o grifo é meu). Como se vê, 

Hegel aqui compara explicitamente esta transição da Filosofia do Real com a transição que estou tratando 

na Lógica da exteriorização da liberdade do conceito e sua consumação como ideia. Além disso, é 

interessante destacar também que a atividade da vontade neste processo de exteriorização configura-se 

como um processo teleológico interno, dado que a vontade não retira da exterioridade este fim que cumpre 
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É, então, a partir desta perspectiva, de que o conceito livre em sua forma 

teleológica interna põe o terreno da ideia e cria um mundo infinitamente verdadeiro, que 

Hegel relaciona a questão da liberdade do conceito com a discussão tradicional da Antiga 

Metafísica sobre a relação de oposição entre a necessidade e a liberdade. Desse modo, 

tendo em mente as indicações de Hegel feitas no parágrafo 147 da Enciclopédia, que 

expus logo acima acerca da relação da necessidade cega com o fim, vejamos como nosso 

autor irá resolver e suspender a clássica oposição entre necessidade e liberdade através de 

seu conceito de teleologia interna.  

No início do capítulo da “Teleologia” da grande Lógica, Hegel aborda esta 

clássica oposição que se dava em termos de antinomia entre necessidade e liberdade. 

Como já apontei anteriormente233, a antinomia consiste em um raciocínio da razão em 

que são consideradas duas teses em oposição fixa. Kant trata dos raciocínios antinômicos 

da razão em sua "Dialética Transcendental”, mais especificamente, na “Antitética da 

Razão Pura” e, conforme ele, na antinomia ocorre que ambas as teses em questão possuem 

igual valor e veracidade. Hegel vê como válida esta consideração kantiana a respeito dos 

raciocínios contraditórios da razão, uma vez que, segundo Hegel, Kant destacou para a 

natureza profundamente dialética da razão (Cf. Hegel, E, v. I, § 48). No entanto, o fato é 

que Kant permanece, segundo Hegel, apenas na oposição entre as teses e não observa o 

movimento dialético positivo entre elas e tampouco a unidade especulativa das mesmas. 

Além disso, Hegel critica Kant por este tratar apenas de quatro objetos antinômicos da 

razão, a saber: (1º) se o mundo deve ser pensado, ou não, segundo as noções de espaço e 

de tempo; (2º) se a matéria deve ser considerada como divisível ao infinito, ou composta 

de átomos; (3º) se o mundo deve ser visto como condicionado pelo nexo causal, ou se, 

por outro lado, há liberdade; e, enfim, (4º) se o mundo possui uma causa primeira, ou não 

(Cf. Hegel, E, v. I, § 48, adendo).  

                                                           
realizar e que consiste na exteriorização de si mesma. Antes, Hegel ressalta: “O espírito que se sabe como 

livre, e se quer como esse seu objeto – isto é, tem sua essência por sua determinação e por seu fim – é, 

antes de tudo, em geral, a vontade racional ou a ideia em si” (Hegel, E, v. III, § 482; o grifo é meu), ou seja, 

é o conceito. Esta passagem citada situa-se no último parágrafo do Espírito Subjetivo, ou seja, na transição 

para o Espírito Objetivo. Também na Introdução da Filosofia do Direito, do parágrafo 21 ao 25, Hegel 

ressalta que a liberdade da vontade não é simplesmente subjetiva, ou seja, autodeterminação formal, pura 

possibilidade, mas infinidade real, na medida em que a vontade livre universal quer a si mesma, deseja a 

sua essência infinita e, por conseguinte, por um processo teleológico interno, exterioriza sua subjetividade 

na objetividade e se põe como “ideia em toda a sua verdade” (Hegel, FD, 1993, §21). “A vontade em si e 

para si é verdadeiramente infinita, porque ela é para si mesma seu próprio objeto e, por conseguinte, este 

não é alguma coisa de outro, ou uma limitação para ela, mas em seu objeto, ao contrário, a vontade efetuou 

um retorno a si mesma. Ela não é, portanto, simples possibilidade, disposição, ou potência (potentia), mas 

o infinito real (infinitum actu), porque a existência empírica do conceito, ou sua exterioridade objetiva é a 

própria interioridade (Hegel, FD, § 22).      
233 Ver o tópico 1.3 do capítulo 1, “A Distinção Entre Entendimento e Razão”.                      
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Na terceira das antinomias, Kant analisa a seguinte tese: “A causalidade segundo 

as leis da natureza não é a única de onde podem ser derivados os fenômenos do mundo 

no seu conjunto. Há ainda uma causalidade pela liberdade que é necessário admitir para 

os explicar” (Kant, KRV, B 472). A antítese a esta tese, por sua vez, sustenta: “Não há 

liberdade, mas tudo no mundo acontece unicamente em virtude das leis da natureza” 

(Kant, KRV, B 473). Em sua Crítica da Razão Pura, Kant não chega a uma conclusão a 

respeito deste conflito teórico, pois que, para ele, ambas as teses possuem igual valor e 

necessidade e é impossível que a razão possa confirmar uma das duas proposições, pois 

que isso significaria ultrapassar os limites da experiência possível – o que já sabemos que, 

para Kant, não consiste em conhecimento propriamente dito. Assim, em seu sistema, Kant 

reservará a temática da liberdade para a Crítica da Razão Prática, mas, sem dúvida, se 

baseará para tanto na noção de liberdade transcendental discutida aqui na “Antitética da 

Razão”. A ideia da liberdade transcendental, conforme Kant, constitui o conceito da 

absoluta espontaneidade da ação e o problema, segundo Kant, que sempre causou 

“grande embaraço à razão especulativa é, na verdade, propriamente transcendental e 

consiste simplesmente no problema de admitir uma faculdade que por si mesma inicie 

uma série de coisas ou estados sucessivos” (Kant, KRV, B 476; o grifo é meu). Esta 

faculdade, ou causalidade incondicionada, que é a liberdade, é completamente oposta à 

causalidade natural, pois que esta, por sua vez, sempre pressupõe necessariamente um 

estado anterior de causalidade e “este, por sua vez, outro estado ainda mais antigo, e assim 

sucessivamente” (Kant, KRV, B 472). Por conseguinte, a liberdade instauraria uma nova 

série causal, antes inexistente, e faria isso a partir de si mesma, de sua absoluta 

espontaneidade.     

  Esta oposição é retomada, em essência, segundo Hegel, na Crítica da Faculdade 

de Julgar de Kant na seguinte forma: “toda geração de coisas materiais acontece segundo 

leis meramente mecânicas”, ou, por outro lado, “algumas gerações das mesmas coisas 

não são possíveis segundo tais leis” (Cf. Hegel, CL III, p. 218)234. O que está em jogo 

aqui é o conhecimento dos organismos vivos da natureza a partir do conceito de causa 

final. Conforme Silva: “Não obstante, Kant reconhecerá a existência de um tipo de 

fenômeno que ultrapassa a representação mecânico-causal da natureza e demanda um 

outro tipo de representação, para a qual se faz necessário o recurso a uma causalidade 

segundo fins” (Silva, 2018, p. 78). Prossegue ela: “Esse tipo de fenômeno que não se 

                                                           
234 Ver a discussão de Kant no capítulo da “Crítica da Faculdade de Julgar Teleológica”, § 70 em KANT, 

Crítica da Faculdade de Julgar (2018).   
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limita à representação mecânico-causal resume-se ao conceito de vida e consiste no que 

Kant apresentou como conformidade a fins interna ou teleologia interna” (idem) 235. 

No entanto, Kant decide esta antinomia da razão do mesmo modo que o faz com 

as demais, a saber, sustentando que não podemos provar nenhuma das proposições em 

questão. Para Kant, o conceito de conformidade a fins da natureza é apenas regulativo e 

responde à nossa necessidade subjetiva de refletir sobre os organismos. Isso não significa 

que temos um conhecimento objetivo da constituição destes objetos como tais. Ademais, 

conforme Hegel, Kant afirma que devemos “sempre refletir sobre todos os 

acontecimentos naturais conforme o princípio do mero mecanismo natural, mas isso não 

impediria na ocasião oportuna de investigar algumas formas naturais segundo uma outra 

máxima, a saber, segundo o princípio das causas finais” (Hegel, CL III, p. 218).   

Na visão de Hegel, entretanto, dizer que apenas oportunamente cada máxima 

subjetiva se aplica a determinado fenômeno é um conhecimento simplesmente 

contingente. Para Hegel, portanto, Kant foge de encarar o problema e não o investiga 

verdadeiramente ao afirmar que o conhecimento dos organismos vivos é apenas 

regulativo e não versa acerca da objetividade dos mesmos. Assim, segundo Hegel, Kant 

não investigou “qual de ambos os princípios teria verdade em si e para si” (Hegel, CL III, 

p. 219), de modo que sua discussão a este respeito é, para Hegel, insuficiente.  

A partir deste contexto, Hegel retoma a clássica questão entre necessidade e 

liberdade, ou entre mecanismo e causalidade final em seu capítulo sobre a “Teleologia” 

da Ciência da Lógica, afirmando:  

 

Onde é percebida a conformidade a fins, assume-se um entendimento 

como autor da mesma, portanto, para o fim se exige a existência 

própria, livre, do conceito. A teleologia é contraposta principalmente 

ao mecanismo no qual a determinidade posta no objeto, essencialmente 

como externa, é um tipo de determinidade na qual não se manifesta 

autodeterminação alguma. A oposição de causis efficientibus e causis 

finalibus, de causas meramente eficientes e causas finais, relaciona-se 

com aquela diferença à qual, tomada em forma concreta, reconduz-se 

também a investigação sobre se a essência absoluta do mundo tem de 

ser apreendida como mecanismo cego da natureza ou como um 

entendimento que se determina segundo fins. A antinomia do fatalismo 

com o determinismo e da liberdade concerne igualmente à oposição do 

mecanismo e da teleologia: pois, o livre é o conceito em sua existência 

(Hegel, CL III, p. 213; o grifo é meu).  

                                                           
235 Também apontei (ver tópico 2.2.3.1) para o elogio de Hegel em relação à retomada por Kant da noção 

de teleologia interna de Aristóteles para o tratamento dos organismos vivos na Crítica da Faculdade de 

Julgar. Cito novamente: “Com o conceito de finalidade interna, Kant ressuscitou a ideia em geral, e em 

particular a ideia da vida. A determinação de Aristóteles da vida, contém já a finalidade interna, e está por 

isso infinitamente acima do conceito de teleologia moderna, que somente tinha em vista a finalidade finita, 

a finalidade externa” (Hegel, E, v. I, § 204).  
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Assim, em Hegel, a antiga antinomia entre fatalismo e determinismo versus 

liberdade é retomada na forma da oposição (também articulada por Kant) entre o 

mecanismo e a teleologia. O tipo de relação que domina o âmbito do mecanismo é aquele 

da necessidade causal finita, enquanto que na teleologia, como sabemos, é o da liberdade. 

Nesta medida, no início de seu capítulo sobre a “Teleologia” da Lógica da Enciclopédia, 

Hegel nos mostra que o conceito de causa final, ou finalidade interna, é a verdade do 

conceito de causa eficiente, ou necessidade causal.  

 

A diferença do fim, enquanto causa final, da causa simplesmente 

eficiente – isto é, do que se chama habitualmente causa – é da mais alta 

importância. A causa pertence à necessidade ainda não posta à 

descoberto, à necessidade cega; por isso aparece como passando para 

seu Outro, e aí perdendo sua originariedade no ser posto; somente em 

si ou para nós é que é causa; só no efeito é causa e para si volta. O fim, 

ao contrário, é posto como devendo conter nele mesmo a 

determinidade, ou o que alhures aparece ainda como ser-outro – o efeito 

-; de modo que em sua atuação não passa [para outra coisa] mas se 

conserva, isto é, só efetua a si mesmo; e é no ponto final o que era no 

começo, na originariedade. Só por meio dessa autoconservação é o 

verdadeiramente originário (Hegel, E, v. I, § 204).    

 

Já me referi a esta passagem no capítulo 2236, no entanto agora o que quero 

destacar é para esta passagem da relação de causalidade da necessidade absoluta, que é 

cega, para a relação livre e autodeterminante da teleologia do conceito, que se põe a si 

mesmo e se conserva em seu fim realizado na objetividade. A categoria da necessidade 

absoluta, que vimos no tópico anterior, domina as relações de causalidade subsequentes 

da “Doutrina da Essência”, inclusive a relação de causalidade própria da substância, que 

irei tratar no tópico a seguir237. Também nas esferas do mecanismo e do quimismo, que 

são próprias da “Doutrina do Conceito”, o que teremos é uma relação de causalidade 

finita. No mecanismo, segundo Hegel, o objeto está mergulhado na exterioridade e, 

portanto, nele o conceito não se encontra em sua forma autodeteminante (Cf. Hegel, CL 

III, p. 214).  

 

Ambos, mecanismo assim como quimismo, são reunidos, portanto, sob 

a necessidade natural, na medida em que, no primeiro, o conceito não 

existe no objeto, porque este enquanto objeto mecânico, não contém a 

autodeterminação; mas, no outro, o conceito ou tem uma existência em 

                                                           
236 Ver página 195.  
237 Como veremos, na relação de causalidade da substância, Hegel irá criticar a causalidade, tal como 

concebida pelo entendimento, que não vê a causalidade em sua verdade, mas causa e efeito como termos 

determinadamente distintos.  
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tensão, unilateral, ou na medida em que ele surge como a unidade, a 

qual tensiona o objeto neutro nos extremos, é externo a si mesmo na 

medida em que ele suprassume essa separação (Hegel, CL III, p. 214; o 

grifo é meu).   

 

Assim, tanto no mecanismo, quanto no quimismo, para Hegel, impera uma relação 

externa entre os objetos que são determinados segundo causas finitas. Todavia, Hegel 

ressalta que tais categorias procuram se expandir para a forma da totalidade. “O 

mecanismo se mostra, ele mesmo, como um esforço da totalidade pelo fato de que ele 

procura apreender a natureza por si como um todo, que não precisa para o seu conceito 

de nenhum outro” (Hegel, CL III, p. 215). A partir desta estruturação do mecanismo, o 

conceito surge como finalidade de modo imanente. Hegel afirma: “A teleologia tem em 

geral o princípio superior, o conceito em sua existência, o qual é em si e para si o infinito 

e o absoluto – um princípio da liberdade, que pura e simplesmente certo de sua 

autodeterminação, está subtraído do tornar-se determinado externo do mecanismo” 

(Hegel, CL III, p. 216). No entanto, inicialmente, na medida em que a finalidade está 

dentro da esfera da “Objetividade”, ou da imediatidade do conceito, ela ainda encontra-

se afetada pela exterioridade e tem diante de si um mundo objetivo com o qual se relaciona 

(Cf. Hegel, CL III, p. 220). Assim, em um primeiro momento, a finalidade é este conceito 

externo ao objeto mecânico e que irá operar a unidade entre subjetividade e objetividade 

através da técnica, ou do trabalho operado pelo conceito subjetivo no objeto. O 

desenvolvimento desta finalidade é a teleologia interna, que encontra-se presente na vida, 

tratada na ideia. 

Para finalizar, podemos concluir de toda esta discussão empreendida neste e no 

tópico anterior que o conceito de necessidade absoluta, em certa medida, já antecipa a 

forma da relação livre do conceito, uma vez que articula seus termos no interior de sua 

totalidade autodeterminante. No entanto, como vimos, a necessidade absoluta é o conceito 

apenas em si, já que não dispõe de sua forma completamente desenvolvida, que é aquela 

da teleologia interna, pela qual, o conceito se dá uma existência livre e não possui mais 

uma objetividade que lhe contrapõe. A forma finalista do conceito realiza, pois, em seu 

máximo grau a liberdade e a autodeterminação do conceito subjetivo, pois que põe para 

si seu fim a ser realizado e se torna ideia.     

 

3.4 O parto do conceito a partir da substância: relação de substancialidade, 

causalidade e interação   
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Na “Introdução” de sua “Doutrina do Conceito” Hegel deixa muito claro que não 

se pode indicar de modo imediato o que é a natureza do conceito e que, dessa maneira, 

ele deve se produzir como conceito. Como sabemos, esta produção vem ocorrendo desde 

o início da Lógica e o conceito, como o fio que conduz todo o processo do método, vem 

se perfazendo dialeticamente, bem como dando passos importantes em direção à sua 

natureza subjetiva, passando por determinações categoriais que já apontam para a sua 

essência especulativa autorreferente, infinita e livre, como estamos vendo. No entanto, 

como já apontei atrás, é por meio das categorias de causalidade e interação 

(Wechselwirkung) que o conceito nasce efetivamente, de modo que no movimento das 

mesmas podemos observar os passos decisivos do parto do conceito lógico subjetivo. “O 

movimento dialético da substância através da causalidade e da interação é, portanto, a 

gênese imediata do conceito por meio da qual seu devir é apresentado” (Hegel, CL III, p. 

38). 

 Para situarmos melhor a localização destas categorias, convém destacar que o 

movimento ativo da “necessidade absoluta”, que acabamos de considerar, instaura a 

“relação de substancialidade” que, em seguida, devém-se em “relação de causalidade” e 

“interação”. No que se segue, portanto, irei analisar os passos desenvolvidos nestas 

categorias que são decisivos para a constituição da subjetividade livre do conceito.  

 

3.4.1 Relação de substancialidade e relação de causalidade  

 

Inicialmente, é preciso considerar que a discussão de Hegel acerca da relação de 

substancialidade, causalidade e interação situa-se no contexto de um diálogo com a 

filosofia de Espinosa. Não me cabe aqui delongar-me sobre este diálogo, tampouco expor 

a interpretação de Hegel sobre tal filosofia, dado que ultrapassa meu presente desígnio. 

Contudo, é importante que alguns aspectos desta interpelação sejam apontados a fim de 

que possamos entender melhor o contexto da análise crítica imanente de Hegel acerca da 

categoria da substância e sua necessária passagem para o âmbito do conceito subjetivo.  

Segundo Federico Orsini238, a crítica à noção de substância na “Doutrina da 

Essência” não se restringe à relação de substancialidade, que é imediatamente anterior à 

relação de causalidade. Para ele, são quatro os momentos em que Hegel fornece uma 

crítica ao conceito de substância. Segundo afirma, já na lógica das determinações da 

                                                           
238 Neste tópico, me baseio na análise do artigo de Federico Orsini intitulado “O problema da substância na 

Doutrina da Essência (1813) de Hegel” (2018) e me utilizo também correntemente das considerações de 

Müller em seu artigo “A gênese lógica do conceito especulativo de liberdade” (1993).   
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reflexão, Hegel oferece uma crítica da compreensão tradicional da proposição como 

relação entre substância e acidente (Cf. Orsini, 2018, p. 84). Em segundo lugar, Hegel 

opera uma crítica mais detalhada e direcionada, focando-se mais precisamente no 

conceito de substância de Espinosa. Esta análise é empreendida por Hegel no primeiro 

capítulo, intitulado “O Absoluto”, da terceira seção, “A efetividade”, da “Doutrina da 

Essência”. Neste capítulo, Hegel faz uma crítica à relação entre a substância e seus 

atributos e a conexão infinita dos modos finitos239. Além disso, cabe destacar que Hegel 

considera a substância de Espinoza como “o absoluto”, no sentido substantivado, dado 

que, para Hegel, em Espinosa, o absoluto é “uma entidade autossubsistente, incapaz de 

dar conta das relações inerentes ao âmbito do finito” (Orsini, CL, 2017, “Apresentação”, 

p. 16). Para Hegel, no interior de seu sistema, diferentemente, o termo “absoluto” é um 

adjetivo e qualifica, pois, uma relação: a “relação absoluta”, que vem logo após a 

“necessidade absoluta”.    

O terceiro momento sistemático da crítica à noção de substância, segundo Orsini, 

ocorre ainda no capítulo sobre “O Absoluto”, onde Hegel redige uma “Observação” em 

que aborda a substância única de Espinosa em contraste com o sistema pluralista das 

substâncias individuais de Leibniz. Nesta “Observação”, Hegel aponta para a necessidade 

de que os dois sistemas filosóficos devem ser compreendidos em complementação. Pois, 

para Hegel, com efeito, o que falta à filosofia de Espinosa “é o princípio ocidental da 

individualidade, que faz sua primeira aparição em figura filosófica contemporaneamente 

ao espinozismo, na monadologia de Leibniz” (Hegel, E, v. I, § 151, adendo)240.  

                                                           
239 Segundo Federico Orsini: “Aqui é preciso observar o deslocamento que o conceito de substância recebe 

na passagem da metafísica antiga para a metafísica moderna. Enquanto para Aristóteles a substância indica 

simplesmente um tipo de entes, a saber, aqueles que encontramos em nossa experiência cotidiana e que 

subsistem em si, não em outro, a filosofia moderna radicaliza o critério da autossubsistência ou não-

inerência em outro e se pergunta se e como ele pode ser satisfeito dentro de uma nova visão (matemática e 

relacional) da natureza, que rompeu com a visão aristotélica da natureza como cosmos, totalidade fechada 

e ordenada capaz de reunir uma pluralidade de essências qualitativamente e hierarquicamente distintas. A 

visão de Spinoza é que somente a natureza como um todo pode preencher o requisito da autossubsistência” 

(Orsini, 2018, p. 85).  
240 “A falta da reflexão dentro de si, que tanto a exposição spinozista do absoluto como a doutrina da 

emanação tem nelas, está completada no conceito a mônada leibniziana. – À unilateralidade de um 

princípio filosófico se costuma contrapor a unilateralidade contraposta, e, como em tudo, a totalidade 

costuma pelo menos estar presente como uma completude dispersa. – A mônada é um uno, um negativo 

refletido dentro de si; ela é a totalidade do conteúdo do mundo; o multíplice diverso não apenas desapareceu 

dentro dela, mas está conservado de maneira negativa: a substância spinozista é a unidade de todo o 

conteúdo, mas este conteúdo multíplice do mundo não está, como tal, dentro dela, mas sim na reflexão 

externa a ela” (Hegel, CL, 2017, p. 203). Hegel quer frisar aqui que a mônada de Leibniz possui, enquanto 

substância que contém o mundo todo dentro de si, uma reflexividade interna e, desse modo, o conteúdo 

múltiplo encontra-se negado e idealizado em seu interior – diferentemente do que ocorre com a substância 

de Espinoza que não possui negatividade interna, mas apenas reflexão exterior e, além disso, é única. Hegel 

alude ainda ao conceito de mônada em sua Filosofia do Espírito, no interior da Antropologia, mais 

especificamente, na “alma que-sente”. Aí, Hegel trata do indivíduo que possui sentimentos e, por meio de 

sua alma, como aquela que consiste na substancialidade de seu ser, idealiza tudo o que sente. Hegel afirma: 

“A alma é em si a totalidade da natureza; enquanto alma individual, é a mônada; ela mesma é a totalidade 
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Hegel desenvolve sua crítica a Espinosa na “Observação” do capítulo “O 

Absoluto” em duas linhas fundamentais. A primeira delas é que, para ele, Espinoza erra 

ao expor o absoluto por meio da simples sucessão “substância-atributo-modo”, remetendo 

esta relação apenas a uma descrição externa do entendimento. “O spinozismo é uma 

filosofia deficiente que consiste no fato de que a reflexão e seu determinar multíplice são 

um pensar externo” (Hegel, CL II, p. 200). O segundo aspecto de sua crítica versa sobre 

o fato de Espinosa não conceber a negação própria à substância como autorreflexão, mas 

apenas como negação determinada:  

 

“A determinidade é negação” é o princípio absoluto da filosofia 

espinosista; esta intelecção verídica e simples fundamenta a unidade 

absoluta da substância. Mas Spinoza se detém na negação como 

determinidade ou qualidade; ele não avança até o conhecimento da 

mesma como negação absoluta, quer dizer, como negação que nega a si 

mesma; portanto, sua substância não contém, ela mesma, a forma 

absoluta, e o conhecimento da mesma não é um conhecer imanente 

(Hegel, CL II, p. 200). 

        

Neste ponto da crítica, Hegel ainda se refere à noção espinosista de causa sui. 

Segundo ele, trata-se de uma noção muito profunda, a qual significa que a essência inclui 

em si a existência. Neste sentido, o conceito absoluto de causa sui não carece de um outro 

conceito a partir do qual seria formado. Ou seja, seria a completa autossubsistência. 

Contudo, prossegue Hegel: “Estes conceitos, por mais profundos e corretos que sejam, 

são definições, as quais são assumidas imediatamente na ciência desde o início” (Hegel, 

CL II, p. 201). Para Hegel, muito diferentemente, o conceito de causa sui, como causa de 

si mesma e absoluta liberdade, deve ser deduzido e não simplesmente admitido como uma 

definição. 

Por fim, a crítica à noção de substância se dá também no interior da categoria da 

“interação”, momento imediatamente antecessor ao conceito lógico e sucessor às 

categorias da “relação de substancialidade” e “relação de causalidade”. Na interação, 

Hegel demonstra que a relação absoluta não pode ser pensada apenas como substância, 

mas deve se elevar ao nível do conceito. Assim, a substância absoluta presente na 

                                                           
posta de seu mundo particular, de modo que este mundo está incluído nela, é sua implementação; [e] na 

relação ao seu mundo a alma só se refere a si mesma” (Hegel, E, v. III, § 403). Segundo Hegel, esta 

idealização reflexiva operada pela mônada em suas representações “é o ponto mais interessante do sistema 

de Leibniz”. (Hegel, LHF, p. 192. 133) e aponta para o fato de que Leibniz considera a mônada como uma 

unidade determinada. Entretanto, apesar destes elogios, Hegel não deixa de criticar o fato das mônadas 

possuírem seu fundamento e a fonte de sua existência em Deus, segundo uma conexão externa: “Assim, o 

princípio da individuação não recebe seu tratamento mais profundo; os conceitos sobre as diferenciações 

das diversas mônadas finitas e sobre sua relação com seu absoluto não brotam desta própria essência, ou 

não brotam de maneira absoluta, mas sim pertencem à reflexão raciocinante, dogmática, e, portanto, não 

alcançaram nenhuma coerência interna” (Hegel, CL II, p. 204).       
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interação possui um caráter paradoxal, pois ela retoma a substância única de Espinosa, 

entretanto, a dissolve em um patamar mais elevado, que é aquele do conceito. Desse 

modo, segundo Orsini, “‘a relação da substancialidade’ prescinde do necessário 

atravessamento crítico da relação de causalidade, enquanto a “substância absoluta” 

[presente na interação – J. S] inclui esse atravessamento e constitui o limiar de uma forma 

nova e mais complexa de totalização” (Orsini, 2018, p. 87) – totalização esta que 

corresponde ao conceito. Consequentemente, Hegel procurará mostrar na categoria da 

interação que a negação própria à substância deve ser imanente a ela, de modo que ela 

deve se autodeterminar como causa de si mesma e instaurar o âmbito da subjetividade 

autorreferente. Antes disso, entretanto, vejamos mais de perto como ocorre a crítica 

imanente de Hegel ao conceito de substância, a partir da sua consideração da relação de 

substancialidade e em seguida passemos à relação de causalidade.    

O capítulo sobre a relação de substancialidade é o primeiro dos três que antecedem 

a “Doutrina do Conceito”. Neste capítulo, Hegel expõe sua concepção sobre a substância 

não como um substrato que pudesse se encontrar subjacente ao ser e ao seu aparecimento, 

mas como relacionalidade absoluta. Como já apontei atrás, para Hegel, o absoluto não é 

um ser, ou um ente específico que englobasse todos os outros em seu interior; mas 

qualifica, antes, um tipo de relação. Tal relação é absoluta, portanto, pois não tem nada 

fora de si, nenhum termo alheio que pudesse determiná-la, ou explicá-la. A relação 

absoluta da substância é o desenvolvimento da necessidade absoluta e se mostra, pois, 

como identidade absoluta. A identidade absoluta concerne à substância como tal e a forma 

de relação, inicialmente, é a relação entre a substância e seus acidentes. O passar da 

substância para os seus acidentes e vice-versa é, conforme Hegel, atividade da forma, é 

a pura atividade da substância, que é efetividade dinâmica e potente. “A substância é, por 

isso, a totalidade dos acidentes, nos quais ela se revela como sua negatividade absoluta, 

isto é, como o poder absoluto e ao mesmo tempo como a riqueza de todo o conteúdo” 

(Hegel, E, v. I, § 151). 

 Este poder absoluto da substância sobre seus acidentes é denominado por Hegel 

como sua potência (Macht) e, conforme ele, isso significa que a substância tem o poder 

de criar e de destruir os seus acidentes, permanecendo identidade para si. Cabe ressaltar 

que Hegel utiliza o termo potência (Macht) para caracterizar a atividade da substância 

frente aos seus acidentes, conforme Orsini, “para deixar clara a conexão entre a relação 

de substancialidade e o sistema espinosista” (Orsini, 2018, p. 93). Além disso, Hegel 

afirma também que a substância, enquanto atuosidade (Aktuosität) “é o surgir quieto de 

si mesma” (Hegel, CL II, p. 223). A atuosidade também remete ao sistema espinosista e 



 

 

 

280 

quer dizer, para Hegel, que a substância surge como o seu próprio automovimento241. 

Conforme Orsini, o conceito de atuosidade “quer tornar explícito o caráter plenamente 

ativo da efetividade: uma realidade é efetiva somente enquanto ela age, e tem tanta 

interioridade (essência) quanta ela é capaz de manifestar na exterioridade (ser)” (Orsini, 

2018, p. 93; o grifo é meu). Curioso destacar aqui que Ferrarin sublinha que “apesar de o 

antecedente literal do uso de atuosidade em Hegel estar em Espinosa, e não diretamente 

em Aristóteles, ao mesmo tempo, Hegel entende o conceito de atuosidade como 

autorrealização ativa que ele associa com a enérgeia aristotélica” (Ferrarin, 2001, p. 406; 

a tradução é minha).     

No automovimento da substância encontramos uma forma de contraposição. 

Contudo, tal contraposição não se dá em relação a um outro externo, mas no interior dela 

mesma. Esta contraposição se dá na relação criadora/destruidora da substância com os 

seus acidentes e tal relação concerne à própria automanifestação de si mesma como 

potência absoluta. Contudo, neste movimento de relação com os seus acidentes a 

substância expõe sua própria contradição, ou a sua própria falha interna. Pois que ela 

mostra que subsiste apenas enquanto seus acidentes declinam, sem possuir efetividade 

fora dos mesmos (Cf. HAGEN apud ORSINI, 2018, p. 97). “Hagen salienta que a 

substância na relação de substancialidade é, simultaneamente, ativa e passiva, pois ela é 

simultaneamente potência sobre os acidentes e impotência diante deles, pois seu subsistir 

está condicionado pelo ir e vir dos acidentes” (Orsini, 2018, p. 97). Nesta medida, a 

substância só pode superar esta contradição quando se comportar como “potência 

positiva”, ou seja, quando se der uma efetividade em que permanece como 

incondicionada. Neste contexto, a substância aparece, então, como uma diferença real 

autossubsistente e, por seu lado, seus acidentes também adquirem uma autossubsistência 

própria. Esta nova situação instaura, pois, a relação de causalidade que irei agora analisar. 

A relação de causalidade possui três momentos, quais sejam, “causalidade 

formal”, “causalidade determinada” e “efeito e contraefeito”. Na relação de causalidade, 

a substância, como atuosidade absoluta, é causa, enquanto, o acidente, como ser-posto da 

substância, aparece como efeito (Cf. Hegel, CL II, p. 226). Longe de querer mostrar os 

detalhes desta relação causal, o que pretendo aqui é apenas sublinhar que, para Hegel, a 

relação de causalidade abordada pelo entendimento é tratada como finita, uma vez que 

concebe causa e efeito como determinadamente diferentes. Assim, em sua análise sobre 

esta relação, Hegel pretende mostrar que, diferentemente do que pensa o entendimento, 

                                                           
241 Espinosa utiliza o termo “atuosidade” para caracterizar a potência da substância como essentia actuosa 

(Cf. Orsini, 2018, p. 93).  
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na verdade, causa e efeito são idênticos e que o efeito é apenas a autoposição da causa. 

Esta interpretação da relação de causa e efeito como comportando uma identidade que se 

autopõe, ou se autorrealiza, é fundamental para compreendermos o verdadeiro sentido 

que Hegel pretende retirar destes momentos imediatamente anteriores ao conceito 

subjetivo, a fim de salientar para os passos de sua gênese. 

 Antes de sublinhar esta identidade, entretanto, Hegel descreve as características 

da relação de causalidade. Conforme ele, a causa é a substância como potência que se 

determina a si mesma e que, além disso, expõe essa determinidade como sua efetividade, 

ou como seu efeito (Cf. Hegel, CL II, p. 226). Esta relação da substância com o seu efeito 

é uma relação de necessidade e, assim, tanto a causa, como o efeito são necessários242. 

“Por conseguinte, o efeito é necessário, porque é precisamente manifestação da causa, ou 

seja, essa necessidade que é a causa” (Hegel, CL II, p. 227). Destarte, é importante nos 

atentarmos para o fato de que a necessidade indica ainda que a causa se mostra como 

autocausação, ou melhor, autonomamente se afirma como causa do efeito: “Somente 

como essa necessidade a própria causa é motriz, inicia a partir de si, sem ser solicitada 

por outro, e é fonte autossubsistente do produzir a partir de si mesma – ela tem que agir 

ou produzir um efeito (wirken)”. (idem; o grifo é meu). Com efeito, a determinação da 

necessidade aponta para a caracterização profundamente ativa, autônoma e imanente da 

efetividade. Assim, a substância, que a esta altura se põe como causa, não o faz segundo 

uma determinação exterior, mas, sim, por sua própria auto-ativação. Além disso, este 

comportamento autossubsistente da causa sugere ainda que o efeito, por sua vez, não será 

outro em relação a ela, mas que, pelo fato de ela se autopôr e se autocausar, o efeito é o 

mesmo que ela. Nas palavras de Hegel:  

 

O efeito, portanto, não contém absolutamente nada que a causa não 

contenha. Inversamente, a causa nada contém que não esteja em seu 

efeito. A causa é causa somente porque produz um efeito, e a causa 

nada é senão essa determinação de ter um efeito, e o efeito nada mais 

é do que isto, de ter uma causa. Na própria causa como tal reside seu 

efeito, e no efeito, a causa; na medida em que a causa ainda não 

produzisse efeito ou tivesse cessado de produzir efeito, não seria mais 

causa – e o efeito, na medida em que sua causa desapareceu, já não é 

mais efeito, mas sim uma efetividade indiferente (idem). 

 

                                                           
242 Tanto a relação de substancialidade, quanto a relação de causalidade e a ação recíproca incorporam e 

desenvolvem o modo de relação da necessidade absoluta. Neste sentido Müller afirma: “Enquanto modo 

da manifestação do absoluto, a necessidade absoluta preside ao processo da relação absoluta para constituir 

a sua base e definir o modo de relação entre os seus relatos (substância-acidente, causa-efeito, substância 

ativa-substância passiva, efeito e contra-efeito, ação e reação)” (Müller, 1993, p. 91).  
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Nesta passagem temos muito clara, portanto, a situação de íntima inter-ligação 

entre a causa e o efeito. Desse modo, o que Hegel quer sublinhar aqui é que (1º) tudo o 

que contém na causa, também está contido no efeito e (2º) o efeito sem a causa não é 

nada, e vice-versa, pois que os dois são o mesmo. Na Lógica da Enciclopédia, Hegel 

mostra que a identidade da causa e do efeito é relativa ao conteúdo absoluto, que é o 

mesmo nos dois e na passagem da causa para o efeito “não há conteúdo algum – enquanto 

se pode falar de novo de um conteúdo determinado – no efeito, que não esteja na causa. 

Aquela identidade é o próprio conteúdo absoluto” (Hegel, E, v. I, § 153). Mas, pensar que 

a identidade concerne apenas ao conteúdo é permanecer em uma visão unilateral a 

respeito da relação de causalidade. Pois que, para Hegel, também a forma desta relação 

atinge uma identidade, na medida em que a causa se autocausa, ou é reflexão sobre si 

mesma e se põe como efeito de si, como já apontei acima. Assim, Hegel chega a dizer 

que a verdade absoluta da causa é a causa sui, pois que o efeito não é outro que a causa, 

mas a sua automanifestação, ou autorrealização243. Neste sentido, conforme Hegel: 

 

Ao se permanecer na causalidade como tal, não se tem a causalidade 

em sua verdade, mas simplesmente como causalidade finita; e a finitude 

dessa relação consiste em que a causa e efeito são mantidos em sua 

diferença. Ora, esses dois termos não são apenas diferentes, mas 

também são igualmente idênticos; e isso se encontra também em nossa 

consciência ordinária, de modo que dizemos que a causa só é causa 

enquanto tem um efeito, e dizemos do efeito que só é efeito enquanto 

tem uma causa. Por isso causa e efeito são ambos um só e o mesmo 

conteúdo, e sua diferença é, antes de tudo, somente a do pôr e do ser-

posto; diferença-de-forma que aliás se suprassume de novo, de forma 

que a causa não é só a causa de um Outro, mas também a causa de si 

mesma (Hegel, E, v. I, § 153, adendo; o grifo é meu).  

 

Assim, permanecer considerando a relação de causalidade como tal, ou melhor, 

tal como o entendimento a concebe, é conservar-se em um ponto de vista finito sobre a 

mesma. Para Hegel, a clássica relação de causalidade abordada pelo entendimento é a 

causalidade eficiente, ou seja, aquela relação causal que supõe que o primeiro termo, a 

causa, produz algo diferente de si, que é o efeito. Nesta perspectiva, a causa é o motor da 

mudança. Diferentemente, no âmbito do conceito subjetivo, Hegel irá novamente falar 

                                                           
243 Hegel, no entanto, não assume acriticamente a noção espinosista de causa sui. Conforme Orsini: 

“Quanto à substância, sua definição como causa sui tem o inconveniente de ser apenas uma definição, em 

vez de ser o resultado de um processo necessário das determinações reflexivas. Neste sentido, Spinoza não 

consegue mostrar a conexão necessária (genética) entre a categoria de substância e aquela de causa” (Orsini, 

2018, p. 85-86). E ainda: “Hegel reconhece a legitimidade e a necessidade do ponto de vista metafísico da 

substância absoluta, mas, por outro lado, o princípio da substância como causa sui resulta deficitário na 

medida em que Spinoza não o deriva a partir da dialética da modalidade e não o desdobra logicamente até 

o conceito enquanto estrutura da subjetividade absoluta” (Orsini, 2018, p. 98).  
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em causa, mas, neste contexto, irá abordar a significação verdadeira desta noção, tal como 

expôs na passagem acima. Assim, irá compreender a atividade do conceito como causa 

final, mais especificamente, como teleologia interna, dado que o conceito é livre e dá para 

si mesmo, de modo imanente, um fim a ser realizado. Na causalidade final não há 

diferença dos termos envolvidos, mas a causa é causa de si mesma e se realiza no fim que 

a si mesma se dá, como já vimos (Cf. Hegel, E, v. I, § 204). Neste quesito, inclusive, 

Federico Orsini afirma que no surgimento da liberdade do conceito a partir da necessidade 

da substância, atinge-se o patamar da causalidade interna, verdadeira liberdade frente à 

relação de causalidade eficiente. Segundo ele, na categoria de interação temos já o início 

do conceito de finalidade interna, superando, pois, a causa eficiente própria da relação de 

causalidade anterior (Cf. Orsini, 2018, p. 101-102).         

Passo então, agora, a abordar a categoria da interação, ou ação recíproca.       

 

3.4.2 A relação de interação da substância e o nascimento do conceito subjetivo   

 

A interação (Wechselwirkung), ou ação recíproca, consiste no último passo 

genético de produção do conceito lógico subjetivo. Hegel retoma os passos lógicos desta 

categoria no início de sua “Doutrina do Conceito”. Este texto é sugestivo para a minha 

análise, que não procura se centrar nos detalhes argumentativos do momento da ação 

recíproca propriamente dita da “Doutrina da Essência”, mas, sim, em destacar para os 

passos genéticos cruciais da constituição do conceito subjetivo que encontram-se neste 

momento. No texto da “Doutrina do Conceito”, Hegel retoma a gênese do conceito a 

partir do último estágio da “relação de causalidade”, que é aquele do contra-efeito, onde 

não se tem mais uma relação assimétrica entre os termos – relação essa que existia, por 

exemplo, na relação da substância com os seus acidentes, ou mesmo na relação da causa 

com o seu efeito. Antes, aqui temos uma relação de simetria, em que o efeito é 

denominado de “substância passiva”. Desse modo, neste texto do início da “Doutrina do 

Conceito”, Hegel “projeta a estrutura simétrica da relação de ação recíproca no início do 

processo do qual ela resulta, na relação de substancialidade, e refaz as etapas do percurso 

da gênese na forma de uma dialética dual, entre dois termos em princípio simétricos” 

(Müller, 1993, p. 98).  

Hegel divide sua análise retrospectiva da gênese do conceito no início da “Lógica 

Subjetiva” em três pontos, os quais analisarei a seguir, fazendo também incursões nos 

textos tanto da Lógica da Enciclopédia sobre a ação recíproca, quanto da “Doutrina da 

Essência” (1813) da Ciência da Lógica.  
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(1) Na ação recíproca, há duas substâncias que são plenamente simétricas e 

intrinsicamente relacionais (Cf. Müller, 1993, p. 115). Assim, a substância, enquanto 

potência absoluta, “diferencia-se até tornar-se uma relação na qual aqueles momentos 

inicialmente apenas simples são como substâncias e como pressuposições originárias” 

(Hegel, CL III, p. 38). Inicialmente, estas substâncias aparecem como substância ativa e 

substância passiva. A substância ativa, conforme Hegel, se define como “negatividade 

que se relaciona consigo, que enquanto tal se põe como outro e se relaciona com esse 

outro” (idem). A substância passiva, por sua vez, consiste em um ser em si simples, que 

“sendo impotente para se pôr a si mesmo, é apenas ser posto originário” (idem).  

É preciso destacar, entretanto, que, no momento da interação, cada substância não 

é apenas ativa, ou passiva frente à outra, de modo que “a dualidade atividade - passividade 

não caracteriza mais a própria relação de oposição entre as duas substâncias, mas cada 

uma delas, internamente, na sua relação consigo” (Müller, 1993, p. 113). Assim, 

conforme Müller, Hegel caracteriza inicialmente a diferença entre as duas substâncias 

apenas como uma ‘aparência inteiramente transparente’ e como uma ‘diferença nula’ (Cf. 

idem). Consequentemente, nesta diferença que é pura aparência, as substâncias não são 

substratos anteriores à própria relação, mas substâncias que “na ação-recíproca permutam 

completamente os predicados entre si” (Müller, 1993, p. 114). Desse modo, ambas são, 

simultaneamente, ativas e passivas e, por um lado, enquanto se autorrelacionam 

efetivamente e subsistem cada uma por si, são idênticas entre si, mas, por outro lado, 

distinguem-se entre si por sua relação opositiva. No texto do início da “Lógica Subjetiva”, 

em sua retomada dos passos genéticos que produzem o conceito lógico subjetivo, Hegel 

denomina esta caracterização inicial entre as duas substâncias, simultaneamente ativas e 

passivas, como o momento em que a dinâmica da interação ainda não é para si, ou melhor, 

que é em si.  

 (2) O segundo momento da ação recíproca é o momento do para si: 

 

Mas, essa unidade é também para si, enquanto toda essa alternância é 

o pôr próprio da causa, e somente esse seu pôr é o ser. A nulidade das 

diferenças não é só em si, ou reflexão nossa (...) mas a ação recíproca é 

justamente isso: suprassumir também de novo cada uma das 

determinações postas e convertê-las na determinação oposta; portanto, 

pôr aquela nulidade dos momentos, que é em si (Hegel, E, v. I, § 156; 

o grifo é meu).  

 

No movimento da ação recíproca, portanto, cada substância, como potência 

negativa que se relaciona a si, suspende o pressuposto, ou melhor, como diz Hegel na 

passagem acima, ‘suprassume cada uma das determinações postas e converte-as na 
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determinação oposta’. Desse modo, temos que a substância ativa é causa; ela, portanto, 

age e é o pôr e não o pressupor. Por seu lado, “na substância passiva sobrevém o efeito, 

por meio do qual ela aparece agora também como ser posto” (Hegel, CL III, p. 39). Neste 

segundo passo do movimento da ação recíproca, temos, pois, uma relação de causalidade, 

em que a causa produz o efeito em outra substância. “O que na pressuposição era o 

originário se torna na causalidade, através da relação com outro, aquilo que é em si; a 

causa produz um efeito e o produz em uma outra substância” (Hegel, CL III, p. 39). A 

substância, entretanto, é causa somente enquanto aparecer (Erscheinen) como causa.  

(3) Ocorre que, no momento da interação, a relação da causa com o efeito é, afirma 

Hegel, mais do que o simples aparecimento da causa (Cf. idem) e, desse modo, não é mais 

um avançar em linha reta (como ocorria no modo de relação da causalidade eficiente), 

mas uma relação que está recurvada e dobrada sobre si (Cf. Hegel, E, v. I, § 154). Neste 

sentido, Hegel afirma que na ação recíproca, a causalidade não está ainda posta em sua 

derradeira determinação, todavia está suspensa de um modo verdadeiro (Cf. Hegel, E, v. 

I, § 154), dado que começa a alcançar um tipo de autorrelação que caminha para a 

autorreferencialidade circular do conceito.  

Desse modo, a substância ativa age sobre a substância passiva, como o seu efeito, 

alterando a sua determinação. “O agir é a transposição da causa para dentro do efeito, 

para dentro do seu outro, o ser posto” (Hegel, CL III, p. 39). Mas, além disso, ocorre que 

a substância passiva reage e obtém causalidade; ela se torna, pois, causa, potência e 

atividade (Cf. Hegel, CL III, p. 39). Temos, pois, aqui uma relação negativa e de diferença 

entre as duas substâncias em sua oposição relacional: a causa se transforma em efeito e 

este, por sua vez, se transforma em causa. Mas, há também, segundo Hegel, uma relação 

positiva de identidade entre as substâncias, de modo que a causa se põe como causa no 

efeito: “mas o que é posto pela causa é a própria causa idêntica a si no agir; é ela que se 

põe no lugar da substância passiva”; e ainda: “no efeito a causa se mostra como o que ela 

é; o efeito é idêntico à causa. Não é um outro; portanto, no agir a causa mostra o ser posto 

como o que ela é essencialmente” (idem).  

Müller interpreta este duplo movimento de oposição e identidade entre as 

substâncias como uma transposição ou inversão completa da substância ativa na passiva 

e, simultaneamente, como uma autossubstituição, pela qual a substância ativa se põe no 

lugar da passiva para se tornar completamente para si. Assim, cada uma das substâncias, 

através do seu outro, e somente nele, pode conquistar a sua própria relação a si e a sua 

identidade, sem que, contudo, o outro, por sua vez, perca a sua identidade, pois que 

também faz o mesmo movimento nele próprio (Cf. Müller, 1993, p. 116). 
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Consequentemente, para Hegel, cada substância se torna o oposto de si mesma, mas, 

igualmente, permanece também idêntica a si nesta relação recíproca. E Hegel conclui: 

“Ambos, porém, o relacionar idêntico e o relacionar negativo, são um e o mesmo; a 

substância só é idêntica a si mesma em seu oposto, e isso constitui a identidade absoluta 

das substâncias postas como duas” (Hegel, CL III, p. 40).  

Este duplo movimento das substâncias na ação recíproca, entretanto, deve ser 

suspenso a fim de se conquistar ‘a infinita relação para consigo’ do conceito (E §157). 

Isso porque, para Hegel, na ação recíproca ainda não se atingiu completamente a forma 

verdadeira da relação, ou melhor, da autorrelação de causalidade. Neste sentido, para que 

o conceito subjetivo possa, enfim, emergir de todo este processo genético que se iniciou 

desde a “Doutrina do Ser” em uma dinâmica contínua de subjetivação e internalização 

infinita, é preciso que se suspenda, afinal, tanto a contradição específica da interação entre 

as duas substâncias, quanto o movimento mais geral da necessidade absoluta que esteve 

presente tanto na relacionalidade absoluta, quanto na causalidade e, por fim, na ação 

recíproca. Vejamos primeiro como ocorre a suspensão do movimento de ação recíproca 

e, em seguida, passemos à abordagem da suspensão imanente da necessidade absoluta244.  

Para Hegel, com efeito, a alternância relacional do movimento de interação entre 

as substâncias é mais rica do que a que ocorria anteriormente na simples relação de 

causalidade. Na relação anterior, podia-se atingir uma progressão ao infinito, dado que o 

efeito, se convertendo em causa, produziria um novo efeito e assim por diante e, por seu 

turno, inversamente, a causa inicial podia ser vista, de modo retrospectivo, como o efeito 

de uma causa ainda anterior e assim consequentemente (Cf. Hegel, E, v. I, § 153). 

Segundo Hegel, o modo de compreender do entendimento não conseguia explicar esta 

relação da causalidade eficiente e a representava segundo a progressão infinita de uma 

linha reta. Neste sentido, muitas vezes, segundo Hegel, o entendimento acabava por ter 

                                                           
244 Como eu disse na Introdução deste capítulo, a gênese categorial do conceito subjetivo se dá por um 

triplo aspecto: tanto partindo positivamente de formas proto-subjetivas de autorreferencialidade, como é o 

caso do ser-para-si; como assimilando, ou conservando fundamentalmente determinações subjetivas, como 

a determinação da reflexão; quanto, também, suspendendo determinações categoriais que se configuram 

como contraditórias e como devendo alcançar o nível da subjetividade – como é o caso aqui das 

determinações da necessidade absoluta e da ação recíproca – ainda que se constituam também como formas 

proto-subjetivas. Cada um destes níveis de autogênese categorial que analisei nesse capítulo, entretanto, 

também abarcam as outras formas de movimento. Por exemplo: no nível do ser-para-si não temos a simples 

afirmação da infinitude e idealidade posteriormente no âmbito do conceito subjetivo, mas estas formas 

também são elevadas, ou recontextualizadas na subjetividade, uma vez que o âmbito do conceito subjetivo 

é muito mais concreto do que o âmbito do ser, onde as determinações da infinitude e idealidade aparecem 

como determinações simplesmente qualitativas. Assim também a reflexão, no conceito subjetivo, é re-

significada, dado que o conceito subjetivo opera um movimento de automediação livre. E, por fim, as 

categorias da necessidade absoluta e da ação recíproca não são simplesmente negadas pelo conceito 

subjetivo, mas a forma de autorrelação das mesmas é, de certo modo, conservada em sua pureza, ainda que 

no conceito subjetivo esta forma não se mostrará como cega, ou simplesmente alternante, mas instaurará a 

autorreferencialidade livre entre seus momentos.  



 

 

 

287 

de avançar e recorrer ao modelo de explicação que se baseia na ação recíproca, a fim de 

mostrar que pode haver uma alternância mútua das causas. Consequentemente, conforme 

Hegel, na ação recíproca, ainda que a causalidade “não esteja posta em sua verdadeira 

determinação, a progressão até o infinito das causas e efeitos, enquanto progressão, está 

suprassumida de um modo verdadeiro, enquanto o avançar em linha reta das causas para 

os efeitos e dos efeitos para as causas está recurvado e dobrado sobre si” (Hegel, E, v. I, 

§ 154). Todavia, prossegue Hegel, mesmo a explicação da relacionalidade causal pelo 

conceito de ação recíproca é ainda insuficiente, dado que pode permanecer apenas na 

alternância e não considerar a unidade verdadeira dos termos relacionados. 

Assim, conforme Müller, a resolução da contradição própria à ação recíproca 

ocorre graças “à suspensão da sua alteridade substancial e à manifestação da sua diferença 

como diferença aparente, nula (E, § 156), concebidas, agora, sua integração enquanto 

momentos totais, numa só e mesma reflexão, que é a infinita relação negativa a si da 

substância absoluta (E, § 157)” (Müller, 1993, p. 130; o grifo é meu). Nas palavras de 

Hegel: “Com certeza, a ação recíproca é a verdade mais próxima da relação de causa e 

efeito, e está, por assim dizer, no limiar do conceito”. No entanto, os seus dois momentos 

devem ser “reconhecidos como momentos de um terceiro [termo] mais elevado, que é 

justamente o conceito” (Hegel, E, v. I, §156, adendo). Ou seja, a reciprocidade dos termos 

deve ser incluída em uma totalidade mais abrangente, em que cada termo passa a ser um 

momento total no interior da reflexividade absoluta. Pois, para Hegel, na ação recíproca, 

os termos em questão não são completamente mediados por uma totalidade mais elevada, 

mas são, ao contrário, concebidos autossubsistentes por si mesmos. O momento do 

conceito, por sua vez, é o momento da unidade totalizante, em que cada termo é 

completamente incluído na autorrelação mediada e inter-relacionada.       

No entanto, como eu disse acima, além da suspensão específica desta alternância 

recíproca dos termos da interação no interior de uma totalidade subjetiva autorreferente, 

deve-se também suspender a contradição mais geral da relação da necessidade absoluta 

enquanto tal. Neste sentido, segundo Hegel, a pura alternância, própria da ação recíproca, 

em que a causa é também efeito e que o efeito reagiu e se converteu, por sua vez, em 

causa, significa a relação de necessidade completamente desvelada, ou posta (Cf. Hegel, 

E, v. I, § 157). Como sabemos, o modo de relação da necessidade absoluta é próprio tanto 

da relação de substancialidade, quanto da relação de causalidade; todavia, é na interação 

que ele atinge o seu pleno desenvolvimento245.  

                                                           
245 “Essa identidade puramente interna da necessidade não manifesta aparece para o pensamento 

representativo da substancialidade como a identidade indeterminada da substância face aos acidentes como 
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Assim, na ação recíproca, ocorre uma identidade interior entre os seus dois termos 

e isso concerne à relação da necessidade absoluta, que, como vimos, relaciona em sua 

totalidade dois termos que se encontram em sua efetividade e autonomia. “O vínculo da 

necessidade, como tal, é a identidade enquanto identidade ainda interior e escondida, por 

ser a identidade de termos que contam como efetivos, cuja autonomia porém deve ser 

precisamente a necessidade” (idem). Conforme Müller, na necessidade absoluta, uma vez 

que os termos possuem necessariamente autossubsistência por si, a identidade é apenas 

interna, ou seja, imediata – e não fruto da autorrelação entre estes termos. Conforme ele, 

os termos em questão “possuem uma independência e anterioridade face à relação, por 

serem intrinsecamente necessários e absolutamente subsistentes por si” (Müller, 1993, p. 

128). São, por isso, “efetividades livres anteriores à relação” (idem). Na visão de Müller, 

portanto, esta consiste na contradição geral pertinente ao modo de relação da necessidade 

absoluta enquanto tal: “A contradição dessa necessidade interna está em, 

simultaneamente, afirmar a identidade entre estes termos intrínseca e absolutamente 

necessários, mas que não se manifestam como tais neles mesmos, e sua diversidade 

enquanto contingentes e livres em sua imediatidade desprovida de aparência” (Müller, 

1993, p. 128). 

 Tal contradição, entretanto, como já é sabido, deve ser dissolvida, ou melhor, 

suspensa, para que o conceito possa emergir de modo imanente em sua subjetividade livre 

para si, como totalidade que autorrelaciona seus momentos e que abarca cada momento 

como seu momento total inter-relacionado no e pelo todo. Continuo com a interpretação 

de Müller e cito agora sua visão sobre o processo de suspensão da contradição geral da 

necessidade absoluta: 

 

A resolução dessa contradição se dá pela dissolução do substrato 

contingente e da passividade dessas efetividades livres, que equivale à 

manifestação (‘desvelamento’, ‘posição’ E § 157) da sua natureza 

intrinsecamente necessária. A manifestação dessa necessidade interna 

significa que a necessidade presente em cada um deles enquanto 

mediação absoluta do ser e da reflexão que os torna absolutamente 

necessários, ‘faça irrupção’ neles e manifeste o que são: termos efetivos 

subsistentes por si graças à sua mediação absoluta e que nessa 

subsistência por si absoluta são, ao mesmo tempo, idênticos entre si 

(Müller, 1993, p. 129; o grifo é meu).    

  

Para Müller, portanto, o processo de suspensão imanente da necessidade absoluta 

ocorre, antes de tudo, devido a este desvelamento, pelo qual se vislumbra que a identidade 

                                                           
determinações externas, para o pensamento da causalidade finita como a ‘obscuridade’ das relações de 

causalidade externa entre substâncias diferentes, e, ainda, na figura imediata da ação-recíproca como 

causalidade recíproca” (Müller, 1993, p. 128-129).     
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dos termos não é (ou não pode ser) uma identidade simplesmente interna e imediata, mas, 

sim, uma identidade que ocorre ‘graças à sua mediação absoluta’. Desse modo, cada 

termo deixa de existir de maneira contingente em relação ao outro e passa a se 

autorrelacionar e constituir sua identidade com o outro (Cf. Müller, 1993, p. 129). De 

modo que “Com essa manifestação, eles deixam de subsistir como substratos contingentes 

anteriores à relação e independentes deles, tornando-se substâncias no sentido 

exclusivamente relacional, plenamente simétricas” (idem).  

É interessante notar a significação e o contexto preciso do uso do termo 

“desvelamento” (enthÜllte) e também manifestação (Manifestation) nesta passagem da 

essência para o conceito. Pois, o que ocorre precisamente aqui não é uma irrupção 

abrupta, ou um salto qualitativo de enormes proporções em que se adentra no terreno da 

totalidade subjetiva do conceito e se deixa completamente para trás o âmbito da 

substância idêntica a si. Antes, o que se processa é um desvelar, ou seja, um deixar 

transparecer, um revelar o que está encoberto. E, a meu ver, este desvelamento se dá 

segundo um duplo movimento. Por um lado, em sua atuação regressiva e fundante – como 

a verdade do ser e da essência – o conceito lança luz sobre a dinâmica anterior das 

substâncias em seu movimento recíproco e manifesta o que elas verdadeiramente são. 

Assim, elas se desvelam e a substância se revela, ou melhor, se manifesta como conceito. 

Mas, essa revelação pode ser lida ainda como um movimento de “dar à luz” ao conceito. 

Nesta medida, o conceito tanto atua regressivamente e vem iluminar com o seu ser 

subjetivo a substância, que se mostra, na verdade, como conceito mesmo em sua 

infinidade negativa a si; como, inversamente, a substância, de modo endógeno e 

imanente, dá à luz ao conceito, que veio sendo autogestado desde o início da “Doutrina 

da Essência”, ou melhor, desde o vazio inicial da “Doutrina do Ser”. Aqui, temos, pois, 

então, o parto do conceito subjetivo. E neste vir à luz se manifesta que a substância 

absoluta é, na verdade, mediação absoluta, de modo que seus termos são idênticos a si em 

sua relação246. 

Também Christian Klotz em seu artigo “Manifestação e Liberdade em Hegel” 

(2017) sustenta que a efetividade da essência como manifestação “é – por assim dizer – 

o motor da seção ‘A efetividade’ – é ela que impele o pensamento para ir além da estrutura 

da essência e entrar na esfera do conceito” (Klotz, 2017, p. 124). Desse modo, o conceito 

de manifestação possui uma importância central também mais precisamente na passagem 

                                                           
246 “A obscuridade mútua das substâncias que se encontram na relação causal desapareceu, pois a 

originariedade de seu autossubsistir passou para o ser posto e, através disso, tornou-se claridade, 

transparente a si mesma; a Coisa originária é isso na medida em que ela é somente a causa de si mesma, e 

isso é a substância liberta até tornar-se o conceito” (Hegel, CL III, p. 42; o grifo é meu).    
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da ação recíproca para o conceito livre. De modo que Klotz afirma que: “Hegel interpreta 

as categorias kantianas da relação (substancialidade, causalidade e ação recíproca) como 

os únicos meios conceituais que dentro da metafísica da essência estão disponíveis para 

explicitar o conceito de manifestação” (idem; o grifo é meu). No âmbito da “Doutrina da 

Essência”, prossegue Klotz, o conceito de manifestação atua como uma relação entre 

instâncias distintas, já que, como sabemos, trata-se sempre na “Essência” da relação de 

termos em oposição: essência e aparência, interior e exterior, etc. Nesta medida, a 

manifestação pode ser descrita como uma relação de “poder”, ou de “necessidade”, onde 

a causa se manifesta nos efeitos, ou a substância em seus acidentes, ou, ainda, onde a 

essência se manifesta em sua aparência (Cf. Klotz, idem). Neste sentido, para Klotz, o 

conceito de manifestação visa unificar estas oposições e superar a metafísica da essência, 

buscando atingir a unidade do conceito que se manifesta livremente por si mesmo (Cf. 

idem)247.    

Assim, na passagem da ação recíproca para o conceito ocorre a manifestação da 

natureza subjetiva e livre do conceito. O conceito pode ser entendido como livre, pois que 

se manifesta em sua atuação e esta manifestação não mostra algo de outro, ou algo que 

possa estar escondido em seu interior, mas o conceito (e o espírito248) se realiza 

manifestando sua essência livre. O conceito então, se desvela e se manifesta como o que 

é e, retrospectivamente, manifesta a verdade da substância249.  

Neste sentido, o desvelamento põe, então, o que antes estava implícito. E para 

Hegel, este processo de suspensão da necessidade absoluta, em que se ilumina e se 

desvela a verdade da substância, vem se perfazendo desde a relação absoluta, passando 

pela causalidade até chegar na ação recíproca. É nesta, enfim, que a substância se põe a 

si mesma, manifestando a sua verdadeira natureza e dando à luz ao conceito.  

 

O curso da substância através da causalidade e da ação recíproca é 

portanto apenas o pôr que ‘a autonomia é a relação negativa infinita 

para consigo’ – relação negativa em geral, na qual o diferenciar e o 

                                                           
247 A tese de Klotz é que a noção de liberdade em Hegel que, na Ciência da Lógica, situa-se no âmbito da 

“Doutrina do Conceito”, liga-se intimamente ao conceito de manifestação, tal como é concebido nas 

filosofias de Fichte e Schelling.  
248 “O manifestar – que enquanto é o manifestar da ideia abstrata e passagem imediata, vir-a-ser da natureza 

– enquanto manifestar do espírito, que é livre, é [o] pôr da natureza como de seu mundo; um pôr que como 

reflexão é ao mesmo tempo [o] pressupor do mundo como natureza autônoma. O manifestar no conceito é 

[o] criar do mundo como ser do espírito, no qual ele se proporciona a afirmação e verdade de sua liberdade” 

(Hegel, E, v. III, § 384).  
249 Em Hegel, “a manifestação não é mais concebida como expressão de uma identidade subjacente e 

‘essencial’, mas como um processo no qual uma identidade mais abrangente se constitui” (Klotz, 2017, p. 

125) E ainda: “em Hegel a liberdade é conceitualmente identificada com a manifestação – a manifestação 

e a efetuação da liberdade são o mesmo processo. Com isso, o conceito de manifestação torna-se o núcleo 

conceitual da teoria da liberdade” (idem).   
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mediar se tornam uma originariedade de [termos] efetivos autônomos 

uns relativamente aos outros; infinita relação para consigo mesmo, 

enquanto sua autonomia é precisamente só como sua identidade (Hegel, 

E, v. I, § 157; o grifo é meu).      

 

E ainda: 

 

Aliás, como até agora vimos, o processo da necessidade é de natureza 

[tal] que por ele é superada a necessidade rígida presente de início, e 

seu interior é revelado; pelo que se mostra então que os [termos] 

vinculados um ao outro não são, na realidade, mutuamente alheios, 

mas apenas momentos de um só todo; cada um deles, em sua relação 

para com o outro, está junto de si mesmo e consigo mesmo se reúne 

(Hegel, E, v. I, § 158, adendo; o grifo é meu).   

 

Esta passagem da necessidade absoluta através da ação recíproca para o conceito 

desvela, então, que os termos, na verdade, não possuem efetividade autossubsistente para 

si e que sua identidade não é, pois, interna e imediata, mas inter-relacional, negativa e 

reflexiva. Este desvelamento suspensivo que manifesta a verdadeira natureza da 

substância ocorre, pois, de um modo imanente e a substância, que antes era apenas em si, 

agora é para si negatividade absoluta e retornou a si mesma a partir e dentro de seu ser 

posto (Cf. Hegel, CL III, p. 40). “Essa reflexão, infinita dentro de si mesma, de que o ser 

em si e para si só é pelo fato de que é ser posto, é a consumação da substância. Mas essa 

consumação não é mais a própria substância, e sim algo mais elevado, o conceito, o 

sujeito” (idem). Temos aqui, desse modo, a famosa passagem da necessidade para a 

liberdade, ou da substância para o conceito que, conforme Hegel, consiste em uma 

passagem muito dura:  

 

A passagem da necessidade à liberdade, ou do efetivo ao conceito, é a 

mais dura, porque a efetividade autônoma deve ser pensada como tendo 

sua substancialidade somente no passar [para outra], e na identidade 

com a efetividade autônoma que lhe é outra. Assim também o conceito 

é o mais duro, porque ele mesmo é exatamente essa identidade; mas a 

substância efetiva como tal – a causa –, que em seu ser para si nada quer 

deixar penetrar nela, já está submetida à necessidade ou ao destino de 

passar para o ser-posto: e essa sujeição é antes o mais duro. O pensar 

da necessidade, ao contrário, é antes a dissolução dessa dureza; pois é 

o reunir-se de si consigo mesmo no Outro; a libertação, que não é a fuga 

[própria] da abstração, mas consiste em ter – no outro efetivo com o 

qual o efetivo está unido pela força da necessidade – a si mesmo não 

como outro, mas [como] seu próprio ser e seu próprio pôr. Enquanto 

existente para si, essa libertação se chama Eu; enquanto desenvolvida 

na sua totalidade, espírito livre; enquanto sentimento, amor; enquanto 

gozo, felicidade. A grande intuição da substância espinosista é apenas 

em si a libertação do ser-para-si finito; mas o conceito mesmo é, ele 
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mesmo, para si a potência da necessidade e a liberdade efetiva (Hegel, 

E, v. I, § 159).      

         

Esta longa citação da Enciclopédia expõe o movimento imanente de suspensão da 

necessidade da ação recíproca e do estabelecimento do conceito livre. Hegel afirma nela 

que esta passagem é a mais dura. Mas, o quê precisamente ele pode querer dizer com 

isso? Ora, sabemos que com o parto do conceito adentramos no terreno da “Lógica 

Subjetiva” e, assim, todos os termos que anteriormente se punham como alheios uns aos 

outros, como exteriores e em oposição, tal como ocorria na “Essência”, passam a se 

incluir no interior da unidade do conceito, que é universalidade para si e a mediar-se 

consigo mesmos, afirmando-se em sua diferença. Esta “reviravolta”, ou esta sujeição, 

como diz Hegel, é dura, pois que internaliza e idealiza o modo de ser da essência que 

antes se manifestava como aparência e relacionava seus termos como efetividades 

autônomas. É uma passagem dura, assim como todo parto o é. É o nascimento de um 

novo modo de ser, de uma nova essência: o conceito. Por outro lado, todavia, a meu ver, 

esta passagem também ganha ares de suavidade, pois que não se trata do surgimento de 

algo completamente inesperado. De outro modo, o conceito já vinha sendo gerado e 

gestado por toda a obra. Neste duro parto, apenas se põe à luz o que, de modo imanente, 

já vinha sendo formado e esperado. Nesta medida, a dureza é, na verdade, uma libertação. 

E esta libertação, frisa Hegel, não significa uma fuga de algo que antes estava 

aprisionando. Mas, significa a efetivação da liberdade, em que o conceito se manifesta 

como a reunião de si consigo mesmo no outro e pelo outro.  

Esta libertação mostra, com efeito, que o conceito, em Hegel, possui uma 

definição especulativa e que pode ser entendido nos termos do eu, do espírito livre, do 

amor e da felicidade, uma vez que todas estas noções são concebidas como unidade na 

diferença. Esta definição difere-se fundamentalmente da compreensão tradicional de 

substância, que é concebida como única e como uma identidade que atua como potência 

sobre seus acidentes, como vimos. Nesta perspectiva, Hegel, desde a sua Fenomenologia, 

já expõe que, para ele, o sistema deve conter não somente o ponto de vista da substância, 

mas deve incluir também o ponto de vista do sujeito. “Segundo a minha concepção – que 

só deve ser justificada pela apresentação do próprio sistema – tudo decorre de entender e 

exprimir o verdadeiro não como substância, mas também, precisamente, como sujeito” 

(Hegel, FE I § 17). Neste sentido, conforme Orsini, o conceito de substância única de 

Espinosa é retomado no momento final da “Doutrina da Essência”, precisamente no 

momento da interação, mas o é apenas para desaparecer novamente em sua Aufhebung 



 

 

 

293 

no conceito subjetivo (Cf. Orsini, 2018, p. 87). Assim, ele afirma que o conceito de 

substância possui um caráter paradoxal, de transição.  

 

Esse caráter paradoxal tem a ver com a função da substância como 

categoria limite da Lógica Objetiva (...). Por um lado, a substância 

absoluta é a categoria mais compreensiva de toda a Lógica Objetiva, a 

consumação de todas as estruturas categoriais do ser e da essência. Por 

outro lado, a substância absoluta não apenas fecha um ciclo, mas se 

conecta necessariamente à abertura de um novo ciclo, na medida em 

que a substância já esgotou todas suas potencialidades lógicas de 

exposição da forma absoluta (Orsini, 2018, p. 87).  

 

A passagem da substância para o conceito subjetivo configura, nesta perspectiva, 

a instauração de um novo paradigma filosófico, segundo o qual, o ponto de vista da 

subjetividade absoluta é que consiste na verdade. Mas, não se trata, é certo, de um sujeito 

finito – como pude apontar no percurso de todo o argumento até aqui – mas do sujeito 

enquanto uma estrutura lógica conceitual absoluta. E não se trata também de um 

fundamento que erige o sistema de maneira unilinear, como também pudemos ver, dado 

que o sistema de Hegel é circular e profundamente imanente. Neste sentido, Orsini 

também afirma que o propósito da Ciência da Lógica “não é suprimir a substância para 

substituí-la como sujeito, mas sim apresentar uma concepção não-subjetivista de sujeito 

enquanto resultado de uma autocrítica lógica da categoria de substância, a qual é vista 

como alicerce do ponto de vista espinosano” (Orsini, 2018, p. 81-82). Desse modo, Hegel 

pretende mostrar com esta passagem da “Lógica Objetiva” para a “Lógica Subjetiva” que 

o sistema não se funda em uma substância única, mas deve ter o conceito de sujeito como 

o seu princípio absoluto imanente e sua verdade, tendo a substância como dissolvida em 

seu interior. Porém, a meu ver, Hegel quer frisar também, em um sentido mais específico, 

que não entende o sujeito como uma substância, como um ente pré-dado no sentido 

tradicional da Antiga Metafísica, mas – passando por toda a problemática posta por Kant 

e seguida por Fichte (como vimos no capítulo 1) – entende o sujeito como conceito, como 

puro pensamento de pensamento. Nesta medida, a subjetividade conceitual vem à luz com 

o último movimento da substância a partir da ação recíproca, mas vem se autogerando, 

como pudemos ver, desde o início vazio da Lógica para que, enfim, pudesse se mostrar 

retrospectivamente como a verdade de todo o percurso.  

Desse modo, esta etapa final do percurso da autogênese categorial do conceito 

subjetivo, onde temos sua gênese imediata, nos mostra que os termos relacionados vão 

incidindo-se no interior de uma totalidade abarcadora – totalidade esta, entretanto, que 

não é a substância como uma potência necessária sobre seus termos e acidentes. Mas, é o 
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conceito enquanto interioridade idealizante que possui uma infinita relação a si e onde 

cada termo se mostra como um momento total, autorrelacionado e inter-relacionado no 

todo. Há, portanto, por toda a Lógica – como pudemos ver desde o início vazio da 

“Doutrina do Ser” – um processo de subjetivação que atinge seu ponto máximo na 

passagem da substância para o conceito, onde o conceito, propriamente, vem à luz. 

Vejamos agora, enfim, em que consiste a natureza especulativa da subjetividade 

conceitual.  

   

3.5 A natureza especulativo-absoluta da subjetividade lógica conceitual   

 

 

Talvez o que me tenha acontecido seja uma 

compreensão – e que, para eu ser 

verdadeira, tenho que continuar a não estar 

à altura dela, tenho que continuar a não 

entendê-la. Toda compreensão súbita se 

parece muito mais com uma aguda 

incompreensão.  

                                          Clarice Lispector  

 

 

Inicio esta última parte do trabalho com a afirmação de que, enfim, aquilo que 

considero como o triplo aspecto genético de produção do conceito subjetivo foi por mim 

contemplado em seus pormenores: (1º) a gênese externa, ou filosófico-contextual, onde 

Hegel interpela a filosofia de seus antecessores, Kant e Fichte, no que tange à 

compreensão do significado do eu, ou da subjetividade e do conceito; (2º) a autogênese 

dialético-metodológica, onde pudemos observar que o conceito, naquilo que denominei 

de atividade meta-lógica, tece e conduz, como um princípio subjetivo imanente, toda a 

construção do sistema, sendo, pois, seu motor. Nesta atividade, o conceito produz-se a si 

mesmo, ou se atualiza, a cada e em todos os momentos da Lógica, até atingir a si mesmo, 

ou melhor, até desvelar-se, como vimos logo atrás. E (3º), vimos neste capítulo que, ao 

lado, ou em intercruzamento com esta gênese formal, temos a gênese de conteúdo, ou 

categorial, onde encontramos determinadas categorias lógicas que mostram-se, com 

diferentes funções e intensidade, como constitutivas deste processo de produção genética 

do conceito. 
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   Resta-me agora abordar a definição do conceito lógico sob alguns aspectos de 

significação. Antes de tudo, penso que é necessário ressaltar mais uma vez que meu 

objetivo neste trabalho não foi o de analisar em si mesma a natureza especulativa do 

conceito subjetivo – ainda que, inevitavelmente, ao falar sobre sua gênese, eu tenha 

tratado de sua definição e mostrado ao longo do texto como, para Hegel, o conceito lógico 

pode ser concebido como subjetividade absoluta. Entretanto, todo o meu esforço ficaria 

incompleto se eu não abordasse o resultado de toda a autogênese do princípio subjetivo 

da Lógica. Nesta medida, nos três últimos tópicos que se seguem, pretendo abordar 

aspectos da significação do conceito, dividindo de tal modo minha análise: (1º) irei tratar 

da natureza especulativo-imanente do conceito em sua localização sistemática, ou seja, 

como aquele que foi produzido ao longo da Lógica, mas, que, dada a profunda 

caracterização imanente e circular da filosofia de Hegel, o conceito se mostra como a 

verdade, ou como o verdadeiro princípio subjetivo de todos os momentos antecedentes 

que, inclusive, contribuíram para a sua gênese. Nisso consiste, a meu ver, o seu 

“significado sistemático”. Neste contexto, é muito importante destacar que o conceito, 

para Hegel, não possui a sentido usual que é comum naquilo que ele mesmo denomina de 

“filosofia do entendimento”. Ou seja, o conceito não possui uma estrutura abstrata, como 

se fosse uma forma mental pertencente ao entendimento de um indivíduo particularmente 

considerado. Antes, o conceito é o fundamento do real e, assim, abarca a verdade e, neste 

sentido, ele deve ser concebido como absoluto, pois que é, intrinsecamente, unidade de 

sua subjetividade com a objetividade posta por ele mesmo. Ou seja, em última instância, 

o conceito é ideia, ou, como Hegel afirma na Enciclopédia, é pensamento objetivo. Nisso 

consiste, a meu ver, o “significado epistemológico-ontológico” do conceito e a sua 

caracterização de “absoluto”. Em (2º), o conceito, para Hegel – e esta é a significação que 

foi o núcleo de minha abordagem ao longo do trabalho – é sujeito, ou, é o eu, a 

autoconsciência pura. Nisso consiste o significado de sua “subjetividade-absoluta”. Hegel 

fala desta identificação explicitamente no início de sua “Doutrina do Conceito” e aqui é 

importante destacar que ele ainda não está fazendo uma equiparação sistemática, ou 

querendo somente dizer que na Filosofia do Real o conceito corresponde ao eu. Antes, 

para Hegel, eu e conceito lógico são a mesma coisa, ou o eu é o conceito consciente de si 

mesmo. Eu e conceito, pois, para Hegel, possuem a mesma estrutura. Já analisei esta tese 

em correlação com a interpretação de Hegel acerca da apercepção pura transcendental de 

Kant. Mas irei retomar esta análise ainda brevemente, com a nova luz dos elementos 

conquistados pelo argumento até aqui. E, por fim, (3º) Irei analisar a estrutura interna do 

conceito em sua autorreferência especulativa e o movimento profundo de autoposição de 
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sua universalidade concreta. Aqui reside, para mim, o seu significado “subjetivo-

especulativo”. Todos estes significados, entretanto, se inter-penetram e se inter-cruzam 

na definição especulativa de Hegel acerca do que é o conceito lógico subjetivo e, o mais 

importante, todos estes significados retomam profundamente os passos genéticos que 

constituíram o conceito até aqui, dada a estrutura circular e autorreferente radical da 

filosofia hegeliana.  

 Terminando por aqui, enfim, cumpre ainda clarificar que não me cabe analisar os 

autodesdobramentos que o conceito atualiza a partir de si mesmo como juízo e silogismo 

e, afinal, como objetividade e depois ideia. Meu propósito máximo era chegar ao nível de 

análise de sua estrutura interna especulativa que é completamente equivalente àquela do 

eu que se concretiza também na Filosofia do Real.      

 

3.5.1 O devir do conceito subjetivo a partir do ser e da essência e sua natureza 

absoluta  

 

No início de sua “Doutrina do Conceito”, Hegel afirma: 

 

O conceito tem de ser visto inicialmente, em geral, como o terceiro, em 

relação ao ser e à essência, em relação ao imediato e à reflexão. A este 

respeito, o ser e a essência são os momentos de seu devir, mas ele é a 

sua base e verdade como a identidade dentro da qual eles sucumbiram 

e estão contidos. Eles estão contidos dentro dele, porque ele é seu 

resultado, mas não mais como ser e como essência; eles só têm essa 

determinação na medida em que ainda não regressaram para dentro 

dessa unidade. Por isso, a Lógica Objetiva, que considera o ser e a 

essência, constitui, propriamente, a exposição genética do conceito. 

Mais precisamente, a substância já é a essência real ou a essência na 

medida em que está unificada com o ser e adentrou na efetividade. O 

conceito tem, portanto, a substância como sua pressuposição imediata; 

ela é em si o que ele é enquanto manifestado (Hegel, CL III, p. 37-38; 

o grifo é meu).  

 

Nesta passagem, encontramos muitos elementos importantes para a consideração 

geral do movimento da Ciência da Lógica. Mas, o que mais me importa destacar para o 

argumento de meu trabalho é que Hegel aponta para um sentido muito definido em sua 

obra que é, em minha visão, precisamente, aquele da autogênese da subjetividade lógica. 

Assim, Hegel compreende toda a sua “Lógica Objetiva” – que, segundo ele, como já 

vimos, ocupa o lugar da Antiga Metafísica – como a exposição genética do conceito. Ou 

seja, o ser e a essência só encontram sua verdade no conceito. O conceito se mostra, 

portanto, como o resultado do devir do ser e da essência. Todavia, lembremos que, para 
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Hegel, o sentido do curso da Ciência da Lógica não é linear e simplesmente ascendente; 

mas, circular. Desse modo, não ocorre simplesmente que o conceito seja um produto final 

do ser e da essência e que estes sejam, pois, sua causa fundamental. Ou mesmo que o 

conceito seja o resultado do processo lógico e que, ao final, desconsidere o ser e essência 

como seus momentos constitutivos. Antes, para Hegel, é precisamente o contrário. 

Reparemos que ele afirma na passagem acima que o ser e a essência devem regressar ao 

conceito e que o conceito é, pois, a base dos mesmos. Desse modo, ainda que o conceito 

seja o terceiro na ordem da exposição da Ciência da Lógica, ele é, contudo, o primeiro 

em importância de significação e, portanto, constitui o fundamento verdadeiro do ser e da 

essência – fundamento esse que é produzido e de modo algum pressuposto. Para Hegel, 

ao atingir o conceito subjetivo, ser e essência, pois, regressam circularmente ao seu 

fundamento e base absoluta250.   

Além disso, quero destacar também um ponto importante na interpretação da 

passagem acima, a saber, que o conceito é subjetivo; enquanto o ser e a essência, por sua 

vez, constituem a dimensão objetiva do elemento lógico. Assim, quando Hegel afirma 

que o conceito é a verdade do ser e da essência e que estes constituem o seu devir, 

podemos ler que a verdade da objetividade do ser e da essência é o seu conceito subjetivo. 

Esta tese pode nos lembrar muito a concepção transcendental de Kant acerca do 

conhecimento dos objetos, uma vez que Kant fundou a verdade do conhecimento no 

sujeito e não no ser em si mesmo. Todavia, o sentido da afirmação hegeliana não possui 

o mesmo significado da tese de Kant, pois quando Hegel afirma que ‘o conceito é a 

verdade do ser e da essência’, ele atribui mais do que um sentido estritamente 

epistemológico a esta proposição; para ele, significa que ontologicamente o conceito é 

anterior ao ser e à essência e os constitui realmente. Antes ainda de analisarmos o 

significado sistemático desta afirmação e, mais especificamente, a interpretação de Hegel 

em relação à concepção kantiana a este respeito, convém lembrar que o conceito, em 

Hegel, possui também, deveras, um sentido epistemológico, na medida em que, 

                                                           
250 Como vimos no capítulo anterior, esta perspectiva de Hegel pode mesmo ser considerada como anti-

fundacionalista, uma vez que Hegel não pressupõe um princípio inicial de seu sistema que pudesse 

determinar todo o desenvolvimento subsequente de uma maneira linear. Antes, esta característica circular 

do sistema, como já frisei, denota a profunda autorreferencialidade que existe no âmago da filosofia 

hegeliana, pois que, só ao final, o sistema é para si e o próprio pensamento pode saber de todo o seu 

percurso. Este processo de autorreferência inicia-se com o conceito lógico, uma vez que ele é o propulsor 

de todo o movimento, contudo, como sabemos, chega ao seu máximo grau somente com a ideia absoluta 

(ver tópico 2.1.3). Todo o processo do devir do conceito por meio do ser e da essência mostram, pois, a 

radicalidade da concepção hegeliana de que a subjetividade e o princípio da filosofia só podem ser gerados 

e de modo algum pressupostos, de modo que Hegel afirma que o conceito, ainda que deva ser visto como 

a base absoluta do ser e da essência, deve ser considerado como base que foi produzida como tal (Cf. 

Hegel, CL III, p. 37).    
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originariamente, o termo Begriff significa “concepção”, ou “capacidade para conceber” 

(Cf. Inwood, 2013, p. 83).  

Assim, Hegel expõe em sua “Doutrina do Conceito” as estruturas formais de nosso 

modo de conceber e são elas: (a) o conceito propriamente dito, (b) o juízo, como uma 

forma duplicada do conceito e (c) o silogismo, como um retorno do conceito a si mesmo. 

Estas estruturas são formas lógicas e concernem a todo o pensamento. A questão crucial 

de grande parte da discussão epistemológica da Modernidade Filosófica acerca do 

conhecimento é como o conceito nasce, se ele pode ser produzido, se é imediato, inato, 

ou não. Neste contexto, para Hegel, o conceito – e suas variações como juízo e silogismo 

– não deve ser visto como uma unidade abstrata representacional que seria formada como 

fruto de nossa capacidade cognitiva e nem tampouco como uma forma a priori que se 

contraporia aos objetos. Como sabemos, para Hegel, o conceito é produzido, ou melhor, 

é auto-gerado a partir do movimento lógico do ser e da essência e, desta maneira, não 

pode ser imediato, ou pressuposto. Desta feita, Hegel critica tanto aquilo que ele considera 

como o “modo comum” de se conceber o conceito, que é próprio do empirismo e da 

filosofia do entendimento de modo geral, quanto a concepção kantiana a este respeito 

que, apesar de algumas especificidades, para Hegel, se enquadra ainda na compreensão 

do entendimento. Vejamos como Hegel dialoga com estas perspectivas.  

   

A propósito da discussão – usual na lógica do entendimento – sobre o 

nascimento e a formação dos conceitos, vale ainda notar que de modo 

algum nós formamos os conceitos, e que em geral o conceito não se 

pode mesmo considerar como algo nascido. Certamente, o conceito não 

é simplesmente o ser ou o imediato, mas lhe pertence também a 

mediação; essa reside nele mesmo, e o conceito é o mediatizado através 

de si mesmo consigo mesmo. É absurdo admitir que haveria primeiro 

os objetos que formam o conteúdo de nossas representações, e 

posteriormente viria nossa atividade subjetiva, que por meio da 

operação do abstrair, antes mencionada, e do reunir do que é comum 

aos objetos, formaria os seus conceitos. O conceito é, antes o 

verdadeiramente primeiro, e as coisas são o que são pela atividade do 

conceito a elas imanente, e que nelas se revela (Hegel, E, v. I, § 163, 

adendo). 
 

 Esta concepção, segundo a qual, primeiro teríamos acesso aos conteúdos dos 

objetos através da sensação e, posteriormente, nossa atividade cognitiva se apropriaria 

destes conteúdos, formando-os e dando a eles a determinação abstrata dos conceitos é 

própria do Empirismo de modo geral. Segundo esta concepção, os conceitos são formas 

cognitivas representacionais produzidas pela atividade do sujeito. Para o Empirismo, o 

processo do conhecimento começa com a percepção sensível, mas progride da simples 
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percepção para a experiência. A experiência é, com efeito, um conhecimento já elaborado, 

em que se analisa os dados sensíveis, separando e decompondo certas determinações, 

abstraindo-se destas e reunindo aquilo que há de fundamental na forma universal do 

conceito.  

 

A percepção como tal é sempre algo singular e transitório; contudo o 

conhecer não permanece aí, mas busca, no universal percebido, o 

universal e o permanente; essa é a progressão da simples percepção para 

a experiência. Para fazer experiências, o empirismo se serve 

principalmente da forma da análise. Na percepção, tem-se algo 

variadamente concreto, cujas determinações devem ser separadas umas 

das outras; como uma cebola cujas cascas se tiram. Essa decomposição 

tem assim o sentido de que se desprendem e decompõem as 

determinações que “cresceram juntamente” [con-cretas]; e de que nada 

se acrescenta a não ser a atividade subjetiva do decompor. A análise 

contudo é a progressão da imediatez da percepção até o pensamento, 

enquanto as determinações que, em si, o objeto analisado contém 

reunidas recebem por serem separadas a forma da universalidade. O 

empirismo ao analisar os objetos encontra-se em erro, se acredita que 

os deixa como são; pois de fato ele transforma o concreto em abstrato. 

Por isso ocorre, ao mesmo tempo, que se mata o que é vivo, porque vivo 

é só o concreto, uno (Hegel, E, v. I, § 38, adendo).   

 

Assim, a percepção sensível é o terreno da verdade para o Empirismo, na medida 

em que fornece todo o material para o conhecimento que, então, separa, divide e reúne 

em uma forma abstrata conceitual a representação correspondente. “Por este motivo se 

fala do conceito da cor, da planta, do animal etc., e esses conceitos deveriam nascer 

porque, na eliminação do particular pelo qual as diversas cores, plantas e bestas etc., se 

diferenciam umas das outras, se fixaria o que nelas há de comum” (Hegel, E, v, I, § 163). 

Com efeito, para Hegel, o universal do conceito, entretanto, não é apenas o que há de 

comum nos diversos elementos particulares dados pela sensibilidade, mas, antes, “o que 

se particulariza (o que se especifica) a si mesmo, e em seu Outro permanece em uma 

imperturbada clareza junto de si mesmo” (idem). Em outras palavras, para Hegel, o 

conceito é o verdadeiramente universal e isso significa que é concreto, ou seja, que não 

simplesmente elimina as particularidades, mas com elas permanece junto de si mesmo. 

Para uma melhor clarificação desta discussão, podemos pensar, segundo o próprio Hegel, 

por exemplo, na vontade geral do Contrato Social de Rousseau. Essa não significa 

simplesmente aquilo que há de comum, abstraindo-se das particularidades de cada 

vontade, mas aquilo que há de substancialmente fundamental em cada uma delas, sem 

que se exclua completamente o elemento concreto e particular. Assim, a vontade geral 

seria o conceito de vontade e não simplesmente o conjunto das vontades particulares (Cf. 

Hegel, E, v. I, § 163).  
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    Ademais, o modo de considerar o conceito que é próprio do empirismo, na visão 

de Hegel, faz apenas uma descrição psicológico-histórica da maneira como se processa o 

conhecimento e como podem ser produzidos os conceitos: como uma narração linear dos 

conteúdos que são assimilados pelo entendimento, sem considerar os conceitos em si 

mesmos e em sua relação com a verdade251. É justamente neste ponto, segundo Hegel, 

que a filosofia kantiana insere-se no interior do campo filosófico do Empirismo, pois que, 

ainda que Kant assuma, a princípio, na visão de Hegel, que existem conceitos puros a 

priori em nosso conhecimento, para ele, contudo, a experiência “é o único terreno dos 

conhecimentos” (Hegel, E, v. I, § 40) e é a partir dela que se principia a narração histórica 

da fundamentação do conhecimento (Cf. Hegel, CL III, p. 49).  

Com efeito, o empirismo de Kant, segundo Hegel, aproxima-se daquele de Hume, 

pois que, segundo Hegel, ambos os filósofos preocupam-se, por um lado, com a matéria 

infinitamente diversa advinda da percepção sensível e, por outro lado, com a forma desta 

matéria, que abarca precisamente as determinações de universalidade e necessidade, 

próprias do conhecimento científico (Cf. Hegel, E, v. I, § 39). Hume, em sua Investigação 

acerca do Entendimento Humano, sustenta que todos os nossos raciocínios sobre os fatos 

se fundam nas relações de causa e efeito. A experiência sensível é, portanto, o terreno a 

partir do qual raciocinamos e tiramos conclusões sobre relações de causa e efeito entre 

eventos do mundo natural. Todavia, segundo Hume, se ponderarmos mais um pouco, 

descobriremos que não sabemos tão facilmente como chegamos ao conhecimento da 

causa e do efeito, ou “qual é o fundamento de todas as conclusões derivadas da 

experiência” (Hume, 2000, p. 53). Pois que, ao raciocinarmos sobre relações de causa e 

efeito que observamos na natureza, nos utilizamos de determinações extrassensíveis, a 

saber, por exemplo, determinações de universalidade e necessidade e estas não se 

fundamentam na própria experiência. A resposta de Hume é que o fundamento destes 

raciocínios que se baseiam em relações de causa e efeito é subjetivo, concernente apenas 

a um hábito de nossa razão que acostumou-se a observar certos eventos causais e atribui 

a eventos futuros a ocorrência do mesmo tipo de relação (Cf. Hume, 2000, p. 61)252.  

                                                           
251 Grande parte desta discussão do Empirismo quer combater o inatismo, que era uma concepção comum 

no Racionalismo Filosófico, em Descartes, por exemplo. Para o inatismo, as ideias não são produtos de 

nossa atividade cognitiva; antes, são inatas, próprias do sujeito e, em sua máxima verdade, são concedidas 

por Deus.  
252 Conforme Hume, ao pensarmos sobre relações de causa e efeito na natureza, operamos raciocínios por 

indução, ou seja, esperamos que os eventos que vemos concretizar determinados efeitos atualmente possam 

ter efeitos semelhantes, caso no futuro as mesmas características de tais eventos fossem reencontradas. 

Contudo, Hume afirma, a experiência não nos fornece apoio para esperar, com certeza, o mesmo efeito de 

eventos semelhantes; ou seja, nada nos garante que universalmente e necessariamente tais eventos possuirão 

a mesma estrutura causal no futuro. O que nos fornece este apoio é o hábito de nossa razão, que está 

acostumada a encontrar repetições de efeitos semelhantes advindos de causas semelhantes. Daí vem o 
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Kant concorda com Hume que universalidade e necessidade – pertinentes, por 

exemplo, a proposições de causalidade – não se encontram inscritas no objeto mesmo, 

mas em nossa razão. Todavia, para Kant, não se trata de um simples hábito contingente, 

mas, ao contrário, universalidade e necessidade são formas de conhecimento a priori (Cf. 

Kant, KRV, B4 - B5). Assim, Kant assume – diferentemente de Hume – que existem 

conceitos e conhecimentos que são puros, anteriores a toda a experiência sensível e não 

simplesmente produzidos a partir dela. Para Hegel, entretanto, o fato de Kant afirmar que 

universalidade e necessidade são conhecimentos a priori, não significa, no entanto, que 

possuam objetividade. Hegel critica Kant, pois que este, em sua visão, sustenta, em última 

instância, que o nosso conhecimento por meio de conceitos não alcança a verdade dos 

objetos e, por conseguinte, nossos conceitos puros são meras formas subjetivas sem 

objetividade. “Mas além disso a objetividade kantiana, por sua vez, é também apenas 

subjetiva, enquanto os pensamentos, segundo Kant – embora sejam determinações 

universais e necessárias – são contudo somente nossos pensamentos, e diferentes do que 

é a coisa em si, por um abismo intransponível” (Hegel, E, v. I, § 41, adendo; o grifo é 

meu). Nesta perspectiva, para Hegel, Kant, assim como Hume, permanece em um 

empirismo subjetivista que eleva a experiência sensível como o critério da verdade – 

verdade esta que, todavia, não condiz com a essência mesma do objeto (Cf. Hegel, E, v. 

I, § 40). Neste sentido, para Hegel, os conceitos em Kant são formas vazias, sem uma real 

conexão com a realidade253.   

Com efeito, em Kant, a noção de conceito relaciona-se, ainda, com aquela de 

representação universal (Vorstellung) e, neste sentido, o conceito unifica diversos 

elementos dados na intuição para que possa se referir, sinteticamente, aos objetos254. Na 

                                                           
famoso exemplo de Hume de que nada, objetivamente falando, nos garante que o sol nascerá amanhã (Cf. 

Hume, 2000, p. 48). A certeza que temos deste evento, desse modo, é apenas subjetiva, referente ao nosso 

hábito de observarmos a alvorada todos os dias.    
253 Hegel se utiliza com frequência dos termos “abstrato” e “formal” para criticar as concepções do 

Empirismo e do Criticismo de Kant; todavia, é preciso deixar claro que no interior de sua própria filosofia 

tais termos assumem uma significação diferente. Ora, para Hegel, o conceito é abstrato, na medida em que 

não é uma coisa sensível, algo da realidade empírica; contudo, não é abstrato no sentido de ser um universal 

que apenas agrega as particularidades. Além disso, o conceito é também formal, uma vez que se encontra 

inscrito no puro elemento lógico, mas, ele não é uma forma vazia; antes, dá a si mesmo seu próprio 

conteúdo, que também encontra-se inscrito no elemento do puro pensamento. “Nada se ouve com mais 

frequência do que dizer que o conceito é algo abstrato. De uma parte, isso é correto, enquanto o elemento 

do conceito é o pensar em geral e não o sensível empiricamente concreto; e, de outra parte, enquanto não é 

ainda a ideia. Nessa medida, o conceito subjetivo é ainda formal; contudo, de modo algum, como se jamais 

devesse ter ou receber um outro conteúdo que a si mesmo. O conceito, enquanto é a forma absoluta ela 

mesma, é toda a determinidade, mas tal como ela é em sua verdade. Embora seja também abstrato, o 

conceito é o concreto; certamente o pura e simplesmente concreto, o sujeito como tal” (Hegel, E, v. I, § 

164).    
254 Para Kant, a síntese é a origem dos conceitos. Pois, é ela que unifica as diversas representações dadas 

na sensibilidade e as reúne em um único conhecimento, que é o conceito. Esta síntese pode ser pura, ou 

empírica. No primeiro caso, trata-se da reunião de representações advindas da sensibilidade pura, por meio 
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visão de Hegel, o conceito de representação presume uma relação de duplicidade entre o 

conceito e o objeto e, mais especificamente, entre o sujeito cognoscente e o objeto, como 

sabemos. A representação teria, neste caso, o papel de mediação no processo 

epistemológico de referência entre o sujeito e o objeto. Além disso, a representação seria, 

na visão de Hegel, mais uma vez, apenas uma reunião exterior e abstrata entre os diversos 

elementos empíricos; nela, “o conteúdo permanece isolado em sua singularidade”, sem 

conseguir chegar à verdadeira unidade (Cf. Hegel, E, v. I, § 20).  

Hegel critica comumente o uso da noção de representação para se referir ao 

conceito. Afirma ele: “A diferença entre representação e pensamento tem especial 

importância porque em geral se pode dizer que a filosofia não faz outra coisa que 

transformar representações em pensamentos; mas depois disso, é verdade, transforma os 

simples pensamentos em conceitos” (idem). Assim, para Hegel, há graus profundamente 

distintos no processo do conhecimento, estando a experiência sensível no mais primitivo 

deles, seguida da representação e, por fim, do pensamento e do conceito. Pelo 

pensamento, reflete-se acerca do objeto e, por esta reflexão profunda255, chega-se, pois, 

aos conceitos que exprimem a natureza essencial e universal dos objetos. “Pode-se dizer 

que foi esta a convicção de todo os tempos, de que só por meio da reelaboração do 

imediato efetuada pela reflexão (Nachdenken) o substancial é alcançado” (Hegel, E, v. I, 

§ 22, adendo). Este pensar, entretanto, de que fala Hegel e que chega ao conceito como à 

mais alta unidade do conhecer, não é um pensar subjetivo, relativo a um sujeito particular, 

finito, mas um pensar absoluto, completamente livre e isento de arbitrariedades 

subjetivas256.    

O conceito, como resultado da reflexão no processo subjetivo do conhecer é, por 

conseguinte, o mais alto dos conhecimentos, o verdadeiro universal que abarca 

ativamente a natureza das coisas e o verdadeiro especulativo, pois que unifica em seu 

                                                           
das intuições do espaço e do tempo. No segundo caso, temos conceitos empíricos que unificam o diverso 

das representações provindas empiricamente (Cf. Kant, KRV, B 103 – B 104).  
255 Aqui não temos a reflexão (Reflexion) exterior dos objetos, ao modo do entendimento. De outro modo, 

Hegel está falando de uma atividade genuína e universal, por meio da qual, unicamente, chegamos à 

verdade. Neste sentido, Hegel concorda com o ponto de vista da Antiga Metafísica, segundo o qual, só pelo 

pensamento podemos chegar à verdade e à essência dos seres. Com efeito, nos parágrafos 21 e 22 da 

Lógica da Enciclopédia, onde Hegel aborda o tema da reflexão (Nachdenken), ele condena a tese kantiana 

de que os conceitos e o pensamento de modo geral não podem alcançar o em si das coisas. Segundo ele, 

isso acaba por cair na tese kantiana que sustenta que a verdade é apenas subjetiva: “A doença do nosso 

tempo – a qual chegou ao desespero – é [pensar] que nosso conhecimento é apenas um conhecimento 

subjetivo, e que esse subjetivo é a última palavra [das Letze]. Ora, a verdade é o objetivo, e a verdade deve 

ser a regra para a convicção de todos, de forma que a convicção do Singular é má na medida em que não 

corresponde a essa regra” (Hegel, E, v. I, § 22, adendo).  
256 “O pensar, segundo o conteúdo, só é verdadeiro na medida em que está absorto na Coisa, e segundo a 

forma não é um ser ou agir particular do sujeito, mas precisamente consiste em que a consciência se 

comporte como Eu abstrato, como liberta de toda particularidade, de propriedades e estados outros etc., e 

só efetue o universal no qual ela é idêntica com todos os indivíduos” (Hegel, E, v. I, § 23).  
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interior as determinações opostas. O conceito “é totalidade, enquanto cada um dos 

momentos é o todo que ele [mesmo] é, e é posto com ele como unidade inseparável; 

assim, na sua identidade consigo, o conceito é o determinado em si e para si” (Hegel, E, 

v. I, §160). É somente com o conceito que temos, pois, na visão de Hegel, o verdadeiro 

pensamento infinito, que não simplesmente lida com determinações isoladas, buscando 

encontrar o que nelas há de comum ou de distinto em relação a outras determinações. Esta 

tarefa é própria do modo de conceber do entendimento, como vimos acima, e, por 

conseguinte, o entendimento trabalha somente com representações e não com conceitos. 

Portanto, admitir simplesmente que o conceito é uma representação – como sustenta Kant 

– significa pensar o processo de conhecimento como uma relação do sujeito que apenas 

unifica externamente os elementos dados pela sensibilidade e os refere a si mesmo, 

unificando-os como suas representações (Cf. Hegel, E, v. I, § 20)257.  

Mas, para além desta discussão epistemológica do significado do conceito, na 

filosofia de Hegel, o conceito possui também uma definição ontológico-lógica, como eu 

disse acima. Neste sentido, a compreensão hegeliana acerca da natureza do conceito o 

afasta ainda mais daquela de Kant. Pois, para Hegel, as três formas lógicas estruturais do 

conceito, a saber, o conceito propriamente dito, o juízo e o silogismo fundam e estruturam 

o próprio real – e não somente se mostram como nossa forma lógica subjetiva de 

compreender. É neste sentido mais amplo que devemos, portanto, interpretar sua 

afirmação citada mais acima de que “o conceito é a verdade do ser e da essência” (Hegel, 

CL III, p. 37).  

Desse modo, para Hegel, o pensamento possui não somente uma significação 

subjetiva, como algo pertencente ao sujeito que pensa – ainda que este esteja 

completamente absorto na Coisa, como vimos atrás – mas, fundamentalmente objetiva, 

na medida em que mantém uma relação constitutiva de unidade com o real. É preciso, 

entretanto, entendermos muito bem o que Hegel entende por este par de termos tão usado 

“subjetivo-objetivo”. Ora, para ele, Kant fez confusão com o uso destes termos, pois que, 

antes de tudo, considerou os conceitos não pelo o que eles pudessem ter em si mesmos e 

por si mesmos como verdadeiro, mas, sim, apenas pelo enfoque que averigua se são 

subjetivos, ou objetivos (Cf. Hegel, E, v. I, § 41, adendo). No entanto, Kant considerou, 

segundo Hegel, com razão, que o que é apenas sentido empiricamente é subjetivo e, por 

                                                           
257 É oportuno lembrar aqui que justamente no texto do parágrafo 20 da Lógica da Enciclopédia, que estou 

analisando nesta precisa passagem, é que Hegel critica a formulação kantiana, segundo a qual, “o eu 

acompanha todas as minhas representações”, como vimos no capítulo 1, tópico 1.4.2.3. Para Hegel, este 

tipo de relação, que tem a representação como a mediadora entre o eu e o objeto, é abstrata e concebe, 

ainda, a relação do eu com o pensamento sob o viés da exterioridade. Aqui o eu não é visto como o 

verdadeiro conceito, mas, sim, como uma simples forma anexada às representações e aos objetos.  
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outro lado, as determinações de nosso pensamento, ou seja, os conceitos são objetivos. 

Este tipo de compreensão é o contrário do que o senso comum concebe. Pois, para a 

consciência ordinária, aquilo que é perceptível pelos sentidos é objetivo e verdadeiro, 

subsistente por si; e os pensamentos, por sua vez, são os dependentes de um outro, 

simplesmente subjetivos (Cf. Hegel, E, v. I, § 41, adendo).  

Entretanto – e é aí que reside o erro kantiano, segundo Hegel – Kant opera um 

revés e passa a considerar o que antes concebia como objetivo (os nossos conceitos, o 

nosso pensamento universal, de modo geral) como subjetivo, como vimos. Isso porque, 

para Kant, nossos pensamentos não alcançam a verdade do em si das coisas, mas apenas 

conhecem fenômenos, ou seja, a aparência dos seres. No entender de Hegel, portanto, isso 

é o mesmo que dizer que nosso pensamento não possui objetividade alguma e que apenas 

a experiência sensível é que tem o status de verdadeiro. 

 Com efeito, na linguagem hegeliana, nosso pensamento, ainda que seja subjetivo, 

na medida em que a nós pertence, é, também, objetivo – no sentido de abarcar a verdade 

em si mesma das coisas. E as coisas sensíveis, por sua vez, ainda que sejam objetivas, no 

sentido de serem externas a nós, são meramente subjetivas e sem verdade. Para melhor 

sintetizar esta compreensão de Hegel sobre o significado do par subjetivo-objetivo, é 

fundamental recorrermos ao termo “absoluto” utilizado por ele258. Pois, para o nosso 

filósofo, subjetividade e objetividade não podem ser concebidas em oposição; antes, sua 

diferença deve ser inscrita no interior de uma unidade imanente absoluta.  Desse modo, o 

conceito subjetivo é objetivo, ou seja, possui verdade, na medida em que forma com as 

coisas uma unidade absoluta, sendo imanente a elas e constituindo o seu verdadeiro 

fundamento. É este o sentido realmente profundo da afirmação de Hegel de que “o 

conceito é a verdade do ser e da essência”, pois que o conceito, em última instância, apesar 

de ser o resultado do movimento destes termos, constitui, pois, o seu princípio. E é nisso 

que reside também a compreensão especulativa de Hegel acerca da natureza absoluta do 

conceito subjetivo e donde podemos, portanto, retirar a definição de seu Idealismo 

Absoluto.  

 

O ponto de vista do conceito é, de modo geral, o do idealismo absoluto, 

e a filosofia é um conhecimento conceituante, enquanto nela tudo o que 

conta para outra consciência como um essente, e autônomo em sua 

imediatez, é simplesmente sabido como um momento ideal. Na lógica-

                                                           
258 Já me referi anteriormente à significação do termo “absoluto” na filosofia de Hegel, ver página 58. E, 

ainda que no contexto da Ciência da Lógica, o termo absoluto possua sua morada radical no interior do 

significado da ideia, como unidade entre o conceito subjetivo e a objetividade, podemos também nos referir 

à significação da Fenomenologia do Espírito, onde encontramos que o absoluto é a unidade do sujeito e 

objeto, sem excluir de seu interior o momento da diferença e da finitude.  
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de-entendimento, costuma-se considerar o conceito como uma mera 

forma do pensar e, mais precisamente, como uma representação geral. 

É a essa maneira inferior de apreender o conceito que se refere a 

afirmação tantas vezes repetida, por parte da sensibilidade e do coração, 

de que os conceitos enquanto tais são algo morto, vazio e abstrato. De 

fato porém sucede exatamente o inverso, e o conceito é antes o 

princípio de toda a vida, e assim, ao mesmo tempo, o [que é] pura e 

simplesmente concreto. Que assim é, foi o que surgiu de todo o 

movimento lógico até agora, e por isso não precisa ser provado aqui 

(Hegel, E, v. I, § 160).  

 

Para Hegel, portanto, o ponto de vista de sua filosofia é aquele do Idealismo 

Absoluto. Isso significa que o seu sistema lida com o conhecimento conceitual, e não 

meramente representacional. O conhecimento por representações está inscrito no campo 

do subjetivismo, da verdade subjetiva que não alcança o objeto. Por outro lado, o 

Idealismo Absoluto do conceito abrange em seu interior a totalidade das determinações, 

pondo-as como seus momentos. Por isso Hegel afirma que ‘aquilo que conta para outra 

consciência como algo autônomo’ é sabido pelo verdadeiro Idealismo apenas como um 

momento ideal no interior da verdade concreta. Além disso, o conceito não é o vazio, ou 

o formal abstrato, mas, antes, o absolutamente concreto, pois que está em unidade com o 

real. Daí a forte afirmação hegeliana vista acima de que ‘o conceito é antes o princípio de 

toda a vida’. Este princípio, entretanto, como Hegel deixa claro mais uma vez no final da 

passagem citada, não é o início, mas é gerado pelo movimento do ser e da essência. O 

conceito, como o concretamente subjetivo, é, pois, provado como tal na filosofia de 

Hegel.   

Para Hegel, portanto, sua Lógica Especulativa é uma Lógica da verdade e não 

somente das determinações formais e abstratas do pensamento. Por conseguinte, o 

conceito, o juízo e o silogismo exprimem a verdadeira efetividade das coisas, animam-

nas, de modo que as coisas só são em virtude do conceito.  

 

A Lógica do conceito é habitualmente entendida como ciência apenas 

formal, de modo que o que lhe importa é a forma como tal do conceito, 

do juízo e do silogismo, mas de modo algum, absolutamente, se algo é 

verdadeiro; isso dependeria única e exclusivamente do conteúdo. Se as 

formas lógicas do conceito fossem, efetivamente, receptáculos mortos, 

inativos e indiferentes, de representações ou de pensamentos, seria seu 

conhecimento uma história muito supérflua e inútil para a verdade. Mas 

na verdade essas formas são ao contrário, como formas do conceito, o 

espírito vivente do efetivo; e do efetivo, só é verdadeiro o que é 

verdadeiro em virtude dessas formas, por meio delas e nelas (Hegel, E, 

v. I, § 162; o grifo é meu).  

 



 

 

 

306 

Toda esta discussão epistemológico-ontológica acerca da natureza absoluta do 

conceito subjetivo é de suma importância para entendermos o significado central da 

filosofia de Hegel e de sua caracterização como um Idealismo Absoluto. Contudo, como 

já deixei claro desde a Introdução deste trabalho, o meu foco não é este. Abordo o conceito 

lógico em Hegel com o intuito de verificar a concepção hegeliana do mesmo como uma 

estrutura lógica subjetiva. Ora, Hegel define o conceito nos termos do eu e afirma 

explicitamente que ele é sujeito. Como sabemos, para Hegel, o conceito é fim, na medida 

em que auto-atualiza suas determinações e, como fim subjetivo, impulsiona o método e 

põe o sistema como o seu princípio lógico subjetivo imanente. Além disso, como fim 

subjetivo, o conceito estará presente também, de modo imanente, na Filosofia do Real. 

Neste contexto, portanto, o conceito é definido e caracterizado como subjetividade na 

Ciência da Lógica e esta definição será “importada” na Filosofia do Real. Nesta medida, 

é importante compreendermos a natureza especulativo-absoluta do conceito em sua 

tematização epistemológico-ontológica a fim de esclarecermos melhor em que sentido 

Hegel concebe a caracterização interna do conceito como uma estrutura também 

absoluta em sua autorreferencialidade – e não como subjetividade vista em 

contraposição à objetividade.  

Para chegar à tematização da subjetividade lógica, como sabemos, todo o curso 

da Ciência da Lógica deve ser compreendido como o devir do conceito, na medida em 

que ele é a suprema verdade do ser e da essência. No interior deste devir, Hegel supera o 

ponto de vista da Antiga Metafísica que concebia o sujeito como substância e passa, 

então, a considerar o sujeito como conceito. Tendo empreendido uma análise sobre todo 

este desenvolvimento, estamos em condições, pois, de analisar, enfim, a estrutura 

especulativa do conceito como universalidade concreta. O que farei a seguir.   

 

3.3.2 Conceito lógico subjetivo: eu penso e autoconsciência pura  

 

Como acabamos de ver no tópico anterior, Hegel não possui uma definição usual 

sobre o que vem a ser o conceito, ou melhor, sobre o “conceito do conceito”. Para ele, o 

conceito não é algo abstrato, fruto da autoridade do entendimento comum (Cf. Hegel, CL 

III, p. 43). Muito diferentemente, o conceito, para Hegel, possui uma estrutura absoluta 

e imanente. Quando digo “absoluta” me refiro ao fato de que o conceito, em Hegel, não 

é simplesmente subjetivo no sentido tradicional, como uma forma que pudesse receber 

seu conteúdo externamente da percepção sensível. De outro modo, em Hegel, a 

significação da subjetividade do conceito corresponde à sua interioridade reflexiva ideal 
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e profundamente mediada. Contudo, esta significação subjetiva não é isolada daquela da 

objetividade, de modo que o conceito dá a si mesmo seu próprio conteúdo e sua própria 

determinação, como veremos logo à frente. Assim, o conceito lógico em Hegel pode ser 

compreendido como absoluto, no sentido de ser uma unidade subjetivo-objetiva.   

Além disso, como já venho apontando ao longo do trabalho, o conceito, em Hegel, 

possui uma estrutura imanente, ou seja, ele é inscrito no interior do puro elemento do 

pensar (das Denken)259. Desse modo, o conceito, enquanto absoluto, é o puro pensamento 

em sua forma mais elevada e, neste sentido, é considerado também como o princípio da 

objetividade e não como uma categoria pertencente à mentalidade do sujeito (Cf. Hegel, 

E, v. I, § 24). 

Mas, o mais curioso de toda esta caracterização do conceito, é que Hegel 

claramente o compreende como eu, ou como subjetividade autoconsciente. Ele afirma: 

“o conceito, na medida em que progrediu para uma existência tal, que é, ela mesma, livre, 

não é outra coisa que o Eu, ou a autoconsciência pura” (Hegel, CL III, p. 44). Ora, isso 

pode nos parecer muito estranho à primeira vista, pois – como acabei de mostrar – o 

conceito, em Hegel, possui uma estrutura imanente e absoluta. Desse modo, como Hegel 

pode afirmar que o conceito corresponde ao eu? Cabe salientar, primeiramente, que, com 

base em tudo o que já vimos até aqui, é certo que o conceito não pode ser compreendido 

como sujeito no sentido particular do termo, como um sujeito que se autopõe frente ao 

objeto. Desta feita, é preciso considerar que quando Hegel afirma que ‘o conceito não é 

outra coisa que o eu’, isso não quer dizer que o conceito corresponda ao eu tomado 

abstratamente e de modo unilateral. Nesta medida, o conceito possui a estrutura do eu, ou 

pode ser compreendido como tal, desde que este eu puro também seja considerado como 

absoluto, como concreto e como aquele que se autodetermina imanentemente. 

Com efeito, como tratei longamente no capítulo 1, Hegel, em meu ponto de vista, 

equipara, ou assimila o conceito lógico subjetivo com o eu, baseando-se na filosofia de 

Kant260. Sustentei que Hegel faz uma leitura especulativa da “Dedução Transcendental 

das Categorias” kantiana, pois que afirma que a apercepção pura, ou o eu penso, encontra-

se em unidade com o conceito, ou, mais propriamente, que o eu é o conceito. Sabemos 

que Kant não sustenta tal tese. Todavia, na “Introdução” da “Doutrina do Conceito”, 

Hegel elabora sua interpretação a respeito da filosofia crítica kantiana e leva, a meu ver, 

até as últimas consequências a tese da intrínseca relação do eu com o conceito, elevando 

                                                           
259 A este respeito, ver tópico 1.2.1.  
260 Ver os tópicos: 1.4.1 “A Unidade do Eu e do Conceito” e 1.4.3 “A Unidade Absoluta entre Eu, Conceito 

e Objeto”.  
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esta relação ao nível de uma unidade, ou melhor, de uma identidade do eu com o conceito. 

Desse modo, a Ciência da Lógica de Hegel aborda o conceito lógico segundo a 

significação da subjetividade e o compreende como uma estrutura subjetiva à semelhança 

da estrutura do eu que pensa. Para mim, portanto, a leitura de Hegel a respeito da 

“Dedução Transcendental das Categorias” de Kant é crucial para a sua compreensão da 

estrutura do conceito lógico como puro pensamento que se autorrefere subjetivamente. 

Em outras palavras: a leitura de Hegel do texto kantiano sobre a apercepção pura contribui 

significativamente para a gênese da compreensão hegeliana acerca do conceito lógico 

subjetivo261.  

Dada esta importância crucial, cito aqui mais uma vez uma passagem que 

considero fundamental para clarificar o que estou afirmando.  

 

Se, de acordo com o modo comum, fala-se do entendimento que Eu 

tenho, entende-se com isso uma faculdade ou uma propriedade que está 

na relação com o Eu como a propriedade da coisa está com a própria 

coisa -, com um substrato indeterminado que não é o verdadeiro 

fundamento e o determinante de sua propriedade. Segundo essa 

representação, eu tenho conceitos e o conceito, como eu também tenho 

um casaco, uma cor ou outras propriedades externas. – Kant 

ultrapassou essa relação externa do entendimento, enquanto faculdade 

dos conceitos e do próprio conceito, com o Eu. Uma das intelecções 

mais profundas e corretas que se encontram na Crítica da Razão Pura 

é a de que a unidade que constitui a essência do conceito é conhecida 

como a unidade originariamente sintética da apercepção, como 

unidade do “eu penso” ou da autoconsciência. – Essa proposição 

constitui a assim denominada dedução transcendental das categorias; 

mas, desde sempre, ela foi considerada uma das partes mais difíceis da 

filosofia kantiana -, certamente por nenhuma outra razão senão por 

exigir que se deva ir além da mera representação da relação na qual o 

Eu e o entendimento e os conceitos estão com uma coisa e suas 

propriedades ou acidentes, e que se deva avançar até o pensamento 

(Hegel CL III, p. 44-45; o grifo é meu).  

 

 

É muito claro a partir deste texto que Hegel considera que Kant superou, ou 

ultrapassou a relação externa entre o eu e o entendimento e chegou à consideração do eu 

como conceito, como puro pensamento de pensamento. Para Hegel, a unidade que 

‘constitui a essência do conceito é conhecida como unidade do eu penso ou da 

autoconsciência’. Ou seja, há aqui uma relação de igualdade, trata-se da mesma unidade. 

Mais adiante, ainda na Introdução da “Doutrina do Conceito”, Hegel afirma:  

 

                                                           
261 Como também me referi no capítulo 1, Beatrice Longuenesse sustenta que Hegel chama o eu penso 

kantiano de conceito, considerando o último como o princípio unificador da Ciência da Lógica (Cf. 

Longuenesse, 2007, p. 28).  
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A partir disso, uma proposição principal da filosofia kantiana justifica 

o fato de lembrar a natureza do Eu a fim de conhecer o que é o conceito. 

Mas, inversamente, é necessário, para tanto, ter apreendido o conceito 

do Eu tal como ele foi exposto anteriormente. Se permanecermos presos 

à mera representação do Eu, tal como ela paira diante de nossa 

consciência comum, então o Eu é apenas a coisa simples, que também 

é denominada alma, à qual o conceito é inerente como uma posse ou 

uma propriedade. Essa representação, que não se ocupa em 

compreender nem o Eu nem o conceito, não pode servir para facilitar 

ou se aproximar da compreensão do conceito (Hegel CL III, p. 46; o 

grifo é meu).  

 

Para Hegel, foi a filosofia de Kant que introduziu a compreensão de que é preciso 

observar a natureza do eu como conceitual, ultrapassando a antiga visão que o concebia 

como alma, e conceber, ainda, a íntima relação entre eu e conceito como uma relação 

interna ao próprio pensamento. Nesta medida, segundo Hegel, para compreendermos o 

que é o conceito, devemos nos voltar para a própria natureza do eu. Mas, nosso autor 

ressalta: o eu deve ser tratado de modo especulativo e não como uma simples 

representação. Para mim, como expus no capítulo 1, é a partir desta interpretação de Hegel 

acerca da filosofia kantiana que ele passa a conceber a natureza do conceito como 

subjetiva e, vice-versa, passa a conceber também a natureza do eu como conceitual. 

Portanto, a leitura especulativa de Hegel acerca da “Dedução Transcendental das 

Categorias” de Kant constitui um passo fundamental na gênese do conceito hegeliano de 

sujeito. Desse modo, Hegel rompe com a antiga compreensão da Metafísica Moderna que 

pensava o eu como alma e inquiria sobre a sua imortalidade e unidade com o corpo e, 

juntamente com Kant, passa a conceber a subjetividade como pensamento que se 

autorrefere, ou seja, como eu penso em íntima ligação com o conceito.    

No entanto, é muito claro também, como mostrei no capítulo 1, que Hegel tem 

ciência de que Kant não desenvolve profundamente esta concepção e formula um 

empirismo crítico psicológico, nos dizeres de Hegel. Na visão de Hegel, Kant não 

aprofunda sua compreensão da unidade entre o eu e o conceito exposta nos parágrafos 16 

e 17 da Crítica da Razão Pura e também sua compreensão da objetividade do conceito262 

e passa a considerar a apercepção pura e os conceitos como meras formas subjetivas 

representacionais e como vazias e submetidas em última instância à multiplicidade 

sensível263. Assim, consequentemente, Hegel não assume estritamente o ponto de vista 

                                                           
262 Hegel também louvara Kant em relação à sua compreensão exposta no parágrafo 17 da Crítica da Razão 

Pura, segundo a qual, a unidade do conceito, como unidade do eu consigo mesmo, confere objetividade às 

representações (Cf. Hegel, CL III, p. 45). Ver também o que discuti no tópico 1.4.3.  
263 Como vimos neste capítulo, no tópico 3.2.3, para Hegel, Kant concebe o eu como uma representação 

vazia e que não abarca a verdadeira e profunda autorreferencialidade reflexiva própria à subjetividade. 

Além disso, o problema, para Hegel, é também que Kant concebe, na verdade, o Eu como uma mera forma 
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transcendental sobre a apercepção pura, mas, sim, empreende uma interpretação 

especulativa acerca da mesma e absorve a consideração sobre a unidade do eu e do 

conceito, transmutando-a e inserindo-a profundamente no interior de seu sistema 

absoluto.      

Partindo deste contexto, podemos dizer, então, que Hegel incorpora em seu 

sistema aquilo que ele considera “como uma das opiniões mais profundas e corretas da 

Crítica da Razão Pura” (Hegel, CL III, p. 45), que é a unidade do eu com o conceito, 

como uma “intuição especulativa” fundamental de Kant. No entanto, Hegel supera o 

ponto de vista kantiano que ele considera como idealista subjetivo e aborda o conceito 

lógico em um sentido muito mais profundo e concreto. Para tratar, finalmente, desta 

natureza especulativa do conceito subjetivo, ou do eu, em Hegel, cito primeiramente uma 

passagem que, apesar de extensa, sintetiza muitos elementos que julgo importantes de 

serem considerados.   

    

Restringir-me-ei aqui a uma observação que pode servir para a 

apreensão dos conceitos aqui desenvolvidos e pode facilitar a 

orientação neles. O conceito, na medida em que progrediu para uma 

existência tal que é, ela mesma, livre, nada mais é do que o Eu ou a 

autoconsciência pura. Certamente, eu tenho conceitos, quer dizer, 

conceitos determinados; mas o Eu é o próprio conceito puro, que, 

enquanto conceito, chegou ao ser-aí. Se, por conseguinte, lembra-se 

das determinações fundamentais que constituem a natureza do Eu, 

pode-se então pressupor que se lembra de algo bem conhecido, isto é, 

corriqueiro para a nossa representação. Mas o Eu é primeiramente esta 

pura unidade que se relaciona consigo mesma, e isso não 

imediatamente, e sim enquanto ele abstrai de toda determinidade e 

conteúdo e regressa para a liberdade da igualdade irrestrita consigo 

mesma. Assim, ele é universalidade; unidade que só é unidade consigo 

através daquele comportamento negativo que aparece como o abstrair, 

e, desse modo, contém dissolvido dentro de si todo ser determinado. 

Em segundo lugar, o Eu, enquanto negatividade que se relaciona 

consigo mesma, é, de igual modo, imediatamente, singularidade, ser 

determinado absoluto, o qual se contrapõe ao outro e o exclui; 

                                                           
subjetiva que apenas acompanha externamente as categorias (E, v. I, § 20) e que estas, por sua vez, não 

abarcam a verdade em si e para si, mas se põem, juntamente com o Eu, em oposição à objetividade. Na 

Introdução geral da Lógica, Hegel afirma: “Seu pensamento principal [o de Kant – J.S] consiste em 

reivindicar as categorias para a autoconsciência, como o Eu subjetivo. Em virtude dessa determinação, a 

perspectiva permanece no interior da consciência e da sua oposição e tem fora do empírico do sentimento 

e do [empírico] da intuição ainda algo que resta, que não está posto e determinado pela autoconsciência 

pensante, uma coisa em si, algo estranho e exterior ao pensar” (Hegel, CL I, p. 65; o grifo é meu). Na 

“Doutrina do Conceito”, por sua vez, logo após louvar o reconhecimento kantiano da unidade entre o eu e 

o conceito, Hegel afirma: “o conceito foi indicado como o elemento objetivo do conhecimento, portanto, 

como a verdade. Mas, por outro lado, o conceito é tomado como algo meramente subjetivo, do qual a 

realidade – sob a qual é preciso entender a objetividade, já que ela é contraposta à subjetividade – não pode 

ser extraída; e, em geral, o conceito e o lógico são explicados como algo apenas formal, que, por abstrair 

do conteúdo, não conteria a verdade” (Hegel, CL III, p. 46). Assim, para Hegel: “a crítica kantiana é 

simplesmente um idealismo subjetivo (superficial) que não se introduz no conteúdo, só tem diante de si as 

formas abstratas da subjetividade e objetividade, e em verdade se atém unilateralmente à primeira, à 

subjetividade, enquanto determinação última absolutamente afirmativa” (Hegel, E, v. I, § 46).     
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personalidade individual. Aquela universalidade absoluta, que de modo 

igualmente imediato é singularização absoluta, e um ser em si e para si 

que é pura e simplesmente ser posto e somente é esse ser em si e para 

si pela unidade com o ser posto, constitui a natureza tanto do Eu quanto 

do conceito; nada se pode compreender de um e do outro se ambos os 

momentos indicados não são apreendidos, ao mesmo tempo, em sua 

abstração, e, ao mesmo tempo, em sua unidade perfeita (Hegel, CL III, 

p. 44; o grifo é meu).  

 

Antes de tudo quero destacar em minha análise a afirmação de Hegel de que ‘o 

Eu é o próprio conceito puro, que, enquanto conceito, chegou ao ser-aí’. Ou seja, para 

Hegel, o eu é o conceito, mas o é no elemento do ser-aí. Isso significa que no âmbito da 

existência, ou da Filosofia do Real, é o eu, propriamente, que equivale ao conceito lógico. 

Isso porque ambos são idênticos, possuem a mesma estrutura – donde Hegel afirma que 

‘aquela universalidade absoluta (...) constitui a natureza tanto do Eu quanto do conceito’. 

Não há dúvidas, portanto, que, para Hegel, o conceito lógico é subjetivo e, desse modo, 

adentrar no seu terreno é adentrar no âmbito da interioridade, da infinita relação a si. 

Investigar a autogênese do conceito é, portanto, o mesmo que investigar a autogênese da 

subjetividade lógica. Me refiro ainda à tão citada afirmação de que ‘o conceito, na medida 

em que progrediu para uma existência tal que é, ela mesma, livre, nada mais é do que o 

Eu ou a autoconsciência pura’. Aqui quero sublinhar e destacar, antes de tudo, que o 

terreno do conceito é aquele da liberdade, da espontaneidade, da livre autodeterminação 

e teleologia interna, como já bem vimos nos tópicos 3.3.1 e 3.3.2.  

Mas, além disso, cumpre ainda voltar nossa atenção para o uso hegeliano na 

passagem acima do termo “autoconsciência”. Para Hegel, o conceito equivale ao eu e à 

autoconsciência, como ele bem deixa explícito no texto considerado. Mas, sabemos, 

todavia, que o conceito de autoconsciência, para nosso autor, possui um lugar bem 

reservado, que é aquele da Fenomenologia do Espírito264. Mesmo no sistema maduro, 

Hegel insere a discussão fenomenológica no interior da Filosofia do Espírito Subjetivo. 

Portanto, a Ciência da Lógica não é o lugar sistemático apropriado para se falar em 

autoconsciência no sentido fenomenológico. Hegel já deixa isso claro na Introdução da 

obra, como já vimos:  

 

A pura ciência pressupõe com isso a libertação da oposição da 

consciência. Ela contém o pensamento, na medida em que ele é 

igualmente a Coisa em si mesma, ou seja, a Coisa em si mesma, na 

medida em que é igualmente o pensamento puro. Como ciência, a 

verdade é a pura autoconsciência que se desenvolve e tem a figura do 

                                                           
264 Ver a discussão sobre a crítica de Hegel às filosofias da consciência, ou Idealismo Subjetivo, no tópico 

1.4.2.2 “A Autoconsciência na Fenomenologia do Espírito”.   
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Si (Selbst), a saber, que o ente em e para si é conceito sabido, mas o 

conceito enquanto tal é o ente em e para si. Esse pensamento objetivo 

é, pois, o conteúdo da ciência pura (Hegel, CL I, p. 52; o grifo é meu).     

 

 A meu ver, parece que Hegel tem em mente aqui dois sentidos do termo 

“autoconsciência”. O primeiro a que ele se refere é a significação mais utilizada: trata-se 

do sentido fenomenológico e que versa sobre a oposição do eu (ou do sujeito) com o 

objeto. Segundo Hegel, esta oposição é superada na Ciência da Lógica. No contexto desta 

significação, na “Divisão Geral da Lógica”, Hegel se refere ao eu que pode objetivar a si 

mesmo através da atuação originária e necessária da autoconsciência. Mas, segundo o 

próprio Hegel, este atuar “não deveria mais ser denominado como consciência; [pois] 

consciência encerra em si a oposição do Eu e de seu objeto, a qual não está presente 

naquele atuar originário” (Hegel, CL I, p. 66; o grifo e o colchete são meus). E ainda: “A 

denominação ‘consciência’ lança ainda mais a aparência de subjetividade sobre o 

mesmo do que a expressão pensar, o qual aqui, todavia, tem de ser pensado no sentido 

absoluto como pensar infinito, como não preso à finitude da consciência, dito brevemente, 

como pensar como tal” (idem; o grifo é meu). Autoconsciência possui, então, para Hegel, 

um sentido fortemente fenomenológico, em que encontramos a oposição dual entre o eu 

e o objeto. E, além disso, como sabemos, este sentido do termo autoconsciência, para 

Hegel é próprio das filosofias de Kant e de Fichte, como vimos no capítulo 1.   

No entanto, na passagem destacada acima, Hegel nos mostra, ademais, que ‘a 

verdade é a pura autoconsciência que se desenvolve e tem a figura do Si (Selbst)’ e que 

isso significa, pois, que ‘o ente em e para si é conceito sabido’. Este parece consistir, pois, 

no segundo sentido do termo autoconsciência entendido por Hegel. Este significado 

possui o sentido da pureza da autorreferência própria à autoconsciência e Hegel fala em 

saber, ou seja, no conceito que se sabe como em si e para si. Com efeito, na Ciência da 

Lógica, há uma estrutura circular total de autorreferência que atinge seu ápice com o 

autoconhecimento da ideia absoluta. Esta é o saber completo de todo o atuar subjetivo do 

conceito e é pela ideia absoluta que o conceito vem a ser para si em sua completa 

autorreferencialidade, como vimos no capítulo 2265. Assim, podemos dizer que na Ciência 

da Lógica há a imanência do saber de si, ou da autorreferencialidade do conceito no 

interior do puro pensamento de pensamento e, desse modo, falar de autoconsciência no 

âmbito desta obra é falar em autoconsciência pura como verdade que se sabe, ou como 

conceito que se sabe como em si e para si. A autoconsciência tem neste caso, ademais, a 

forma pura da circularidade reflexiva absoluta, quando o eu é objeto para si, como vimos 

                                                           
265 Ver tópico 2.1.3, “A imanência do método e autorreferencialidade circular da ideia absoluta”.  



 

 

 

313 

na discussão do tópico 3.2.3 “A crítica de Hegel à circularidade viciosa da reflexão 

abstrata do eu em Kant”.          

 Com base nestas considerações, haveria, então, em Hegel um duplo sentido do 

termo autoconsciência: aquele que é mais utilizado e que possui a significação 

fenomenológica de oposição subjetiva ao objeto e que é, segundo Hegel, superado na 

Ciência da Lógica. E um segundo sentido, mais puro, inscrito no elemento do pensar que 

se autorrefere a si mesmo, do pensar como conceito sabido, como conceito que sabe de si 

e que não encontra-se em oposição com o objeto, mas, antes, que é ‘o ente em e para 

si’266.    

Desse modo, ainda que Hegel explicitamente se refira na grande passagem 

destacada por mim mais acima (páginas 310-311) à identidade do conceito lógico com o 

eu e com a autoconsciência (‘o conceito [...] nada mais é do que o Eu ou a autoconsciência 

pura’), penso que a autoconsciência aqui deve ser entendida não em termos 

fenomenológicos, mas como uma autorreferência, ou como um autossaber puro do 

conceito sobre si mesmo e que a si mesmo se reflete como eu. Konrad Utz, a este respeito, 

afirma que Hegel utiliza o termo “autoconsciência” no início da “Doutrina do Conceito”, 

precisamente nesta passagem a que me refiro, mas que, no decorrer da “Doutrina” este 

termo praticamente não aparece mais, de modo que Hegel torna a falar de conhecimento 

puro, ou melhor, de autoconhecimento, quando trata da ideia. Assim, conforme Utz, “a 

introdução da consciência no conceito do conceito é, então, uma antecipação” (Utz, 2010, 

p. 120, nota 9). De modo que “a seguir Hegel não fala mais da consciência do Eu, mas 

apenas da igualdade dele consigo mesmo que constitui sua universalidade, e de sua 

negatividade reflexiva que constitui sua determinação absoluta e, com isso, sua 

singularidade e individualidade” (idem).  

Desse modo, em um sentido bem específico, podemos supor que haja uma 

diferenciação entre o conceito de eu – que parece ser mais amplo – e aquele de 

autoconsciência. Pois que esta última também pode se referir à oposição fenomenológica, 

enquanto que quando Hegel fala em “eu” muitas vezes se refere tão somente à estrutura 

interna especulativa da subjetividade, ao eu que é para si mesmo e que é objeto para si 

idealmente, sem que, para tanto, haja o concurso de uma referência externa ao objeto – 

como ocorre na autoconsciência no sentido fenomenológico.     

                                                           
266 Apontei para esta distinção no tópico 1.4.2.2 "A autoconsciência na Fenomenologia do Espírito”, nota 

97.  
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Feitas estas considerações, cumpre-me agora voltar meu olhar para a análise da 

estrutura universal da subjetividade lógica antes de finalizar meu argumento, que chegou 

até aqui por uma detida análise dos diferentes níveis da autogênese do conceito subjetivo.  

 

 

3.3.3 Universalidade, particularidade e singularidade: os momentos inter-

relacionados da totalidade especulativa da subjetividade do conceito   

 

 

Sim, quero a palavra última que também é 

tão primeira que já se confunde com a parte 

intangível do real. Ainda tenho medo de me 

afastar da lógica porque caio no instintivo e 

no direto, e no futuro: a invenção de hoje é 

o meu único meio de instaurar o futuro. 

Desde já é futuro, e qualquer hora é hora 

marcada. Que mal porém tem eu me afastar 

da lógica? Estou lidando com a matéria 

prima. Estou atrás do que fica atrás do 

pensamento.  

                                        

                                          Clarice Lispector  

 

 

 

    As determinações do eu/conceito são: universalidade, particularidade e 

singularidade, como já apontei em diversos ocasiões e como já tratei também mais 

detalhadamente no capítulo 2 ao abordar o desenvolvimento do método dialético. Mas, 

antes ainda de analisar tais determinações do eu/conceito em sua especificidade, cabe 

ressaltar que, para Hegel, “cada um dos momentos é tanto o conceito inteiro, quanto o 

conceito determinado e enquanto uma determinação do conceito” (Hegel, CL III, p. 65). 

Esta tese de Hegel é novidade no curso da Ciência da Lógica, pois que indica que os 

momentos do eu/conceito são radicalmente inter-relacionados – e não como diferenças 

ou partes conectadas externamente, ou apenas imediatamente. Assim sendo, clarificando 

a afirmação citada, temos que (a) cada momento do conceito é o conceito inteiro, pois 

engloba e relaciona-se imanentemente com os outros momentos que estão contidos entre 

si e se mostra como uma face, ou um aspecto do conceito em sua totalidade; (b) mas, cada 

momento também é o conceito determinado – o conceito universal, o conceito particular 

e o conceito singular – ou seja, cada momento é e se põe como determinado em relação 

aos outros; e (c) cada momento é uma determinação do conceito, ou seja, compreende 
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uma característica sua, ou um modo de autorrelação do mesmo; assim, enquanto 

universalidade, o conceito se relaciona como identidade consigo e enquanto particular, 

como aquele que possui uma diferença interna, por exemplo. Neste sentido, segundo 

Hegel, cada um dos momentos “é a totalidade, cada um contém a determinação do outro 

dentro de si, e, por isso, essas totalidades também são pura e simplesmente apenas uma” 

(Hegel, CL III, p. 43).  

Esta caracterização do conceito é profundamente especulativa. Uso o termo 

“especulativo” para denominar a estrutura interna subjetiva do conceito, tendo em mente 

a definição própria de Hegel para o termo, tal como descrita no parágrafo 82 da 

Enciclopédia. Com efeito, tratei desta definição no capítulo 2, no tópico 2.2.1. Naquela 

altura do argumento, vimos que, para Hegel, o momento do especulativo corresponde ao 

terceiro momento do método pertinente a todo desenvolvimento categorial tanto do 

elemento lógico, quanto do real. O especulativo é, desta feita, o momento que suspende 

toda contradição inscrita no movimento da particularidade, ou da oposição dialética. 

Desse modo, ele engloba em seu interior, como totalidade, a oposição fixa do 

entendimento e a dissolve em uma integração inter-relacionada. “O especulativo ou 

positivamente racional apreende a unidade das determinações em sua oposição”; e ainda: 

“esse racional é uma unidade de determinações diferentes” (Hegel, E, v. I, § 82). O 

momento especulativo é, pois, para Hegel, aquele em que há a afirmação da infinitude e 

do incondicionado e onde o finito subsiste como idealidade. Nesta medida, o 

especulativo, na visão de Hegel, deve ser apreendido como totalidade absoluta, pois que 

não possui algo que se lhe opõe e que pudesse subsistir fora dele. Assim, ele é o 

positivamente racional e concreto. 

 Interessante notar que esta definição do especulativo se adequaria mais à noção 

de ideia do que à do conceito propriamente dito. Contudo, qualifico o conceito lógico 

como especulativo, pois que ele se encerra como uma unidade concreta que autorrelaciona 

seus momentos em uma totalidade integradora, de modo que não engloba oposições em 

seu interior. Hegel, como vimos atrás, não concebe o conceito como uma forma subjetiva 

que se opusesse à objetividade, mas, sim, como subjetividade absoluta, que deduz suas 

diferenças de seu próprio movimento autorreflexionante, como veremos ainda com mais 

detalhes267. Ademais, é certo que a qualificação de “especulativo” poderia se “encaixar” 

mais perfeitamente nos terceiros momentos correspondentes a cada “Doutrina” da 

                                                           
267 “Com certeza, o conceito tem de ser considerado como forma; mas como forma infinita, criadora, que 

em si encerra, e ao mesmo tempo deixa sair de si, a plenitude de todo o conteúdo” (Hegel, E, v. I, § 160, 

adendo).  
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Lógica, ou mesmo a cada etapa da argumentação. Desse modo, poder-se-ia caracterizar 

com mais precisão o silogismo, por exemplo, como o verdadeiramente especulativo no 

interior da tessitura da “Doutrina do Conceito”, uma vez que ele consiste na forma 

máxima de autodesenvolvimento do conceito subjetivo (Cf. Hegel, E, v. I, § 181). 

Contudo, o termo “especulativo”, para Hegel, não é estanque e, como fluido, absoluto e 

imanente que é, pode caracterizar e determinar perfeitamente a unidade interna e concreta 

do conceito lógico, como veremos.         

Assim, podemos compreender esta caracterização do conceito lógico como 

especulativo, lembrando-nos da forma imediatamente anterior à do conceito, que é aquela 

da substância, ou melhor, da ação recíproca da substância, que vimos mais atrás. A 

natureza especulativa do conceito se mostra como tal, de modo que interconecta todos os 

seus momentos no interior de uma totalidade unitária sem que, entretanto, estes momentos 

sejam ligados por necessidade, ou por conexão imediata, mas são, contrariamente, ligados 

por uma relação livre. Com efeito, o modo de relação do conceito é a liberdade; sem 

liberdade não poderia haver subjetividade, pois que haveria, ao contrário, uma identidade 

interior imposta necessariamente pelo todo – como ocorria na categoria da necessidade 

absoluta. Neste sentido, Marcos Müller tem razão ao afirmar que a estrutura do conceito 

subjetivo equivale à estrutura do próprio conceito de liberdade (Cf. Müller, 1993, p. 82). 

E, além disso, como pudemos ver, a caracterização interna do conceito subjetivo suspende 

radicalmente a anterior caracterização da substância como ação recíproca, uma vez que, 

na ação recíproca, tínhamos apenas uma alternância entre dois termos que não chegava a 

uma unidade automediada mais elevada e verdadeiramente especulativa e livre.        

Agora, para termos em mente mais claramente como ocorre esta inter-conexão 

profunda entre os momentos do conceito especulativo – momentos estes que são, cada 

um deles, o todo mesmo – é interessante voltarmo-nos para a caracterização específica de 

cada um. Como já mostrei anteriormente, quando tratei da liberdade do conceito268, a 

descrição especulativa de Hegel sobre o conceito lógico equivale à sua descrição 

elaborada na Introdução da Filosofia do Direito, onde Hegel trata em termos puros do 

conceito de vontade, que é tida como vontade pensante, ou seja, como eu prático269. Nesta 

medida, na análise sobre os momentos do conceito lógico, cabe fazer pequenas incursões 

                                                           
268 Ver tópicos 3.3.1, “Necessidade Absoluta, Autodeterminação e Liberdade” e 3.3.2, “Necessidade 

Absoluta Versus Liberdade do Conceito e a Suspensão Operada pela Teleologia Interna”.  
269 Hegel afirma no parágrafo 4 da Filosofia do Direito que não podemos conceber separadamente o aspecto 

prático da vontade do seu aspecto teórico. Neste sentido, o conceito de vontade não é isolado do conceito 

de pensamento e, aliás, eles devem ser concebidos apenas como atitudes diferentes do eu (Cf. Hegel, FD, 

§ 4, adendo).  
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no texto da Filosofia do Direito para um melhor esclarecimento acerca do significado 

especulativo da subjetividade. 

O momento da universalidade do conceito é o momento de sua pura identidade. 

Como vimos a respeito da essência270, a identidade, para Hegel, se põe através do 

movimento de reflexão, ou melhor, é uma determinação da própria reflexividade. Desse 

modo, no conceito universal, temos a pura reflexão como seu movimento interno. Para 

Hegel, como vimos, a identidade não é algo fixo, ou dado prontamente, mas é um 

processo que se põe negativamente. Assim, o conceito universal é idêntico consigo por 

meio de sua negatividade reflexiva. Tal movimento é completamente interno e a 

identidade do conceito consigo mesmo é, pois, absoluta, ou seja, não é fruto de uma 

diferenciação exterior – o que se configuraria, contrariamente, como uma identidade 

abstrata. Nas palavras de Hegel: 

 

Portanto, o conceito é primeiramente a identidade absoluta consigo, de 

modo que ela é isso somente enquanto é a negação da negação, ou seja, 

a unidade infinita da negatividade consigo mesma. Essa relação pura 

do conceito consigo, a qual é essa relação pelo fato de que se põe através 

da negatividade, é a universalidade do conceito (Hegel, CL III, p. 66; o 

grifo é meu).     

   

Como podemos notar, não somente a determinação da identidade reflexiva 

absoluta – como movimento negativo de automediação do conceito consigo mesmo – 

mas, também, a determinação da infinitude, estão presentes aqui no momento da 

universalidade conceitual. Como eu procurei mostrar no decorrer deste capítulo, tais 

determinações se afirmavam como proto-subjetivas e seriam, pois, retomadas e re-

contextualizadas no interior da totalidade subjetiva do conceito. Assim, aproximemos um 

pouco mais o nosso olhar para a citação acima e, na sequência, observemos rapidamente 

como ocorre esta ressignificação e rearticulação de tais categorias.  

Conforme Hegel, a identidade absoluta do conceito é negatividade absoluta, ou 

seja, como ele afirma na citação acima, é negação da negação. Isso quer dizer, para ele, 

que há no processo de identificação reflexiva do conceito universal uma automediação271, 

na qual temos uma negação que volta-se para si mesma em afirmação. Nesta medida, há 

primeiramente o movimento de negar e, em um segundo momento, reflexivamente, 

ocorre um retorno, ou uma negação da negação e a afirmação do universal consigo 

                                                           
270 Ver tópico 3.2.2.1, “A determinação reflexiva da identidade”.  
271 Hegel diz que o conceito universal é “a mediação absoluta dentro de si, mas não um mediado” (Hegel, 

CL III, p. 67). Ou seja, a mediação é interna ao próprio conceito, que se abstraiu de toda diferença externa 

e, desse modo, ele não é um mediado em relação a outro.  
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mesmo. Mas, o que é interessante de se destacar é que nesta primeira negação, temos uma 

determinação e, nela, o universal permanece consigo. “Segundo essa unidade originária, 

o primeiro negativo, ou seja, a determinação, não é, primeiramente, nenhuma barreira 

para o universal, mas sim este se conserva naquele e é idêntico a si de modo positivo” 

(Hegel, CL III, p. 67). E ainda: “O universal, ao contrário, está posto como a essência de 

sua determinação, a natureza própria positiva da mesma” (Hegel, CL III, p. 68). Ora, 

Hegel quer aqui especificar muito bem que a reflexividade, ou a pura negatividade do 

conceito universal, é ressignificada no interior da totalidade do conceito – como venho 

apontando. Desse modo, na essência, a determinação da reflexão se afirmava como um 

relacionar de termos autossubsistentes e, consequentemente, a reflexão aparecia 

reciprocamente em cada um dos termos (Cf. Hegel, CL III, p. 68). Aqui no conceito, de 

modo distinto, a reflexão é mediação e negatividade absoluta e infinita, de modo que o 

próprio conceito, como negatividade absoluta, põe a sua determinação, que, por sua vez, 

não lhe aparece como uma barreira. Assim, o conceito universal é o formador e o criador, 

a potência livre por onde as suas determinações são produzidas e pelas quais ele retorna 

à sua identidade infinita consigo. Ele é, portanto, pura infinitude272, uma vez que não 

pressupõe nada de externo ou de dado e que suas diferenças são por ele mesmo criadas.     

 

O universal é, por conseguinte, a potência livre; é ele mesmo e pervade 

seu outro; não, porém, como algo violento, mas antes como sendo 

dentro daquele, em repouso e junto a si mesmo. Assim, como foi 

denominado a potência livre, ele também poderia ser denominado o 

amor livre e a beatitude irrestrita, pois ele é um relacionar de si com o 

diferente apenas enquanto relacionar consigo mesmo; dentro do 

diferente, ele retornou a si mesmo (Hegel, CL III, p. 68-69).     
 

Esta definição de Hegel acerca da universalidade do conceito é profundamente 

especulativa e, podemos dizer, corresponde à definição por excelência da estrutura 

                                                           
272 Também a determinação da infinitude, que vimos a respeito do ser-para-si da “Doutrina do Ser”, é aqui 

ressignificada. Na “Doutrina do Ser” a infinitude correspondia, juntamente com a idealidade, às 

determinações qualitativas do ser, mais especificamente, do ser-para-si como a consumação da qualidade, 

como o seu último nível. Neste sentido, o ser-para-si mostrava-se como uma estrutura simples de 

autorrelação, ou de retorno a si a partir de sua negação; por isso, ele era negação da negação e possuía o ser 

e o ser-aí como seus momentos ideais. No ser-para-si, entretanto, não tínhamos ainda estabelecidas outras 

determinações fundamentais que configuram a autorrelação interior própria da subjetividade, por exemplo, 

a determinação da reflexão absoluta da “Doutrina da Essência” que faz o “papel” de automediação e 

articulação especulativa entre os momentos internos do conceito subjetivo. Assim, ainda que Hegel tenha 

abordado em sua “Doutrina do Ser” a dialética do finito e do infinito, como tratei atrás, e também exposto 

sua compreensão especulativa da verdadeira infinitude, que carrega em seu interior o momento da finitude, 

podemos dizer que somente aqui, na “Doutrina do Conceito”, a determinação da infinitude se realiza 

plenamente no conceito universal concreto que põe a partir de si mesmo suas diferenças e permanece em 

unidade com elas. A verdadeira infinitude é, para Hegel, o ponto de vista do verdadeiro Idealismo (Cf. 

Hegel, E, v. I, § 95; CL I, 160-161) e, além disso, como ele também diz, o ponto de vista do conceito infinito 

é o ponto de vista do Idealismo Absoluto (Cf. Hegel, E, v. I, § 160).        
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subjetiva do conceito. Como vemos, Hegel afirma que o universal relaciona-se com o 

diferente ‘apenas enquanto relacionar consigo mesmo’. Ou seja, não há aqui uma 

oposição, ou uma duplicidade contraditória, mas, sim, uma profunda conexão de 

identidade na diferença. Desse modo, o universal, como interioridade subjetiva, 

permanece para si idêntico e, ao relacionar-se com o outro, idealiza-o em sua mediação 

infinita. Esta definição da universalidade a encerra como radicalmente concreta, como 

aquele que está junto da realidade e da diferença – e não como uma universalidade 

abstrata indiferente. Nesta medida, Hegel afirma: “Ele [o universal] é a alma do concreto, 

ao qual é imanente, sem impedimentos e igual a si mesmo na multiplicidade e diversidade 

dele. Ele não é arrastado para dentro do devir, mas sim continua imperturbado através do 

devir e possui a força da autoconservação imutável e imortal” (Hegel, CL III, p. 68).           

Por conseguinte, o conceito, enquanto esta universalidade concreta, se 

autodetermina; em outras palavras, ele retira de si mesmo suas determinações, que são 

suas diferenças. Como vimos longamente no tópico 3.3.1, “Necessidade Absoluta, 

Autodeterminação e Liberdade”, a autodeterminação constitui uma característica 

fundamental da subjetividade do conceito. E autodeterminação é entendida aqui, como 

sabemos, como liberdade no sentido especulativo do termo, ou seja, como ‘estar consigo 

mesmo no outro e com o outro’, ou em estar consigo mesmo nas suas determinações. 

Desta feita, o conceito universal é totalidade, na medida em que se autodetermina 

enquanto particularidade e em singularidade.  

 

Mas, não se pode falar do universal sem a determinidade, a qual, mais 

precisamente, é a particularidade e a singularidade; pois ele a contém 

em si e para si dentro de sua negatividade absoluta; a determinidade não 

é, portanto, tomada desde fora quando dela se fala junto ao universal. 

Enquanto negatividade em geral, ou seja, conforme a negação primeira, 

imediata, ele tem a determinidade em geral enquanto particularidade 

nele; enquanto, segundo, como negação da negação, ele é 

determinidade absoluta ou singularidade e concreção. –O universal é, 

assim, a totalidade do conceito, é concreto, não um vazio, e sim pelo 

seu conceito possui, antes, conteúdo – um conteúdo dentro do qual ele 

não apenas se conserva, mas que lhe é próprio e imanente. Pode-se 

certamente abstrair do conteúdo: assim, porém, não se conserva o 

universal, do conceito, mas o abstrato, o qual é um momento isolado e 

imperfeito do conceito e não tem verdade alguma (Hegel, CL III, p. 69).   

 

Para Hegel, como vimos mais acima, cada momento do conceito pode ser visto 

com a totalidade do conceito, ou o conceito inteiro. O universal, portanto, visto como a 

totalidade conceitual se autodetermina como particularidade e singularidade – a 

particularidade sendo a sua primeira negação e a singularidade, por sua vez, o retorno a 



 

 

 

320 

si. Não se trata, por conseguinte, de três momentos díspares, ou justapostos, mas de um 

profundo movimento interno de auto e inter-conexão que compõe a totalidade universal 

da estrutura subjetiva do conceito. Consequentemente, o universal se autodetermina 

enquanto particularidade e esta determinação é completamente livre e imanente. Não 

constitui, pois, apenas um passar para algo de outro, mas já que o universal é o 

infinitamente livre e a potência criadora, consiste, antes, em uma autodiferenciação de si 

mesmo.  

A este respeito, na “Introdução” da Filosofia do Direito, Hegel afirma: “Do 

mesmo modo que o particular está contido no universal, assim este segundo momento 

está já contido no primeiro: é uma simples atualização do que o primeiro é em si” (Hegel, 

FD, § 6). Neste ponto sistemático de sua argumentação, Hegel está tratando das 

determinações lógicas do conceito de vontade pensante, ou do eu prático, como eu disse 

acima. Aqui, para ele, o momento da particularidade é aquele no qual o eu se determina, 

põe para si um conteúdo mental que é pensado, ou querido. Conforme Hegel, “por esta 

afirmação de si mesmo como alguma coisa de determinado, o eu entra na existência 

empírica: é o momento absoluto da finitude ou da particularização do eu” (idem). Ou seja, 

aqui o eu sai de sua indeterminação volitiva e passa a querer efetivamente algo a ser 

realizado. O interessante é que Hegel, neste parágrafo, faz uma crítica às filosofias de 

Kant e de Fichte, afirmando:  

 

A diferenciação e a determinação dos dois momentos em questão se 

encontram nas filosofias de Fichte e naquela de Kant, etc. Para se ater 

unicamente na distinção fichtiana, é o Eu como ilimitado (na primeira 

proposição da Doutrina da Ciência), que é unicamente considerado 

como o elemento positivo – e ele é, assim, a identidade e universalidade 

do entendimento – de tal sorte que este Eu abstrato deve ser, para si, o 

verdadeiro Eu, e que a limitação – o negativo em geral, quer ela seja 

uma limitação exterior dada ou a atividade do próprio Eu – não se 

acrescenta senão na sequência (na segunda proposição). Apreender a 

negatividade imanente no universal ou no idêntico, como no Eu, era o 

segundo passo que a filosofia especulativa tinha ainda que fazer. Esta é 

uma exigência, da qual não possuem a menor ideia aqueles que, como 

Fichte, não apreenderam o dualismo do infinito, nem mesmo no seio da 

imanência e da abstração (idem).  

 

Esta passagem, a meu ver, consiste de uma crítica bem direta de Hegel ao 

argumento fichtiano. Para Hegel, Fichte não apreendeu o movimento imanente e infinito 

de autodeterminação do eu para o não-eu, ou da universalidade do eu para a sua 

particularidade. Antes, na visão de Hegel, Fichte concebe os dois momentos como 

separados, ou como acrescidos um ao outro apenas externamente, de modo que Fichte 
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apenas juntou a realidade do não-eu, da segunda proposição, ao eu afirmado 

positivamente inicialmente na primeira proposição da Doutrina da Ciência273. Para 

Hegel, muito diferentemente, não há uma justaposição destes dois momentos e a 

verdadeira filosofia especulativa demonstra isso. A infinitude, portanto, depreende se si 

própria a finitude como seu momento ideal e, não obstante, continua infinita. Ou, em 

outras palavras: a universalidade se autodetermina como particularidade e se mostra, pois, 

como universalidade verdadeiramente concreta. Esta imanência da passagem da 

universalidade para a particularidade do conceito, ou do eu, consiste, para Hegel, em um 

ponto nevrálgico do que ele considera como o verdadeiro Idealismo (Cf. Hegel, E, v. I, § 

95). Como vimos no tópico 3.1.1 deste capítulo274, para Hegel, o Idealismo Subjetivo não 

consegue, justamente, apreender este sentido especulativo da infinitude, de modo que 

pensa a mesma como contraposta ao finito e, desta feita, permanece apenas no âmbito da 

particularidade275. 

Ademais, a autodeterminação da universalidade do conceito como particularidade 

e singularidade é tão radicada na estrutura total do próprio sistema de Hegel que, como 

vimos no capítulo 2, ela corresponde à forma geral de desenvolvimento do próprio 

método lógico. Assim, como eu pude mostrar, no método dialético temos a cadência de 

três momentos como pertinentes a toda etapa categorial do argumento imanente da 

Lógica. Estes três momentos são justamente estes da universalidade, da particularidade e 

da singularidade. Como vimos, o conceito lógico atua como o princípio subjetivo do 

desenvolvimento do método e da própria autoposição do sistema – ainda que isso fique 

claro, ou para si, somente ao final, no capítulo da “Ideia Absoluta”. Em seu movimento 

propulsor, o conceito também se autogera, ou, mais especificamente, atualiza os três 

momentos de sua totalidade especulativo-subjetiva. Estes três momentos se explicitam, 

ou vêm à luz, definitivamente, na “Lógica Subjetiva”; mais propriamente, aqui na 

“Doutrina do Conceito”. Em seu movimento de princípio e motor do método, o conceito 

atua teleologicamente e põe, por si mesmo e através de si mesmo, todas as determinações 

categoriais. Mas, é, com efeito, aqui na “Doutrina do Conceito” que podemos vislumbrar 

mais profundamente como se configura este movimento de autodeterminação livre na 

interioridade absoluta do conceito lógico como universalidade, particularidade e 

singularidade. 

                                                           
273 Ver a minha abordagem deste argumento de Fichte no tópico 1.5.1 do Capítulo 1.  
274 “A finitude do ser-aí (Dasein) e seu perecimento na infinitude”.  
275 Klaus Vieweg em sua obra O Pensamento da Liberdade. Linhas Fundamentais da Filosofia do Direito 

de Hegel, afirma que neste parágrafo 6, encontramos “o impulso fundamental da crítica ao modelo 

filosófico transcendental, especialmente à primeira Doutrina da Ciência de Fichte” (Vieweg, 2019, p. 70).  
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Assim, prosseguindo em minha análise dos três momentos constituintes da 

totalidade especulativo-subjetiva do conceito, volto meu olhar agora para a especificidade 

do momento da particularidade. Cumpre salientar que no momento específico da 

determinação da particularidade, o conceito se encontra no âmbito da diferença, ou 

melhor, da autodiferença. Neste momento, temos, pois, tanto a universalidade, quanto a 

particularidade e, por conseguinte, do ponto de vista da determinação da particularidade 

– e somente assim – o universal pode ser considerado agora como um momento 

determinado e particular. Aqui temos, portanto, a duplicidade do conceito: enquanto 

universal e enquanto particular. Convém lembrar mais uma vez, como mostrei no início 

deste tópico, que, segundo Hegel, cada momento do conceito “é tanto o conceito inteiro, 

quanto o conceito determinado e enquanto uma determinação do conceito” (Hegel, CL 

III, p. 65; o grifo é meu). Desse modo, analisar a estrutura do conceito a partir da 

determinação da particularidade é vislumbrar cada um dos momentos do conceito como 

determinados, ou seja, como diferenças próprias ao conceito. Mas, o interessante de se 

notar é que, para Hegel, mesmo o momento da particularidade, ou da diferença, supõe a 

unidade, pois que o conceito é a totalidade e unidade absoluta. Dessa maneira, afirma 

Hegel: “No modo em que a diferença se mostra aqui, ela é no seu conceito e, com isso, 

na sua verdade. Toda diferença anterior tem essa unidade no conceito” (Hegel, CL III, p. 

72). Ou seja, toda diferença anterior pertinente às Doutrinas do “Ser” e da “Essência” 

encontra sua verdadeira significação aqui no momento da particularidade do conceito276.  

Analisando o conceito pela lente da determinação da particularidade, temos a 

situação de uma determinidade frente à outra. Assim, o conceito se diferencia 

internamente e volta-se negativamente para sua unidade. Nesta relação interna de 

diferença, temos, segundo Hegel, a clássica relação entre forma e conteúdo.  

 

O particular tem a universalidade dentro dele mesmo como sua 

essência; mas, na medida em que a determinidade da diferença está 

posta e, através disso, tem um ser, ela é forma no mesmo, e a 

determinidade enquanto tal é o conteúdo. A universalidade se torna 

forma na medida em que a diferença é como o essencial, assim como, 

ao contrário, no puramente universal, a diferença é apenas enquanto 

negatividade absoluta, não enquanto diferença que está posta como tal 

(Hegel, CL III, p. 74).   

 

 

                                                           
276 “O todo e as partes, a causa e o efeito etc., por exemplo, ainda não são diversos que estariam 

determinados como particularidades um frente ao outro, porque em si, certamente, constituem um conceito, 

mas sua unidade ainda não alcançou a forma da universalidade; assim também a diferença que está nessas 

relações ainda não tem a forma de que ela é uma determinidade. Causa e efeito, por exemplo, não são dois 

conceitos diversos, mas apenas um conceito determinado, e a causalidade, como todo conceito, é um 

conceito simples” (Hegel, CL III, p. 73).      
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Como podemos observar nesta passagem, a universalidade do conceito é vista 

como forma apenas quando o momento da particularidade é elevado como o momento 

essencial do conceito. Neste aspecto da autorrelação conceitual, a particularidade se 

mostra como conteúdo interno ao conceito e ocorre, assim, uma automediação entre 

universalidade, como forma, e particularidade, como conteúdo. Podemos pensar nesta 

estrutura de autorrelação para refletirmos acerca do conceito de eu, ou mesmo do conceito 

de vontade, tal como Hegel trata na Introdução da Filosofia do Direito. Assim, a 

universalidade corresponde à forma de autodeterminação do eu; contudo, como neste caso 

a forma é isolada do conteúdo, trata-se, inicialmente, apenas da possibilidade do eu em 

se autodeterminar. Enquanto possibilidade, o eu se põe como indeterminado, ou como 

carente de determinação, e não se liga a nenhuma determinação particular, ou conteúdo 

específico. 

 

A vontade contém o elemento da pura reflexão do eu em si, na qual se 

encontram suprimidas toda limitação, todo conteúdo dado e 

determinado, quer ele provenha da natureza, das necessidades, das 

inclinações, dos desejos ou de qualquer outra origem que seja. É a 

infinidade sem limites da abstração ou da universalidade absoluta, o 

puro pensamento de si mesmo (Hegel, FD, § 5).  

 

 Neste momento puramente formal do eu, ou da vontade, pode-se permanecer na 

pura universalidade e negatividade do não querer, ou da ausência do conteúdo mental 

para o eu pensante. Nisso consiste a possibilidade do eu de se abstrair de tudo e de tomar 

a figura, por exemplo, da pura contemplação dos hindus, que procuram se abster de 

qualquer querer determinado277.  

No entanto, este tipo de configuração interna da subjetividade, como puramente 

abstrata e formal, ou como a pura possibilidade e negatividade da vontade, é apenas 

parcial, ou seja, não configura, para Hegel, o eu em sua totalidade absolutamente livre, 

concreta e efetiva. Conforme Hegel, a filosofia do entendimento eleva esta determinação 

abstrata da universalidade como a determinação por excelência da subjetividade e, desse 

modo, vê como um entrave ou uma invasão o elemento da particularidade – tal como 

mostrei mais acima a respeito da crítica de Hegel ao entendimento de Fichte sobre o tema 

(Cf. Hegel, FD, § 6, adendo). E é neste sentido, inclusive, segundo Hegel, que o 

                                                           
277 “Neste elemento da vontade se encontra implicado que eu posso me destacar de tudo, renunciar a todos 

os objetivos, me abstrair de tudo. Unicamente o homem pode tudo abandonar, mesmo a vida: ele pode se 

suicidar. O animal não pode fazer isso: ele permanece sempre negativo, ligado a uma determinação que lhe 

é estranha, à qual ele pode somente se habituar. O homem é o puro pensamento de si mesmo e não é senão 

enquanto ser pensante que o homem tem este poder de se conferir universalidade, quer dizer, de retirar de 

si toda particularidade, toda determinidade” (Hegel, FD, § 5).  
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entendimento acaba compreendendo a relação entre universalidade e particularidade 

como uma relação dual, em que a particularidade é apenas acrescida externamente à 

universalidade e observa as duas, na linguagem de Hegel, como determinidades 

simplesmente justapostas. 

 Além disso, conforme nosso autor, a oposição entre forma e conteúdo é, de modo 

geral, uma oposição utilizada com muita frequência pelo entendimento, que analisa cada 

um destes termos como relacionados apenas por uma conexão exterior, sem observar a 

autorrelação absoluta que é própria da dinâmica de tais categorias (Cf. Hegel, E, v. I, § 

133). Neste contexto, para Hegel, a subjetividade, de modo geral, ou o eu e a vontade, 

tomados mais especificamente, não podem ser compreendidos como um conjunto de 

determinações: a determinação da forma universal, por um lado, e aquela da 

particularidade, como conteúdo, por outro. Este tipo de modelo não concebe a verdadeira 

inter-relação especulativa que se dá no interior da subjetividade, que é, antes, forma 

absoluta no sentido de retirar de si mesma, de modo imanente, suas determinações, ou 

conteúdos. Para Hegel, desse modo, apenas no nível de um entendimento dual, que não 

admite o especulativo, ou o lado positivo da dialética, podemos conceber uma relação de 

oposição no interior do próprio eu no que tange à conexão de sua forma de 

autodeterminação com os seus conteúdos. Assim, na “Doutrina da Essência”, onde Hegel 

trata propriamente da relação entre forma e conteúdo, ele afirma:         

 

Quando há oposição entre forma e conteúdo, é essencial sustentar que 

o conteúdo não é carente-de-forma, mas que tanto tem a forma nele 

mesmo, com a forma lhe é algo exterior. Dá-se a duplicação da forma, 

que uma vez, como refletida-sobre-si, é o conteúdo; e outra vez, como 

não-refletida sobre si, é a existência exterior, indiferente ao conteúdo. 

Em si, está aqui presente a relação absoluta do conteúdo e da forma, a 

saber, o mudar deles um no outro, de modo que o conteúdo não é senão 

o mudar da forma em conteúdo, e a forma não é senão o mudar do 

conteúdo em forma. Esse mudar é uma das determinações mais 

importantes. Mas, posto, ele só o é na relação absoluta (Hegel, E, v. I, 

§ 133; o grifo é meu). 

 

 

A verdadeira compreensão da subjetividade, portanto, para Hegel, passa, friso 

mais uma vez, por uma compreensão da inter-relação mediada e absoluta que ocorre 

internamente ao eu. A relação absoluta que realiza plenamente a inter-conexão entre 

forma e conteúdo e de que fala Hegel na citação acima da “Doutrina da Essência” é, pois, 

precisamente aquela relação que tem lugar no conceito lógico, como subjetividade 

infinita, em que a forma da universalidade não é algo exterior ao conteúdo da 
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particularidade. Antes, o que ocorre é uma automodificação, ou um movimento imanente 

da forma universal em conteúdo particular e vice-versa.  

É tendo em vista esta configuração interna absoluta do conceito que, por 

conseguinte, passo agora, enfim, para a abordagem do terceiro e último momento do 

conceito lógico, que é aquele da singularidade.  

Hegel afirma: 

 

Aqui parte o descaminho pelo qual a abstração sai do caminho do 

conceito e abandona a verdade. Seu universal superior e supremo, ao 

qual ela se eleva, é apenas a superfície que se torna cada vez mais 

desprovida de conteúdo; a singularidade por ela desprezada é a 

profundidade dentro da qual o conceito colhe a si mesmo e está posto 

como conceito (Hegel, CL III, p. 85).  

 

Adentrar no momento da singularidade é chegar a um âmbito nunca conquistado 

pelo entendimento, que concebe a subjetividade em um sentido apenas abstrato. Portanto, 

compreender o momento da singularidade é ter em mente que está se adentrando, segundo 

Hegel, na profundidade infinita do conceito subjetivo absoluto. Isso porque, como 

sabemos, as filosofias do entendimento – e quando falo em “filosofias do entendimento” 

me remeto às filosofias de Kant e de Fichte, quando o assunto é a subjetividade, ou o eu 

e o conceito – tratam o eu como em oposição ao objeto e como também radicado em uma 

oposição interna de sua própria reflexividade com os seus conteúdos mentais. Portanto, o 

momento da singularidade especulativa do conceito subjetivo é um momento por 

excelência hegeliano.  

   Segundo Hegel, a universalidade e a particularidade se mostraram como os 

momentos do devir da singularidade (Cf. Hegel, CL III, p. 85). Todavia, elas já são nelas 

mesmas o conceito em sua totalidade e, nesta medida, elas não passam a algo de outro, 

mas apenas põem, ou atualizam o que já eram em si. Sob este ponto de vista, o universal 

se mostra como a mediação absoluta do conceito, como a sua autorrelação reflexiva e 

negativa que põe a singularidade. Mas, de outro lado, a particularidade também pode ser 

vista como a mediação que liga de modo imanente a universalidade consigo mesma por 

meio de suas determinações e, assim, se torna singularidade. Nesta medida, segundo 

Hegel, “salta aos olhos que cada determinação feita até agora na exposição do conceito 

se dissolveu imediatamente e se perdeu em sua outra” (Hegel, CL III, p. 87). E isso, na 

verdade, corresponde à essência verdadeira do conceito subjetivo, pois que, como 

sabemos, há uma inter-relação profunda e intrincada entre cada um dos momentos. Nesta 

perspectiva, somente um modo de conceber que se fixa nas representações mantém 
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firmemente separados cada um dos momentos do conceito e, além disso, toma a 

singularidade apenas em sua significação não-verdadeira, ou seja, como simples 

propriedade da universalidade.  

Mas, para Hegel, diferentemente: “Na singularidade, aquela relação verdadeira, a 

inseparabilidade das determinações do conceito, está posta; pois, como negação da 

negação, ela contém a oposição das mesmas e, ao mesmo tempo, essa oposição em seu 

fundamento ou em sua unidade, o fato de cada uma ter se juntado com a sua outra” (Hegel, 

CL III, p. 87). Ou seja, para Hegel, o momento da singularidade é precisamente o 

momento que liga universalidade e particularidade não somente externamente, mas 

intrinsecamente, ou seja, como se inter-permeando. A unidade da singularidade não é, 

portanto, uma unidade agregada, mas, um todo vivo. Assim, para Hegel, o entendimento 

não consegue compreender a vida, o espírito, Deus, pois que permanece apenas na 

abstração, sem observar o elemento concreto profundo que existe no conceito. Esta 

definição singularmente concreta do conceito, em Hegel, é o que lhe permite 

compreender, propriamente, estas noções de vida, espírito e Deus em sua riqueza, 

profundidade e natureza dialética, por onde se mostram como universais e, ao mesmo 

tempo, como reais.      

Esta teia intrincada e viva do conceito singular é tratada por Hegel também na 

Introdução da Filosofia do Direito, ao abordar o terceiro e último momento da vontade 

pensante:  

 

Toda consciência de si sabe que ela é universal, que ela é uma 

possibilidade de se abstrair de toda determinação; ela sabe também que 

ela é particular, que ela se apresenta com um conteúdo, um objeto e um 

fim determinados. Estes dois momentos não são, entretanto, senão 

abstrações. O que é concreto e verdadeiro (e tudo o que é verdadeiro, é 

concreto), é a universalidade que tem por oposto o particular, mas um 

particular que, pela reflexão sobre si, é ajustado ao universal. Esta 

unidade é a singularidade, não a singularidade em sua imediatidade 

como unidade ou como ela é na representação, mas a singularidade 

compreendida segundo seu conceito (Enciclopédia das Ciências 

Filosóficas § § 163-165), ou, ainda, esta singularidade não é, 

propriamente falando, senão o próprio conceito (Hegel, FD, § 7).   

 

Como se vê, a singularidade da vontade, ou da autoconsciência, para Hegel, deve 

ser compreendida segundo o conceito de singularidade, tal como ele é tratado na Lógica. 

Ou melhor, diz Hegel, a singularidade é o conceito, mesmo em sua profunda significação 

subjetiva. Hegel continua: 
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Mas, o terceiro momento, o momento verdadeiro e especulativo (e tudo 

o que é verdadeiro, na medida em que é concebido, não pode ser senão 

pensado especulativamente) é aquele em que o entendimento se recusa 

a entrar, ele que precisamente chama o conceito o inconcebível. Provar 

e expor de maneira mais detalhada esta parte central e vital do 

pensamento especulativo, a infinidade como negatividade se 

relacionando a si mesma, esta origem última de toda atividade, de toda 

vida, de toda consciência, é a tarefa da Lógica como filosofia 

puramente especulativa (Hegel, FD, § 7; o grifo é meu).  

 

Aqui nesta passagem, para mim, há significações fortes e decisivas para que eu 

possa finalizar todo o trabalho de análise que empreendi até aqui a fim de conquistar, 

tratando da autogênese do conceito subjetivo, a definição hegeliana da subjetividade 

lógica absoluta. Como vemos, para Hegel, o terceiro momento do eu, ou da 

autoconsciência, ou da vontade mesma, é o terceiro momento do próprio conceito. E este 

é o momento do especulativo e somente assim pode ser apreendido. As filosofias do 

entendimento de Kant e de Fichte não o podem fazê-lo. Cabe à Lógica hegeliana expor, 

de modo imanente, o trabalho do próprio conceito em se autogerar e se mostrar como 

infinidade negativa que se relaciona consigo. Este conceito subjetivo, ademais, em sua 

singularidade, é o princípio de toda a vida e de toda a consciência do espírito, como Hegel 

o diz explicitamente. É por isso que Hegel, na “Ideia”, mais precisamente na “Ideia do 

Conhecer”, retoma a significação profundamente subjetivo-absoluta do conceito e aponta 

para todas as suas concretizações no âmbito da Filosofia do Real, como alma (Seele), 

consciência e vontade pensante, ou eu. A estrutura do conceito, portanto, se atualiza 

teleologicamente, em unidade com a objetividade, em ideia e a ideia absoluta, como o 

ápice de toda a realização do conceito que volta-se para si mesmo, torna-se natureza e 

espírito. O conceito subjetivo lógico continua a propulsionar o desenvolvimento da 

Filosofia do Real, que possui o lógico, como seu elemento imanente constituinte. E o 

conceito subjetivo, ainda, por sua vez, se realiza plenamente na realidade como espírito 

que sabe de si e guarda, em seu interior, a profunda significação especulativa do conceito 

do conceito.      

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Primeiramente gostaria de salientar que empreendi esta busca, reconstruindo o 

caminho genético da noção de subjetividade lógica, pois que meu intuito inicial era tratar 

da subjetividade do espírito no interior da filosofia de Hegel. Assim sendo, mergulhei na 

Lógica a fim de encontrar o fundamento puro do conceito real de sujeito. Mas, a 

profundidade das águas deste oceano lógico é tão imensa que não consegui emergir a fim 

de encontrar a subjetividade do espírito. Isso ficará para outro trabalho.  

Assim sendo, cumpre-me agora destacar as conclusões, ainda que de todo não 

definitivas, às quais cheguei nesta imersão.   

Em linhas gerais, quero destacar que a filosofia de Hegel, embora se 

autodenomine como a filosofia do Idealismo Absoluto, é também, marcadamente, uma 

filosofia da subjetividade. O eu penso instaurado na Modernidade Filosófica com 

Descartes, elevado ao princípio do saber transcendental com Kant e analisado em sua 

estrutura interna com Fichte, foi algo que influenciou profundamente Hegel. Para ele, a 

grande conquista do pensamento desde a Antiguidade Clássica foi este retorno sobre si 

mesmo e a descoberta da dimensão da subjetividade. Todavia, Hegel, como filósofo 

especulativo que é, não poderia deixar de conservar o grande fruto filosófico dos antigos, 

que é o estudo sobre a verdade do ser. Desse modo, a filosofia deveria incorporar em seu 

saber, para Hegel, tanto a dimensão da subjetividade, quanto, é claro, a dimensão da 

objetividade, da verdade do ser.  

Por isso, o modo como Hegel concebe a subjetividade desvia-se, de certa maneira, 

da posição concedida a ela por Kant e por Fichte. Ora, Kant procurou justificar todo o 

processo do conhecimento no eu, como princípio último do saber e Fichte, por sua vez, 

buscou fundamentar a totalidade do sistema da ciência no mesmo. Hegel, contudo, não é 

“partidário” deste ponto de vista kantiano e fichtiano acerca do eu que, para ele, é 

unilateral. Por conseguinte, em linhas gerais, o que Hegel elaborou, partindo de sua leitura 

crítica da obra de Kant, foi uma unificação especulativa entre o eu, como o fundamento 

máximo do saber, com o objeto. Mas, nesta relação, o conceito, como a pura unidade do 

pensamento, para Hegel, é o mesmo que o eu e gera, a partir de si, a objetividade. 

Portanto, em minha visão, como procurei mostrar, o argumento kantiano sobre a 

apercepção pura transcendental, o conceito e o objeto foi fundamental para a elaboração 

de Hegel de sua concepção sobre a subjetividade lógica. Para Hegel, a grande intelecção 

de Kant foi considerar a unidade pura do eu como a unidade do conceito, pois, a partir 
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desta compreensão, o eu pode ser considerado tanto como uma unidade conceitual em si 

mesmo, ou seja, como o puro pensamento que volta a si e se mantém em unidade, tanto 

como aquele que apreende a objetividade em seu interior. Esta concepção, como sabemos, 

é hegeliana e não kantiana – mas, foi partindo de sua interpretação da filosofia de Kant 

que Hegel a produziu.      

Além disso, a tematização de Fichte sobre o estado-de-ação do eu absoluto, em 

que o eu só é porque se põe e só se põe porque é (Cf. Fichte, FDC, § 1, p. 46/ 96), a meu 

ver, também foi muito importante para Hegel construir sua noção de subjetividade lógica, 

dado que esta, para ele, é autoproduzida e não dada prontamente como uma substância, 

ou mesmo como uma estrutura lógica admitida de antemão. No entanto, mais uma vez, 

Hegel insere aqui seu “toque especulativo”, pois concebe não somente esta autogeração 

ativa do eu em sua autorreferencialidade, mas, ainda mais, compreende que este eu é 

absoluto no sentido de ser imanente ao sistema como um todo. Com efeito, como vimos, 

o sistema, para Hegel, não pode partir de princípios determinados – ainda que este 

princípio seja o eu puro. Antes, o sistema deve abarcar em sua totalidade a unidade 

originária entre a subjetividade e a objetividade inscritas no puro elemento do 

pensamento. E, desse modo, para mim, como procurei mostrar, Hegel ampliou e 

aprofundou a noção ativa do eu que se autoproduz, na medida em que este eu produz todo 

o sistema de modo permanente, como o seu princípio gerador e atualizador, como o seu 

motor dialético. Assim, Hegel ultrapassa e muito, claro, a perspectiva de Fichte, segundo 

a qual, o eu é o princípio absoluto da ciência – pois que, para Hegel, isso não pode ser 

admitido. E o que nosso filósofo faz, então, é transformar este eu absoluto e ativo no 

princípio subjetivo e imanente de seu sistema absoluto.  

Desse modo, penso que reconstruir o que denominei de gênese externa do conceito 

hegeliano de subjetividade foi fundamental para compreendermos o contexto histórico-

filosófico a partir do qual Hegel construiu o seu conceito de subjetividade como 

profundamente conceitual e ativo. É muito claro, então, como o próprio Hegel assevera 

(Cf. Hegel, CL III, p. 40-41), que nenhum sistema filosófico pode se opor ou refutar o 

outro de modo unilateral, mas, diferentemente, deve partir de suas assunções e, a partir 

delas, elevar o seu ponto de vista. E, de fato, é assim que Hegel procura se portar 

filosoficamente em relação aos sistemas anteriores ao seu: partindo de uma perspectiva 

de suspensão dos mesmos e não de negação pura e simples.  

Ademais, com base em minhas análises do capítulo 2, pude perceber o forte 

comprometimento de Hegel com a questão da autojustificação do sistema filosófico. Para 

ele, ainda que a conquista do princípio e da dimensão da subjetividade tenham sido o 
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grande ganho da Modernidade Filosófica, não se pode partir deste conceito como o 

fundamento da ciência – como o fez Fichte e, também, em certa medida, Descartes, 

segundo a ordem de suas Meditações. E, mais do que isso, não se pode também partir da 

opinião, ou do arbítrio do filósofo que investiga. Antes, este deveria se despir de todas as 

suas crenças; ou seja, para que o sistema filosófico efetivamente se inicie, deve-se fazê-

lo por uma negatividade imanente, segundo a qual, não se tem nenhuma pressuposição, 

ou conceitos admitidos de antemão. Há uma discussão meta-filosófica aqui, uma 

discussão sobre o sentido último da possibilidade epistemológica da ciência e Hegel 

compreende que a ciência deve se auto-iniciar, ou seja, deve começar a partir do 

automovimento do próprio objeto investigado que é, inicialmente, o mais indeterminado, 

como vimos. Pouco a pouco este objeto vai ganhando traços e conteúdos.  

Analisei esta problemática a fim de destacar que, para Hegel, não somente o 

conceito de subjetividade lógica é autoproduzido, mas o próprio sistema filosófico como 

um todo, o próprio pensamento. De modo que Hegel compreende no âmago de sua 

filosofia uma atividade imanente absoluta que conduz o desenvolvimento de suas 

categorias, sejam elas reais, ou lógicas. Esta atividade imanente e absoluta é o próprio 

conceito lógico que, concebido de modo geral, é o motor que autoproduz o sistema em 

sua objetividade própria – e objetividade aqui significa que os conteúdos categoriais 

envolvidos não são escolhidos, ou conduzidos por um processo subjetivo de pensamento 

externo ao sistema. Este motor do sistema, o conceito lógico, é, contudo, subjetivo; mas, 

mais uma vez repito, trata-se de uma subjetividade imanente ao próprio sistema e, assim, 

mais uma vez, encontramos aqui no âmago da filosofia hegeliana a unidade originária 

entre sujeito e objeto. Em outras palavras: o conceito subjetivo lógico conduz o 

desenvolvimento das categorias em sua objetividade própria; a totalidade deste 

desenvolvimento que engloba a atuação subjetiva do conceito em sua condução das 

categorias objetivamente consideradas é, portanto, o próprio sistema absoluto em sua 

imanência unitária de forma e conteúdo.       

Assim, a análise empreendida por mim no capítulo 2 acerca do método dialético 

de Hegel, da autorreferencialidade da ideia absoluta em sua reflexão final do método e 

conteúdo da Lógica e também acerca da atuação subjetiva do conceito lógico na condução 

deste método, me possibilitou compreender a autogênese formal do conceito de 

subjetividade lógica em Hegel. Para mim, a autogênese do conceito é muito profunda, se 

situa no que denominei de “sub-texto” da Lógica, ou seja, se dá de modo implícito por 

toda a obra, ainda que Hegel tenha explicitado este movimento, ao final, no texto da “Ideia 

Absoluta”. Desse modo, pude compreender que a autogênese da subjetividade se radica, 
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então, em uma autogênese mais fundamental, que é aquela do próprio sistema que se 

inicia do vazio, ou do próprio saber absoluto, que é pensamento que sabe a si e sabe o 

objeto. Há, neste sentido, um télos originário no núcleo da filosofia hegeliana que se 

explicita e se atualiza por meio da atuação do conceito subjetivo que se autopõe, como 

causa de si mesmo, ao autopôr o sistema.  

Por fim, empreendi também um mergulho em determinadas categorias lógicas 

que, a meu ver, são re-contextualizadas posteriormente no interior da estrutura subjetiva 

do conceito, na “Lógica Subjetiva”. Ora, se o desenvolvimento da Lógica é um 

autodesenvolvimento e as categorias se deduzem umas das outras, relacionando 

suspensivamente seus conteúdos – claro, contando com a condução do conceito lógico 

como aquele que impulsiona o movimento dialético – temos, então, que não ocorre 

somente uma autogênese formal, ou metodológica, pela qual o conceito se autopõe ao 

conduzir o método. Mas, ocorre também uma gênese no nível dos conteúdos categoriais. 

Claro, estas gêneses se encontram, formam um todo. Mas, analisei-as separadamente nos 

capítulos 2 e 3. Assim, pude compreender, através das considerações do capítulo 3, que 

o conceito de subjetividade lógica, em Hegel, é um todo especulativo. Ele não é um 

conceito ao modo do “entendimento”, ou seja, um conceito particular que se põe ao lado 

dos outros e que se mostra como um conjunto de características. Antes, internamente, ele 

se autoconstitui e se inter-relaciona especulativamente. O conceito subjetivo é uno; 

porém, como é profundamente autorreferente, ele possui um movimento interno, pelo 

qual relaciona-se negativamente consigo e se mostra, portanto, segundo três aspectos. O 

primeiro destes aspectos é aquele de sua autoposição formal e de sua identidade consigo; 

o segundo, porém, é o voltar-se do conceito para si mesmo, de modo que ele se constitui 

aqui duplamente como conceito que é para o conceito e, somente então, o seu terceiro 

aspecto mostra que, na verdade, trata-se de um só conceito que é profundamente 

autorreferente. Desse modo, cada dimensão da subjetividade do conceito – sua 

universalidade, sua particularidade e sua singularidade – é intrinsecamente mediada pelas 

outras e só se afirma com as outras, compondo a totalidade interior e autorreferente da 

conceitualidade subjetiva. É nisso que consiste, então, a universalidade concreta do 

conceito: uma pura forma universal, capaz de abarcar em si toda e qualquer 

particularidade em sua interioridade e mediar-se com esta particularidade, afirmando-se 

como livre e infinita em sua determinação. Esta definição da natureza da subjetividade 

lógica, entretanto, como pudemos ver no capítulo 3, somente pôde ser conquistada pela 

atualização de categorias lógicas que contribuíram para a sua manifestação.    
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Consequentemente, pude compreender que a Lógica também, por si só, constitui 

um todo que se autorrefere e se inter-relaciona, dado que suas categorias mutuamente se 

pressupõem e se deduzem. Cada uma delas faz parte da teia sistemática viva que é a 

Lógica. Procurei mostrar que a categoria da infinitude, tratada por Hegel ainda no âmbito 

da “Doutrina do Ser” compõe fundamentalmente a relação interna e ideal do conceito 

consigo mesmo. Se a subjetividade hegeliana fosse finita, então o objeto para ela seria 

um limite, algo a ela contraposto e não poderíamos entendê-la, pois, como uma 

universalidade que contém em seu interior a particularidade de modo ideal. Além disso, 

a determinação da reflexão também concerne, como vimos, à profunda circularidade da 

autoconsciência pura, na visão de Hegel, ou ao conceito lógico subjetivo. É da natureza 

mesma da subjetividade este movimento circular de autorreferência, pelo qual o eu se 

produz como si mesmo e, ainda, como eu, compõe o trajeto deste movimento, bem como 

o retorno a si. A autorreflexão absoluta espelha, pois, a natureza circular da subjetividade 

em torno de si mesma e, com isso, aponta para a sua identidade autoconstituinte. O 

movimento da reflexão pode ser entendido, além disso, não somente como pertinente à 

própria natureza do conceito, mas também como radicada no próprio sentido de 

autocomposição da Lógica, que, ao final, pela ideia absoluta, sabe de si mesma e de todo 

o seu percurso que foi conduzido pelo conceito. 

Enfim, pudemos observar a natureza livre do conceito que, por sua própria 

atividade teleológica, põe a objetividade. Tratei desta temática, procurando apontar que a 

determinação fundamental do conceito e que o diferencia das determinações categoriais 

da “Lógica Objetiva”, mais especificamente da relação da necessidade absoluta, é 

precisamente a liberdade, enquanto ‘estar consigo mesmo no outro e pelo outro’. Esta é a 

definição por excelência da subjetividade e da liberdade, para Hegel e ela proveio de um 

movimento imanente a partir da suspensão da subjetividade do conceito em relação à 

necessidade da substância. E algo importante de considerar é que esta definição do 

conceito subjetivo como eminentemente livre nos leva para caminhos novos no interior 

do pensamento de Hegel, quais sejam, os caminhos do espírito, por onde sua liberdade e 

sua vontade pensante põem o mundo da liberdade.  

Termino este trabalho procurando emergir das profundezas oceânicas da Lógica e 

buscando terra firme a fim de vislumbrar um novo começo. O conceito de subjetividade 

lógica, sem dúvida, constitui o fundamento do conceito da subjetividade do espírito, de 

modo que fica claro para mim que, na filosofia hegeliana, para compreendermos um 

conceito, sempre é preciso o olhar de recuo, o olhar para a sua gênese. Assim, ainda que 

meu fim inicial fosse compreender o conceito de espírito subjetivo, sinto-me contemplada 
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em ter operado esse mergulho e ter reconstruído os processos genéticos pelos quais o 

conceito de sujeito na filosofia hegeliana se constitui de modo puro. Admito que este 

mergulho exige “uma força e perícia para mover-se dentro dele” (Cf. Hegel, E, v. I, § 19), 

às quais procurei exercer com disposição. Cabe-me, enfim, agora, dele emergir e desviar-

me a fim de apreciar os seus erros e acertos.   

  

 

E quando o dia chega ao fim ouço os grilos 

e torno-me toda repleta e ininteligível. 

Depois vivo a madrugada azulada que vem 

com o seu bojo cheio de passarinhos – será 

que estou te dando uma idéia do que uma 

pessoa passa em vida? E cada coisa que me 

ocorra eu anoto para fixá-la. Pois quero 

sentir nas mãos o nervo fremente e vivaz do 

já e que me reaja esse nervo como buliçosa 

veia.  

                                          Clarice Lispector  
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