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Georg Frederich Hegel ( 1770 a 1831).  

Alemão 

A forma de pensar do homem seria variável de acordo com o tempo. 

Cada época, cada povo, teria sua própria verdade. 

Espírito Absoluto, que é a síntese final da consciência pura do mundo. 

O movimento histórico é movimento da construção do Espírito; ele se faz 

enquanto a História se faz. 

“tudo que é real é racional e tudo que é racional é real”. 

O nosso pensar é o pensar do ser se fazendo na História. 

A história é a única cadeia de pensamentos, cujos elos se unem segundo 

determinadas regras. Em que geralmente um pensamento novo surge com 

base nos anteriores, e este novo formulado, por sua vez, será inevitavelmente 

contradito por outro. Tem-se uma tensão entre suas formas de pensar opostas, 

que será quebrada quando um terceiro pensamento é formulado, o qual se 

acomoda o que possivelmente havia de melhor em cada um dos dois pontos de 

vista precedentes. Este é o processo que Hegel chamava de evolução 

dialética. 

O processo dialético é formado pela contraposição de uma tese (ideia) a uma 

antítese (ideia contrária à tese), que dá origem a uma síntese (conclusão). 

A primeira, como a Ideia em si, a segunda, como a Ciência da Ideia, enquanto 

a terceira - Filosofia do Espírito, como a ciência da ideia que retoma a si 

http://www.musicartecnologia.com/


 

www.musicartecnologia.com                                                                                                      Página 2 
 

mesma, na forma de autoconsciência. A razão infinita ou Deus contém esses 

três momentos. 

Ligou a ética à história e à política, à medida que afirmava que o agir ético do 

homem precisa concretizar-se dentro de uma determinada sociedade política e 

de um momento histórico variável, dentro dos quais a liberdade teria uma 

existência concreta na organização de um Estado. 

Friedrich Hegel escreveu sobre a filosofia da história, sobre religião e sobre 

estética, dentre outras coisas; é um exemplo de pensador do seu tempo e do 

idealismo alemão. É dele a Fenomenologia do Espírito, a Ciência da Lógica e a 

Filosofia do Direito. Fala sobre o Espírito Absoluto, que é a representação 

divina na História e é o fundador da dialética assumida por vários autores 

contemporâneos. A dialética mencionada por Hegel dá-se da seguinte forma: 

tese – antítese (negação da tese)– síntese (convergência de tese e antítese, 

que forma uma nova tese), ou seja: Assim, o processo de conhecimento, como 

o histórico, é constante e sempre refutável, está sempre em devir, não estático, 

como muitas teorias colocam. 

Após a morte de Hegel, seus alunos se dividiram em: 

• Os hegelianos de direita, os discípulos diretos do filósofo na Universidade de 

Berlim, acreditavam que a série de evoluções dialéticas na história, teorizadas 

por Hegel haviam sido completadas, e que a sociedade da Prússia, como ela 

existia, era a culminação de todo o desenvolvimento social para a época, por 

seu extenso sistema de serviços civis, pelas boas universidades, pela 

industrialização e pela alta taxa de emprego. 

• Os hegelianos de esquerdas ou jovens hegelianos, que interpretaram Hegel 

como um pensador revolucionário, tornando-o um teórico de base para o 

socialismo político. Dentre eles está Karl Marx. 
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 Hegel e a fenomenologia 

 

Reflexões preliminares sobre mundo e sujeito 

Profª. Ana Maria Cabral Gomes Carneiro 

Hegel, na Fenomenologia do Espírito, descreve o saber da experiência que faz 

a consciência, colocando-se contra os critérios de verdade até então 

defendidos pelas correntes empirista e racionalista. A primeira apoiada no 

mundo empírico objetivo, como em Hume, e a segunda na pura razão como 

critério a priori, como em Kant. 

Na Fenomenologia do Espírito, Hegel diz que o começo é o indeterminado 

puro, o universal, o imediato, ou seja, a consciência imediata, o puro ser, 

abstraído de todo conteúdo. Para ele o sujeito não sofre nenhuma determi-

nação a priori. Ele, portanto, começa com o universal sem sujeito, universal 

abstrato, pelo fato de que, só o sujeito pode realizar o universal concreto. 

Hegel afirma que o todo é o Espírito Absoluto. O espírito desce do universal 

através das determinações à singularidade e sobe da singularidade através de 

suas determinações à universalidade. Sendo assim nada tem ser, nem é, 

verdadeiramente conhecido se não está compreendido neste Espírito Absoluto. 

Alfredo Moraes no seu livro A metafísica do Conceito coloca “para Hegel, a 

verdade, na medida em que se manifesta como Espírito absoluto, é, desde o 

começo, o fundamento do conceito ou de todo conhecer efetivo, mas que 

somente se realiza no seu desenvolvimento e, enquanto resultado, implica o 

devir de si mesmo na totalidade de suas figuras e momentos, que perpassa o 

jogo das mediações de suas categorias, para apresentar-se como um saber 

que, na trajetória de sua realização no conceito, se converte num conhecer que 

é ser”.  
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Dizer que uma coisa se apoia no espírito absoluto equivale dizer que per-

manece nele como momento seu, ou seja, o absoluto é realidade viva, por isso 

Hegel disse que a verdadeira substância é o sujeito. 

O começo é o momento mais pobre e mais abstrato, entretanto é a base 

imutável que permanece imanente a todas as determinações exteriores. O ser 

é o nada de determinação. Se o ser tiver determinação deixa de ser o ser para 

ser um ser determinado, no ser determinado está presente o ser e o nada, pois 

toda determinação tem uma negação. 

“O começo da cultura e do esforço para emergir da imediatez da vida subs-

tancial deve consistir sempre em adquirir conhecimentos de princípios e pontos 

de vista, universais. Trata-se inicialmente de um esforço para chegar ao 

pensamento da Coisa em geral e também para defendê-la ou refutá-la com 

razões, captando a plenitude concreta e rica segundo suas determinações, e 

sabendo dar uma informação ordenada e um juízo sério a seu respeito. Mas 

esse começo da cultura deve, desde logo, dar lugar à seriedade da vida plena 

que se adentra na experiência da Coisa mesma. Quando enfim o rigor do 

conceito tiver penetrado na profundeza da Coisa, então tal conhecimento e 

apreciação terão na conversa o lugar que lhes corresponde”.  

A constituição do sujeito é propiciada a partir de determinações advindas da 

cultura, conhecer é saber o que uma coisa é. Para a fenomenologia hegeliana 

o ser é aquilo que se manifesta, portanto, a coisa mesma é uma exigência 

imperativa da sua lógica. Sendo assim, para conhecer é preciso se entregar, se 

abandonar à coisa mesma, não acreditar na existência de uma essência a 

priori, pois, o a priori é um pré-conceito. Ir até a coisa mesma implica na 

construção do conceito, esta, por sua vez, só se dá pela experiência que a 

consciência vivencia em cada relação com o outro. Lembrando que a 

consciência é o meio de conhecimento, mas, é também relação sujeito e 

objeto. A experiência da consciência se inicia a partir da certeza sensível à 

percepção, da percepção ao entendimento, do entendimento a certeza de si, 

até atingir a razão.  
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O todo não pensa a si mesmo, daí que, a consciência buscando a verdade 

levantou a cortina que cobria o objeto e deu de cara consigo mesma, per-

cebendo que o eu é toda verdade, por ser relação e conteúdo da relação. O eu 

só existe como relação, essa é a sua verdade. Admitir a diferença e a 

multiplicidade no mesmo é muito importante para entender a dinâmica do eu 

que Hegel aponta e, que se mostra exatamente o contrario do que era até 

então determinado. Estar consciente é ação, é ato, é relação é 

intencionalidade, portanto, se a consciência é intenção e relação não deve ser 

pensada como algo cristalizado e sim como algo em movimento. O mesmo, 

diferente a cada instante.  

 “O ser aí imediato do espírito – a consciência – tem os dois momentos: o do 

saber e o da objetividade, negativo em relação ao saber.” (HEGEL, 1992, pp.40) 
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