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Agemir Bavaresco; Christian Iber; João Jung 

 Essa obra parte de um compilado de pesquisas realizadas a partir do grupo de 

estudos sobre a obra de Georg Wilhelm Friedrich Hegel que está sediado na Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Sob a coordenação do Professor 

Dr. Agemir Bavaresco (PUCRS), em contato com outros centros de pesquisa 

hegelianos no Brasil e no mundo - representados aqui pelo Professor Dr. Christian Iber 

(Freie Universität Berlin) - este livro sintetiza pensamentos contemporâneos que 

emergem através de uma leitura hermenêutica do texto de Hegel. Aqui, enfatiza-se o 

primeiro volume da Ciência da Lógica, a doutrina do ser. 

 O primeiro capítulo, “O Devir Munthu: uma reflexão aproximada da 

categoria Ser-ai a partir do pensamento Bantu de Ramose” é assinado pelo 

docente moçambicano Álvaro Bô. O trabalho tem como objetivo analisar até que ponto 

a ontologia do muntu no pensamento Bantu aproxima-se à filosofia hegeliana. O 

muntu nos Bantu significa homem ou pessoa, o existente e que não deve ser pensado 

como substância aristotélica, mas uma força que resulta do mu, força vital específica. 

Enquanto o ser-ai que está no devir é resultado da relação dialética do Ser e o Nada; 

uma concretude que provém da alteridade entre o Ser e não-ser. A partir dessa 

comparação emerge o diálogo proposto por Bô. 

 O segundo capítulo, “A Macro-operação de Progressão de Etapa e sua 

Atuação no Início do Processo de Derivação de Conceitos, na Ciência da 

Lógica de Hegel”, que conta com a autoria do Professor Dr. Antônio Carlos da Rocha 

Costa, introduz na Lógica de Hegel a distinção entre micro-operações e macro-

operações lógicas e define a macro-operação lógica de progressão de etapa, com a 

qual se pode modelar formalmente a realização das primeiras etapas do processo de 

derivação de conceitos, no início da Ciência da Lógica. Inicialmente, define-se a noção 

de etapa de derivação de conceito e a estrutura da macro-operação de progressão de 

etapa. Para isso, revisita-se a microrrelação geral de devir e a micro-operação de 

encapsulamento e indica-se as funções que elas têm na estrutura da macro-operação 

de progressão de etapa. Depois, examina-se o modo como a macro-operação de 

progressão de etapa é aplicada às etapas iniciais do processo de derivação de 

https://doi.org/10.36592/9786587424569-0
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conceitos, desde o conceito de Ser em geral até o conceito Finito, explicitando o 

método de desenvolvimento dos primeiros momentos das etapas de progressão. Por 

fim, analisa-se a estrutura da macro-operação de negação da negação em termos de 

progressões de etapa, identificando com base nessa análise a Suprassunção 

Fundadora da Lógica. 

 O terceiro capítulo, “Puro ser: os desafios do início da lógica hegeliana”, 

é um trabalho realizado por Carlos Paim Peralta que tem como objetivo apresentar o 

conceito de ciência pura e o “problema do início” na Ciência da Lógica de Hegel. Busca-

se na Introdução e no capítulo “Com o que precisa ser feito o início da ciência?” os 

meios para se alcançar tal intenção. Além disso, expõe-se diversas interpretações 

oferecidas por importantes comentaristas que colaboraram na clarificação destas 

passagens e na formação de uma leitura coerente do início do sistema hegeliano a 

partir do ser puro. 

 O quarto capítulo, “Leituras da Teoria da Finitude em Hegel”, oriundo da 

parceria entre os professores Agemir Bavaresco e Christian Iber, apresenta a teoria da 

finitude em Hegel, argumentando sobre leituras variadas nessa. O objetivo do texto é 

apresentar essas versões da teoria da finitude problematizando ambas posições. Como 

exemplos, na Lógica do Ser apresenta-se a finitude conforme o entendimento, isto é, a 

contradição do ser aí não resiste à contradição e perece. Isso seria o terminus da 

dialética, a tragédia da tristeza do desaparecimento do ser aí na nulidade. Porém, 

Hegel apresenta a autorreflexividade do finito face a autorreflexidade do infinito que 

juntas na dialeticidade finitude do infinito e infinitude do finito avançam para a 

superação da finitude do entendimento na infinitude da razão. Christian Iber e Michael 

Theunissen fazem uma leitura diferenciada da teoria da finitude. Eles dizem que a 

crítica da finitude de Hegel não faz justiça ao finito. Hegel faria uma dissolução do 

finito no infinito, mas não a suprassunção do finito, que preservaria também o finito. 

O resultado é um texto provocativo e aberto ao pluralismo de leituras da finitude.  

 O quinto capítulo, “A tríade e o papel do nada no início da Ciência da 

Lógica de Hegel”, assinado por Daniel Peres Santos, se preocupa com o intrincado 

problema do iniciar da filosofia, encontrada na obra de Hegel, o qual exige uma 

dedicação atenta a cada momento lógico, exposto por ele, principalmente encontrados 

nas obras intituladas, Ciência da Lógica e Enciclopédia das Ciências Filosóficas. Com 

isso, o seguinte trabalho tem como objetivo o esclarecimento da densa exibição do 

início da ciência de Hegel. Para esse fim, inicia-se com uma breve contextualização da 
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temática do Anfang no pensamento do autor. Após isso, adentra-se no 

acompanhamento da apresentação das etapas do início da lógica hegeliana, atentando-

se às peculiaridades de cada categoria inicial. Volta-se a atenção primeiramente ao ser 

e sua formulação, logo depois, o compara ao nada e sua respectiva definição. Após a 

inauguração da dupla de categorias iniciadoras, elucidam-se os problemas lógicos 

ocasionados por ambos, assim, introduzindo mais uma categoria inicial, o devir. Com 

a tríade já exposta, solidifica-se uma base de argumentação a qual se destina ao 

esclarecimento dos instantes lógicos, ressaltando a igual relevância do tratamento da 

figura do nada. Aponta-se posicionamentos quanto à problemática de qual pode ser 

considerado o verdadeiro elemento inicial. Por fim, reitera-se o papel do devir, agora 

mais bem compreendido, devido aos resultados alcançados pela explanação do nada 

puro e do ser puro. 

 O sexto capítulo, “A Intersubjetividade como Fundamento do Estado 

de Direito em Hegel”, escrito por Maurício Dal Castel, se coloca diante da tese 

hegeliana de concepção do Direito como uma manifestação do Espírito objetivo dos 

homens. O problema trabalhado é a demonstração da proposta do autor como 

fundamento do Estado de Direito calcado na intersubjetividade. O presente artigo tem 

por objetivo, portanto, identificar na noção hegeliana de Direito como Espírito objetivo 

o fundamento do Estado de Direito na intersubjetividade, ou seja, na conjunção do 

Espírito subjetivo dos indivíduos em uma consciência comum. Essa constituiria a base 

para a construção de uma sociedade fundamentada no império do Direito e da 

legalidade, a partir da autonomia individual, nos termos em que posta por Kant e, 

posteriormente, Hegel, como fundamento da liberdade e do próprio Direito. Dessa 

forma, a pesquisa aborda as noções de autonomia, Espírito subjetivo e objetivo, e a 

forma como estes conceitos, conjuntamente, fundamentam o Estado de Direito na 

obra hegeliana. 

 O sétimo capítulo, “Hegel e a Segunda Antinomia de Kant”, com a autoria 

de Saulo Freire Landgraf, aborda a crítica da Ciência da Lógica de Hegel à segunda 

antinomia de Kant, exposta na Crítica da Razão Pura. Para isso, trata principalmente 

da primeira parte da Ciência da Lógica – a Doutrina do Ser. Para Kant, as quatro 

principais classes de categorias – quantidade, qualidade, relação e modalidade – vão 

dar origem às quatro antinomias da razão pura. A segunda antinomia refere-se à 

divisibilidade infinita ou finita da matéria. Hegel propõe que, na determinidade do ser, 

a qualidade deve preceder à quantidade. Considerando a filosofia hegeliana e a 
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determinação do ser aí, surge a possibilidade da resolução à segunda antinomia, pela 

determinação da quantidade. 

 Desse modo, a obra se mostra organizada em sete diferentes capítulos, 

dispostos tanto a comentar os escritos hegelianos como a vislumbrar possibilidades 

filosóficas a partir destes. Com um impulso também interdisciplinar, percebe-se ao 

longo dos capítulos um diálogo entre campos como a filosofia, antropologia, direito, 

entre outros. Assim, evidencia-se a relevância da filosofia hegeliana e suas capacidades 

ao pensamento no século XXI. 

 Desejamos a todos uma ótima leitura! 

 

 Dos organizadores:  

Agemir Bavaresco 

Christian Iber 

João Jung. 



 

 1. O DEVIR MUNTHU: UMA REFLEXÃO APROXIMADA DA 

CATEGORIA SER-AI A PARTIR DO PENSAMENTO BANTU DE RAMOSE1 

 

 

https://doi.org/10.36592/9786587424569-1  

 
Álvaro Veloso Francisco Bô2     

 
                                                   

Resumo 

O presente trabalho, tem como objetivo analisar até que ponto a ontologia do muntu 

no pensamento Bantu aproxima-se à filosofia hegeliana para aferirmos uma 

influência. O muntu nos Bantu significa homem ou pessoa, o existente e que não deve 

ser pensado como substância aristotélica, mas uma força que resulta do mu, força vital 

específica. Enquanto o ser-ai que está no devir é resultado da relação dialética do Ser 

e o Nada; uma concretude que provém da alteridade entre o Ser e não-ser. Entendemos 

Devir muntu como ser-sendo, uma realidade que num movimento de desdobramento 

constante com outros entes na natureza, promovendo a manutenção da vida, da qual 

ubuntu faz parte. No ubuntu não há ideia de contradição, nem das deslocações dos 

momentos; nele, o muntu se autoconfigura na matéria e no espírito, por isso é uma 

unidade concreta. 

Palavras-chave: categoria; ontologia; bantu; muntu; relação. 

  

Introdução 

 

O Devir Muntu que pretendemos apresentar no contexto da ontologia Bantu em 

Ramose, muntu é como um organismo de unicidade do existente umuuma força vital 

específica com ntu realidade comum a todos os seres, como uma incerteza 

fundamental. E nesse desdobramento na incerteza, ele busca o entendimento a partir 

da relação com a natureza. 

                                                     
1Mogobe Bernard Ramose (Sul Africano) é professor de filosofia da Universidade da África do Sul 
– Unisa e diretor do Centro de Aprendizagem Regional da Unisa, em Adis Abeba, na Etiópia. Doutor em 
filosofia pela Katholieke Universiteit Leuven, da Bélgica, desenvolve sua pesquisa nos campos da 
filosofia africana e da filosofia da política, direito e relações internacionais. Trabalhou na Universidade 
do Zimbábue e de Venda, na África, assim como na Tilburgh University, na Holanda. É autor, dentre 
outros, de African philosophy through ubuntu (Mond Books, 1999). 
2 Docente da Universidade Licungo – Moçambique e Doutorando em Filosofia pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul – Brasil. E-mail: alboju3@mail.com 
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Ao analisar até onde a ontologia do muntu no pensamento Bantu aproxima-se 

à filosofia ocidental hegeliana, colocaremos o muntu por um lado e o devir hegeliano 

que é unidade da relação do Ser e nada. O muntu como uma categoria do pensamento 

africano é abordado particularmente na região centro e sul da África, e deve ser 

analisado analogicamente a partir do idealismo objetivo de Hegel, que defende o ser 

ideal como princípio do ser real, ou o ser natural é determinado por algo ideal. 

O muntu no pensamento bantu significa homem ou pessoa, o existente, que não 

deve ser pensado como substância Aristotélica, mas uma força resultante da 

participação na “força vital” ou universal, o Um. O muntu é unidade do mu – prefixo 

determinativo da qualidade (tudo que possui matéria, corpo, objeto) e ntu que é 

(princípio da existência de tudo, o elemento comum a todos entes). Hegel (2016) traz 

a idéia do Ser como “indeterminado; ser é livre da determinidade frente à essência” 

(HEGEL, 2016, p.83).  O ser que é igual apenas a si mesmo. 

Se o devir é unidade do ser e nada; O muntu é resultado da relação do mu e ntu; 

o nada e mu não são equivalentes, porque o mu é uma modalidade mais especifica; não 

é o nada ou puro nada, o vazio.  Iber (2017) afirma que “o nada tão pouco se deixa 

determinar como o ser puro e se mostra como o próprio intuir ou pensar vazio” (IBER, 

2017, p.33); Mais queremos nos concentrar no existente, o ser-aí que é resultado do 

devir; O muntu é uma manifestação concreta e específica do mu; o muntu é uma 

entidade específica que estende-se numa empreitada de investigar o ser, a experiência, 

conhecimento e verdade. Portanto, o ntu e o ser de Hegel não equivalem o mesmo. 

Cada categoria (muntu, kintu, hantu e kuntu) tem um ntu, uma determinada 

qualidade; mesmo ele estando em tudo, não se equipara com Deus.Para Hegel o Ser é 

puro, indeterminado, que possui uma existência abstrata; para Ramose (1999) “ntu é 

um ponto no qual a existência assume uma forma concreta ou um modo de ser no 

processo contínuo de desdobramento” (RAMOSE, 1999, p. 2). Nesta diferença de 

categorias surge a seguinte questão de pesquisa: o muntu apresentado por Ramose 

como uma categoria ontológica se manifesta como devir hegeliano? 

Para a operacionalização desta questão de partida, recorremos ao método qualitativo 

com seu enfoque no levantamento bibliográfico e seguido do método hermenêutico. 

Como roteiro deste ensaio, partiremos da categoria do muntu em Ramose; 

seguido do muntu como sujeito ordenador; passando a falar do lugar do muntu na 

ontologia Bantu e o duplo sentido do devir; ao trazer a relação entre o muntu de 
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Ramose e Hegel temos que ser cuidadosos para não cairmos na falácia de comparação 

epistemológica e finalmente apresentaremos as considerações finais. Este trabalho foi 

realizado à luz da ontologia que Hegel discute na Doutrina do ser na ciência da lógica. 

E por ser um dos filósofos que mais influenciou o mundo no Séc. XIX e XX com seu 

pensamento, aventuramos em perceber se o pensamento africano e seus filósofos 

tiveram a mesma influência ou corelação ontológica na colocação dos conceitos 

discutidos. 

 

1 Categoria do muntu em Ramose 

 

Na África Meridional, pesquisas mais recentes comprovam que os Khoi – Khoi 

são os mais antigos povos da região. Por volta de 1100 d.c teve início a idade média do 

ferro, ligada a expansão Bantu na região, na qual tudo indica, foi realizada em 

pequenos grupos (GIROTO, 1999, p.29). 

Esses pequenos grupos denominados: sotho, tswanas, ngunis, shonas resultam 

da grande comunidade Bantu. Esta é a região que tem relação com o nosso estudo, por 

se situar o Império do Grande Zimbábwe a região de Monomotapa, que atualmente é 

chamada República do Zimbábwe onde se encontram as raízes ontológicas do Ramose.  

Partindo da idéia de categoria, nos remete aos conceitos gerais, que exprimem 

diversas relações estabelecidas entre idéias ou fatos, como forma de organizar os dados 

do entendimento ou da representação. As categorias nesse âmbito são classificações 

básicas que determinam à nossa maneira como pensamos e expressamos o mundo. 

Na Filosofia Africana Bantu as categorias são conceitos que permitem 

compreender a cosmovisão ontológica do mundo. 

 

Ontologicamente, o Ser é a manifestação da multiplicidade e da diversidade dos 

entes. Essa é a pluriversalidade do ser, sempre presente. Para que essa condição 

existencial dos entes faça sentido, eles são identificados e determinados a partir de 

particularidades específicas. Assim, a particularidade assume uma posição 

primária a partir da qual o ser é concebido (RAMOSE, 2011, p. 10) 

 

Ontologia desde o século XVII teve o argumento de que deve conter coisas 

simples, seres necessários e coisas não extensas; e o Ser na sua múltipla manifestação 

resulta uma diversidade dos entes. Dentre os vários entes, a ontologia bantu fala da 
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categoria Muntu. Esta categoria resulta da palavra “Bantu, que significa matriz 

linguística de um povo”, que deriva da formação linguística do prefixo Ba que é o plural 

de mu, com o radical Ntu. Daí surge a comunidade linguística Bantu  e que dentro da 

tal comunidade está contido o singular Muntu – indivíduo ou pessoa; o ente existente 

muntu é diferente do Ntu, que significa força vital3concreta ou existência concreta.  

Ramose tem uma maneira semelhante de apresentar a estrutura ontológica 

Bantu onde inclui a palavra Ubuntu. 

 

Ubu evoca a ideia da existência, em geral. Abrindo-se à existência antes de 

manifestar a si mesmo na forma concreta ou no modo de existência de uma 

entidade particular. Ubu é sempre orientado para um ntu. Em um nível ontológico, 

isto não é uma separação e divisão estrita e literal entre ubu e ntu. Ubu e ntu não 

são radicalmente separáveis e realidades irreconciliavelmente opostas. Pelo 

contrário, são mutualmente fundadas no sentido em que são dois aspectos da 

existência como uma unicidade e inteireza indivisível. Portanto, ubu-ntu é uma 

categoria ontológica e epistemológica no pensamento africano dos povos de 

línguas bantas. É a indivisível unicidade e inteireza da epistemologia e ontologia. 

Ubu é geralmente entendido como a existência e pode ser dito como uma ontologia 

distinta. Enquanto ntu é um ponto no qual a existência assume uma forma 

concreta ou um modo de ser no processo contínuo de desdobramento, que pode 

ser epistemologicamente distinto (RAMOSE, 1999, p.2). 

 

O mu participa uma modalidade ontológica idêntica com a palavra ubu. 

Enquanto a abrangência de ubu é geralmente ampla incluindo a sua força vital, o mu 

tem a disposição de ser mais específica e um grau menor de força vital. Colocando o 

mu junto com ntu então, mu resulta em muntu ou umuntu que varia de acordo com o 

Clã do grupo linguístico Banta. Muntu é a manifestação do homo loquens, “porque a 

linguagem é a morada do ser” (HIEDEGGER, 2003, p.16), que é simultaneamente um 

homo sapiens.  

Muntu portanto é uma manifestação concreta e específica do mu; é um 

movimento do geral para o particular concreto. Muntu é um ente específico que se abre 

a conduzir uma investigação ao ser, experiência, conhecimento e verdade; por isso é 

um ente loquens e sapiens.  

                                                     
3.Força Vital é uma realidade indefinível por excesso de extensão. Falar de força vital equivale o Ser ou 
Deus; ela é tudo; é o que todas as criaturas/entes contêm. 
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Ubu e mu sendo análogos, o ubu pode ser considerado como vir a ser e isto 

obviamente alude uma ideia de movimento. “Ntu pode ser interpretado como 

existindo temporalmente. Neste sentido, ntu é um nome. A indivisível unicidade e 

inteireza de ubu-ntu significa, por essa razão, que ubuntu é um nome verbal” 

(RAMOSE, 1999, p.2). 

Emprestando os conceitos da Filosofia ocidental, no que se refere a ciência da 

lógica, assim como a linguagem e ontologia, percebemos que o raciocínio coreto é 

expresso na linguagem que afirma ou nega uma coisa, e dizer algo sobre o mundo. Sem 

a fala do muntu, ubu é condenado a um inflexível silêncio. A idéia do muntu é, assim, 

apoiado em volta deste elemento geral, que é orientado decisivamente para o ubu. 

Ramose afirma que, “ubu como um ser generalizado e amplo é marcado pela 

incerteza. Isto porque é por definição movimento envolvendo a possibilidade 

desdobramento infinito e manifestação concreta para uma multiplicidade de formas e 

organismos” (IBID, p.10). Enquanto para muntu é como um organismo na unicidade 

do existente como uma incerteza fundamental.  E nesse desdobramento na incerteza, 

ele busca o entendimento da relação. É nesta relação que Ramose conhecendo as 

categorias de Tempels (1945) e Kagame (2013) [Muntu, Kintu, Hantu e Kuntu], ele 

introduz nomuntu a subcategorias em três dimensões interrelacionadas, 

nomeadamente: 

 

 A primeira é a dimensão da vivência do muntu - que torna possível o discurso 

e o conhecimento de ser;  

 A segunda dimensão é a dos seres que partiram do mundo dos vivos através da 

morte. Compreende-se, portanto, que a morte interrompe existência do muntu 

apenas no que refere ao concreto, do corpo e na vida cotidiana, como nós a 

conhecemos. Mas acredita-se que a morte não interrompe completamente a vida 

desses entes que partiram. Com isso, eles são acreditados para continuarem a viver 

em um mundo desconhecido. Nesta crença, os falecidos são chamados de mortos-

vivos. O morto-vivo continua a viver apesar de sua saída do mundo dos vivos. 

Nesse sentido, os ancestrais são imortais; 

 A terceira dimensão é dos que estão por nascer. Estes são os seres do futuro. É 

a empreitada dos vivos para fazer com que os entes que estão por nascer torne uma 

certeza (Cfr. IBID, p.10-11). 
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Portanto, o muntu sendo existente, ao estabelecer uma relação triádica entre os 

mortos, os vivos e os que estão por nascer trazem um fortalecimento à comunidade e 

ao indivíduo.   

Os Bantu possuem uma visão do mundo e tem o muntu como centro de 

interesse, que possui um grau de força vital relativamente superior em relação a outros 

entes, contém inteligência e vontade, criador de valores e sujeito de transformação. A 

sua visão antropocêntrica permeia todos os setores da vida terrena e pós-morte. Por 

isso, “sua plenitude de ser consiste em sua participação em maior ou menor grau na 

força de Deus” (KUNU, 2019, p.47), que Ramose de igual modo acrescenta que muntu  

é criador por Mwari ou  Musiki que possui a força suprema. 

 

1.1 O muntu como sujeito ordenador  

 

A categoria muntu nessa sessão, compreende aos vivos assim como os defuntos 

(Mudzimus). Muntu é portanto, uma “força dotada de inteligência” ou, melhor, força 

de uma essência tal que é apta para “dominar”, criar valores e transformar a natureza 

(os Bintus), e isso lhe coloca numa posição privilegiada em relação aos outros entes. 

Posição avantajada que é resultado de loquens e sapiens que ele é. E ainda, é na relação 

que ele se distingue dos demais, colocando se como um agente ordenador. 

É pela natureza sapiens que o muntu possui conhecimento através da inteligência 

ativa.  

A inteligência ativa nas culturas bantu é pensada como tendo duas formas distintas 

de manifestação, a prática e a habitual. Na inteligência prática, estão agrupados os 

atos de compreensão dos sentidos das coisas, os aprendizados rápidos, do 

desvendar de segredos e da sagacidade e da esperteza. A inteligência da habilidade 

contém os atos de conhecimento sedimentado, as habilidades aprendidas e 

aperfeiçoadas (CUNHA, 2010, p.10-11). 

 

 A existência de inteligência no muntu lhe garante a possibilidade de 

compreender e interpretar tudo no cosmos. Observando a natureza ele percebe que os 

Kintu não tendo inteligência ficam à disposição dos muntus para favorecer a vida. A 

forma como utiliza a força vital dos Kintu faz com que ative sua inteligência para 

desenvolver mais habilidades e garantir harmonia na natureza. 
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É somente pela inteligência prática de um muntu que operam as transformações 

nos Bintu (plural de Kintu – coisa) em outras realidades, para o seu usufruto. 

“O universo criado pelo povo Bantu está centrado na força humana, pois tudo 

no universo é compreendido apenas em relação ao homem. Nessa perspectiva, 

percebemos que na ontologia Bantu, como em outras visões de mundo africanas, o 

cosmos é antropocêntrico” (KUNU, 2019, p.13). Essa criação lógico-ontológica permite 

o muntu na sua relação com cosmos construir uma epistemologia para entendê-lo. 

Como diz Blackburn (1997),  

 

o caráter majestoso retratado no livro IV da Ética a Nicômaco de Aristóteles [de 

que], o homem magnânimo goza de uma posição distinta, merece o melhor(...) é 

perfeitamente virtuoso, satisfaz-se ao conferir benefícios, mas sente-se 

envergonhado ao recebê-lo(...). A combinação envolve um orgulho apropriado, ou 

grandeza de alma (BLACKBURN, 2017, p.186). 

 

A lógica do muntu é distinta da idéia de fluidez em sua natureza. Isto é, a lógica 

da preservação do ente como uma unicidade. Desta feita, é contra a desordem do ser 

através do entendimento. A natureza do movimento do muntu, contrariamente de 

fixidez, sustenta uma ampla e reconhecida visão de um universo holístico. Isso faz nos 

entender que compreendemos o mundo num todo ordenado; o existente, os mortos-

vivo, os que estão por nascer, os animais e plantas, os “inanimados” etc., todos estão 

unidos em torno do muntu. 

Além da idéia do universo holístico nos Bantu Ramose (1999) sugere que, 

 

o termo holonicidade pode ser usado. É apropriado como forma de falar 

diretamente contra a fragmentação do ser, especialmente através da linguagem e 

define a filosofia africana como um entendimento do ser como uma unicidade. 

Epistemologicamente, ser é concebido como um movimento perpétuo e universal 

de compartilhamento e intercâmbio das forças da vida (RAMOSE, 1999, p.7). 

 

O muntu é um agente que em toda sua atividade visa a preservação do cosmos 

e o que nela contém, a organização social e política da comunidade (ubuntu), com vista 

a encontrar um equilíbrio ou harmonia entre o passado (como fonte da força vital) e 

presente, um fluir dos eventos e da existência. Os africanos em geral e os bantu de 

modo particular são perseverantes em busca de harmonia em todas as esferas da vida, 
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distanciando se do caos. “Por esta razão, é imperativo que o líder da comunidade, 

juntamente com os anciãos da comunidade, deve ter boas relações com os seus mortos-

viventes. Isto diz respeito a compreensão ubuntu da harmonia cósmica” (IBID, p. 11). 

Portanto, estabelecer a justiça na comunidade bantu como garante da ordem na mesma 

é fundamental na filosofia ubuntu. O muntu não deve somente dar paz como forma de negar 

a luta entre os diferentes elementos que compõem um conjunto de categorias ontológicas, mas 

também a justiça para não quebrar a ordem cósmica da qual ele é o garante. 

 

1.2 O lugar do muntu na ontologia Bantu 

 

O muntu goza de uma posição importante na ontologia Bantu; ele se encontra 

no ‘centro’ do universo e num “campo de uma relação” (BLACKBURN, 2014, p.341), 

mais sem descurar a comunidade como seu espaço privilegiado. A idéia de que o lugar 

do muntu é o centro do universo, Ramose reage dizendo que, “o ser humano – é o 

centro do universo, esta idéia é, no entanto, questionável, porque, em toda 

probabilidade, o universo não tem nenhum centro” (RAMOSE, 1999, p.5). Estando na 

comunidade, mais não no centro dela, o seu lugar se determina pela atividade que 

realiza na preservação e organização social e política da comunidade. 

Sobre o espaço é sempre colocada a questão clássica, se o espaço é real ou é um 

tipo de construção mental? Ele não é um artefato próprio do nosso tipo de percepção 

e pensamento? O espaço é um substantivo ou puramente relacional? 

Procurando responder as questões, Blackburn (2014) na terceira assevera que, 

“segundo o substantivismo, o espaço é algo objetivo que engloba os pontos ou regiões 

em que as coisas se relacionam. A essa tese opõe-se o relacionismo, que afirma que a 

única coisa que há de real no espaço são as relações espaciais (e temporais) que 

ocorrem entre os objetos físicos” (BLACKBURN, 1997, p.122).  A segunda tese vai de 

acordo ao pensamento Bantu de que o lugar se determina com relação a um tempo. Os 

pontos no espaço e tempo são designados de acontecimentos, e o muntu é um dos 

sujeitos da ação desses pontos no espaço, num determinado tempo. O Bantu 

respondendo a pergunta acima colocada, compreende o lugar como existente, real e 

não como uma construção mental ou um conceito lógico. O lugar do muntu é na 

comunidade onde ele acredita na relação de solidariedade de vários grupos, dos quais 

o grupo humano (bantus) de que é mais responsável, é fulcral para a sobrevivência das 

comunidades africanas. É no espaço comunitário onde o muntu se desenvolve e 
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realiza-se humanamente. Um bantu não é um indivíduo grosseiro, mas uma pessoa 

que vive num lugar comum (entre os vivos e vivos-mortos, animais e plantas), e que 

na posição de mais inteligente na comunidade, deve garantir uma relação harmoniosa. 

Em um ambiente hostil, é apenas por meio dessa solidariedade comunitária que os 

momentos de fome, o isolamento, a privação, a pobreza e quaisquer desafios 

emergentes podem ser sobrevividos, por causa da cooperação, cuidado e partilha 

fraterna da comunidade. A questão da comunidade Bantu, Ramose faz referência de 

Ubuntu que “é um estado de ser e não um sistema” (RAMOSE, 1999, p.51); um ser que 

inclui movimento na sua existência. 

Vivência na filosofia Ubuntu possibilita uma cultura na qual os indivíduos 

apregoam dignidade, reciprocidade, compaixão, humanismo e mutualidade com a 

intenção de edificar e conservarnos espaços comunitários uma justiça. Estas palavras 

dão ao muntu uma atitude ética imbricada com valores culturais, a qual denominamos 

de ética ubuntu; Ramose afirma que “ubuntu é a quinta categoria básica da filosofia 

africana. É a categoria ética normativa que prescreve e, portanto, deve permear a 

relação entre muntu, kintu, hantu, e Kuntu” (RAMOSE, 2002, p.324). Esta quinta 

categoria ao relacionar se com as quatro anteriores permitem que o ser no contexto de 

ubuntu não se torne um ‘acabado’, mas um ser – sendo, em movimento contínuo. 

Consumado o movimento do ser – sendo e avaliando o seu caráter criativo 

enquanto agente transformador do espaço, uma condição prática de sua existência 

material e de sua consciência, jamais perderá o seu centro e melhora cada vez mais a 

sua humanidade. 

E uma vez que o sujeito derivado desse movimento consiste num sujeito 

corporificado, a intersubjetividade [ umunto ngumuntu ngabantu]4comparece 

sempre como corporeidade. A intersubjetividade no  muntu não se dá, assim, como 

mera manifestação tética do espírito coletivo, ela conjetura como condição a produção 

social e a consequente modificação da comunidade. 

Na comunidade cada muntu, cada indivíduo, leva a potencialidade de alcançar 

uma argúcia própria acerca de um fenômeno cósmico qualquer, o lugar, na qualidade 

de um meio agregador de todos os fenômenos (resultado de seu poder de agregação 

                                                     
4 Um aforismo Zulu que enfatiza a intersubjetividade: pessoa se torna homem na relação com outros 
homens. 
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intersubjetiva) (Cfr. LIMA, 2014, p.14), passa a ser o ponto fulcral comum a cada um 

dos entes.  

Portanto, o lugar é o ponto principal de interação a partir da experiência 

intersubjetiva se efetiva. O muntu é sujeito quando participa com outros seres. 

 

2 O Duplo sentido do devir 

 

O mundo cotidiano dos lugares e coisas que percebemos, por onde nos 

movemos e sobre o qual agimos está em constante transformação; ele é exterior a 

nossa mente por um lado e por outro, temos o mesmo a partir da experiência imediata. 

Nisso, observamos dois mundos que muntu concebe como devir ou ser-vir-sendo. 

O movimento fenomenológico-transcendental que o muntu realiza na natureza 

enquanto existente, que consiste em ligar se ao passado – considerando os mortos-

vivo – o presente e estender um horizonte para o além, nos entes que estão por nascer, 

mostra que a vida do Bantu é um fluir dos eventos. 

O devir que se encontra na filosofia africana de cariz Ubuntu é um ser-sendo, 

um vir-a-ser sendo, que agencia uma transformação na realidade a partir de promoção 

do seu ser com outrem. Ramose (2011) afirma que, 

 

em sua estrutura, o ubuntu se faz no tempo, promovendo manutenções e 

transformações na medida em que faz-fazendo, agindo em constante continuidade 

no seu estar no mundo. Portador de uma historicidade, uma vez que se faz no 

tempo, no qual sua ação contínua, o ubuntu busca uma eterna reorganização do 

real, da vida, da natureza, dos homens, mantendo sua harmonia (RAMOSE, 2011, 

p. 9). 

 

O horizonte do muntu engloba os mortos-vivo (ancestrais) e vivos. Os ancestrais 

agem sobre sua descendência, reforçando sua vitalidade e protegendo, também podem 

influenciar negativamente. No universo da filosofia bantu no sul da África, os 

nascimentos do muntu são duplos. O primeiro nascimento é considerado corpóreo; o 

segundo nascimento é a recepção de um nome por parte do muntu. É através dos dois 

nascimentos que a pessoa se torna um muntu completo. O primeiro nascimento é 

resultado da união de um corpo com seu espírito - mudzimo.  
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O segundo nascimento possibilita através da força aglutinadora nommo ou 

ndzidza ligada a uma nova pessoa com o poder dos ancestrais. 

A vida do muntu não é eterna, ela tem duração porque é corruptível; é concreta 

por um lado porque possui corpo e imaterial por outro, visto que contém o mudzimo.  

Um muntu nunca pode totem – ndzidza. Ele ou ela só podem ter totem porque são 

membros duma comunidade clãnica e participam do mesmo antepassado. 

Por isso Roberto Bartholo (2018) citando Ramose, afirma que “a filosofia 

ubuntu experiencia uma instabilidade fundamental do existir, que leva ao imperativo 

ontológico e epistemológico de uma busca sem fim por harmonia em todas as esferas 

da vida, especialmente nas relações interpessoais e intersubjetivas” (BARTHOLO, 

2018, p.7). O devir muntu na esfera da vida tem duplo sentido: por um lado, a vida 

pode indicar um perecer quando a pessoa rompe a relação com a comunidade (com os 

mortos-vivo, os vivos e os estão por vir; os ancestrais podem vigar-se na medida em 

que os vivos distanciam-se deles), por outro lado, a vida significa um renascer, 

revigorar porque manténs ligação com a comunidade e harmonia. 

 

3 Relação entre muntu de Ramose e Hegel 

 

Falar da pessoa num contexto africano por um lado, e europeu por outro é uma 

visão epistémica reducionista quando queremos comparar; é como pensarmos na 

existência de critérios universais da cultura, nos quais podemos jogar lá toda 

humanidade e avaliá-la, e quem não reunir tais critérios, “cai fora”, passa a ser não-

pessoa; o que pode ser considerado também como falácia da comparação. As 

antinomias afrocomunitarismo e euroindividualismo, oprimido e livre, e passado e 

presente são profundamente enganadoras em pensar que só de um lado é onde reside 

a verdade como tem mostrado a história. Mas Hegel o qual pretendemos trazer ao 

debate, propõe uma superação abordando uma ontologia da alteridade ou comunitária 

face ao indivíduo solipsista ocidental. 

A pessoa (muntu) em Filosofia Africana não tem mesma compreensão como é 

discutida na Filosofia Ocidental. Mais cada uma das abordagens tem sentido em 

contextos e culturas específica. Muntu é uma manifestação concreta e específica do 

mu; ele é um ente específico que tem a intenção de conduzir uma averiguação ao Ser 

(Sein) verdadeiro e a natureza. 
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Ramose (2002) diz que o ntu é o fenômeno particular de existências distintas, 

de existências particulares (RAMOSE, 2002, p.35). Por Muntu se percebe pessoa, e 

não o seu contrário que é o indivíduo como apresenta Hegel. O agenciamento africano 

se guerreia contra o individualismo: na idéia que o indivíduo é autorreferencial e pode 

subsistir sozinho, sem precisar de nada e de ninguém. O Padre Ezio Bono (2014), no 

seu livro Muntuísmo: a ideia de pessoa na filosofia africana contemporânea, afirma 

que,  

pessoa ao contrário, é ‘heterorreferencial’, ou seja, não pode subsistir sem a 

abertura aos outros e ao Outro. Portanto confundir personalismo com 

individualismo significa não ter entendido nada do Muntuismo. O Muntuismo se 

põe absolutamente em contraste não só ao euroindividualismo, mas a todo 

individualismo de qualquer parte do mundo (BONO, 2014, p. 5). 

 

Na Filosofia Africana o muntu não é uma pessoa apenas junto com as outras, 

mas ainda unido com Deus e os Ancestrais. Esta dimensão ontológica-transcendental 

demarca o muntu africano, pois sem ela não seria Muntu; daí advém o aforismo: “I am 

because We are; and since We are, therefore I am” e em Zulu“Umuntu ngumuntu 

ngabantu”, que marca uma diferença com o princípio ocidental cartesiano.  

Portanto, Ramose, (1999) diz que, “quando umu, ubu e ntu, se reorganizam, 

lança o homem enquanto um vir a ser, proporcionando mudanças e transformações 

no seu estar no mundo” (RAMOSE, 1999, p.50). Assim, o muntu equivalendo ser do 

mundo, da política, da ética, é na sua relação com ubu, um ser-sendo, um devir que se 

compreende no Ubuntu; ele pode modificar, transformar qualquer estrutura, lei, 

práticas ou existências que corroborem para o impedimento de uma existência finita e 

fechada, visto que a vida é um contínuo desdobramento. 

É no desdobramento que Hegel trás o Ser-ai como resultado da dialética entre 

o Ser (Sein) e o nada (Nichts). O ser-aí de acordo com o seu devir, é, em geral, Ser 

(Sein) com um não ser (nichtsein), de modo que esse nichtsein é assumido na unidade 

simples com o Ser. O não ser assumido no Ser, de tal modo que o todo concreto é na 

forma do Ser, da imediatidade, constitui a determinidade como tal (Cfr. HEGEL, 2016, 

p.114). O ser aí hegeliano como existente é resultado da relação do Ser (sein) e não-ser 

(nichtsein). As categorias ontológicas hegelianas Ser e Não-ser, equivalem aos termos 

Ubu e Ntu do bantu respetivamente.  
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Partindo da oposição entre Ser e nada, passando pelo devir, a lógica hegeliana 

dá oportunidade ao movimento do pensamento em partir do abstrato ao concreto, na 

proporção em que a mudança do real, não seria senão, ao final, aquele da razão. A 

realidade efetiva expressaria a racionalidade, a lógica, e assim, na medida em que 

Hegel faz crítica contundente às formas de consciência atreladas de modo imediato à 

vida cotidiana, ele trata de hipertrofiar o papel da razão, a qual, realizada na figura do 

espírito absoluto, fornece, em Hegel, o télos da própria realidade efetiva, a qual vem a 

aparecer enquanto realização da ideia (SARTORI, 2014, p.3). 

O Ser (sein) aparece como uma categoria primeira para Hegel, sendo conhecível 

apenas no momento da exposição formal, o mais abstrato, aquilo carente de 

determinações. Para Ramose, o ubu sendo uma realidade em geral, ela não ocupa a 

primeira posição das categorias, mesmo abrindo-se à existência antes de revelar-se em 

si mesmo de maneira sensível ou no modo de existência de um ente particular. A 

primeira categoria Bantu é entidade superior que podemos denominar de Deus.  

Sartori (2014) referindo-se a Hegel diz que, 

 

 existência ideal de determinado objetivo presente na imaginação do homem é 

parte do processo constitutivo do próprio real (Reale); a vontade do homem, no 

entanto, não é simplesmente [indeterminado], ela tem como esfera de ação as 

formas de evolução e a conexão íntima da matéria (Stoff) e da própria objetividade 

(Gegenständlichkeit) que, entretanto, o homem busca transformar (IBID, p. 4). 

 

O concreto é ponto de partida eficaz, mas é preciso que se tenha em conta a 

obrigatoriedade de abstrações; assim acontece na ontologia de ambos os autores. No 

bantu o muntu faz dois movimentos “fenomenológico-transcendentais”, que são 

horizontais e verticais. O muntu se completa quando estabelece uma relação dupla.  

A existência do africano no mundo é inseparavelmente fundada sobre ubuntu. 

O Ubuntu é, portanto, como uma fonte fluindo ontologia e epistemologia africana. Se 

estas duas últimas constituírem as bases da Filosofia, então a Filosofia africana pode 

ser estabelecida em e através do ubuntu. 

 

Considerações finais 

  

A  existência  do  africano  no  universo  é  inseparavelmente  ancorada  sobre  a 
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relação que ubuntu defende; ele ubu e ntu é com que constitui minha e nossa relação 

com os outros seres, na qual se descentraliza o lugar do muntu, porque é insustentável 

o antropocentrismo, demarcando suas relações com outros seres. Assim, o ubuntu não 

seria uma ética humanista concentrada no homem, mas um modo de ser/com o outro, 

uma ontologia comunitária ligada com a natureza, com a vida. Aqui encontramos uma 

aproximação com a ontologia hegeliana, na qual o ser-aí não é solipsista, mas um ser-

ai que tem dentro de si uma estrutura do devir que brotou da relação do ser e nada.  

O muntu perante os outros seres muntu e outros seres cósmicos não-muntu 

constituem o Outro, e juntos formam o nós constitutivo dos seres humanos; que 

estando numa comunidade e orientando com base no ubuntu, que é a condição do 

muntu e da sociedade ser-sendo transformam o cosmos. Esta condição, contudo, é o 

que possibilitará uma boa convivência com outrem. 

Na ontologia Bantu força vital tem como escopo tornar mais forte a vida, de 

maneira que o ponto crucial da articulação da existência do muntu é a mesma força. O 

muntu percorre toda a sua existência buscando estar junto da força vital. O muntu 

perante força vital adquire diversas sensibilidades que estão empreendidas nas 

relações cotidianas, que são geradoras de afetos, transfiguram se em alegria, tristeza, 

angústia, ternura e dor. 

Estando na comunidade, o espírito do muntu expande e contrai movimentos de 

extroversão e de introspecção que vão desde o clamor ao sussurro da confidência 

íntima com Deus e ancestrais num movimento síncope. 
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 2. A MACRO-OPERAÇÃO DE PROGRESSÃO DE ETAPA E SUA 

ATUAÇÃO NO INÍCIO DO PROCESSO DE DERIVAÇÃO DE CONCEITOS,  
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Antônio Carlos da Rocha Costa1 
 

Resumo 

Este artigo introduz na Lógica de Hegel a distinção entre micro-operações e macro-

operações lógicas e define a macro-operação lógica de progressão de etapa, com a 

qual se pode modelar formalmente a realização das primeiras etapas do processo de 

derivação de conceitos, no início da Ciência da Lógica. Inicialmente, definimos a 

noção de etapa de derivação de conceito e a estrutura da macro-operação de 

progressão de etapa. Para isso, revisitamos a microrrelação geral de devir e a micro-

operação de encapsulamento, introduzidas em trabalhos anteriores como 

componentes da micro-operação de suprassunção, e indicamos as funções que elas 

têm na estrutura da macro-operação de progressão de etapa. Depois, examinamos o 

modo como a macro-operação de progressão de etapa é aplicada às etapas iniciais do 

processo de derivação de conceitos, desde o conceito de Ser em geral até o conceito 

Finito, explicitando o método de desenvolvimento dos primeiros momentos das 

etapas de progressão. Finalmente, analisamos a estrutura da macro-operação de 

negação da negação em termos de progressões de etapa, identificando com base 

nessa análise a Suprassunção Fundadora da Lógica. 

 

1 Introdução 

 

Assim contemplou Tales a unidade de tudo o que é: e quando quis comunicar-se, 

falou da água!2 
 

Como Nietzsche apontou, Tales pagou preço alto pela transposição de sua 

contemplação filosófica profunda para a linguagem do entendimento. Porém, muito 

                                                     
1 PPGFil/PUCRS 
2 Nietzsche, F. A Filosofia na Época Trágica dos Gregos, § 3. In: Pré-Socráticos. São 
Paulo: Editora Abril, 1996. p. 18. 
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do preço que pagou se deveu não propriamente ao fato de ele ter se valido da linguagem 

do entendimento, mas sim ao fato de ele ter sido o primeiro dos filósofos: não tendo 

havido nenhum filósofo antes dele, não havia um vocabulário filosófico que, ainda que 

mínimo, reduzisse a inadequação daquela transposição. 

Cremos que a situação de Hegel em relação à sua Lógica é, em certo sentido, 

análoga à situação de Tales: como primeiro filósofo a tentar caracterizar a totalidade 

da esfera da racionalidade de um modo sistemático, exaustivo e autônomo, faltou-lhe 

um vocabulário técnico prévio, com o qual aquela caracterização pudesse ser feita com 

naturalidade, fidelidade e facilidade operatória. Daí a necessidade que Hegel teve de 

falar da "água", isto é, de valer-se de um uso não convencional de vocábulos 

convencionais, razão de ser do assim chamado hegelianês3. 

 

1.1 Objetivo 

 

A Lógica de Hegel, enquanto se mantiver apenas no espaço da discursividade, 

do hegelianês, estará afastada de qualquer condição de operacionalidade, isto é, da 

possibilidade de sua utilização com um órganon efetivo do conhecimento. 

Historicamente, parece-nos que apenas Marx reivindicou ter se apropriado da 

Lógica de Hegel visando utilizá-la extensivamente como um órganon do 

conhecimento, mas fez isso com toda a complexidade adicional de um conjunto de 

alterações na Lógica, resultantes da redução da mesma a uma lógica centrada na 

materialidade e não mais na idealidade. 

O trabalho de experimentação que vimos realizando (Costa, 2019) visa buscar, 

na Lógica e Matemática contemporâneas, princípios que permitam desenvolver uma 

linguagem formalizada que se mostre menos "aquática" do que a linguagem de que 

Hegel pode se servir para a expressão das intuições filosóficas que contemplou ao 

conceber sua Ciência da Lógica. 

Mais especificamente, nesse trabalho experimental buscamos uma linguagem 

formalizada para a apresentação da Lógica de Hegel que seja capaz de torná-la 

                                                     
3 Nesse sentido, parece ser ponderado o alerta dado por McTaggart, (McTaggart, 1910, p.10) de que o 
uso de termos concretos, tirados do vocabulário usual para nomear conceitos lógicos, pode levar à 
introdução ilegítima de elementos não-lógicos na Lógica, conduzindo (se não o próprio Hegel, pelo 
menos seus leitores) ao equívoco de se pensar que a Lógica pode contar com sentidos concretos, 
experienciais - para além das definições propriamente lógicas -, tanto para a compreensão de seus 
conceitos quanto para a compreensão das transições entre eles. 
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operacional, isto é, passível de utilização efetiva como um órganon do conhecimento. 

Uma linguagem de apresentação formalizada que não implique alterações 

significativas na constituição dessa Lógica - isto é, não mais do que o exigido pela 

estrutura operatória de tal linguagem formalizada -, nem implique perda da 

dinamicidade e organicidade que constitui sua marca exclusiva. 

Na perspectiva desse trabalho, o presente artigo introduz, na Lógica de Hegel, 

a distinção entre as noções de microoperação lógica e macrooperação lógica, e uma 

particular macrooperação, a progressão de etapa, com a qual se pode estruturar 

precisamente o processo de derivação de conceitos tal como ele está desenvolvido no 

início da Doutrina do Ser, primeiro livro da Ciência da Lógica (Hegel, 2016). 

 

1.2 Estrutura do Artigo 

 

Este artigo está estruturado como segue. A Seção 2 apresenta informalmente as 

etapas do processo de derivação de conceitos da Ciência da Lógica que são analisadas 

neste artigo. 

A Seção 3 introduz, na Lógica de Hegel, as noções de microoperação e 

macrooperação, incluindo na noção de microoperação a noção de microrrelação. Em 

particular, determina a noção geral de devir como sendo uma microoperação. 

A Seção 4 introduz a noção central do artigo, a noção de macrooperação de 

progressão de etapa. 

A Seção 5 faz uso da macrooperação de progressão de etapa para apresentar 

formalmente as etapas iniciais do processo de derivação de conceitos. Em particular, 

explicita o método pelo qual se desenvolvem os primeiros momentos das progressões 

de etapa. 

A Seção 6 caracteriza os dois modos com que pode ocorrer uma progressão de 

etapa, o modo relativamente abstrato e o modo relativamente concreto, 

caracterizando cada um deles como um particular modo de negação de conceitos. Em 

particular, explicita a sequência de macrooperações de negação de negação que 

caracteriza a abstração e a concretude relativas dos conceitos no processo de 

derivação de conceitos. 

A Seção 7 é a Conclusão. 
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2 As Primeiras Etapas da Derivação de Conceitos da Ciência da Lógica 

 

A Figura 1 apresenta as primeiras etapas do processo de derivação de conceitos, 

analisadas no presente artigo.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

São três as etapas de derivação cuja progressão é analisada e modelada pela 

macrooperação de progressão de etapa: 

 
1. Ser ⟶ Ser-aí 
2. Ser-aí ⟶ Algo 
3. Algo ⟶ Finito 

 
 

3 Microoperações e Macrooperações Lógicas 

 

3.1 A Distinção entre Microoperações e Macrooperações 

 

Distinguimos na Lógica de Hegel a noção de microoperação lógica da noção de 

macrooperação lógica com base no vocabulário informal utilizados para falar delas. 

As microoperações lógicas são aquelas referidas por Hegel por meio de 

expressões como as seguintes, onde 𝑋 e 𝑌 representam conceitos: 

 

 𝑋 passa para 𝑌 

 𝑋 se reflete em 𝑌 

 𝑋 se reflete em si mesmo 

 𝑋 se relaciona consigo 

 𝑋 é um 𝑌em si, mas não nele 

 𝑋 é um 𝑌que é 

 𝑋 regressa a 𝑌 

 𝑋 retorna a 𝑌 

 𝑋 se dissolve em 𝑌 

 etc. 
 

Figura 1: As etapas do processo de derivação 

de conceitos analisadas no artigo 
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Por outro lado, as macrooperações lógicas são aquelas que apresentam as 

etapas em termos mais abstratos, isto é, abstraindo muitas das microoperações 

envolvidas nela. 

Historicamente, a macrooperação paradigmática é aquela comumente 

conhecida pelo nome de tríade, termo que Hegel não utilizou nem na Ciência da 

Lógica nem na Enciclopédia das Ciências Filosóficas4. 

A macrooperação progressão de etapa, introduzida no presente artigo, deve ser 

considerada ao mesmo nível de abstração que a macrooperação tríade, mas 

oferecendo a vantagem de ter uma estrutura mais detalhada. A Seção 6.2 traz uma 

análise comparativa dessas duas macrooperações. 

 

3.2 As Microrrelações de Devir: Particular e Geral 

 

Note-se que, por conveniência, englobamos também, sob o termo 

microoperação, as microrrelações que podem se estabelecer entre os conceitos da 

Lógica. Em particular, englobamos sob o termo microoperação as microrrelações de 

devir, que analisamos agora. 

 

3.2.1 A relação particular de devir: Devir 

 

Utilizamos Devir para designar a relação particular de devir que se estabelece, 

logo no início do processo de derivação de conceitos, entre os conceitos de Ser-puro e 

Nada-puro. 

 

3.2.2 A relação geral de devir: devir 

 

Utilizamos devir para designar a relação geral de devir, que se encontra 

presente   em  todas   as  etapas   de   derivação   de  conceitos   que   estudamos    aqui,  

                                                     
4 Até onde pudemos constatar, o termo tríade foi introduzido por William Wallace na tradução que fez 
da Lógica da Enciclopédia para o Inglês, tradução publicada em 1874. Wallace utilizou o termo triad 
para traduzir a ocorrência do termo Sphäre no §85 daquela Lógica. Adicionalmente, parece que Wallace 
estimulou a visão de que na filosofia de Hegel tudo ocorre em termos triádicos, ao afirmar em seu 
Prolegomena, vinte anos depois: "the triadic arrangement is made radical and everywhere recurs" 
(Wallace, 1894). 
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relacionando diferentes pares de conceitos, variando conforme a etapa. 

Formalmente, denotamos a relação geral de devir entre dois conceitos 𝑋 e 𝑌 

por: 

𝑋 𝑌 
 

Como tomamos Devir como um caso particular de devir, temos: 
 

Devir = Ser-puro Nada-puro 
 
 

3.3 A Microoperação de Suprassunção e o Encapsulamento de Conceitos 

 

A noção de suprassunção costuma receber diferentes interpretações por parte 

dos comentadores e intérpretes da Lógica de Hegel. 

Frequentemente, os comentadores e intérpretes utilizam a noção de 

suprassunção sem especificar o sentido que lhe dão, limitando-se a mencionar o termo 

alemão correspondente (Aufhebung). Mas, em geral, a noção de suprassunção é 

tomada como sendo uma operação, como em (Abazari, 2020), que a considera um 

operador e, de fato, como o operador central da lógica de Hegel. 

Ocorre também de a noção de suprassunção ser considerada uma categoria, 

como em Nancy (2002), assim como em Pertile (2011), que a considera, contudo, como 

uma meta-categoria. 

Outros, como Sabelli (1984, p.353), por exemplo, consideram que a 

suprassunção é uma relação. 

Hegel, ele mesmo, define a noção de suprassunção como sendo uma operação 

que tem dois sentidos: 

Suprassumir tem na língua [alemã] o sentido duplo pelo qual significa tanto 

guardar, conservar, quanto, ao mesmo tempo, cessar, pôr fim. (Hegel, 2016, p.111) 

É tradicional, porém, considerar que suprassumir tem três sentidos, que 

denominamos aqui: conservar, suprimir e elevar.5 

                                                     
5 Ao que pudemos constatar, essa tendência de atribuir três sentidos à noção de suprassunção, e não 
dois, como Hegel mesmo estabeleceu, foi iniciada por Johann Erdmann que, em 1841, publicou 
Grundriss der Logik und Metaphysik, uma glosa da Ciência da Lógica de Hegel (Erdmann, 1896). 
Numa nota de pé de página, Erdmann (1896, p.30) estabelece que suprassumir tem o triplo sentido de: 
tollere, conservare e elevare (assim mesmo, em Latim, sem notar que, como o próprio Hegel salientou, 
tollere já contempla o significado de elevar, além do significado de suprimir). 
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Em nosso trabalho, optamos, por um lado, por seguir Hegel, considerando a 

suprassunção como uma operação, mas, por outro lado, optamos por nos afastar de 

Hegel e continuar a tradição de atribuir aquele terceiro sentido a essa operação. 

Formalmente, denotamos o resultado da suprassunção de um conceito 𝑋 por: 

 
[𝑋] 

 

onde a colocação de 𝑋 entre os colchetes indica dois aspectos do resultado da operação: 

 𝑋 é conservado pela suprassunção: ele está presente no resultado [𝑋]; 

 𝑋 é suprimido pela suprassunção: ele está contido dentro dos colchetes, de 

modo que não está mais operacional fora deles. 

Dizemos que [𝑋] representa o encapsulamento do conceito 𝑋 pela operação de 

suprassunção, no sentido de que [𝑋] capta esses dois primeiros aspectos do resultado 

dessa operação: conservação e supressão. 

Note-se, porém, que o terceiro aspecto do resultado da operação de 

suprassunção, a elevação de 𝑋, é um aspecto que é relativo ao contexto em que a 

suprassunção é realizada e que só pode ser explicitado juntamente com a explicitação 

desse contexto. Com isso, o aspecto de elevação não pode ser captado apenas pela 

notação de colchetes. 

Neste artigo, a explicitação desse terceiro aspecto da operação de suprassunção, 

a elevação, se dá no contexto da estrutura da macrooperação de progressão de etapa, 

conforme apresentado na próxima seção. 

 

4 A Macrooperação de Progressão de Etapa 

 

4.1 Função da Progressão de Etapa na Derivação de Conceitos 

 

A macrooperação de progressão de etapa faz a derivação de conceitos avançar 

desde a forma simples do conceito de uma etapa até a forma simples do conceito da 

etapa seguinte, como ilustrado pela sequência de etapas mostrada na Seção 2 (por 

exemplo: Ser ⟶ Ser-aí ). 

Para tanto, a progressão de etapa se desenvolve em três momentos: 

 
– no primeiro momento, o conceito da etapa, tomado em sua forma simples, é 
diferenciado, estabelecendo-se duas determinações do mesmo, as determinações 
tendo polaridades opostas; 
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– no segundo momento, identificam-se as operações geradoras dessas 
determinações e explicita-se o devir dessas duas operações, indicando-se esse 
devir como nova determinação do  conceito da etapa; 
– no terceiro momento, realiza-se a suprassunção do conceito da etapa, mas 
determinado por esse devir, sendo que a elevação de tal conceito, devidamente 
encapsulado, constitui a forma simples do conceito da etapa seguinte. 
 

 

O esquema geral da macrooperação de progressão de etapa, apresentada a 

seguir, capta formalmente o sequenciamento desses três momentos. 

 

4.2 Esquema Geral da Macroooperação de Progressão de Etapa  

 

A Figura 2 mostra o esquema geral da macrooperação de progressão de etapa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na Figura 2: 

– 𝑋𝑆 é a forma simples do conceito da etapa, o conceito 𝑋; 

– 𝑌 e �̅� são determinações de 𝑋, de polaridades opostas, diferenciadas a partir 

de 𝑋𝑆; 

– 𝑌 �̅� é o devir entre 𝑌 e �̅�; 

– [𝑌 �̅�] é o encapsulamento de 𝑌 �̅�; 

– o traço horizontal representa a elevação do encapsulamento [𝑌 �̅�]; 

– 𝑍𝑆 é a forma simples de 𝑍, o conceito da etapa seguinte; 𝑍𝑆 tem forma 

simples constituída pelo resultado da elevação do devir pela suprassunção: 𝑍𝑆 = [𝑌

�̅�]. 

Note-se que cada nova etapa inicia coma forma simples do conceito da etapa. A 

razão está em que cada nova etapa inicia com o resultado da suprassunção realizada 

Figura 2: Esquema geral da 
macrooperação de progressão de etapa. 
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ao final da etapa anterior. Pois, a macrooperação de suprassunção encapsula o 

conteúdo produzido pela etapa anterior, antes de elevá-lo, de modo que: 

– esse conteúdo não está mais operacional na nova etapa, pois esse conteúdo 

está encapsulado; 

– para a nova etapa, o resultado da suprassunção realizada na etapa anterior 

conta como um conceito que opera como se fosse imediato, pois não foi derivado na 

etapa. 

Isto é, cada nova etapa inicia com um conceito que é: 

– indeterminado, relativamente à etapa, pois seu conteúdo está encapsulado; 

– imediato, relativamente à etapa, pois não deriva de nenhum outro conceito 

na etapa. 

Um conceito que é indeterminado e imediato, ainda que seja assim apenas 

relativamente à etapa em que é derivado, é um conceito simples, relativamente a essa 

etapa6. Dizemos, então, que 𝑋𝑆 é imediato e indeterminado na etapa. 

 

5 As Primeiras Etapas da Derivação de Conceitos da Ciência da Lógica: 

Apresentação Formalizada 

 

5.1 O Problema do Princípio 

 

Do ponto de vista da modelagem do processo de derivação de conceitos em 

termos de macrooperações de progressão de etapas, o problema do princípio consiste 

em que a primeira etapa não dispõe de um conceito que tenha sido derivado de etapa 

anterior e possa ser tomado em sua forma simples como o conceito inicial da etapa. 

Claramente, este é o problema mesmo que Hegel discute, em termos mais 

gerais, como o problema do início da Ciência da Lógica (Hegel, 2016, p.69). 

Então, a solução para o problema da primeira etapa da derivação tem de ser a 

mesma que Hegel estabeleceu para o problema geral: tomar como princípio o conceito 

simples Ser. 

                                                     
6 A análise das primeiras etapas da derivação de conceitos da Ciência da Lógica, apresentada 
formalmente a seguir, discute com mais detalhes e apresenta exemplos dessa noção de conceito simples 
que é relativa a uma etapa de derivação. 
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É comum, contudo, confundir o problema do princípio da Ciência da Lógica 

com o problema do início da Ciência da Lógica, problemas que devem ser 

diferenciados (Hegel, 2016, p.70): 

– o problema do princípio diz respeito a uma questão de conteúdo, isto é, à 

questão de qual deve ser o primeiro conceito com que deve iniciar o processo de 

derivação de conceitos da Lógica: é um problema objetivo; 

– o problema do início diz respeito à questão do discurso sobre aquele 

conteúdo, isto é, à questão de qual deve ser o conceito que a Ciência da Lógica deve 

tomar como ponto de partida para seu discurso: é um problema subjetivo. 

A solução adotada por Hegel é, claramente, a de que a solução do problema 

subjetivo deve ser determinada pela solução do problema objetivo, isto é, a solução do 

problema de com que conceito que deve iniciar a Ciência da Lógica deve ser a solução 

para o problema de que conceito deve ser tomado como o princípio da Lógica. 

A solução de Hegel para o problema do princípio da Lógica é a resposta clássica 

ao problema mais geral de como elaborar uma filosofia sem pressuposições: tomar 

como princípio da Lógica o conceito mais simples possível, isto é, o conceito imediato 

que tenha o menor número de determinações: Hegel optou pelo Ser. 

Há, porém, uma dificuldade de leitura do que costuma ser tomado como o 

começo propriamente dito do texto da Ciência da Lógica, isto é, o capítulo intitulado 

Primeiro Capítulo - Ser. É que esse capítulo começa com um par de conceitos, Ser 

puro e Nada puro, cada um em uma seção específica, constituindo duas subseções 

(subseções A. e B., respectivamente) que são interdependentes e intercambiáveis, no 

sentido de que qualquer uma delas pode ser lida em primeiro lugar, sem que a relação 

de interdependência delas seja afetada por essa alteração da ordem de leitura. 

Isto é, o texto do Primeiro Capítulo - Ser não começa com o princípio da Lógica, 

com o conceito simples Ser, mas com dois conceitos derivados dele, os conceitos Ser 

puro e Nada puro. 

O conceito simples Ser está considerado, por isso, antes do capítulo Primeiro 

Capítulo - Ser, no texto introdutório à seção da Doutrina do Ser em que este capítulo 

se insere, seção intitulada Primeira Seção - Determinidade (qualidade). 

Este texto introdutório é o seguinte (Hegel, 2016, p. 83): 
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O ser é o imediato indeterminado; ele está livre da determinidade frente à 

essência, bem como ainda de cada determinidade que ele pode adquirir no 

interior de si mesmo. Este ser sem reflexão é o ser tal como ele é 

imediatamente nele mesmo. 

 

Porque ele é indeterminado, ele é ser sem qualidade; mas em si, compete-

lhe o caráter da indeterminidade apenas em oposição ao determinado ou 

ao qualitativo. Porém, o ser determinado como tal se opõe ao ser em geral; 

com isso, contudo, sua indeterminidade mesma constitui sua qualidade. 

Mostrar-se-á, portanto, que o primeiro ser [é], em si, [ser] determinado e, 

com isso, em segundo lugar, que ele passa para o ser aí, é ser aí; [...] 

 

A Figura 3 esquematiza a análise que realizamos desse texto introdutório e 

mostra como os elementos resultantes dessa análise constituem a estrutura de 

progressão da primeira etapa do processo de derivação de conceitos. 

Na Figura 3: 

– o que Hegel denomina ser em geral é o que denominamos Ser𝑆, na estrutura 

dessa primeira progressão de etapa; 

– o que Hegel denomina primeiro ser, o ser determinado em confronto com o 

ser em geral, é o que denominamos Ser-puro, correspondendo à função do conceito 𝑌 

da estrutura; 

– o que Hegel denomina ser aí, denominamos Ser-aí, na estrutura. 

A estrutura da progressão de etapa mostrada na Figura 5 traz também: 

– o conceito Nada-puro, que não é mencionado no texto introdutório, 

correspondente ao conceito �̅� do esquema geral estrutura; 

– o devir Ser-puro Nada-puro, correspondente ao devir 𝑌 �̅� do esquema 

geral da estrutura; 

– o encapsulamento [Ser-puro Nada-puro], resultante da suprassunção do 

devir Ser-puro Nada-puro e constituinte da forma simples Ser-aí𝑆 do início da 

etapa seguinte. 
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5.2 As Três Etapas em Sequência 

 

A Figura 4 mostra, por meio de esquemas gerais, a sequência das três primeiras 

etapas de derivação de conceitos da Ciência da Lógica de Hegel: Ser ⟶ Ser-aí, 

Ser-aí ⟶ Algo e Algo ⟶ Finito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3: A constituição da primeira etapa do processo de 

derivação de conceitos. 

Figura 4: As três primeiras etapas da derivação de conceitos 

da Ciência da Lógica de Hegel. 
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5.3 A Etapa Algo ⟶ Finito em Detalhe, Expondo Também o Método de 

Desenvolvimento dos Primeiros Momentos de Etapas 

 

Esta subseção analisa em detalhe o desenvolvimento da etapa Algo ⟶ Finito. 

Adicionalmente, a subseção utiliza o desenvolvimento desta etapa como exemplo para 

expor o método que Hegel adotou para desenvolver o primeiro momento de cada etapa 

da derivação de conceitos que está sendo estudada. 

Um esquema mais detalhado da etapa Algo ⟶ Finito é mostrado na Figura 5. 

As setas pontilhadas indicam que o processo segue a rota alternativa, indicada pelas 

setas contínuas que realizam um desvio através da caixa colocada ao lado do esquema. 

Os passos correspondentes a este desvio explicitam o método de desenvolvimento de 

primeiros momentos de etapas, explicado a seguir. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

A seguir, listamos e comentamos cada um dos passos da etapa Algo ⟶ Finito, 

indicando como o método de desenvolvimento de primeiros momentos de etapas 

opera nesta etapa: 

1. O ponto de partida da etapa é a forma simples do conceito Algo, indicada por 

Algo
𝑆
. Mas, com isso: 

 conforme indicado na Seção 4.2, o fato de Algo
𝑆
 ser um conceito simples 

significa não só que ele é imediato na etapa, mas que ele é, também, um 

conceito indeterminado na etapa; 

Figura 5: Detalhamento da etapa Algo ⟶ Finito. 
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 e, sendo o conceito Algo
𝑆

 indeterminado na etapa, o processo de 

derivação não teria como prosseguir, pois de um conceito indeterminado, 

nada pode ser derivado. 

2. Para superar esse impasse, o método de desenvolvimento de primeiros 

momentos de etapas faz o processo de derivação de conceitos operar em dois planos: 

 o plano dos conceitos da lógica, em que a derivação dos conceitos já 

vinha se desenvolvendo; 

 o plano das representações do entendimento, que passa a ter o papel 

essencial de fonte de representações sobre o conceito Algo, representações 

que, por meio de uma crítica racional, derivam as determinações que serão, 

então, atribuídas ao conceito simples Algo
𝑆
 no plano dos conceitos da 

lógica, onde ele não as tem na medida em que é um conceito inicial de etapa. 

3. As setas pontilhadas, na Figura 5, indicam o movimento do método: 

 inicialmente, o processo de derivação se desloca do plano dos conceitos 

da lógica para o plano das representações do entendimento, representado 

pelo interior da caixa pontilhada; 

 no plano das representações do entendimento, o método encontra o 

modo como o entendimento representa o conceito simples Algo
𝑆
, que para 

o entendimento não é aparece como indeterminado, mas sim dotado de 

representações; 

 as representações do conceito simples Algo
𝑆
 no plano das 

representações do entendimento são o par de conceitos Algo-Outro, 

estabelecido durante a análise do conceito Algo; 

 essas representações, contudo, por estarem no plano das representações 

do entendimento, apresentam-se como separadas e unilaterais, sujeitas 

portanto à crítica lógica; 

 na Figura 5, a separação entre as representações unilaterais Algo e Outro 

é indicada pelos dois traços verticais, na forma: Algo || Outro; 

 a sequência de pares de representações unilaterais, desenvolvidas no 

plano das representações do entendimento7: 

 

                                                     
7 Os detalhes desse desenvolvimento, realizado no plano das representações do entendimento, 
encontra-se em (Hegel, 2016, p.121-138). 
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     Algo || Outro 

             Ser-em-si || Ser-para-outro 

Determinação || Constituição 

    Ser-aí || Limite 

culmina no par: 

 (Dever-ser ,Barreira); 

 

que não é mais um par de representações do entendimento, mas sim um 

par de conceitos inseparáveis, pertencentes legitimamente ao plano dos 

conceitos da Lógica, que por isso representamos por (Dever-ser ,Barreira) 

e não por Dever-ser  || Barreira ; 

 neste momento, então, o método pode retornar, do plano das 

representações do entendimento para o plano dos conceitos da Lógica, 

trazendo para este plano o par de conceitos (Dever-ser ,Barreira), que 

passa a constar, então, como determinações derivadas do conceito simples 

Algo
𝑆
; 

 ocorre, então, o segundo momento da etapa, em que a análise lógica do 

par de determinações derivadas (Dever-ser ,Barreira) mostra que existe 

entre elas um devir: 

Dever-ser Barreira 

 

 o terceiro momento da etapa é o da suprassunção desse devir, 

originando a forma simples do conceito da próxima etapa, o que 

representamos aqui por: 

 

Finito𝑆 = [Dever-ser Barreira] 

 

 Dever-ser e Barreira se constituem, assim, em momentos do conceito 

Finito𝑆, mas momentos encapsulados pela operação de suprassunção do 

devir que existe entre eles; 

 o conceito Finito𝑆 se apresenta, assim, como o conceito inicial da 

próxima etapa e, com isso, fica concluído o desenvolvimento da etapa 

Algo ⟶ Finito. 
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5.4 Especificação Preliminar do Método de Desenvolvimento de Primeiros 

Momentos de Etapas de Progressão 

 

Uma especificação preliminar do método de desenvolvimento de primeiros 

momentos de etapas de progressão pode ser dada, aqui, conforme mostrado na Figura 

6. 

Note-se a função essencial que o entendimento e a intuição realizam na 

derivação dos conceitos da Lógica de Hegel, ao desempenharem um papel central no 

desenvolvimento dos primeiros momentos das etapas iniciais daquela derivação. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6 Os Dois Modos de Progressão de Etapa 

 

Analisamos, agora, os dois modos com que a macrooperação de progressão de 

etapa pode se realizar, e que não foi explicitado ainda porque até agora não se tinha 

considerado as diversas progressões de etapa em sua sequência de realização. 

Uma macrooperação de progressão de etapa pode ser realizar: 

– como progressão de etapa abstrata; 

– como progressão de etapa concreta; 

sendo que os conceitos de etapa abstrata e etapa concreta são conceitos relativos, 

definidos a seguir, no contexto da definição da macrooperação de negação de negação. 

A Figura 7 mostra as representações formais dos esquemas gerais das 

progressões de etapas abstrata e concreta. 

1. O método começa com uma projeção do conceito inicial da etapa sobre o plano das 

representações do entendimento. 

2. Com esse conceito projetado nesse plano, o método recolhe as determinações que o 

entendimento - com o apoio da intuição - atribui a tal conceito. 

3. O método, então, opera criticamente sobre essas determinações, desenvolvendo novos 

pares de determinações, até derivar um par de determinações que, por sua natureza, 

pertençam legitimamente ao plano dos conceitos lógicos. 

4. Nesse ponto, o método determina o retorno desse par de conceitos ao plano dos 

conceitos lógicos, onde tal par de conceitos vai - no segundo momento da etapa - ser 

examinado relativamente à existência de um devir entre eles. 

Figura 6: O método dos primeiros momentos das progressões de etapa. 
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Note-se que: 

– a progressão de uma etapa abstrata leva a uma etapa concreta, donde a 

representação da microoperação de suprassunção por meio de uma linha 

contínua; 

– a progressão de uma etapa concreta leva a uma etapa abstrata, donde a 

representação da microoperação de suprassunção por meio de uma linha 

tracejada.= 

 

6.1 A Macrooperação de Negação da Negação 

 

A composição sequencial de uma progressão de etapa abstrata seguida de uma 

progressão de etapa concreta constitui a macrooperação de negação de negação, em 

que: 

– a progressão de etapa abstrata é a primeira negação, ou negação 

abstrata; 

– a progressão de etapa concreta é a segunda negação, ou negação 

concreta. 

A Figura 8 ilustra o esquema geral da macrooperação de negação de negação. 

 
 
 
 

Figura 7: Esquemas gerais das progressões de etapa abstrata 
(à esquerda) e de etapa concreta (à direita). 
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6.2 A Macrooperação de Negação da Negação no Processo de Derivação de 

Conceitos e a Determinação da Suprassunção Fundadora da Lógica 

 

Um modo alternativo de representar a estrutura da macrooperação de negação 

da negação é mostrado na Figura 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 8: Esquema geral da macrooperação de 

negação da negação. 

Figura 9: Detalhamento da estrutura interna da macrooperação de negação da negação. 
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A figura evidencia a relatividade da diferenciação entre etapas abstratas e 

etapas concretas, e a consequente relatividade da diferenciação entre negações 

abstratas e negações concretas: 

– as etapas abstratas são constituídas a partir de conceitos que 

denominamos aqui conceitos relativamente abstratos, no sentido de 

conceitos considerados como definidos apenas em si e, por isso, menos 

determinados, comparativamente aos conceitos mais determinados da 

etapa concreta posterior; 

– as etapas concretas são constituídas por conceitos que denominamos 

aqui conceitos relativamente concretos, no sentido de conceitos 

considerados como definidos neles e, por isso, mais determinados, 

comparativamente aos conceitos da etapa abstrata anterior. 

Como a primeira etapa do processo de derivação de conceitos, a etapa da 

progressão do conceito Ser𝑆, é considerada uma etapa abstrata - devido à total 

imediatidade e indeterminação do conceito Ser - a sequência de macrooperações de 

negações de negações formada pelo processo de derivação de conceitos é fixa, tal como 

mostrado na Figura 10.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Note-se, na Figura 10, que: 

– as partes representadas por setas, círculos e quadrados tracejados 

representam negações abstratas, envolvendo conceitos abstratos 

(relativamente); 

– as partes representadas por setas, círculos e quadrados contínuos 

representam negações concretas, envolvendo conceitos concretos 

(relativamente); 

Figura 10: As primeiras duas macrooperações de negação da negação. 
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– Ser, Algo e Ser-para-si são tomados como conceitos definidos apenas 

em si; 

– Ser-aí e Finito são considerados conceitos definidos neles; 

– cada macrooperação de negação de negação tem como resultado: 

 um devir de conceitos relativamente concretos, antes da realização da 

microoperação de suprassunção que a conclui; 

 um conceito relativamente abstrato, depois da realização dessa 

suprassunção. 

Note-se, por outro lado, que: 

– o losango () colocado no início do processo indica um conceito 

relativamente concreto considerado como posto previamente ao início da 

Lógica; 

– com isso, a microoperação de suprassunção Sprs
0
 pode ser considerada 

a Suprassunção Fundadora da Lógica. 

Note-se, por fim, que a análise da microoperação de suprassunção Sprs
0
, bem 

como a análise do conceito indicado pelo losango, só podem ser feitas geneticamente, 

isto é, perscrutando logicamente a esfera de onde a Lógica provém. 

 

7 A Macrooperação Tríade e a Macrooperação de Progressão de Etapa 

 

A locus em que Hegel define aquilo que, posteriormente, viria a ser denominado 

tríade está situado nas paginas do capítulo A Ideia Absoluta, último capítulo da 

Doutrina do Conceito (Hegel, 2018), último livro da Ciência da Lógica, páginas 313 a 

334. 

Nelas, Hegel apresenta o que ele denomina método como sendo relativo ao 

conceito de ideia absoluta e significando "o universal da sua forma" (p. 314). É na 

exposição desse método que Hegel discorre sobre os três momentos do processo de 

determinação das ideias absolutas, momentos que ele denomina simplesmente como: 

o primeiro, o segundo e o terceiro. Daí, muito possivelmente, o fundamento da noção 

de que o método teria a estrutura de uma tríade.  

Em geral, contudo, a palavra método costuma ser compreendida pelos 

comentadores em seu sentido usual - o sentido que tem para o entendimento -, qual 

seja, o sentido de um procedimento de pensamento, aplicável a certos conteúdos de 
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tipo determinado, aquilo de que Hegel diz que é "mera maneira de conhecer", "uma 

forma meramente externa [àquilo a que é aplicada]" (p.315). 

É nesse sentido, de método enquanto procedimento exterior, que o termo tríade 

é comumente utilizado e feito valer quase como um a priori metodológico da Lógica 

de Hegel e, mesmo, de toda sua filosofia. 

Aqui, não vamos tratar do método, tal como Hegel o caracteriza, como o 

universal presente na forma da ideia absoluta. Essa é uma tarefa que implica uma 

análise específica, situada ao nível da Doutrina do Conceito, enquanto que aqui 

estamos tratando apenas do início da Doutrina do Ser. 

Ao contrário, trataremos da tríade, considerada naquele sentido mais 

convencional, de um método no sentido de uma panaceia procedimental, aplicável a 

todo e qualquer problema e que Hegel - supostamente - teria utilizado para orientar 

seus raciocínios. 

Adotaremos, porém, uma perspectiva formal e consideraremos a tríade como 

uma macrooperação, de modo a podermos compará-la com a macrooperação de 

progressão de etapas, que introduzimos como meio de estruturação do início do 

processo de derivação de conceitos na Doutrina do Ser. 

 

7.1 A Macrooperação Tríade 

 

Para essa noção de tríade, utilizaremos, como uma representante típica daquele 

sentido convencional, a definição oferecida por Findlay no livro Hegel: A Re-

examination: 

 

Do que foi dito pode ser facilmente apreendido como Hegel chegou a 

conectar a Dialética com uma tríade ou triplicidade. Um ritmo dialético 

envolve essencialmente uma triplicidade de estágios, apesar de haver 

mais de um sentido em que isso vai ser assim. Haverá três estágios em tal 

ritmo, no sentido de que há um movimento de um estágio inicial de 

positividade e estabilidade, característica do Entendimento, através de 

um estágio contraditório, de mal-estar cético, característico da Dialética 

mesma, para um estágio de acomodação que vai reinstalar a estabilidade 
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e positividade em um nível mais alto, e que, portanto, vai ser típico da 

Razão. (Findlay, 1958, p.68)8 

Podemos esquematizar essa definição de tríade fornecida por Findlay conforme 

mostrado na Figura 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Findlay, contudo, não indica como duas tríades se concatenam sequencialmente, 

isto é, como o estágio de acomodação, resultante de uma tríade, se relaciona como 

estágio inicial de uma tríade que se siga a imediatamente a essa primeira. 

 

7.2 A Macrooperação Progressão de Etapa 

 

Compare-se, agora, a estrutura de tríade apresentada acima com a estrutura da 

macrooperação de progressão de etapa, examinada na Seção 5.3, especialmente em 

relação à Figura 6, na Seção 5.4, que mostra o método de desenvolvimento dos 

primeiros momentos das progressões de etapa. 

A Figura 12 mostra a macrooperação de progressão de etapas re-

esquematizada, em forma simplificada, para facilitar a comparação com a 

macrooperação tríade. 

Nessa figura, a seta tracejada representa a sequência de desenvolvimento que 

vai desde a representação atribuída ao conceito pelo entendimento, atribuição 

realizada no plano das representações do entendimento, até o par de conceitos 

inseparáveis, compatíveis com o plano dos conceitos lógicos que está localizado ao 

nível da razão. 

 

                                                     
8 Minha tradução. 

Figura 11: Estrutura de uma tríade, esquematizada a partir de 
(Findlay, 1958, p.68). 
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8 Conclusão 

 

Neste artigo, introduzimos a noção de micro e macrooperações, na Lógica de 

Hegel. Em particular, introduzimos a noção de macrooperação de progressão de etapa 

como estrutura capaz de captar o modo de desenvolvimento das primeiras etapas de 

derivação de conceitos da Ciência da Lógica.  

A introdução da macrooperação de progressão de etapas possibilitou explicitar 

o método pelo qual se desenvolvem os primeiros momentos das etapas iniciais dessa 

derivação. A comparação da progressão de etapa com a macrooperação tríade 

mostrou aquela como mais detalhada e precisa. 

A distinção entre etapas positivas e negativas possibilitou explicitar a estrutura 

da macrooperação de negação de negação, enquanto operação de progressão da 

derivação de conceitos.  

A estruturação da sequência de etapas negativas e positivas, desde o início do 

processo de derivação de conceitos possibilitou localizar a microoperação com a qual 

se origina a Lógica, microoperação que denominamos aqui Suprassunção Fundadora 

da Lógica. 
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3. PURO SER: OS DESAFIOS DO INÍCIO DA LÓGICA HEGELIANA 
 

 

https://doi.org/10.36592/9786587424569-3  

 
Carlo Paim Peralta1 

 

Resumo 

Este artigo teve como objetivo apresentar o conceito de ciência pura e o “problema do 

início” na Ciência da Lógica de Hegel, de acordo com a Introdução e com o capítulo 

“Com o que precisa ser feito o início da ciência?”, respectivamente, além de expor 

diversas interpretações oferecidas por importantes comentaristas que colaboraram na 

clarificação destas passagens e na formação de uma leitura coerente do início do 

sistema hegeliano a partir do ser puro. 

Palavras-chaves: Hegel. Lógica. Ciência. Início. Ser puro. 

 

Introdução 

 

Hegel manifestou, em diversas passagens de sua obra, que a filosofia devesse 

ser uma ciência livre de pressupostos, “que deve ser precedida pela dúvida a respeito 

de tudo, quer dizer, pela total ausência de pressuposição a respeito de tudo”2. Tal 

ciência não é arbitrária, mas dotada de necessidade, e se tornará capaz de realizar a 

“crítica verdadeira”3 a respeito da alma, do mundo, de Deus, e alcançará, por fim, o 

sujeito autossubsistente livre, a ideia absoluta. Para isso, seu início “tem de ser o início 

absoluto ou, o que aqui significa o mesmo, início abstrato; assim, ele não pode 

pressupor nada”4. A pretensão hegeliana por uma filosofia crítica e livre de 

pressupostos foi reconhecida por diversos contemporâneos seus, como Schelling, 

Trendelenburg e Kierkegaard5. Uma filosofia crítica, neste sentido, seria uma que se 

abstivesse de supor como garantida qualquer concepção a respeito do pensamento, 

que abstraísse inicialmente de tudo para aceitar apenas o que fosse descoberto no 

curso dela própria.  

                                                     
1 Mestrando em Filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). E-mail: 
carlopaimperalta@gmail.com 
2 HEGEL, Enc., p. 156 [§78]. 
3 HEGEL, CL, v.1, p. 67. 
4 Ibid., p., 72. 
5 Cf. HOULGATE, 2006, p. 29ss. 
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O início da Ciência da Lógica, com a primeira tríade dialética - entre o ser que, 

enquanto imediatidade indeterminada, deve ser igualmente o nada, e ambos, 

desaparecendo um no outro, têm sua verdade no devir -, foi alvo de uma intensa 

disputa, entre detratores e defensores do sistema hegeliano, que se iniciou ainda 

enquanto o filósofo era vivo e se faz presente até os dias de hoje. As críticas ao início 

da Lógica foram divididas por Henrich6 entre negativas e positivas. As negativas 

seriam aquelas que buscam demonstrar que a dialética especulativa não é um método 

sustentável, argumentando que ser e nada só podem ser ou distinguíveis ou 

indistinguíveis, e, em ambos os casos, não seria possível qualquer progressão do 

pensamento. As positivas, por outro lado, seriam aquelas que, buscando preservar a 

coerência do sistema, abandonam o início proposto por Hegel, e teriam sido adotadas 

pela maioria de seus defensores. 

No presente artigo se buscou apresentar, inicialmente, o conceito de ciência 

pura, de acordo com os capítulos introdutórios da Ciência da Lógica, para, então, expor 

o “problema do início” e a resposta ao mesmo, tomando por base principalmente o 

capítulo “Com o que precisa ser feito o início da ciência?”, que abre a Doutrina do Ser. 

Recorrendo ao auxílio de diversos comentários, se pretendeu clarificar a questão, mas 

sem, com isso, ocultar a riqueza de perspectivas e interpretações concorrentes que dela 

se originaram. Desta forma, com este trabalho se espera colaborar em tornar mais 

acessível esta passagem disputada da obra hegeliana. 

 

O conceito da ciência nos capítulos introdutórios da Lógica 

 

A Introdução da Ciência da Lógica é dividida em duas partes, a saber, o Conceito 

geral de lógica e a Divisão geral da lógica. No Conceito geral, Hegel nos apresenta sua 

lógica ontológica, diferenciando seu método e seu conteúdo daqueles das demais 

ciências, mas deixa claro que não adentramos ainda no corpo da lógica, que só iniciará 

com o ser puro, a identidade dele com o nada e a sua unidade no devir, enquanto as 

divisões, títulos e esclarecimentos são uma antecipação da sequência dos momentos 

que só podem ter sua origem no desenvolvimento imanente da ciência. Uma tal 

antecipação só pode ser realizada por quem já é familiarizado com a ciência na 

completude de seu desenvolvimento, enquanto a lógica é apresentada como ciência 

                                                     
6 Cf. HENRICH, 2017-2018. 
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que, pelo contrário, necessita iniciar sem pressupor nem um método, que dite regras e 

leis do pensar, nem um conteúdo ou um conceito de si, pois ela se ocupará de descobrir 

o que eles são, isto é, surgirão apenas como seu resultado. Como foi didaticamente 

exposto na Enciclopédia: 

 

“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 um objeto particular o objeto do pensar. Como nas 

outras [ciências] esse objeto é o espaço, o número etc. aqui [na filosofia] é o pensar 

[mesmo].”7 

 

Portanto, a lógica nada mais é do que pensamento que pensa a si mesmo, para 

o qual método e objeto são idênticos. Hegel critica violentamente o sentido comum em 

que se tomava, em sua época, a lógica, a saber, como ciência puramente formal, que 

tem como conteúdo determinações fixas e que são relacionadas apenas externamente 

umas com as outras, numa separação radical entre forma e conteúdo do conhecimento, 

ou, o que é o mesmo, entre certeza e verdade. Ainda, o fato de ter sido mantida 

inalterada desde os tempos de Aristóteles – visto que os acréscimos que 

posteriormente lhe foram feitos não passariam de deformações – explicitariam não 

sua perfeição, mas sim “que ela necessita de uma total reelaboração”8.  

Diferentemente das filosofias anteriores, que, quando não apenas desprezaram 

qualquer método, teriam se contentado com importar o método da matemática ou das 

demais ciências, Hegel propõe uma modificação metodológica que transforme a lógica 

em ciência pura. Tal ciência não poderia, como foi dito, pressupor um método como 

distinto de seu objeto de estudo – numa contraposição entre forma e matéria -, 

devendo ser “a consciência sobre a forma do automovimento interior do seu 

conteúdo”9. A verdade de um tal método é constatada por ele ser, enquanto idêntico 

ao seu conteúdo, “a dialética que ele [o conteúdo] tem nele mesmo que o move 

progressivamente”, “[o método] é o percurso da própria Coisa [Sache selbst]”10. Assim, 

a Lógica não contrapõe o que é pensado e o que é o pensamento, mas se ocupa com 

ambos, que devem aparecer não como pressuposições, mas como resultado desta. 

                                                     
7 HEGEL, Enc., p. 58 [§17]. 
8 HEGEL, CL, v.1, p., 54. 
9 Ibid., p., 56. 
10 Ibid., p., 57. 
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Neste contexto, Kant é reconhecido como sendo, por um lado, um dos 

apreciadores da estagnação da lógica, mas, por outro, como aquele que abriu caminho 

para a compreensão da dialética não mais como mero jogo que obtinha resultados 

contingentes, mas como se impondo necessariamente à razão, na medida em que as 

antinomias da razão pura têm por fundamento a “objetividade da aparência” e a 

“necessidade da contradição”11. Kant, entretanto, procurou aplicá-las às coisas em si, 

em vez de às determinações do pensar, considerando, assim, o pensamento como 

limitado, e permanecendo, portanto, no “lado abstrato-negativo do dialético”12. 

Segundo Hegel, a lógica “considera essas formas livres daqueles substratos, dos 

sujeitos da representação e a natureza e valor delas em e para si mesmos”13, trabalha 

“afastada das intuições e dos fins sensíveis, dos sentimentos e do mundo meramente 

opinado da representação”14. Para se alcançar o lado especulativo-positivo do dialético, 

são necessários o reconhecimento de que as antinomias são internamente negativas e 

a “apreensão do contraposto em sua unidade ou do positivo no negativo.”15 

Desta forma, a lógica se desenvolve de forma autônoma, incondicionada e 

autodeterminante, é ciência pura, responsável, portanto, por aquilo a que ela se dirige 

e, também, por como ela mesma opera; nada que lhe compete pode ser determinado 

por fatores externos. Na Divisão geral, contudo, Hegel expressa que a lógica pressupõe 

e tem como seu princípio o saber puro,  

 

“a unidade não abstrata, mas concreta e viva, através do fato de que nela a oposição 

da consciência entre um ente que é subjetivamente por si e um segundo ente que 

é objetivamente por si é sabida como superada; o ser é sabido como conceito puro 

em si mesmo e o conceito puro é sabido como o ser verdadeiro.”16 

 

Assim, a superação da oposição entre sujeito e objeto é pressuposta pela lógica, 

estes são os dois momentos que, não mais separados, formam a unidade no interior da 

qual ela se desenvolve. Não podendo, contudo, recorrer a um início relativo a um 

objeto e a um método pressupostos, a lógica deve, ainda assim, iniciar a partir da 

pressuposição do saber puro. Mas como é possível a ciência fazer um início absoluto 

                                                     
11 Ibid., p., 59. 
12 Ibid., p., 59. 
13 Ibid., p., 67 
14 Ibid., p., 62. 
15 Ibid., p., 59. 
16 Ibid., p., 63. 
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sob estas condições? A esta questão Hegel se dedicará no texto que abre a Doutrina do 

Ser, chamado “Com o que precisa ser feito o início da ciência?”. 

 

A identificação do problema do início da ciência e a resposta hegeliana 

 

O “problema do início” é apresentado por Hegel já no primeiro parágrafo da 

abertura à 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 início da filosofia 

precisa ser ou algo mediado ou algo imediato e é fácil mostrar que ele não pode 

ser nem um nem outro; então, ambos os modos de iniciar encontram sua 

refutação.”17 

 

Hegel faz, então, a distinção entre princípio [Prinzip] e início [Anfang], 

salientando que se privilegiou a busca pelo princípio, que tem um caráter objetivo, 

como “início de todas as coisas”, seja ele uma determinação objetiva (como “a água, o 

uno, o nous, a ideia – a substância, a mônada etc.”) ou um critério quanto à natureza 

do conhecer (“pensar, intuir sentir, Eu, a própria subjetividade”), em detrimento do 

início, que tem um caráter subjetivo, como “um modo contingente de introduzir um 

discurso”18. Princípio e início são, assim, ainda concebidos como conteúdo e método 

contrapostos um ao outro, mas devem ser integrados: “Assim, o princípio também 

deve ser início e aquilo que é anterior para o pensar também deve ser o primeiro no 

curso do pensar.”19 

O saber que não mais é contraposto a nenhum objeto dado, em que certeza e 

verdade são idênticos, é o saber puro. Este saber é o resultado da Fenomenologia do 

Espírito, a ciência que investiga as formas da consciência e, partindo da certeza 

sensível, alcançou tal saber puro, que nada mais é do que o conceito da ciência pura.  

Nesse sentido, o início da lógica “é feito no elemento do pensar que é livre para si, no 

saber puro” e “[a] lógica tem, por conseguinte, como sua pressuposição, a ciência do 

                                                     
17 Ibid., p., 69. 
18 Ibid., p., 69. 
19 Ibid., p., 70. 
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espírito que aparece”, “é a ciência pura, isto é, o saber puro em toda a extensão do seu 

desenvolvimento”20. 

O início mediado por uma pressuposição é resulta desta, e, enquanto tal, não 

pode ser início; além disso, justamente o recusar quaisquer pressuposições e aceitar 

apenas o que é fundamentado em seu interior foi anteriormente salientado como 

diferença entre a lógica e as demais ciências. Mas, Hegel segue,  

 

“partindo dessa determinação do saber puro, o início de sua ciência permanece 

imanente, não deixa nada mais a ser feito senão observá-lo, ou melhor, por meio 

da eliminação de todas as reflexões, de todas as opiniões que se tem de outro modo, 

apenas acolher o que está presente. 

O saber puro, ao se juntar a essa unidade, suprassumiu toda a relação com um 

outro e com a mediação; ele é o que é sem diferença; esse sem diferença deixa ele 

mesmo de ser saber; apenas está presente a imediatidade simples.”21 

 

O saber puro é, portanto, sem diferença, o saber inteiramente abstrato, que, 

sem método ou conteúdo supostos, deixa de ser saber, é apenas imediatidade simples, 

o ser puro que não pode ter nenhuma diferenciação, seja ela interna ou externa. O 

início da lógica não é mediado, mas imediato, ou melhor, a imediatidade mesma, 

imediatidade simples, apenas:  

 

“o ser em geral; ser, nada mais, sem nenhuma determinação e preenchimento 

ulteriores.  

Aqui o ser é o que inicia, apresentado como surgido por meio da mediação e, com 

efeito, por meio da mediação que é ao mesmo tempo a suprassunção de si 

mesma”.22 

 

O problema do início parece, então, quanto à arbitrariedade do início. Iniciar 

por um imediato incorre diretamente em arbitrariedade, na medida em que se poderia 

iniciar por outro imediato; um início mediado, por outro lado, é resultado de 

pressuposições igualmente arbitrárias. Frente ao impasse de o início só poder ser ou 

                                                     
20 Ibid., p., 71. 
21 Ibid., p., 71. 
22 Ibid., p., 72. 
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mediado ou mediato, mas ambas as alternativas encontrarem sua refutação, Hegel 

parece esboçar uma resposta: 

 

“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, de modo que 

essas duas determinações se mostram como inseparadas e inseparáveis e aquela 

oposição como algo nulo. Mas no que concerne à discussão científica, em toda 

proposição lógica ocorrem as determinações da imediatidade e da mediação e, 

então, a discussão da oposição da verdade delas. (...) Mas 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”.23 

 

O paradoxo parece ter resultado da consideração da imediatidade e da mediação 

como opostos excludentes e contrapostos. Esta oposição é, entretanto, nula, e a 

resposta à primeira antinomia24 tratada na lógica parece estar em que nada é 

absolutamente mediato e não imediato, ou absolutamente imediato e não mediado; e 

o início parece precisar ser, igualmente, tanto mediado quanto imediato25. Esta 

conclusão, entretanto, é uma antecipação que não se originou no interior da ciência 

pura, e na lógica devem ocorrer “as determinações da imediatidade e da mediação e, 

então, a discussão da oposição da verdade delas”. 

A Fenomenologia é apresenta como uma mediação que resulta em uma 

imediatidade, e a Lógica, ao pressupor seu resultado, permanece imanente. Como isto 

é possível? Maker argumenta que “nós podemos entender a Fenomenologia como 

mediação auto-suprassumida se ela puder ser vista como iniciando com uma 

determinada tese e culminando em sua auto-eliminação”26. Segundo esta leitura, o que 

é pressuposto a partir da Fenomenologia é a derrota imanente da tese de que toda 

cognição é sempre cognição de um objeto dado para consciência, isto é, o que Hegel 

                                                     
23 Ibid., p., 70 
24 Cf. KAUFMANN, 1978, p. 190-191. 
25 Cf. DUNPHY, 2020.  
26 Cf. MAKER, 1994, p. 86. Esta interpretação é endossada por Winfield (WINFIELD, 2012, p. 37-38). 
Já Houlgate se diferencia dela ao entender que “A fenomenologia, portanto, não termina diretamente 
onde a Lógica inicia – com o puro pensamento do ser enquanto tal”, mas deve ser realizada “uma 
abstração em que nós especificamente deixemos de lado a concepção determinada de ser e espírito 
alcançadas ao final da Fenomenologia” (HOULGATE, 2006, p. 162). 
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denomina de “oposição da consciência”27. O início da ciência possui o lado da 

mediação, a pressuposição de que a oposição da consciência deve ser abandonada, 

mas, como pressupõe um argumento que tem um resultado radicalmente negativo, é 

mediado de uma forma que não exclui a sua imediatidade. 

Chegamos ao “o ser em geral”, a “imediatidade simples” ou o “ser puro”28. 

Afastado de qualquer pressuposição ou mediação, ele é início absoluto ou, o que aqui 

é o mesmo, abstrato da lógica. Este absolutamente imediato, diz Hegel, é o conteúdo 

do saber puro e, segundo esse seu lado, é também o que é absolutamente mediado. 

Mas, como ponto em que o saber não mais se contrapõe, mas se unifica ao objeto, não 

lhe resta qualquer determinação, ele deixa de ser saber; e o início, não podendo ser 

resultado, deixa para trás sua mediação e é tomado “apenas na unilateralidade de ser 

o puramente imediato, justamente porque ele aqui é como o início”29. 

É possível, entretanto, localizar outra mediação ínsita no ser puro. Ele será 

caracterizado por Hegel, nas primeiras linhas que compõem, propriamente, o corpo 

da lógica, como “Ser, puro ser, - sem nenhuma determinação ulterior. Em sua 

imediatidade indeterminada, ele é igual apenas a si mesmo”30. A “imediatidade 

indeterminada” apresenta uma caracterização puramente negativa, uma vez que é 

entendida como não-mediada e não-determinada; mas imediatidade e 

indeterminidade são determinações reflexivas, ou seja, uma é determinada pela sua 

oposição frente ao seu oposto. O mesmo ocorreria com “igualdade”, enquanto um 

modo de relação frente a um outro. Desta forma, haveria uma pressuposição a 

determinações reflexivas no início proposto por Hegel.  

Frente a isto, Henrich argumenta31 que a lógica, como ciência do puro pensar, 

pode conceber seu início como imediatidade indeterminada apenas se essa 

reflexividade for subvertida, e que isto ocorre na medida em que sua imediatidade é 

tal que é, também, indeterminada, portanto uma imediatidade que não pode obter 

determinação através da sua oposição à mediação, e, inversamente, sua 

indeterminação não é mediada pela determinação. As determinações de reflexão, que 

podem surgir apenas posteriormente no movimento lógico, são pressupostas, mas seu 

caráter reflexivo é anulado uma pela outra, e esta pressuposição é suprassumida. O 

                                                     
27 Cf. nota de rodapé 16; HEGEL, CL, v.1, p. 80. 
28 Ibid., p., 72. 
29 Ibid., p., 75. 
30 Ibid., p., 85. 
31 Cf. HENRICH, 2017-2018. 
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mesmo se daria com a igualdade, pois, sendo ela igualdade apenas consigo mesma, 

abandona sua reflexividade. Assim a natureza do ser puro foi alcançada via negationis. 

A esta consideração, Houlgate acrescenta32 que o que permite que o ser seja pensado, 

embora seja imediato e indeterminado, é um uso distintivo da linguagem, segundo o 

qual o ser é pensado não “como” indeterminado e imediato, mas como ser puro 

sozinho:  

“O carente-de-determinação, como temos aqui, é o imediato, e não a mediatizada 

carência-de-determinação; não a suprassunção de toda determinidade, mas a 

imediatez da carência-de-determinação, a carência-de-determinação prévia a toda 

a determinidade, o carente-de-determinação enquanto o que é o primeiro-de-

todos”33 

 

O início deve possuir o lado da imediatidade, mas sem, por isso, deixar de ser 

mediado. O ser puro é, enquanto início abstrato, tomado unilateralmente como 

meramente imediato, enquanto o pensamento absolutamente verdadeiro aparecerá, 

por outro lado, apenas como um resultado da ciência. Frente a isto, Hegel volta-se, 

então, à questão de se o começo da filosofia, ao não ser o absolutamente verdadeiro, 

não seria uma verdade meramente hipotética e problemática. Enquanto esta posição 

que, toma o início como verdade hipotética, vê o avançar da filosofia como um 

progredir, Hegel considera que este é, antes, um retroceder, pois, na medida em que 

se avança a partir do início, o que se encontra é sua origem. Ainda, neste avanço não 

se abandona aquilo com o que se fez o início, mas ele mesmo é determinado 

progressivamente, deixando de ser um imediato sem conteúdo e desconhecido, para 

se tornar um mediado cheio de conteúdo.  

 

“O essencial para a ciência não é tanto que algo puramente imediato seja o início, 

mas que o todo da mesma seja um ciclo [Kreislauf] dentro de si mesmo, onde o 

primeiro também é o último e o último também é o primeiro.”34 

 

A imediatidade segundo a qual o início foi unilateralmente tomado é, no 

avançar da ciência, abandonada, que o torna progressivamente mediado, até retornar 

ao fundamento absoluto e a ciência se fazer circular; sua conclusão é seu início. Desta 

                                                     
32 Cf. HOULGATE, 2006, p. 79-83. 
33 HEGEL, Enc., p. 176 [§86]. 
34 HEGEL, CL, v.1, p. 73-4. 
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forma a mediação do início é restabelecida, e ele se mostra não problemático ou 

hipotético, mas o próprio resultado da ciência o determinou “retrospectivamente”, na 

medida em que o progredir é um retroceder. 

O avançar da lógica é entendido como um passar deste minimamente 

determinado que, imanentemente, se enche de determinação. Ao que parece, o 

pensamento ou a Coisa, que é forma e conteúdo da lógica, como pensamento do 

pensamento, inicia seu movimento imanente a partir do início, isto é, do ser puro.  

 

“Se por acaso se quisesse dizer, de modo impaciente contra a consideração do 

início abstrato, que não deveria ser iniciado com o início, mas diretamente com a 

Coisa, então essa Coisa nada mais é do que aquele ser vazio; o que é a Coisa, isso é 

o que justamente deve surgir apenas no decurso da ciência, o que não pode ser 

pressuposto antes dela como conhecido.”35 

 

Em seguida, entretanto, Hegel nos diz que aqueles que buscassem partir não do 

ser puro, mas da análise da representação do início, isto é, que buscassem, seguindo a 

prática das outras ciências, pressupor o início como objeto e analisá-lo, chegariam ao 

mesmo resultado da lógica. O resultado de tal análise, diz Hegel, não é o ser puro, e 

sim “a unidade do ser e do nada”36; o ser puro, enquanto pensamento vazio, 

indeterminado, é idêntico ao nada, ambos são indistinguíveis. Mas como pode um tal 

vazio já conter o movimento de autodeterminação do pensamento? 

 Gadamer37 propôs uma interpretação que desse conta desta pergunta. Salienta 

que a oposição entre ser e nada é apenas aparente, na medida em que a diferença entre 

eles é “uma diferença apenas visada [gemeinten]” ou “opinada”38; ainda assim, Hegel 

diz que “[o] que é a verdade não é nem o ser nem o nada, mas que o ser não passa, mas 

passou para o nada e o nada não passa, mas passou para o ser.”39 Como Hegel mesmo 

reconhece, “o nada irrompe nele [no ser] apenas imediatamente”40; “Claramente,”, diz 

Gadamer, “a expressão ‘irrompe’ foi cuidadosamente escolhida para excluir qualquer 

ideia de mediação e transição”41. Uma vez que a passagem de um para o outro 

                                                     
35 Ibid., p., p.78. 
36 Ibid., p., 79. 
37 Cf. GADAMER, 1976, p. 75-99. 
38 HEGEL, CL, v.1, p. 95. 
39 Ibid., p., 86. 
40 Ibid., p., 103. 
41 GADAMER, 1976, p. 87. 
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implicaria a sua distinção, e esta só pode se dar através do apelo à opinião ou crença, 

tal passagem não pode constituir uma relação. 

Gadamer julga ser inapropriada esta colocação de Hegel a respeito da passagem 

de ser para o nada, e se apoia em uma interessante passagem das aulas de Hegel sobre 

a história da filosofia para encontrar uma solução. Na exposição da filosofia de 

Heráclito42, o devir aparece como o princípio universal do filósofo de Éfeso: ser e não 

ser são o mesmo, tudo é e não é. A este princípio pertencem tanto o engendrar quanto 

o desvanecer, que são idênticos. Diz Hegel: 

 

“O passar do Ser para o Devir é um grande avanço no pensar, mesmo que, como a 

primeira unidade de determinações opostas, ele seja ainda abstrato. Porque nesta 

relação ambos [ser e não ser] devem ser inquietos e, portanto, conter em si mesmos 

o princípio da vida, a falta de movimento que Aristóteles demonstrou nas filosofias 

anteriores é suprida, e esta última é mesmo tornado princípio. Esta filosofia é, 

portanto, não uma que passou e se foi; seu princípio é essencial, e é encontrado no 

início da minha Lógica, imediatamente após Ser e Nada. O reconhecimento do fato 

de que Ser e não-ser são abstrações desprovidas de verdade, que a primeira 

verdade é encontrada no Devir, forma um grande avanço. O entendimento 

compreende ambos como tendo verdade e valor isoladamente; razão por outro 

lado, reconhece o um no outro, e vê que no um seu ‘outro’ está contido.” 43 

 

Segundo Gadamer, ser e nada não são determinados como opostos no seu 

passar de um para o outro, mas apenas enquanto tal passagem já tomou lugar, isto é, 

ser e nada existem como diferentes apenas no devir, e só nele podem ser diferenciados, 

como nascer e perecer. Assim, a primeira verdade que o pensar alcançaria na lógica 

seria a de que o ser e o nada não são diferenciados e não podem fundamentar as 

determinações do nascer e do perecer presentes no devir, mas é o devir, como uma 

transição, que fundamenta e antecede tal diferença. Ser e nada são compreendidos 

como pensamentos vazios, sem verdade, nos quais nada de determinado é pensado, 

mas o devir, o movimento de auto-determinação, já está presente e seria ele, portanto, 

o verdadeiro início da lógica. Sob esta leitura, o início da lógica seria o devir, e não o 

ser puro, como foi indicado por Hegel, mas se manteria firme a necessidade imanente 

                                                     
42 HEGEL, 1968, v.1, p. 279-298. 
43 Ibid., p. 283-284. Tradução minha. 
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do desenvolvimento dialético, resistindo às objeções usuais ao início a partir do ser, e 

a dialética seria capaz de sustentar sua cientificidade. Tal resposta parece configurar 

uma daquelas críticas que Henrich chamou de positivas, ou seja, um abandono do 

início hegeliano em nome de um outro que preservasse a coerência do sistema. 

Para Gadamer, não se pode estabelecer a derivação do devir a partir do ser e do 

nada, estes são tão pouco diferentes, tão pouco determinados, enquanto são ainda 

indeterminados, que não podem iniciar o processo de determinação progressiva do 

pensar, nenhuma síntese dialética pode ser gerada a partir deles. Embora concordando 

em parte com esta posição, Carlson procurou oferecer uma leitura que enfraqueça, 

porém, a crítica de Gadamer ao fracasso do início a partir do ser puro e à passagem do 

ser para o nada, como se Hegel tivesse cometido um erro ao iniciar do ser puro e não 

do devir.  

Hegel, na Enciclopédia, afirma que: 

 

“É só o entendimento abstrato, ordinário, que toma as determinações de imediatez 

e de mediação, cada uma por si, como absolutas; e acredita ter nelas algo fixo para 

a distinção. Assim produz para si a dificuldade insuperável de reuni-las – uma 

dificuldade que, como se mostrou, tanto não existe no fato como desvanece no 

conceito especulativo.”44 

 

Para Carlson, como a ciência é dotada de circularidade, o início deve encontrar 

correspondência em seu final, no último capítulo da Ciência da Lógica, a Ideia 

absoluta, que é encerrado com a análise do método. Este é dividido em três momentos, 

que são, respectivamente, os três últimos passos da lógica, a saber, os momentos da 

imediatidade, da mediação e da suprassunção da imediatidade e da mediação. O ser 

puro corresponderia não ao último, mas ao antepenúltimo momento da lógica, o da 

imediatidade, momento este que é característico do pensar do entendimento e que 

deve ser superado pela razão especulativa, no terceiro e último momento do método 

(e da lógica), que corresponderia ao devir. 

A circularidade do empreendimento filosófico hegeliano parece ter papel 

importante na superação do aparente paradoxo da pressuposição. O início da ciência, 

bem  como  as  demais  etapas  do  seu  desenvolvimento, encontra  sua  justificação na 

                                                     
44 HEGEL, Enc., p. 149 [§70]. 
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totalidade da ciência: 

 

“Um filosofar sem sistema não pode ser algo científico (...) [u]m conteúdo só tem 

sua justificação como momento do todo; mas, fora dele, tem uma hipótese não 

fundada e uma certeza subjetiva.” 45 

 

Mas Carlson parece ver algo além da circularidade envolvido na solução do 

problema do início. Seria da natureza do início com a imediatidade indeterminada que 

ele deva falhar em iniciar o movimento dialético, pois, paradoxalmente, ao falhar ele 

seria bem sucedido, representando a superação do pensar do entendimento. O 

segundo momento do método, o momento dialético, não encontra expressão no início 

com o ser e o nada, uma característica que seria peculiar a este movimento. Assim, o 

início a partir do ser puro, a imediatidade indeterminada, falharia, fazendo o 

pensamento retroceder e, então iniciar com o devir; mas a falha da imediatidade 

indeterminada seria, ainda, o início, e só assim estaríamos “apenas acolhendo o que 

está presente”: 

 

“O fato de que, partindo dessa determinação do saber puro, o início de sua ciência 

permanece imanente, não deixa nada mais a ser feito senão observá-lo, ou melhor, 

por meio da eliminação de todas as reflexões, de todas as opiniões que se tem de 

outro modo, apenas acolher o que está presente.”46 

 

Como visto anteriormente, “não existe nada (...) que não contenha a 

imediatidade, bem como a mediação”47, e isto se aplica igualmente ao início, mas esta 

verdade só pode ser cientificamente conhecida caso seja descoberta desde dentro, e 

não de fora, da ciência. Neste sentido, se pode entender que o ser puro, embora 

falhando em iniciar o movimento dialético ou o processo de determinação progressiva 

do pensamento, foi, ainda assim, uma etapa necessária para que se descobrisse 

cientificamente que nada é puramente imediato nem puramente mediado. Se 

Gadamer foi crítico à opção hegeliana de iniciar pelo ser puro, pois este não poderia 

preceder o devir, Carlson argumenta que:  

                                                     
45 HEGEL, Enc., p. 55 [§14]. 
46 HEGEL, CL, v.1, p. 71. 
47 Cf. nota de rodapé 23. 



 

 

 
 
70 | Do Início à Finitude do Ser:  Interfaces Lógicas Hegelianas 

 

"Para Hegel, a modulação entre ser e nada não é o que precede o devir. O que 

precede ‘devir’ é o pensamento que falha em formar um pensamento de seu 

próprio ser. Ao invés de contemplar seu próprio ser, o saber absoluto não encontra 

nada diante de si.”48 

 

 O que Carlson está propondo nesta passagem parece se aproximar da linha 

interpretativa que Luft caracterizou49 como associando a dialética hegeliana a um 

modo de redução ao absurdo, representada por pensadores como McTaggart, Forster 

e Wieland. A meta da lógica seria construir um sistema categorial logicamente 

consistente e, para tal, se procuraria tematizar cada determinação do pensar abstraída 

das conexões lógicas que determinam seu sentido, a fim de investigar sua relação de 

independência semântica. Assim, o ser, como primeira categoria, é enunciado, mas, ao 

ser examinado, conduz ao nada, e o sistema categorial permanece vazio de 

determinações, resultando em que tal categoria não foi capaz de expressar o que com 

ela se pretendia. O que aí se observa é uma discrepância entre o nível pragmático, 

daquilo que se pretendia expressar – o sistema categorial logicamente consistente - e 

aquilo que foi de fato expresso, o nível semântico – ser que é idêntico ao nada ausentes 

de determinações. Neste sentido, o que há é uma redução ao absurdo ou, caso se 

queira, uma contradição pragmática. A resolução de tal contradição se daria com a 

reapresentação das categorias antes contraditórias como momentos que constituem 

uma nova categoria, mais ampla, que as contemple, resolvendo sua contradição; neste 

caso, o devir. Assim, as categorias ulteriores são também submetidas a exame e, a cada 

nova discrepância detectada, uma nova categoria que restabeleça a consistência da 

rede categorial é enunciada, até que se encontre a categoria que permaneça estável, da 

qual não surjam novas contradições. 

 Esta interpretação não só do início, mas do método dialético como um todo, 

teria a vantagem de ser, além uma proposta de conciliação da lógica dialética com a 

lógica formal50, uma interpretação em que não se precisa nem substituir o início 

hegeliano a partir do ser pelo “verdadeiro” início a partir do devir, nem estipular a 

excepcionalidade do início como fruto de um movimento dialético composto apenas 

                                                     
48 CARLSON, 2005, p. 217. 
49 Cf. LUFT, 2001, p. 138ss. 
50 LUFT, 2001, p. 140. 
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pelas etapas da imediatidade e da suprassunção, contornando o momento da mediação 

ou propriamente dialético. 

 Desta forma, encontramos, em meio às muitas colaborações dos comentadores 

da filosofia hegeliana, interpretações que se mostram como alternativas viáveis para o 

entendimento do início da ciência a partir do ser puro, com seus lados da mediação e 

da imediatidade, como foi exposto por Hegel na Ciência da Lógica. Tomado 

unilateralmente como imediatidade, ainda assim é possível mostrar a capacidade do 

ser puro de engendrar uma contradição dialética que dê partida ao movimento lógico; 

este movimento abandona a imediatidade da qual iniciou, e vai sendo mediado por 

cada vez mais determinações até alcançar seu resultado, o absolutamente verdadeiro. 

O primeiro e o último são ambos tanto fundamento quanto resultado, e  

 

“cada passo da progressão no determinar ulterior, à medida que se afasta do início 

indeterminado, é também uma aproximação regressiva do mesmo, de tal modo 

que aquilo que inicialmente pode parecer diverso, [a saber], o fundamentar 

regressivo do início e o determinar ulterior progressivo do mesmo caem um no 

outro e são o mesmo.”51 

 

Assim, “a ciência se apresenta como um círculo fechado em si, cujo início no 

fundamento simples a mediação recurva o fim.”52 

 

CONCLUSÃO 

 

O início de uma ciência pura, que seja autodeterminante, autônoma e 

incondicionada, que dispense, portanto, pressuposições a respeito de seu método bem 

como de seu conteúdo, é, certamente, um desafio. Hegel tomou-o para si, e procurou 

acompanhar os passos de tal ciência em seu movimento imanente, descobrindo que o 

primeiro se dá com o ser puro. Esta resposta, polêmica desde a contemporaneidade do 

filósofo, enfrentou duras críticas. Que ela permaneça relevante atualmente, 

entretanto, é sinal de que rejeitá-la põe-se como um novo, e, talvez, maior, desafio. 

 

 

                                                     
51 HEGEL, CL, v.3, p. 331. 
52 HEGEL, CL, v.3, p. 332. 
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Resumo 

A teoria da finitude em Hegel permite leituras variadas. Na Lógica do Ser apresenta-

se a finitude conforme o entendimento, isto é, a contradição do ser aí não resiste à 

contradição é perece. Isso seria o terminus da dialética, a tragédia da tristeza do 

desaparecimento do ser aí na nulidade. Porém, Hegel apresenta a autorreflexividade 

do finito face a autorreflexidade do infinito que juntas na dialeticidade finitude do 

infinito e infinitude do finito avançam para a superação da finitude do entendimento 

na infinitude da razão. Christian Iber e Michael Theunissen fazem uma leitura 

diferenciada da teoria da finitude. Eles dizem que a crítica da finitude de Hegel não faz 

justiça ao finito. Hegel faria uma dissolução do finito no infinito, mas não a 

suprassunção do finito, que preservaria também o finito. O objetivo é apresentar essas 

versões da teoria da finitude problematizando ambas posições. O resultado é um texto 

provocativo e aberto ao pluralismo de leituras da finitude.  

Palavras-Chave: Entendimento e Razão; Finitude e Infinitude.  

 

Abstract 

Hegel's theory of finitude allows for varied readings. In the Logic of Being, finitude is 

presented according to the understanding, that is, the contradiction of being there does 

not resist the contradiction and it perishes. This would be the terminus of dialectics, 

the tragedy of the sadness of the disappearance of being there in nullity. However, 

Hegel presents the self-reflexivity of the finite in the face of the self-reflexivity of the 

infinite, which together in the dialecticity of the finitude of the infinite and the infinite 

of the finite advance towards overcoming the finitude of understanding in the infinity 
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of reason. Christian Iber and Michael Theunissen make a different reading of the 

theory of finitude. They say that Hegel's critique of finitude does not do justice to the 

finite. Hegel would dissolve the finite in the infinite, but not the suprasumption of the 

finite, which would also preserve the finite. The objective is to present these versions 

of the finitude theory by problematizing both positions. The result is a provocative text 

and open to the pluralism of readings of finitude. 

Keywords: Understanding and Reason; Finitude and Infinitude. 

 

 Para poder compreender a finitude é indispensável compreender como Hegel 

deduz a categoria do limite. Aqui, Hegel introduz a contradição do algo como limite, o 

ser aí espacial é apreendido conforme o entendimento, ou seja, na identidade e 

diferença, dirá Hegel na Lógica da Essência. O ser aí é a constituição do multiuniverso 

configurado no espaço físico. Hegel crítica e, ao mesmo tempo, propõe uma nova 

ontologia do ente qualitativo. De uma ontologia estática e substancialista, passa-se 

para uma ontologia dinâmica e relacional superando a metafísica dualista e 

hipostasiadora do finito pelo infinito. Trata-se da virada ontológica hegeliana que 

arranca desde o imediato do ser aí até alcançar a dialética da finitude e infinitude, do 

espacial para o temporal. O problema é como compreender a teoria da finitude dentro 

dessa matriz ontológica e ao mesmo tempo epistemológica. Então, para isso, em 

primeiro lugar apresentamos a categoria do limite e sua contradição conforme o 

entendimento, tendo como matriz ontológica a teoria espacial da física newtoniana; 

depois, apresentamos a categoria da finitude e suas leituras tendo como matriz 

ontológica a teoria da temporalidade; e, enfim, concluímos que a teoria da finitude 

hegeliana abre brechas interpretativas tanto em nível espacial como temporal, ou seja, 

tanto em nível da física como da história.  

 

1 O limite de algo e outro como contradição ou a gênese da finitude 

  

A teoria da finitude em Hegel precisa ser contextualizada na categoria do limite 

que é compreendida como contradição. A dialética já está trabalhando em outros 

momentos, tais como: algo X outro, ser em si X ser para outro; determinação X 

constituição. Porém, ela torna-se explícita aqui no algo como limite, pois, algo e outro 
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“incluem-se idealmente e são diferentes realmente” (Iber, 2020(a), p. 1). Hegel 

apresenta o limite de algo em 3 momentos:  

a) apresenta-se a contradição entre ser e não ser do algo; b) dissolução da contradição 

através da representação, isto é, pelo entendimento em que se mantém separados o ser 

aí e o limite de algo; c) enfim, a contradição não é resolvida porque o ser aí do algo não 

consegue incluir e/ou refletir em si o limite, mas apenas o desloca para fora e além de 

si. 

 a) Limite imediato do algo - teoria da negação e contradição: No 

primeiro momento o limite de algo apresenta duas faces: a face do ser algo ‘A’ e a face 

do não ser outro ‘B’, isto é, as duas faces são o limite entre ambos, isto é, entre algo/A 

e outro/B. Aqui está a contradição, no limite algo e outro têm tanto o seu ser como o 

seu não ser. Hegel descreve a contradição do limite apenas de modo exterior3, ou seja, 

a contradição aparece de modo exterior no algo como limite, pois, o limite nesse caso 

é a identidade de algo. Trata-se de um limite qualitativo e não quantitativo. O algo 

como limite é a primeira negação. O outro é a 2ª negação, ou seja, negação da negação.  

Aqui temos, portanto, na superfície do aparecimento do limite a contradição entre o 

ser e não ser do algo, e ao mesmo tempo, a autocontradição do algo: “No limite existe, 

portanto, não apenas a negação recíproca de dois momentos, mas sim a autonegação 

de cada um dos momentos” (Id. Iber, p. 2). Segundo Iber, Hegel apresenta na 2ª edição 

da Lógica do Ser as categorias da finitude aplicando a teoria da negação. “Uma 

categoria lógica, a qual como negação da negação desenvolvida está, ao mesmo 

tempo, rebaixada a uma negação simples, designa sempre a contradição não dissolvida 

de uma autorrelação que permanece negativa”, e conclui Iber: “Isso vale para todas as 

categorias da finitude” (Id, nota “1”, p. 2).  

 b) Limite como entendimento: o limite para além do algo: O segundo 

momento é o da dissolução da contradição do algo como limite, porém, apenas sob a 

forma da representação, isto é, na forma do entendimento. O algo como limite é 

mantido separado do outro pelo entendimento, pois, este é o modus operandi da 

representação. E o exemplo que Hegel nos dá é o da geometria. O algo tem seu ser aí 

fora do seu limite, assim, a linha tem seu limite fora do ponto e a superfície tem seu 

limite fora do corpo. É assim, que é feita a representação do algo como limite de modo 

                                                     
3 Iber afirma: “Hegel apresenta a contradição do limite como uma teoria de negação”, isto é, trata-se da 
teoria da negação, enquanto ‘negação da negação’ para explicar a contradição do limite do algo.   
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espacial, ou seja, aqui o limite é estabelecido a partir de objetos localizados no espaço, 

tais como a linha e a superfície. Cabe destacar que embora o limite seja espacial, isso 

não significa que seja algo quantitativo como uma fronteira territorial, mas o limite é 

algo qualitativo, isto é, o limite é inerente ao algo como uma qualidade que o identifica 

e diferencia do outro.  

 c) A dialética do algo: a contradição do finito. O terceiro momento 

descreve a impossibilidade do algo superar o seu limite e com isso ele não é capaz de 

superar a sua contradição. O que temos é que o algo e o outro tem no limite o seu ser 

aí como separação. Eles permanecem separados pelo limite e isto gera um progresso 

ao infinito. O algo e outro tem no limite a negação um do outro, são duas identidades 

diferentes e separadas. Então, a contradição permanece e, o entendimento tenta 

superar o ser aí do seu limite, mas apenas o reproduz. O resultado desse momento é 

que, primeiro, o algo apenas constitui-se no seu limite e nesse ele tem o seu princípio, 

isto é, a identidade do algo se constitui a partir do limite; e depois, o algo tem imanente 

nele a sua negação. Então, matem-se a contradição do algo como limite e, temos uma 

inquietude incessante dentro do algo que o impulsiona para fora de si, para além de si. 

Hegel ilustra novamente esse momento com o exemplo geométrico da linha que inicia 

no ponto e a superfície no corpo, e afirma que o seu ser aí não está além do limite, mas 

no algo como limite; ou seja, o limite é o princípio do que ele limita e, portanto, o limite 

é o início de um processo dialético entre o ponto e a linha, entre a superfície e o corpo. 

Trata-se de uma dialética em que esses limites espaciais são princípios e elementos 

constitutivos do algo e do outro no caso dos objetos geométricos. Então, se de um lado 

temos o algo como limite que o joga para fora, para além de si, de outro lado, a dialética 

entre o limite de algo e o limite de outro são a contradição do próprio limite, essa 

situação lógica determinará a finitude do algo.  

 d) Do limite espacial ao limite temporal: o perecer do ser aí como 

finito. Podemos dizer que Hegel na categoria do limite está dialogando com a física 

newtoniana e sua teoria do espaço absoluto. Trata-se de uma ontologia espacial em 

que Hegel tematiza a virada de matriz estática para a dinâmica. Por isso, o ser aí é 

constituído numa ontologia da alteridade e da relacionalidade, ou seja, Hegel supera 

uma física estática com a dedução de uma nova ontologia relacional que tem início e 

fim, porém, não terminus. A finitude do ser aí espacial mantém sempre a dinamicidade 

como contradição infinita em seu limite. Não se trata de uma ontologia catastrófica, 
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mas uma ontologia que está em perpétuo movimento ascendente e descendente, pois, 

a finitude espacial está sempre se alevantando para além de si, o que fica comprovado 

pela física quântica e espacial dos multiuniversos.  

 A transição do limite para a finitude, segundo Iber (ver 2020(a), p. 4), é a 

passagem do modelo da física espacial de compreender o ser aí como limite para o 

modelo temporal histórico, ou seja, do fenômeno espacial para o temporal. A tese 

hegeliana é que o algo é finito porque na sua inquietude em movimento incessante não 

é capaz de autossubsistência, então ele perece. O algo tem a sua consistência no não 

ser, isto é, o limite ou a identidade qualitativa de algo é o seu limite baseado no não 

ser. Isso implica que o limite é imanente ao algo e que, por isso, ele está sempre em 

movimento de contradição com seu ser aí, o que constituirá sua finitude.  

 Segundo Thomas Kesserling (1984), a lógica do ser aí pode ser compreendida 

como a explicitação da contradição em ascensão até alcançar o grau máximo na 

categoria do limite de algo. Aqui, a contradição e a síntese coincidem, ou seja, a 

contradição constitui o momento de síntese do algo como limite. Trata-se de uma 

estação da contradição como determinação negativa, ou seja, é um permanecer na 

contradição como força impulsionadora sempre aberta a negatividade do ser aí (Id. 

Iber, 2020(a), nota 4, p. 4) 

 A transição para finitude é construída com (1) a prova de que o limite é imanente 

ao algo, isto é, o algo tem o seu ser aí no limite, e (2) a explicação da contradição 

imanente do limite do algo. O algo tem no seu limite o ser como a negação de si mesmo 

e é impulsionado para fora, além de si, por causa da sua contradição. A contradição do 

algo como finito confirma que o algo não é capaz de afirmar-se como autodeterminado 

sob as condições da determinidade externa universal. No seu limite a autoafirmação 

do algo coincide com sua impotência frente à determinidade externa, sob a qual o finito 

desaparece (Iber, 2020(c), p. 1-2).  

 Para Iber a dialética do algo e outro, da determinação, constituição e limite é a 

reconstrução da metafísica platônica sobre as coisas sensíveis como coisas finitas 

enquanto ser e não ser, do algo finito como contradição em alteração inquietante, 

portanto, conduzindo-o ao perecimento. Hegel tem o mérito de reconstruir a gênese 

do algo e sua finitude, introduzindo no algo a negatividade imanente que nega a sua 

positividade aparente. A partir dessa aquisição teórica, apresentamos, primeiramente, 

a dialética do entendimento e da razão que dissolve a contradição das coisas finitas; 
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depois, como Hegel supera o dualismo da metafísica platônica entre o finito e o 

infinito; enfim, reconstruímos a leitura sobre a finitude de Michael Theunissen e 

Christian Iber que são complementares.  

 

2 A finitude como perecer  

 

A dedução da finitude descreve o algo como limitado que vai ao fim. A finitude 

é inerente ao ser aí como algo limitado: “Algo posto com seu limite imanente como a 

contradição de si mesmo, através da qual ele é apontado e impulsionado para além de 

si, é o finito” (Hegel, 2016, p. 133). O algo é limitado no seu interior e está em 

contradição imanente e ele não é capaz de suportar essa contradição consigo mesmo. 

Por isso, ele é finito e “o ser das coisas finitas como tal é ter o germe do perecer como 

seu ser dentro de si; a hora do nascimento é a hora da sua morte” (Hegel, 2016, p. 134).  

Hegel introduz a finitude recapitulando a transição do limite e afirmando que 

as coisas finitas “são”, porém, a verdade delas é o seu fim, ou seja, o seu perecer. A 

teoria da finitude é articulada em três momentos: a) a imediatidade da finitude; b) a 

barreira e o dever ser; c) a passagem do finito para o infinito.  

 a) A imediatidade da finitude: a determinação do finito pelo 

entendimento.  Hegel expõe a contradição da categoria da finitude a partir da 

imediatidade, isto é, a finitude como isolada e separada da infinitude. Trata-se de uma 

negação qualitativa que está sob o status do entendimento, ou seja, separada da razão. 

Segundo Iber (2020(b), p. 1), há na teoria da finitude três teses hegelianas: 1ª) A 

contradição é uma determinação constitutiva do finito, portanto, não é algo acidental. 

Esse é o modus operandi do entendimento que insiste em permanecer na contradição 

não resolvida, a qual é criticada por Hegel. 2ª) O finito é levado a dissolver-se, pois o 

entendimento apenas o compreende em sua contradição e não é capaz de supera-la. 

3ª) O perecer do finito não é o terminus do ser aí, mas a resolução de sua contradição 

efetuada pela razão que o conduz para a infinitude (Id. Hegel, 2016, p. 134-136). 

 A finitude é qualificada por Hegel como uma experiência de tristeza: “O 

pensamento na finitude das coisas leva essa tristeza consigo” (2016, p. 134), pois, leva 

a pensar no fim, no perecer e na própria morte das coisas. Esse é o modo de operar do 

entendimento que se fixa na finitude. A origem lógica dessa tristeza da finitude está no 

entendimento, pois, “a finitude é a mais obstinada categoria do entendimento” (id. p. 
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134). Hegel descreve esse ato de ficar bloqueado e fechado em si do entendimento em 

três momentos: (i) Negação obstinada que a leva ao sucumbimento; (ii) Negação fixada 

em si que se confronta com o afirmativo que é a infinitude e se recusa a reconciliação 

com ela; e por isso o destino das coisas finitas será o seu fim; (iii) O persistir do 

entendimento na “tristeza da finitude” torna-se “imperecível e absoluto”, assim a 

finitude do entendimento “é eterna” (Id. p. 135).  

 O entendimento é, de um lado, correto em pensar o finito como um processo de 

perecimento, pois, a estrutura do finito é a sua contradição imanente. De outro lado, 

considerando que as coisas são finitas, elas não estão isoladas do processo total da 

lógica, mas elas participam do momento da infinitude. É exatamente isso que Hegel 

irá provar na passagem do finito para o infinito (p. 141-142). O entendimento fixa-se 

apenas no procedimento de não ser, e esse ato torna-se “imperecível, absoluto, eterno”. 

“Hegel não quer dizer que o entendimento torna eternas as coisas finitas, mas quer 

sustentar que o entendimento não é capaz de pensar até o fim a finitude como cessar 

de ser e desaparecer, logo que ele insiste que a finitude permanece esse cessar de ser” 

(Orsini, 2017, p. 5). No entender de Orsini, “a estratégia da Lógica hegeliana consiste 

em pensar até o fim a finitude, isto é,  conduzi-la à infinitude em virtude de si mesma: 

pelo fato de que a finitude é mero cessar de ser, ela tem que deixar de ser o cessar de 

ser que ela mesma é e, assim, provar que é ser infinito” (id. p. 5). Então, o problema de 

Hegel não está em manter o finito no negativo, mas em eleva-lo ao infinito, a partir da 

autorreflexividade do próprio finito contraposto ao infinito.   

 b) Dialética da barreira e o dever ser: A dialética entre determinação e 

constituição até o limite descreve o processo em que o limite se torna relação imanente 

ao algo. Portanto, o algo tem a negação imanente e faz o limite imanente se autonegar. 

Então, o limite como negação negada torna-se a “barreira” e, esta determinação 

continua a manter dentro de si o poder da negação da negação, o que a impulsionará 

a sair de si e efetivar-se como “dever ser”. Dito em outras palavras, o limite do algo 

carrega consigo a relação negativa que, agora, é uma barreira a ser superada e, por isso, 

torna-se um dever ser a ser efetivado como finito.  

 A dialética da barreira se diferencia da dialética do limite que é apenas um ir 

além de si externo, para além do algo. A dialética da barreira é um ir para dentro de si 

interno do algo que o impulsiona a realizar o que ele é como dever ser. Com essa 

dialética, Hegel critica a posição filosófica transcendental da barreira como um dever 
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ser além de si de progresso infinito. A dialética do dever ser é, primeiro, a determinação 

como afirmação e, depois, é como negação, ou seja, o dever ser tem uma determinação 

afirmativa e negativa.  

 O finito está, plenamente, determinado em seus dois momentos como barreira 

e dever ser. Eles têm um status diferente, pois, a barreira está posta como finita, 

enquanto o dever ser é apenas um ser em si afirmativo que vai ao infinito. Porém, 

Hegel negará que o dever ser vai além de sua finitude, através da contradição entre ser 

em si e de não ser. Ou seja, o dever ser tem, ao mesmo tempo, o aspecto afirmativo e 

negativo que o constituirá como uma barreira instransponível, tornando-o finito. Isto 

pode ser verificado na filosofia kantiana em seu imperativo categórico: O ente da razão, 

que é o ser humano, é capaz de autolegislar-se, na medida em que ele se impõe os 

imperativos de ação como seu dever ser interno. Mas, ao mesmo tempo, o ser humano 

não está imune da sensibilidade externa que o determina desde fora e, portanto, o 

torna um ser limitado, pois, o dever ser do imperativo categórico pode ser finito.  

 O dever ser carrega em si a contradição de ser em si e o não ser do algo limitado. 

“A dialética da barreira e do dever ser se move, portanto, entre a negação simples e a 

negação da negação, portanto, numa contradição não dissolvida. Isso significa que o 

sentido afirmativo do resultado da negação da negação ainda não está alcançado” 

(Iber, 2020(b), p. 3), isto é, o dever ser tem o status do dualismo. Porém, o finito como 

dever ser vai agora além da sua barreira: “A mesma determinidade que é a negação 

dele está também suprassumida e é, assim, o ser em si dele; seu limite também não é 

seu limite” (Hegel, 2016, p. 138). E acrescenta Hegel “como dever ser, algo está, 

portanto, elevado sobre sua barreira, mas, inversamente, apenas como dever ser ele 

tem sua barreira. Ambos são inseparáveis”. Isso quer dizer que há uma determinação 

comum entre o dever ser e a barreira, isto é, a negação. A sua identidade está na 

barreira e, com isso, a aparência da determinação afirmativa do dever ser está 

dissolvida.  

 Na dialética da barreira e do dever ser o sentido afirmativo do resultado da 

negação da negação ainda não está alcançado. A barreira implica o dever ser como ser 

além de si. Apesar da sua elevação sobre a barreira, o dever ser é limitado. O ir além 

da barreira do dever ser que deixa o limite atrás de si é um finito, pois é acompanhado 

com a limitação do dever ser. Cabe novamente lembrar aqui o dever ser kantiano, em 

que de um lado a razão precisa superar sua sensibilidade, e de outro, o ser humano 
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está limitado por ela, ou seja, a superação das barreiras do mundo sensível está 

limitada. Hegel elabora uma observação sobre o dever ser em que critica o conceito de 

que o dever ser é o último e absoluto. Trata-se da crítica à filosofia transcendental que 

propõe o dever ser como barreira insuperável e como fundamento da moralidade 

(Hegel, 2016, p. 138 – 141). 

 c) Transição do finito para o infinito: O finito é a unidade de 

determinações contrapostas, cada uma das quais implica a outra: “a contradição de si 

dentro de si”; como tal, “ele se suprassume, perece” (Hegel, 2016, p. 141). Nessa 

contradição, ainda não está presente, para Hegel, o afirmativo, mas somente algo que 

deve ser ultrapassado. Há dois modos de solucionar a contradição do finito: o modo 

somente negativo e o modo afirmativo.  

Na transição da finitude para a infinitude, Hegel apresenta a dissolução da contradição 

do finito que tem um resultado afirmativo que é o infinito. Hegel propõe duas 

possibilidades para resolver a contradição do finito: 1ª) O resultado da contradição é 

que o finito perece, mas não desaparece, ou seja, esse resultado gera outro finito e 

assim, passa para um outro finito numa série infinita de finitos ininterrupta. É preciso 

reconhecer que a contradição marca a dissolução ou o perecer do finito, mas esse 

perecer não significa que o finito volta ao nada. O destino do finito ao perecer, produz 

“o negativo do negativo”, isto é, perece seu próprio perecer, no sentido de que a 

dissolução de um finito desencadeia um processo constante na alteração qualitativa 

das coisas, ou a passagem infindável de um finito para “outro finito”. Portanto, a 

dissolução da contradição é o seu permanente restabelecimento, “porque a resultado 

do perecer não vai além do persistir no perecer, na finitude, cuja essência é justamente 

aquela de perecer” (Orsini, 2017, p. 7).  

2ª) Essa estrutura do finito que passa para outro finito junta-se consigo mesmo 

e reflete a identidade consigo num processo de negação da negação que efetiva o finito 

como infinito. Ou seja, a dissolução da contradição conduz a um resultado afirmativo. 

O finito, na negação de si, “alcançou seu ser em si, juntou-se consigo mesmo” (Hegel, 

2016, 141). Ou seja, o finito realiza sua identidade consigo apenas enquanto se supera, 

juntando-se a seu outro, o infinito. A relação consigo em seu outro é a verdadeira 

negação do finito. O finito, ao cessar de ser se dissolve e permanece na continuidade 

de seu próprio ser. “Ao desaparecer, as coisas finitas formam, elas mesmas, um 

processo de ser contínuo, infinito. Esse ser é infinito porque é sempre e nunca deixa 
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de ser, muito embora as coisas individuais, finitas, tenham que desaparecer” (Orsini, 

2017, p. 7). 

Enfim, Hegel faz a transição do finito para o infinito pela identidade consigo do 

outro como estrutura do infinito e assim está suprassumido o progresso ao infinito, ou 

seja, a identidade do ser consigo mesmo no outro, do infinito como outro do finito: 

“Essa identidade consigo, a negação da negação, é ser afirmativo, assim, o outro do 

finito, o qual a primeira negação deve ter por sua determinidade: aquele outro é o 

infinito” (Hegel, 2016, p. 142). 4 

 

3 Crítica de Theunissen a categoria da finitude 

  

Theunissen segue a mesma crítica da corrente pós-hegeliana que defende a 

finitude da existência na linha de Heidegger, ou seja, o ser humano é um ser para morte 

e aproxima-se cada vez mais para o desparecimento de seu ser aí. Entre eles temos 

Feuerbach, Kierkegaard, Marx, Simmel, Scheler, Heidegger, Adorno, Gadamer, etc. 

Eles opõem-se a leitura de Hegel do ser aí finito que é elevado a infinitude pelo 

movimento dialético imanente a finitude.  

Segundo Michael Theunissen (1978, p. 276s) e Christian Iber (Id. 2020 b, p. 2), 

pode-se colocar uma terceira possibilidade para o finito, qual seja, de que para o 

entendimento o finito não é o último estágio do ser aí, de que o seu destino não é o fim 

último, ou seja, o desparecer ou perecer, mas de que se manteria uma separação entre 

o que perece (a natureza) e o sujeito do perecer (o espírito, o pensar, o conceito).   

 A tese idealista de Hegel da dissolução do finito se baseia na equiparação 

daquilo que desaparece (coisas finitas, natureza) com o sujeito do perecer (o espírito, 

                                                     
4 Iber ainda problematiza: “Hegel faz a transição do finito para o infinito mostrando que o finito se torna 
ele mesmo infinito. Portanto, o finito se torna ele mesmo o infinito e, depois, ele é ele mesmo o infinito. 
Mas desta forma, o finito desaparece no infinito. Esta é a solução? Hegel se move na alternativa: ou o 
perecer do finito é posto como absoluto ou o finito se torna ele mesmo o infinito. Este é o lugar onde 
Hegel se aproxima muito do Romantismo: a oposição do finito e do infinito se dissolve com o 
desaparecimento do finito no infinito. “É a natureza do próprio finito ir além de si, negar sua negação e 
tornar-se infinito” (Hegel 2018, p. 143). E, "assim o finito desapareceu no infinito e o que é, é apenas o 
infinito" (Hegel 2018, p. 143). A posição de Hegel é: a contradição do finito se dissolve. Dissolução: O 
finito torna-se infinito e, depois, ser infinito.  
Minha posição e a de Theunissen é: a contradição do finito não pode ser resolvida ou dissolvida, mas 
apenas dominada na relação do finito com o infinito. A tragédia do finito não pode ser harmonizada. O 
finito não pode ser dissolvido no infinito. Esta é a posição do romantismo. Mas, há um momento da 
verdade na posição de Hegel: tornar-se infinito, em vez de ser infinito. O finito é apenas o devir do 
infinito e, inversamente, o infinito é o devir do finito. Esta é a verdade do finito e do infinito. Hegel 
também tem isso em mente, embora ele defenda uma metafísica da reflexão absoluta do infinito, na 
qual o finito está rebaixado ao ideal (Iber, Anotações em e-mail, Berlim, 09.01.2021). 
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o pensar, o conceito). Frente ao perecer do sujeito (razão) e o desaparecer como o 

último momento das coisas (entendimento 1), defende, Iber, que o finito subsiste e não 

desaparece (entendimento 2). O “entendimento 1” insiste no fato de que a finitude 

consiste apenas no desaparecer, isto é, o destino da finitude é seu desaparecimento. 

Enquanto que o “entendimento 2” afirma que a consistência da finitude não 

desaparece. Nisso está a diferença entre o entendimento 1 e 2, e Hegel assume a 

posição do “entendimento 1”, ou seja, esse aniquila totalmente o finito como fazem 

Spinoza e Schelling (Id. Iber, 2020 b, nota 2, p. 3).  

 a) A finitude como estrutura fixa do entendimento: Iber pergunta: 

Como Hegel nega criticamente a finitude? Hegel é coerente em sua crítica da finitude? 

O problema é que na transição do limite para a finitude, Hegel faz uma passagem do 

limite entendido no espaço geométrico para a finitude compreendida na dimensão 

temporal e, portanto, histórica. Depois, Hegel converte novamente essa dimensão 

temporal em espacial. Nessas inversões, Iber entende que Hegel não é coerente com 

sua metodologia lógica (2020(c), p. 1).  

 A tematização da finitude é lida por Iber como um momento do entendimento 

que se afirma contra o infinito. A estrutura da negatividade da finitude das coisas 

finitas é que a sua verdade é “o fim delas”, “a hora do nascimento delas é a hora da sua 

morte” (Hegel, 2016, p. 134). Hegel ao usar essa metáfora antecipa especulativamente 

o que Heidegger dirá depois, que o ser aí é um “ser para a morte” (Heidegger, 2012, p. 

695). A finitude está na morte em que a alma se separa do corpo, conforme o modelo 

platônico. A estrutura da negatividade da finitude é denominada por Hegel de “a 

negação qualitativa levada ao extremo”, ou seja, “a negação fixada em si” (Hegel, 2016, 

p. 135). Iber entende que essa negação não tem mais fora de si nenhum substrato 

afirmativo face ao infinito. “Então, o finito é fixado em uma oposição brusca e 

irreconciliável com o infinito”, conclui Iber.  

 A finitude é pensada como “a mais obstinada categoria do entendimento” 

(Hegel, 2016, p. 134), isto é, a finitude tem de ser pensada conforme o entendimento, 

que compreende o ser aí na sua finitude como um perecer puro que é fixado como 

negação frente ao absoluto. Isso vai na direção da crítica de Hegel a Platão, que entende 

o ser como não ser, isto é, como desaparecer (Ver Iber, 2020(c), p. 3). 

 c)  A terceira via de Theunissen: a afirmação do sujeito finito. O autor 

pergunta se Hegel foi coerente com sua crítica ao entendimento, ou seja, se os 
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argumentos foram corretos e se não haveria uma terceira posição entre as duas 

posições propostas por Hegel: (i) fixação do entendimento no finito contra o infinito 

e, (ii) suprassunção do finito no infinito.  

 (i) Theunissen questiona a tese de Hegel de que a finitude é a dissolução de 

todos os substratos na nulidade, pois, isso implicaria a eliminação do sujeito da 

finitude, ou seja, o desaparecimento do próprio ser aí finito. Hegel apresenta o ser aí 

na sua finitude como perecer e o fixa frente ao infinito/absoluto. Porém, se o ser aí é o 

desaparecer puro e a negação de si mesmo, como ele pode ainda ficar frente ao infinito? 

Ou então, o perecer do finito não é o desaparecimento do ser aí, mas a sua negação em 

si mesmo e a suprassunção no infinito. Há, portanto, a possibilidade de duas 

interpretações sobre o finito: (i) O finito permanece no perecer como tal, isto é, trata-

se do último momento do finito como desaparecimento, conforme a posição do 

entendimento; ou, então, (ii) o perecer do finito é negado e suprassumido conforme a 

posição da razão. 

 (ii) Theunissen (1978, p. 267 s) propõe entre essas duas possibilidades 

interpretativas da finitude uma terceira via, isto é, Hegel introduziria a diferença 

dentro do próprio perecer do finito. Isso seguiria a própria lógica da reflexão hegeliana, 

segundo a qual o perecer do finito é, de fato, um ir ao fundamento, a autonegação para 

subsistir como finito. Ou seja, o finito se diferencia em si mesmo e realiza a dupla 

negação e permanece como finito. A persistência do entendimento no status de finito 

é a própria resistência do ser aí frente à razão que pretende arrasta-lo para a infinitude. 

Então, a diferença imanente no finito faz de seu perecer o último momento de 

autossubsistência e não de desaparecimento. Ou seja, o finito se diferencia e se separa 

do infinito, afirmando-se em si como um polo em relação com o infinito: assim, 

mantem-se a diferença entre o perecer do entendimento como um sujeito do perecer e 

não simplesmente o desaparecimento do sujeito, mas que na sua autossubsistência 

como imanência se afirma em relação ao infinito. O movimento da negação da 

negação, faz valer um afirmativo que repousa sobre si mesmo no finito. A posição de 

Theunissen segue a posição de Feuerbach, que defende o sujeito finito como um sujeito 

espiritual e natural, por isso o sujeito finito não pode ser dissolvido num perecer puro. 

É verdade que o sujeito finito morre, mas o sujeito finito não é o puro morrer, pois, se 

for mantida a diferença entre aquilo que perece e o perecer, então, o perecer do perecer 

pode ser interpretado como retorno do finito.  
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 Na opinião de Theunissen, Hegel estaria operando uma leitura salvacionista do 

finito em sua teoria da finitude, ou seja, teológico-escatológica, que seria contrária à 

sua teoria da suprassunção do finito como negação da negação. Se Hegel entende o 

perecer como não sendo o último momento, conforme a concepção do entendimento 

do finito, então ele defende o perecer do perecer (negação da negação), conforme a 

concepção da razão, enquanto o último [eschaton] momento da teoria da finitude. Com 

isso, Hegel filia-se a uma tradição na teologia que afirma a ressurreição enquanto o 

finito é transformado em sua finitude e elevado à infinitude. A salvação do finito não 

ocorre através de sua suprassunção no duplo significado, mas através do infinito que 

pressupõe sua dissolução. Com isso, a subjetividade do finito é deslocada 

completamente para a infinitude. Então, o finito é pensado como momento de uma 

estrutura que o abrange e domina: a infinitude. Enfim, a leitura de Theunissen entende 

que Hegel se contradiz em sua teoria da finitude, pois, na introdução da sua exposição 

da finitude, ele diz que a estrutura das coisas finitas tem uma dupla dimensão: (i) as 

coisas são e, (ii) sua verdade é seu fim (cf. Hegel, 2017, p. 134), ou seja, seu fim é o 

último momento como autoafirmativo do finito (Id. Iber, 2020(c), p. 3-4).  

 A avaliação de Iber é que Theunissen ao introduzir a diferença no finito, está, 

de um lado, criticando o perecer como um ato de passividade que se rende ao destino 

da morte em sua melancólica tristeza da finitude das coisas. Hegel estaria acentuando 

este modo finito do entendimento no irremediável destino do desaparecimento. Por 

outro lado, o perecer pode ser interpretado como um modo ativo de autoafirmação do 

finito como sujeito frente ao infinito.  

 d) A suprassunção do finito no infinito: Monismo dialético. Hegel 

realiza a suprassunção do finito no infinito, na transição da finitude para a infinitude: 

No fim do caminho da finitude Hegel constata: no perecer, da negação de si mesmo, o 

finito “se junta [...] apenas consigo. Essa identidade consigo, a negação da negação, é 

ser afirmativo, assim, o outro do finito, o qual a primeira negação deve ter por sua 

determinidade; – aquele outro é o infinito” (Hegel, 2016, p. 142). O finito realiza sua 

identidade em sua negação de si mesmo. O finito tem sua afirmação a partir de si 

mesmo e, assim adquire sua identidade no seu outro, no infinito, sem perder o seu 

status como sujeito. Aqui, há a superação do dualismo metafísico-platônico pelo 

monismo spinoziano, porém, reelaborado no todo em movimento dual por Hegel. 

Aqui, Hegel mantém suprassumido no todo infinito a diferença do finito, ou seja, o 
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finito mantém a sua autossubsistência relacional com o infinito. Há uma primazia do 

infinito sobre o finito, o que não significa a destruição ou eliminação do finito, mas a 

sua suprassunção na estrutura de um monismo dialético, bem entendido.  

Em Hegel, no campo da finitude temos sempre uma dialética bipolar, enquanto 

que no infinito, a bipolaridade está suprassumida em uma tripolaridade dialética que 

tem um caráter monístico: o verdadeiro infinito é a unidade do infinito e do finito. 

Monisticamente tripolar é também a universalidade do conceito como unidade da 

particularidade e da singularidade. A ideia absoluta é unidade da ideia verdadeira e da 

ideia do bem. Em resumo: o finito é bipolar, o absoluto é tripolar e monístico. 

O dualismo da bipolaridade é sempre caracterizado pela contradição (campo da 

lógica da essência). Somente o absoluto, em sua tripolaridade monística, pode resolver 

a contradição. Entretanto, o absoluto também depende da contradição do dualismo. 

Portanto, a ideia absoluta contém "dentro de si a oposição suprema" (Hegel 2018, 313).  

O absoluto dissolve a dicotomia e gera a dicotomia. O absoluto não é a 

superação prática das contradições (Marx), mas o engajamento teórico com as 

contradições do mundo. A filosofia de Hegel dá conforto através da intelecção da 

negatividade existente das contradições no mundo (cf. Iber, Anotações em e-mail, 

Berlim, 06.01.2021). 

 Então, diante da terceira via de Theunissen podemos enunciar algumas 

ponderações: 

 a) Theunissen reproduz o Zeitgeist das filosofias existencialistas que defendem 

a finitude do ser humano, o que o torna refém de um reducionismo unilateral, ou seja, 

Theunissen tem uma leitura datada. Ele salta por cima do item referente a dialética da 

“barreira e dever ser”, omitindo a mediação fundamental para a finitude realizar as 

dialéticas da negação da negação, ou seja, o finito afirma-se na sua contradição em sua 

autossubsistência e não desaparece; 

 b) A terceira via é apenas uma explicitação da própria teoria hegeliana já 

implícita em sua lógica do ser, em que as categorias segundo o seu status próprio da 

lógica do ser, tem seu modus operandi como passagem de uma categoria para outra; 

 c) Há uma certa artificialidade desviante na leitura de Theunissen ao insistir na 

passagem do espacial/temporal e vice-versa, em havendo nisso, segundo ele, uma 

incoerência lógica de Hegel. Porém, ao contrário, a teoria da finitude segue o 

movimento do espacial para o temporal como momentos constituintes da dissolução 
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da contradição enquanto rebaixamento da finitude, e, depois a elevação da mesma 

finitude no sentido epistemológico/ontológico em nova estação de realização do Ser, 

nas dialéticas da infinitude e finitude.  

 d) Não há uma transposição mecânica do conceito teológico-escatológico 

cristão para a teoria da finitude, mas antes a explicitação filosófica do status próprio 

do teor lógico da Coisa. Aliás as teologias cristãs dialéticas (Barth, Rahner) 

incorporaram esta afirmação do finito frente ao infinito com muita pertinência. Há um 

desconhecimento de Theunissen  em relação ao avanço da pesquisa teológica. Aliás, o 

autor parece reproduzir paradigmas teológicos devedores de uma teodiceia baseada 

numa metafísica dualista.  

 Então, pode-se constatar que a teoria da finitude hegeliana é coerente com sua 

metodologia e sua epistemologia que explicitam o finito até a sua suprassunção no 

monismo ideal da infinitude.  

 

Considerações finais 

 

A interpretação teórica da negação da contradição do limite entre algo e o outro 

expõe a dimensão profunda desta contradição, mostrando que é de fato uma 

autocontradição do algo e do outro. Algo e outro são ambos “negação da negação” (ser 

dentro de si). A “negação da negação” é sua essência, seu ser dentro de si. No limite o 

algo nega em uma negação simples o outro como negação da negação, e com isso sua 

própria essência. O algo nega o que é ele mesmo na sua essência, portanto, o algo nega 

a si mesmo. A mesma coisa acontece com o outro. Pode-se dizer que embora algo e 

outro sejam ambas negações da negação, ambas se enfrentam como negações simples. 

Sua negação da negação é rebaixada à negação simples, diz Hegel. 

De acordo com Hegel, o entendimento está no ponto de vista da aparência da 

finitude ao tornar o perecer absoluto. A razão fala a verdade sobre a finitude ao 

perceber que o perecer perece e, com isso, a própria finitude.  

Segundo Theunissen e Iber, há uma verdade na aparência da finitude que não 

foi descoberta pelo entendimento de Hegel, a saber, que o entendimento se abstrai 

correta e parcialmente do perecer, pois não é o todo do finito que está perecendo. O 

finito é ser e não ser, ser e perecer. 
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Em geral, a crítica da finitude de Hegel não faz justiça ao finito. Ele persegue 

uma dissolução do finito no infinito, mas não uma suprassunção do finito, que também 

preserva o finito. O finito não é perecer puro (entendimento), cujo consequência é o 

perecer do perecer (razão). O finito é um ser, um sujeito que está exposto à morte, mas 

não um morrer puro. A questão é como o ser finito, o sujeito finito, pode encontrar sua 

reconciliação diante da morte. Contra Hegel pode-se dizer: O sujeito finito não se 

eliminando.  

O problema com a finitude em Hegel é que ele parece aniquilar totalmente o 

finito, assim como o fizeram Spinoza e Schelling. Mas o potencial produtivo em Hegel 

consiste em apontar para uma terceira posição entre a concepção do entendimento 

(que totaliza o perecer do finito) e a concepção da razão (segundo a qual o perecer 

perece): O ser contraditório do finito está essencialmente relacionado com o infinito. 

No infinito, o finito se estabiliza, mesmo que suas contradições não sejam 

resolvidas/dissolvidas.   

A posição de Heidegger é de que o finito é posto como absoluto e não precisamos 

do infinito. A última coisa é o avanço até a morte. Esta é a filosofia do finito, que faz 

propaganda para a antecipação da morte na guerra.   

Christian Iber opina que a contradição do finito não pode ser dissolvida. Na 

melhor das hipóteses, ela pode ser "suprassumida", pelo menos ela deve ser suportada 

no horizonte do infinito.  

Hegel se posiciona no ponto de vista do infinito. Eu estou com Theunissen, 

afirma Iber, no ponto de vista da finitude, mas não do ponto de vista da finitude 

absolutizada como em Heidegger. O finito contraditório tem sempre uma referência 

ao infinito. Este é o caso porque o finito é um sujeito natural-espiritual.   
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5. A TRÍADE E O PAPEL DO NADA NO INÍCIO DA CIÊNCIA DA LÓGICA 

DE HEGEL 

 

https://doi.org/10.36592/9786587424569-5  

 

Daniel Peres Santos1 

Resumo 

O intricado problema do iniciar da filosofia, encontrada na obra de G. W. F. Hegel, 

exige uma dedicação atenta a cada momento lógico, exposto por ele, principalmente 

encontrados nas obras intituladas, Ciência da Lógica e Enciclopédia das Ciências 

Filosóficas. Com isso, o seguinte trabalho tem como objetivo principal, o 

esclarecimento da densa exibição do início da ciência de Hegel. Para esse fim, 

começamos nossas considerações com uma breve contextualização da temática do 

Anfang no pensamento do autor. Após isso, adentramos precisamente, no 

acompanhamento da apresentação das etapas do início da lógica hegeliana, atentando-

nos as peculiaridades de cada categoria inicial. A nossa devida atenção, é voltada 

primeiramente ao ser e sua formulação, logo depois, o comparamos ao nada e sua 

respectiva definição. Após a inauguração da dupla de categorias iniciadoras, 

elucidamos os problemas lógicos ocasionados por ambos, assim, introduzindo mais 

uma categoria inicial, o devir. Com a tríade já exposta, conseguimos solidificar uma 

base de argumentação a qual se destina ao esclarecimento dos instantes lógicos, 

ressaltando a igual relevância do tratamento da figura do nada. Ainda nessa seção, 

apontamos posicionamentos quanto a problemática de qual pode ser considerado o 

verdadeiro elemento inicial. Por fim, após realizarmos essa trajetória, reiteramos o 

papel do devir, agora mais bem compreendido, devido aos resultados alcançados pela 

explanação do nada puro e do ser puro. 

 

1 Considerações sobre o iniciar da ciência 

 

 O problema de como se daria o iniciar da ciência da lógica, parece ser facilmente 

respondido ao nos atermos a leitura da primeira seção da Qualidade na Doutrina do 

Ser, onde fica claro que a lógica se inicia pela categoria do “Ser, puro ser” (HEGEL, 
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2016, p. 85). Entretanto, Hegel de forma alguma pretende tratar esse puro ser, como 

um princípio meramente postulado, ou ainda como um início injustificado, portanto, 

como chegamos nessa afirmação? A pergunta inaugura uma das questões primordiais 

presentes na Ciência da Lógica (CL), a qual pode ser reiterada da seguinte forma: 

como se daria o início dessa ciência? Ao se interpor por essa questão, Hegel busca 

elaborar não uma ciência igual as outras, nem uma “cientifização” da filosofia – isto é, 

reduzi-la ao entendimento. O que ele propõe, num primeiro momento, é o 

questionamento de como se iniciam as ciências de forma geral, para assim, apontar o 

que seria possível, ou não, trazer para a lógica. Com isso, primeiramente nos 

deteremos a delineação breve de algumas respostas para a questão recém informada, 

e dessa maneira, possibilitando nosso adentrar ao desenvolvimento do início 

propriamente dito. No qual, acentuaremos brevemente a perspectiva da categoria do 

nada e suas consequentes relações conceituais com os demais momentos da tríade 

inicial do pensar filosófico hegeliano. 

 Perguntar pelo ponto de partida, é investigar a base que solidifica e sustenta a 

ciência proposta, e isso inaugura uma dupla problemática. De um lado, parece ser 

muito mais fácil equivaler início [Anfang] com princípio [Prinzip], pois esse tipo teria 

sido utilizado por outros sistemas filosóficos, servindo de base sólida, mas que não 

necessita de justificação. Hegel nos informa alguns exemplos de princípios como 

inícios, “[...] a água, o uno, o nous, a ideia – a substância, a mônada, etc.” (HEGEL, 

2016, p. 69). Todos esses princípios são conteúdos determinados (HEGEL, 2016, p. 

69), e como tais, são objetivos e fortes o suficiente para servir de início, porém, 

arbitrariamente imediatos, ou em verdade, não imediatos. Por outro lado, temos o 

problema dos inícios que são somente mediados, esses se mantêm na subjetividade, 

como uma escolha de se iniciar que não põe em questão um verdadeiro “início 

primeiro”, como é o caso dos princípios. Configura-se assim (de forma breve), o 

problema do início, e como tarefa primária, Hegel procura encontrar algo que possa 

ter a natureza de imediato (sem determinações anteriores) e ao mesmo tempo, capaz 

de desdobrar mediações. A dificuldade aumenta quando compreendemos que 

qualquer mediação exterior, configura um novo início ou um início subjetivo, pois 

aquilo que é mediado por outro algo, acaba por não ser o mais imediato, perdendo a 

capacidade de iniciador. 
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 Ao invés de apresentarmos diretamente a resposta do filósofo, parece ser mais 

relevante introduzir um novo problema, o qual aparenta complicar ainda mais a 

situação que nos encontramos, mas que na verdade nos mostra o caminho para a 

resposta. A lógica (por ser ciência), precisa de um objeto, esse, é o pensar, ou “o pensar 

conceitualmente [...]” (HEGEL, 2016, p. 45). Assim como qualquer ciência, a proposta 

hegeliana possui o componente objetivo, tratar de seu objeto e do conteúdo dele, 

todavia, o que se faz nas outras ciências (como a física, ou a própria “ciência” filosófica 

de Kant), é simplesmente alocar o método e a forma na exterioridade. Isso implica que, 

 

[...] o pensar não ultrapassa a si mesmo em seu receber e em seu formar da matéria, 

seu receber e seu acomodar-se a ela permanecem uma modificação de si mesmo; 

desse modo, ele não vem a ser o seu outro; e o determinar autoconsciente pertence 

de todo modo apenas a ele; portanto, ele não consegue também em sua relação 

com o objeto, sair de si em direção ao objeto: este permanece, enquanto uma coisa 

em si, pura e simplesmente um além do pensar. (HEGEL, 2016, p. 47). 

 

 Por conseguinte, ao tomarmos o pensar como o próprio objeto de análise da 

ciência, não é mais possível articular essa separação que determina dois blocos 

solidificados: o pensar e o objeto (do pensar). Anteriormente, se faria uma lógica 

baseada nessa separação, a qual manteria ambos elementos distantes e 

completamente separados um do outro, pois mesmo que o pensar procurasse interagir 

com o objeto, ele não tinha a possibilidade de “adentrar” ao objeto (e nem esse de 

“adentrar” no pensar). Isto é, cada um lidava com o que o outro era para si mesmo, e 

não o outro em si para consigo mesmo, consequentemente, o que Hegel procura é o 

“ultrapassamento” de si, um “ir” além (e não um mero “estar” além), que ao mesmo 

tempo englobe o próprio “outro”2 em si. Logo, o que o filósofo descreve na introdução 

e na primeira seção da CL, busca demonstrar exatamente o que ocorre internamente 

ao próprio objeto em questão, que por sua natureza é incapaz de operar na lógica 

anterior. Qualquer atribuição ou pressuposição ao pensar em si, deve ser descartada, 

pois até então, estava-se lidando com conceitos – apesar de constantemente trabalhos 

– não suficientes, por não serem compreendidos. Conforme Hegel, “[...] o que é bem 

                                                     
2 Importante notar, que não adentraremos na questão do “algo e do outro” encontradas no segundo 
capítulo da Determinidade (qualidade). Pois essa, já está diretamente relacionada ao ser-aí, uma etapa 
muito posterior a qual nós nos encontramos. De qualquer modo, é relevante perceber a “temática” 
presente já nas fases iniciais da lógica. 
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conhecido não é, por causa disso, reconhecido;” (HEGEL, 2016, p. 33), deve-se, assim, 

(re)conhecer os conteúdos do pensar. 

 Nesse momento, fica muito mais claro a razão da problemática do início da 

ciência, não só o objeto é bastante peculiar, mas a própria lógica anterior seria incapaz 

de articular a natureza do objeto (o pensar). Tal “natureza” faz com que o conteúdo 

antes separado da forma, se mantenha junto e “no” mesmo, isso mostra o quão não-

arbitrária é essa decisão de Hegel, e mais ainda, o quanto ela precisa ser reconhecida 

em sua dificuldade. Dito isso, não podemos iniciar com o unicamente imediato, pois 

esse se mantém na separação da lógica tradicional, por exemplo, o res cogitans que 

começa, mas não alcança o objeto em si. Do mesmo modo, não podemos iniciar com o 

meramente mediado, pois esse simplesmente decide “onde” se inicia (aqui no pensar, 

ou lá no objeto), ao mesmo tempo que “[...] a mediação consiste em um ter-saído de 

um primeiro para um segundo, e [em um] resultar [a partir] de diferentes.” (HEGEL, 

2012, p. 176). Com isso, precisaremos de um início que seja tanto subjetivo quanto 

objetivo, tanto imediato quanto mediado. Ademais, o fato de o início da ciência do 

pensar precisar ser, “[...] tanto mediado quanto imediato, não é, de forma alguma, uma 

dificuldade para Hegel, que, na verdade, vê nessa dupla acepção do início como uma 

manifestação do especulativo capaz de circunstanciar e relacionar ambas as partes.” 

(MENK et al, 2020, p. 209-210).  

 As temáticas da imediatidade e da mediação, permeiam todo o nosso trabalho, 

desdobrando-se em outros contextos do próprio processo inicial da lógica, esse que é, 

em si, o movimento do lógico. Dito de outra maneira, “Hegel identifica que o lógico é 

a nossa natureza peculiar, isto é, o que nos torna humanos [...] o lógico seria a 

capacidade especulativa presente no pensar, o qual por sua vez, já opera com 

conteúdos não propriamente investigados [...].” (AGEMIR et al, 2020, p. 59). Portanto, 

a Lógica será a exposição das operações da especulação do pensamento lógico, desde 

seu momento mais incipiente, como apontado acima. Por essa razão, apesar de não ser 

o ponto central do nosso tema, é igualmente relevante destacar que a proposta da 

lógica de Hegel pauta-se na conjunção entre o âmbito lógico e o ontológico, “[...] pois 

não há distinção entre pensamento e realidade efetiva a partir da ideia dialética 

hegeliana.” (HINRICHSEN e SILVA, 2020, p. 47). Realizada as devidas ponderações 

iniciais e breve contextualização do tema, efetuaremos nossa exposição com o 

delineamento procedimental (passo-a-passo) dos momentos lógicos, 
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concomitantemente a clarificação dos principais termos hegelianos que permeiam esse 

início. 

 

2 A dupla inicial: ser e nada 

 

 Abordaremos agora, com certo detalhe, cada momento do início da lógica 

hegeliana, pautada na tríade: Ser, Nada e Devir, buscando apresentar as etapas que 

Hegel propõe serem essenciais para a compreensão de toda a lógica. Por essa razão, 

trataremos primeiramente do ser, esse que “[...] não pode ser sentido, nem intuído, e 

nem representado, mas é o pensamento puro e, como tal, constitui o começo 

[Anfang].” (HEGEL, 2012, p. 176). Assim, quando dizemos uma proposição, ou 

afirmação, quando procuramos intuir algo, ou até mesmo simplesmente sentir algo, 

estamos tratando de coisas já mediadas, isto é, já em relação com algum outro algo. 

Em contrapartida, o ser puro é aquele que não pode de forma alguma possuir qualquer 

determinação, pois lembremos que ele precisa ser o começo3, por isso, exige perfeita 

imediatez. Por essa razão, a única formulação capaz de dar conta de tamanha 

indeterminação é encontrada na primeira sentença desse artigo, a qual repetimos aqui, 

“Ser, puro ser”. Notemos que, caso afirmemos, “o ser é puro”, estamos imputando nele 

o próprio “é” que garante uma determinação. Em outro caso, podemos dizer “o ser não 

é impuro”, ou “o ser é não-impuro”, ambas opções ainda são determinações, isso é, 

mesmo tratando-se da negação de uma determinação, a própria negação é um 

determinar (como azul e não-azul, por exemplo). 

 Com a ideia da relevância da formulação do ser puro como início, já 

apresentada, podemos nos desprender dessas limitações gramaticais – ao mesmo 

tempo conservando o que foi apreendido – para estendermos nosso desenvolvimento 

da categoria do ser. O primeiro passo já foi dado, apontá-lo como pura indeterminação, 

entretanto, um reforço argumentativo encontrado na Enciclopédia das Ciências 

Filosóficas (ECF), nos ajuda a “fixar” essa compreensão. “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;” (HEGEL, 2012, p. 

176). O que Hegel aponta nessa passagem, é a existência de pelo menos dois tipos de 

                                                     
3 As palavras início e começo são usadas como sinônimos e ambas significam Anfang. 
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“carência-de-determinação”, a primeira é aquela que representa exatamente o estado 

do ser quando no início do pensar, isto é, o ser puro. Já a segunda, parece ser essa 

peculiaridade de ser indeterminado, mas que só o é, após ter passado por outras 

determinações, ou seja, pode até ser carente-de-determinação, mas de forma alguma 

é puro imediato. Por isso, “O ser puro constitui o começo, porque é tanto puro 

pensamento quanto é o imediato indeterminado, simples” (HEGEL, 2012, p. 175), e 

assim, também considerado, pura abstração. 

 Vejamos, aquilo que pode ser determinado, já constitui uma espécie de 

concretização, pois caso não possuísse algo concreto em si, seria inteiramente abstrato, 

o que por sua vez, indica uma possibilidade de haver algo completamente abstrato, 

aquilo que é o mais distante possível da concretude, a saber, o ser puro. A completa 

abstração configura também o mais simples, e o mais “pobre”, aquilo que de forma 

alguma possui complexidade, não há determinações, logo, não há o que se 

“apreender”, é um vazio. “Realizar ciência é simplesmente assumir o ser vazio. O início 

da ciência, portanto, é ser puro: total indiferença.” (GUERRIÈRE, 1977, p. 465).4 

Iniciar a ciência da lógica, é demarcar a completa indiferença, o “perfeito” início, 

aquele que não possui qualquer diferenciação, a água (exemplo de Tales de Mileto), já 

contém em si diversas determinações, por exemplo, é matéria natural, etc. O mesmo 

será válido para qualquer outro princípio como início, o Eu cartesiano, por exemplo, é 

lotado de determinações, é uma consciência (ou uma alma), ele já está operando no 

pensamento, é um pensar “primeiro” já mediado. Porém, essa formulação do ser puro 

como o mais imediato, indeterminado, abstrato e indiferente resulta em uma 

problemática: aquilo que não possui nenhuma determinação, incapaz de ser diferente 

a qualquer outro, não seria o próprio nada? 

 Pois essa indicação é precisamente o que Hegel nos informa, “O ser, o imediato 

indeterminado, é, de fato, nada e nem mais e nem menos do que nada.” (HEGEL, 

2016, p. 85), mas então, o início da ciência se dá pelo nada? Antes de tudo, devemos 

compreender algumas noções que estão em jogo nessa inicial apresentação do ser e do 

nada, em um primeiro momento temos o ser, este que “[...] é igual apenas a si mesmo 

e também não desigual frente a outro; não tem diversidade alguma dentro de si nem 

para fora.” (HEGEL, 2016, p. 85). Lembremos que a lógica hegeliana, apresenta 

                                                     
4 Texto original: “To undertake science is simply to take up empty Being. The beginning of science, 
therefore, is pure Being: total Indifference.”. 
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concepções minuciosas para o detalhamento de cada passo e cada momento que ocorre 

no nosso pensar. Por isso, na afirmação acima, o filósofo não está apontando que de 

um lado temos o “igual” e do outro temos o “diferente”, essas categorias que se 

contradiziam na lógica anterior, não mais desempenham somente esse papel na 

ciência do pensar. O que notamos aqui, é que o ser é igual a si mesmo, e ao mesmo 

tempo, não-desigual a qualquer outro, isto é, a categoria da diferença ainda não foi 

apresentada. A igualdade do ser, se equivale a ele mesmo, mas que, por ser não-

desigual aos outros, aponta sua completa indeterminação, e nesse sentido, iguala-se 

ao (já mencionado) nada. Conforme veremos a seguir, o ser e o nada serão tanto iguais, 

quanto diferentes. 

 Hegel nos apresenta a formulação do nada, essa que será levemente diferente 

da exposição do ser, “[...] nada é (existe) em nosso intuir ou pensar; ou, antes, ele é o 

próprio intuir ou pensar vazios e é o mesmo intuir e pensar vazios que o ser puro.” 

(HEGEL, 2016, p. 85). No momento que pensamos, ou intuímos, temos a possibilidade 

de intuir ou pensar o próprio nada, diferentemente do ser, que demarca o “primeiro” 

momento do próprio pensar (nem mesmo intuído). Interessantemente, mesmo que o 

nada possa vir a ser pensado “posteriormente” ele em sua natureza se iguala ao ser, é 

desprovido de determinação, vazio, e por isso, quando procurado na “realidade”, não 

é encontrado, pois é o nada, existe somente como pensamento. Já o ser puro, esse que 

se iguala ao nada, existe também na própria concretude, pois notemos, caso o ser não 

“existisse”, haveria somente o próprio nada. Quando pegamos uma maçã ou avistamos 

uma árvore, por exemplo, consideramos que ela “é/contém” em si, o próprio ser, nesse 

caso com diversas determinações (não o ser puro), mas ainda assim, o ser. Por outro 

lado, não seria possível admitir que a maça “é/contém” em si, o próprio nada, pois 

então, ela seria nada. Logo, ao mesmo tempo que percebemos uma igualdade entre ser 

e nada, também notamos que há, de certa forma, uma diferença. 

 Todavia, não podemos cometer o erro dos filósofos anteriores e simplesmente 

igualar o ser com o nada, sem antes compreender que a igualdade proposta por Hegel 

é a do ser puro com o nada puro. O puro caracteriza exatamente esse primeiro estágio 

presente na lógica, com isso, o ser da maça não é o mesmo que o ser puro, e isso aponta 

que a diferenciação entre ser puro e nada puro não é a mesma daquela do ser da maça 

e do nada, o exemplo é insatisfatório. “Por exemplo: toma-se o ser como o que persiste 

em toda a mudança, a matéria infinitamente determinável etc. [...] Porém, todas as 
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determinações ulteriores e mais concretas como essas não deixam mais o ser como ser 

puro; como é imediatamente, aqui no começo.” (HEGEL 2012, p. 179). O ser do início 

é (e deve ser) o ser puro, não há “escapatória”, basta lembrarmos a relevância de se 

iniciar a ciência com a pura indeterminação conforme apontado na primeira seção do 

texto. Assim, chegamos novamente no problema de que tanto o ser puro, quanto o 

nada puro, parecem “servir” de início da ciência, entretanto, Hegel nos esclarece, 

 

[...] cada um dos dois [ser e nada] é tão vazio quanto o outro. O impulso para 

encontrar no ser, ou nos dois, uma significação firme é essa necessidade mesma 

que leva-adiante o ser e o nada, e lhes dá uma significação verdadeira, isto é, 

concreta. Esse ir-adiante é o desenvolvimento lógico [...] A reflexão, que encontra 

para eles determinações mais profundas, é o pensar lógico, por meio do qual tais 

determinações se produzem, não de modo contingente, mas de modo necessário. 

(HEGEL, 2012, p. 179). 

 

 O ser, o nada e quaisquer outras categorias da lógica, não estão tratando de 

momentos “temporais”, não estamos lidando com estágios “físicos”, como podemos 

interpretar a passagem bíblica da criação5, “E Deus chamou à luz Dia; e às trevas 

chamou Noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro.” (BÍBLIA, Gênesis 3, 1). Isso 

indica que de certa forma, há uma espécie de “movimento” operante no pensamento 

que não pode simplesmente ser parado, um impulso que por necessidade encontra 

determinações, conforme Hegel elucidou. Esse desenrolar já sempre operante do 

pensar, foi apresentado na Fenomenologia do Espírito (FE), “O puro ser da lógica de 

fato é imediato, sem nenhuma determinação interna, mas ele só é possível, só é 

elemento do puro pensar, pela mediação operada no final da Fenomenologia do 

Espírito.” (MENK, 2020, p. 210). Por conseguinte, o próprio impulso que percorre o 

“caminho” das constantes determinações, se aproxima cada vez mais do 

“absolutamente” determinado, isto é, do Absoluto (HEGEL, 2014). Além disso, 

podemos notar que de certa forma, o ser puro terá sido também mediado, essa segunda 

compreensão (do início mediado) será precisamente exposta mais a frente, por hora, 

devemos nos ater no segundo aspecto apontando anteriormente, a questão do ser e do 

nada serem possivelmente diferentes. 

                                                     
5 Uma das possibilidades de interpretação, como se sabe, a exegese bíblica é muito vasta. 
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 Deixamos propositalmente “paralisada”, a questão da igualdade de ser e nada 

no início, para retornarmos a ela após a introdução da diferença, assim, por ser 

impossível colocar o ser e o nada “lado a lado” e compara-los para encontrar a 

diferença que compete a eles (pois eles são iguais), não podemos afirmar que eles são 

diferentes. Ademais, “Em qualquer outro diferenciar, temos sempre também algo 

comum, que compreende sob si os diferentes. Se falamos, por exemplo, de dois gêneros 

diferentes, então o gênero é o comum aos dois.” (HEGEL, 2012, p. 179). Dessa forma, 

parece ser difícil encontrar a razão da afirmação de Hegel sobre a diferença entre ser e 

nada, já o motivo, nós podemos apreender. Do nada absoluto, nada pode advir 

(HEGEL, 2016, p. 87), isto é, um nada que não gera nada, se mantém o vazio, a 

completa indeterminação, novamente, inerte, sem “movimento”, porém, sabemos que 

o ser não é assim, pois é do ser puro que advém o próprio ser determinado. Com o 

intuito de dar conta da realidade, precisa-se que algo seja gerado desse início, 

necessita-se de alguma possibilidade de determinação, e seguindo o pensamento 

hegeliano, toda e qualquer determinação são em si, diferenciações, isto é, são 

diferenças (HEGEL, 2016). Logo, a própria categoria da diferença, que ainda não havia 

sido exemplificada, aparece nesse momento, não o diferente, como quando 

comparamos duas coisas, nem mesmo o diferenciar, como a operação, mas a diferença 

em si. 

 

3 Diferença, nada e não-ser 

 

 Se o ser puro, é esse o qual já falamos exaustivamente aqui, e o nada puro é 

igualmente o mesmo, então, ser e nada são em si uma unidade, um e o mesmo, porém, 

com alguns apontamentos (mostrados anteriormente) que parecem propor alguma 

diferença. Na ECF, Hegel informa, “[...] tão correto como a unidade do ser e do nada, 

é também [o fato] que são pura e simplesmente diferentes; que um não é o que é o 

outro.” (HEGEL, 2012, 181). Tal diferença, entretanto, não impede que a unidade se 

mantenha, pelo contrário, a diferença será exatamente a unidade de ser e nada. A 

aparição da diferença na unidade, é mais facilmente compreendida quando 

percebemos a consequência de ambos estarem em igualdade, 
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Nada é, precisamente, nada além da pura imediatidade do nada em si; não há nada 

além disso. Como essa imediatidade, Hegel afirma, [nada] é indistinguível do puro 

ser indeterminado. Isso não quer dizer que nós estamos errados em pensar nele 

como nada em primeiro lugar. Puro nada é absolutamente nada, mas é tão 

puramente e imediatamente nada, que desaparece logicamente em ser vazio 

imediato. Assim como, puro ser, desaparece logicamente em nada, portanto, puro 

nada igualmente desaparece logicamente de volta em ser. Isso significa, 

claramente, que puro ser e puro nada não só desaparecem, mas também provam 

ser inelimináveis, dado que cada um desaparece em, e imediatamente revive, o 

outro. (HOULGATE, 2006, p. 264).6 

 

 Vemos que a própria “natureza” do ser puro, assim como a do nada puro, no 

pensamento lógico, garante que quando “se dá” um, passa-se para o outro, isto é, 

quando conseguimos pensar o nada (puro), ele se iguala ao ser puro, e esse, quando 

dado, é de fato, o nada puro. Há, portanto, um “desparecer” e um “aparece o outro” em 

constate (e inacabável) movimentação, não só uma espécie de “deixar-de-ser”, mas 

também, um “tornar-se o outro”, isso, Hegel chama na ECF, de “vir-a-ser”. A tamanha 

não-familiaridade com esse tipo de pensar (o pensar do vir-a-ser na unidade), dificulta 

a nossa aceitação de que ele “é”, pois, nosso pensamento está mais do que acostumado 

ao desenvolvimento da lógica tradicional. Como representar tal vir-a-ser? Onde posso 

“encontrá-lo”? Sobre esse não reconhecimento do vir-a-ser como representável, Hegel 

procura satisfazê-lo ao afirmar que, “aí [no vir-a-ser] está contida a determinação do 

ser; mas também a do seu absolutamente outro, do nada; e, depois que essas duas 

determinações estão inesperadas, nessa única representação: de modo que o vir-a-ser 

é, assim a unidade do ser e do nada.” (HEGEL, 2012, p. 182). Porém, como o vir-a-ser 

não é propriamente o ser, e nem propriamente o nada, ele não é nem um dos dois, e é 

os dois ao mesmo tempo, mas diferente de cada um, ele é precisamente a diferença do 

nada pro ser, e do ser pro nada. 

                                                     
6 Texto original: Nothingness is, indeed, nothing but the sheer immediacy of nothingness itself; there is 
nothing else to it. As this immediacy, Hegel contends, it is indistinguishable from pure indeterminate 
being. This is not to say that we are mistaken to think of it as nothing in the first place. Pure nothing is 
nothing whatsoever, but it is so purely and immediately nothing that it vanishes logically into empty 
immediate being. Just as pure being vanishes logically into nothing, therefore, pure nothing equally 
vanishes logically back into being. This means, of course, that pure being and pure nothing not only 
vanish but also prove to be ineliminable since each one disappears into, and so immediately revives, the 
other. 
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 Todavia, Hegel ressalta que, “Ser e nada devem ser diferentes só inicialmente, 

isto é, sua diferença só está primeiramente em si, mas ainda não está posta.” (HEGEL, 

2012, p. 179). Por isso, antes de qualquer determinação, o ser e o nada não se 

diferenciarão, então, só serão diferentes quando no vir-a-ser, esse que representa “[...] 

o indizível, o simplesmente “visado”.” (HEGEL 2012, p. 181). Dito de outra forma, não 

é possível apontar para o que é diferente da completa indeterminação, exatamente por 

“possuir” essa característica (de ser completamente indeterminado), dessa maneira, 

visa-se uma diferença, a qual “ocorrerá”, mas que ainda não se concretizou, ainda não 

enquanto diferente, somente enquanto diferença em si. De qualquer forma, vemos a 

peculiaridade de tal diferença quando Hegel aponta, “[...] – à proposição do vir-a-ser 

–, contrapõe-se a proposição: “Do nada, nada vem-a-ser”; “algo vem-a-ser sempre de 

algo” – [que é] a proposição da eternidade da matéria, do panteísmo.” (HEGEL, 2012, 

p. 183). O que o filósofo procura com o conceito de “vir-a-ser” é, precisamente, dar 

conta da visão que afirma o nada absoluto como “gerador” de nada, e do ser como o 

puro gerador de ser. Tanto um quanto o outro, tem papeis altamente relevantes para 

o início da ciência, talvez não se deva começar nem com um, nem com outro, mas com 

ambos, com sua unidade, o vir-a-ser. 

 Com o intuito de exemplificar – e possivelmente esclarecer – esses conceitos do 

início, encontramos na CL, um detalhamento desse momento, onde somos informados 

sobre que, a “Sua verdade [do ser e do nada] é, então, este movimento do desaparecer 

imediato de um no outro: o devir [vir-a-ser]; um movimento no qual ambos são 

diferentes, porém, através de uma diferença que igualmente se dissolveu 

imediatamente.” (HEGEL, 2016, p. 86). O devir (antigo vir-a-ser) é postulado como a 

verdade da unidade do ser e o nada, e por verdade Hegel quer nos dizer “[...] o primeiro 

pensamento concreto e, portanto, o primeiro conceito; enquanto, ao contrário, ser e 

nada são abstrações vazias.” (HEGEL, 2012, p. 184). Logo, podemos até mesmo 

afirmar que o primeiro momento onde a lógica inicia verdadeiramente, é no próprio 

devir, ou até mesmo, podemos assumir dois momentos iniciais, 1) o do ser (e do nada) 

enquanto puros e completamente abstratos, e o 2) como a unidade dos vazios (ser e 

nada), estabelecendo a diferença de ambos, o devir, o primeiro concreto. De qualquer 

modo, o ponto central para nós nesse momento, será o de compreender como se dá 

uma diferença entre o ser e o nada em sua própria unidade. Como o devir opera nessa 
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unidade que, até então, somente consegue apontar o diferente, e como esse, parece 

desaparecer em si mesmo? 

 O nosso caminho para essa compreensão será exatamente pela figura do nada, 

esse que, quando não propriamente exemplificado como nada puro (conforme 

assinalado anteriormente), é muitas vezes assumido em relação com algum outro, ele 

parece precisar que “exista” algo para que seja dado como o seu oposto. Entretanto, 

sobre isso, sabemos que “o nada contraposto a algo, o nada de qualquer algo é, então, 

um nada determinado.” (HEGEL, 2016, p. 86), ora, não é desse nada que procuramos 

tratar até agora. Assim como o simples ser é um determinado e, portanto, diferencia-

se do ser puro, o nada puro diferencia-se do nada determinado, aquele que podemos 

comparar com algo e afirmar “ali consta nada”. Todavia, o devir só é possível pois ele 

consegue diferenciar o ser puro do nada puro e vice-versa, enquanto na unidade do ser 

e do nada. Mas então, como isso é possível? Em um primeiro momento, Hegel afirma, 

“[...] no não ser está contida a relação com o ser; o não ser é ambos, ser e sua negação, 

enunciados em um, o nada, tal como ele é no devir.” (HEGEL, 2016, p. 86). Essa breve 

passagem, é de altíssima relevância para compreendermos que a oposição do ser puro 

não é o nada puro, mas sim o não-ser, pois (novamente) ser e nada são iguais, isto é, 

a oposição que se encontra na unidade é entre, ser e não-ser.  

 Com isso, no devir, o nada (como não-ser) se contrapõe ao ser, e a passagem de 

um para outro é que configura o “nascimento” desse movimento, por conseguinte, 

deve-se distinguir dois “nadas”: primeiro, o nada enquanto em relação, ou seja, 

enquanto relacionado ao ser (no devir), é o não-ser. Segundo, quando queremos 

afirmar o nada mesmo, aquele já enunciado na seção anterior, devemos nos desfazer 

de qualquer determinação7, até mesmo da própria noção de relação, “[...] não se trata, 

inicialmente, da forma da contraposição, isto é, ao mesmo tempo, da relação, mas da 

negação abstrata e imediata, o nada puramente por si, a negação sem relação [...] mero 

não.” (HEGEL 2016, p. 86). Quando “vemos” o ser e o negamos, estamos apontando o 

não-ser, mas quando simplesmente apreendemos a pura “negação” em sua 

imediatidade, estamos trazendo à tona, o próprio não. Dito isso, a exposição a qual 

apresentava o ser puro e o nada puro como os “iniciais”, parece desembocar em um 

estado estranho em que, na verdade, o que está se falando em termos de diferença, é 

                                                     
7 Mas não como um processo que “livra-se” de determinações, e sim como um “não-processo”, um 
imediato. 
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entre o ser e o não-ser. Nesse caso, se parece instituir uma certa prioridade na devida 

compreensão da figura do nada, para que se possa lidar corretamente com a exposição 

hegeliana do início, a qual, lembremos, deve constituir não só o fator da imediatidade, 

mas também da própria mediação. 

 Devemos aqui, retomar a ideia dos dois momentos iniciais distintos, já falados 

acima, mas que nos ajudam a entender o que se passa na tríade inicial. Reformulando-

os da seguinte forma: (1) O momento em que o ser puro e o nada puro “são”; e (2) o 

momento em que ser puro e nada puro são, enquanto diferentes. O momento (1) já foi 

bastante trabalhado até então, o que precisamos, agora, é delinear o momento (2), e 

sobre ele, no §5 da Observação 2 da seção C. Devir na CL, Hegel nos mostra que, “[no 

devir] ser e nada subsistem apenas em um outro, o que igualmente significa que eles 

não subsistem por si.” (HEGEL, 2016, p. 96). O subsistir do ser só é possível quando 

esse está em o outro, mas este “estar em” é precisamente a unidade, entretanto, o que 

vale para o ser, deve também valer para o nada, dado que são iguais. Dessa forma, o 

nada só é capaz de subsistir por razão de estar em o outro (ser), todavia, quando 

fazemos essa afirmação, estamos tratando de “qual” nada? Seria o não-ser unicamente 

capaz de subsistir em relação pois, caso não, “pereceria”? Antes disso, é relevante notar 

que há sim uma maneira de que o ser puro e o nada puro se “mantenham” como são, 

é somente no devir que “Eles decaem de sua autossubsistência inicialmente 

representada para momentos, ainda diferentes, porém, ao mesmo tempo, 

suprassumidos.” (HEGEL, 2016, p. 109).  

 Trataremos do suprassumir [Aufheben] mais adiante, por agora, essa passagem 

nos indica, que há autossubsistência tanto do ser em si mesmo, quanto do nada em si 

mesmo. No entanto, enquanto em devir, tanto o ser, quanto o nada, não mais 

conseguem se manter sozinhos, precisam do outro, ou melhor, precisam estar “em” o 

outro. Como vimos, o ser em sua subsistência decai para o ser em relação com o nada, 

esse, porém, é de fato, o não-ser, pois conforme dito anteriormente, o nada no devir 

(em relação) é o não-ser. Entretanto, devemos nos ater ao fato de que toda essa 

exposição da unidade e do devir, elaborada até agora, foi em grande medida 

apresentada a partir da perspectiva do próprio ser. Assim, o mesmo processo ocorre 

no nada, “Em virtude de sua própria pureza e imediatez como puro nada, entretanto, 

tal nada é ele mesmo indistinguível do ser indeterminado. Ele, também, é, 

logicamente, o desaparecer de si em seu absolutamente outro [ser].” (HOULGATE, 
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2006, p. 269)8. Houlgate reforça que, há também o desaparecer do próprio nada, no 

caso, o nada puro, um desaparecer em o outro, o ser, logo, em se tratando do momento 

(1), parece realmente não haver qualquer primazia perante qual efetivamente deve ser 

o início da lógica.  

 Uma argumentação em favor da não-primazia do ser puro perante o nada puro 

como começo, parece ser apresentada por Hegel quando ele afirma na Observação 3, 

C. Devir na CL, “Que o nada [...] fosse o resultado daquele raciocinar e, agora, o início 

devesse ser feito com o nada (como na filosofia chinesa), por causa disso não se deveria 

levantar um dedo, pois, antes, se o levantasse, esse nada já teria igualmente se 

convertido em ser.” (HEGEL 2016, p. 104). Pode-se ainda, ver que o nada puro, não é 

a negação, nem “negativo” por assim dizer, pois a negação já é uma etapa posterior, é 

o determinar. O que temos aqui, ainda não é nem a negação e nem o não-ser, por 

virtude disso, é possível afirmar que não há primazia ontológica entre nada e ser 

(CAVE, 1985), devido ao fato de que o nada (do início) é a pura indeterminação, isto é, 

é o ser puro. Não obstante, isso não é o mesmo que afirmar a não prioridade lógico-

procedimental dos momentos não-temporais do ser perante o nada, pois a própria 

exposição hegeliana inicia-se pelo ser, e não pelo nada, mesmo que venham a ser 

iguais. Além disso, conforme exposto anteriormente, Hegel parece apontar que o 

próprio pensar (mais abstrato) é o ser puro, em contrapartida, o nada parece só ser 

pensado “posteriormente”, quando tenta-se não pensar nada (HEGEL, 2016, p. 86). 

Com isso, mesmo que seja possível iniciar a ciência pelo nada puro, o ser puro parece 

indicar mais precisamente o movimento do devir. 

 Ademais, é possível ainda realizar uma terceira interpretação – meramente 

sinalizada quando tratamos do vir-a-ser – a qual admite que por “se dar” ser (no 

pensamento), e nesse “se dar” também, se dá nada, o início da ciência seria o próprio 

devir – o qual será explicitado mais adiante. Por fim, um outro modo de decidir 

perante o “verdadeiro” início da lógica pode ser elaborado quando lembramos que o 

início do pensar, é ser, isto é, no primeiro “estalo” do pensamento, já há ser (e não 

nada). Todavia, porque a prioridade do pensamento na decisão? Ora, conforme 

esclarecido ainda na primeira seção, e mais do que respondido por Hegel na CL, o 

objeto da ciência nossa, é o pensar. Novamente, deixando o debate do início para outro 

                                                     
8 Texto original: By virtue of its very purity and immediacy as sheer nothingness, however, such 
nothingness is itself indistinguishable from indeterminate being. It, too, is, logically, the vanishing of 
itself into its absolute other. 



 

 

 

 

Daniel Peres Santos | 105 

 

instante, vemos que, “O nada que Hegel considera na Lógica é puro nada sem qualquer 

traço de ser. Por causa de sua total pureza como nada, entretanto, tal absoluto nada, 

prova ter uma imediatidade propriamente sua e então ser o ser indeterminado.” 

(HOULGATE, 2006, p. 269).9 Voltando-nos ao momento (2) (ou da passagem de (1) 

para (2)), e dado o trecho de Houlgate acima, trazemos novamente o holofote para o 

nada puro, dado que ele possui a sua própria imediatidade, e não a mesma que a do 

ser puro. Por essa e outras razões expostas até aqui, haverá de ocorrer uma “outra” 

unidade. Em b) Momentos do devir na CL, vemos que,  

 

Apreendidos [ser e nada] segundo sua diferencialidade, cada um é na mesma como 

unidade com o outro. O devir, então, contém ser e nada como duas unidades tais, 

das quais cada uma é, ela mesma, unidade do ser e do nada; uma é o ser como 

imediato e como relação com o nada; a outra é o nada como imediato e como 

relação com o ser; as determinações estão num valor desigual nessas unidades. 

(HEGEL, 2016, p. 109). 

 

 Consequentemente, na primeira exposição realizada do devir, atentou-se para 

a unidade do ser e do nada, do ser puro, a qual chamaremos de unidade (A), na qual o 

ser é “trazido” em conjunto com sua negação, e como vimos, o negar do ser não é o 

nada absoluto, mas sim o não-ser. Ainda assim, nessa unidade (A), encontramos a 

negação, e por isso – conforme explicitado na seção 2 desse artigo – há determinação. 

Encontra-se em (A), o ser puro, imediato, e sua negação, o nada determinado, o não-

ser. Finalmente, o mediado, isto é, o não-ser só é, porque há mediação do ser puro, do 

mesmo modo que na unidade (B), a saber, a unidade do nada puro com o ser mediado, 

teremos igualmente, determinação, negação. Na unidade (B) o movimento é 

“contrário”, partimos do nada puro e o negamos, afirmando ser, porém não o ser puro, 

e sim o ser já com alguma determinação, isto é, o ser como negação do nada, o ser em 

relação com o nada. Dessa forma, cada unidade é composta respectivamente pelo 

imediato (ser puro ou nada puro), e sua respectiva negação (não-ser ou ser 

determinado), e por essa razão que Hegel afirma a disparidade de determinações. Na 

unidade (B) o ser é determinado, portanto, menos simples, menos abstrato, mais 

                                                     
9 Texto original: The nothingness that Hegel considers in the Logic is sheer nothingness without a trace 
of being whatsoever. By virtue of its utter purity as nothing, however, such absolute nothingness proves 
to have an immediacy of its own and so to be indeterminate being.  
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próximo do concreto, já na unidade (A), o ser é o puro, a completa indeterminação, o 

mais simples, o mais abstrato.   

 Novamente, no que consiste a unidade (A) não é o nada puro com o ser puro, 

se encontra ali o ser “+” o ser como relação com o nada, assim como em (B), não 

encontra-se o ser puro com o nada puro, nessa unidade vemos o nada “+” o nada como 

relação com o ser. Em virtude disso que Hegel afirma constantemente o “em si” de 

cada unidade, o ser nega-se a si mesmo em sua unidade, assim como o nada nega-se a 

si mesmo em sua unidade, não há algo externo que venha a negar um ou o outro. Dessa 

maneira, “Eles [ser e nada] não se suprassumem reciprocamente, um não suprassume 

exteriormente o outro, mas cada um se suprassume em si mesmo e é nele mesmo o 

oposto de si.” (HEGEL, 2016, p. 110). Contudo, a constituição de cada unidade não 

acaba por aqui, pois se há nada e ser mediado em uma mesma unidade (B), há também, 

a passagem de um para o outro. Mais precisamente, “O que é a verdade não é nem o 

ser nem o nada, mas que o ser não passa, mas passou para o nada e o nada não passa, 

mas passou para o ser.” (HEGEL, 2016, p. 86). Com isso, a ideia de que o devir é um 

movimento com início e fim, é em realidade, um já “acontecido”. Isso garante uma 

característica presente em todos esses momentos iniciais, de que tudo o que ocorre 

aqui é “instantâneo” ou “simultâneo”, o nada já passou para o ser, e vice-versa, 

constantemente.  

 Pensado de outra maneira, no que se dá ser, se dá nada e no que se dá nada se 

dá ser, imediatamente na unidade, esse “passar que passou” (o devir) só ocorre em 

cada unidade, pois, desempenha-se o papel do suprassumir. Tal conceito não é um 

“sumir”, um virar “nada”, pois, “O que se suprassume, não se torna, por isso, nada. 

Nada é o imediato; um suprassumido, ao contrário, é um mediado, é aquilo que não é, 

mas como resultado que partiu de um ser; e ele tem, portanto, ainda em si, a 

determinidade da qual provém.” (HEGEL, 2016, p. 111). Outra forma de ilustrar o 

aufheben é pensa-lo a partir da unidade (B), onde o nada puro, nega-se, e ao negar-se, 

conserva-se como negado, e assim, supera-se (em uma terceira etapa) como a unidade, 

um “terceiro” que em si é o nada, mas o nada negado e conservado em si mesmo. O 

nada em (B) é agora um “novo” nada, o qual não se iguala propriamente ao nada puro, 

nem mesmo ao nada em relação com o ser mediado, mas sim, é ambos e ao mesmo 

tempo, nenhum dos dois, por ser “novo”, é sua unidade. Dessa maneira, “[...] o 

suprassumido é, ao mesmo tempo, um guardado, que apenas perdeu sua imediatidade, 
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mas, por isso, não é aniquilado.” (HEGEL, 2016, p. 111). O nada em (B) não é mais o 

imediato, não é mais igual ao ser puro, mas também não simplesmente desaparece, 

agora é, somente um nada que “sofreu” mediação. 

 

4 Considerações finais a partir do devir 

 

 Conforme apresentado anteriormente, a diferença entre ser e nada se dá na 

unidade dos mesmos, mas agora, sabemos que cada um “conjura” uma unidade em si 

mesmo, logo, cada um diferencia-se em sua própria unidade, a diferença se dá na 

unidade. De maneira mais precisa, afirmamos, a diferença é a própria unidade, dado 

que ela é, em si, o devir, diferenciar é “passar de um para o outro”, é o movimento do 

devir. Isso configura o mais novo momento, que numeraremos de (3), onde – dado os 

resultados atingidos até aqui – ocorre o “lado a lado” de um devir com o outro. Pois 

lembremos, “O devir [...] é esta unidade determinada ou a unidade na qual tanto o ser 

quanto o nada é.” (HEGEL, 2016, p. 109). O devir é a própria unidade, agora 

determinada, e determinada porque ocorreu o suprassumir, todavia, sabemos que há 

(aparentemente) duas unidades, logo, dois “devires” formados cada um de cada 

unidade, (A) e (B), respectivamente. Nesse instante, o que podemos concluir 

previamente é que por serem duas unidades iguais, devir (A) e devir (B), deverão, de 

certa forma, “colapsar”, isto é, como iguais, são o mesmo, novamente, a diferença 

meramente “visada”. 

 Pode-se argumentar em favor do devir como resultado da unidade entre as duas 

unidades, em virtude do fato de que elas seriam dadas como diferentes em um 

primeiro passo do momento (3). Dito de outra forma, o momento (3) poderia ser 

subdividido em mais três momentos: em (3a) encontram-se as duas unidades 

“contrapostas”, após cada uma realizar o seu próprio processo (interno) de devir. Em 

(3b) o devir é visto como aquele que diferencia externamente, (A) de (B), e vice-versa; 

por fim, em (3c), as unidades são reconhecidas como iguais, e então a diferença é 

mostrada como uma igualdade. O devir vem a desaparecer, por ele mesmo ser tanto o 

que une a unidade e o que diferencia externamente ambas, tanto o que iguala as 

unidades e diferencia-se de si mesmo nessa igualdade, por ser a própria diferença. Isso 

configura o que Hegel afirma ser, o suprassumir do devir, onde, “[...] o devir como tal 

é apenas por meio da diferencialidade dos mesmos [ser e nada]. O desaparecer deles 
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[na igualdade das unidades], portanto, é o desaparecer do devir ou desaparecer do 

desaparecer mesmo.” (HEGEL, 2016, p. 110). O resultado desses momentos inicias 

parecem então, indicar que no “final” do processo, “tudo” desaparece, pois o devir, que 

é a unidade do ser e do nada, também desaparece. 

O que ocorreu aqui efetivamente?  

 Ora, o desparecer do devir, como qualquer outro desparecer da lógica hegeliana, 

não é um nada (como já foi apontado anteriormente), o que temos aqui é em si, o 

próprio processo do qual foi descrito tanto a unidade do ser, quanto a unidade do nada. 

Em outras palavras, a dialética hegeliana já está presente lá na própria movimentação 

do ser puro, que passa para unidade, e que “desemboca” em devir. Do mesmo modo, o 

devir em si, sofre o processo delineado até então, por isso, da mesma forma que o nada 

puro não simplesmente “some”, mas torna-se “superior”, com sua contradição em si. 

O devir, também, 

 

“[...] se contradiz em si mesmo, porque unifica em si aquilo que é o contraposto a 

si; porém, uma tal unificação se destrói. Esse resultado é o ser desaparecido, mas 

não como o nada; assim, seria apenas uma recaída em uma das determinações já 

suprassumidas, não seria resultado do nada e do ser. Ele é a unidade tornada 

simplicidade quieta do ser e do nada. A simplicidade quieta, porém, é ser [...] é o 

ser aí.” (HEGEL, 2016, p. 110-111). 

 

 Consequentemente, o que temos no final do processo inicial da lógica, não são 

duas (nem três) unidades, mas sim, somente uma, o do “meta-devir”10, esse que 

permitiu a suprassunção de si mesmo. Em virtude disso, o ser-aí, o qual é o resultado 

de toda essa operação, contém em si todo o processo desenvolvido até agora, ele é o 

resultado do negar, conservar, e elevar hegeliano do devir, que por sua vez advém 

exatamente da unificação entre ser e nada. O pensar lógico, em seus primeiros 

momentos, precisamente apresentado por Hegel, e aqui exposto com detalhamento, 

opera constantemente desse modo. A ciência que o filósofo busca empreender, não se 

submete a faculdade do entendimento, nem mesmo a suposta primazia da empiria 

perante a ideação. “Se o real existe e tem a estrutura que tem por necessidade 

conceitual, então a tarefa da Lógica é mostrar essa estrutura conceitual por meio do 

                                                     
10 Uso “meta”, somente como uma maneira de sinalizar que não estou tratando do devir “interno”. 
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puro argumento conceitual.” (TAYLOR, 2014, 253). Portanto, o que apresentamos, 

devidamente “estratificado” nesse texto, são as operações contidas em todo e qualquer 

ser, isto que, no mais novo imediato simples – após o ser puro – o ser-aí, está contido 

o devir. Se contém devir, contém a unidade do ser e do nada, se contém a unidade, 

contém a diferenciação em duas unidades, que por sua vez, contém em si, cada um o 

próprio devir.  

 O qual finalmente, retrocedendo ainda mais, se “desmembra” em ser puro e 

não-ser; e nada puro e ser determinado, os quais, concluindo o processo inverso da 

exposição, apresentam-se como ser puro e nada puro. Finalizada a devida 

argumentação, conseguimos empreender com aparente sucesso, a “empreitada” 

definida inicialmente na primeira seção do texto, a saber, a exposição da tríade inicial 

da lógica hegeliana, com a devida atenção voltada (em certos momentos) para a 

característica figura do nada. Essa, por vezes, é tratada de forma “ligeira”, o que 

impede a compreensão de sua peculiaridade perante o ser, e, exatamente por isso, 

tentamos apontar sua perspectiva em pé de igualdade com o ser puro. Além disto, o 

debate do início da lógica-ontológica de Hegel, parece por muitas vezes, ser 

inesgotável, dessa forma, nesse texto apontamos posicionamentos, os quais não devem 

ser tomados como absolutos ou “finais”. De qualquer modo, a Ciência da Lógica de 

Hegel, apesar de ter sido escrita a mais de 200 anos, ainda apresenta desafios 

incansáveis, e o trabalho de pesquisadores auxilia não só na clarificação dessa obra, 

como também, na atualização do pensamento filosófico. Lembremos, o pensar é um 

constante movimento positivo, um negar, conservar, e mais importante, um elevar a 

estágios aparentemente inatingíveis ao mero entendimento.  
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Resumo 

Hegel desenvolve em sua filosofia do Direito, mas não só, durante toda a sua obra, a 

separação entre Espírito subjetivo, categoria que engloba âmbitos da subjetividade e 

interioridade humanas, relativos ao indivíduo propriamente dito, e Espírito objetivo, 

categoria que engloba modalidades despidas de individualidade e comumente 

partilhadas entre os homens, objetivadas portanto. Objetivo, em Hegel, como antítese 

de subjetivo. Assim, diante da tese hegeliana de concepção do Direito como uma 

manifestação do Espírito objetivo dos homens, pois a todos comum, o problema 

trabalhado será a demonstração da proposta do autor como fundamento do Estado de 

Direito calcado na intersubjetividade. O presente artigo tem por objetivo, portanto, 

identificar na noção hegeliana de Direito como Espírito objetivo o fundamento do 

Estado de Direito na intersubjetividade, ou seja, na conjunção do Espírito subjetivo 

dos indivíduos em uma consciência comum, que constituiria a base para a construção 

de uma sociedade fundamentada no império do Direito e da legalidade, a partir da 

autonomia individual, nos termos em que posta por Kant e, posteriormente, Hegel, 

como fundamento da liberdade e do próprio Direito. Dessa forma, a pesquisa abordará 

as noções de autonomia, Espírito subjetivo e objetivo, e como estes conceitos, 

conjuntamente, fundamentam o Estado de Direito na obra hegeliana. 

Palavras-chave: Filosofia do Direito. Intersubjetividade. Autonomia. Estado de 

Direito. 
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importantes pensadores de seu tempo. Sua obra perpassa temas como a consciência, a 

liberdade e a metafísica, dentre outros, e também a filosofia do Direito, a história e a 

filosofia política. No presente texto, é abordada a noção hegeliana de 

intersubjetividade, ou seja, o vínculo intersubjetivo entre os indivíduos em um, para 

citar o autor, Espírito objetivo. O Espírito objetivo hegeliano, como será demonstrado 

abaixo, abrange uma vasta gama de conceitos, mas, para a o objetivo da presente 

pesquisa, o estudo é limitado ao Direito como manifestação deste Espírito objetivo. 

Desta forma, o presente artigo busca demonstrar como fundamento do Espírito 

objetivo hegeliano, e mais especificamente às suas noções de Direito e Estado de 

Direito, na intersubjetividade, pensada como o reconhecimento mútuo entre os 

diferentes indivíduos concentrados em uma mesma comunidade, aqui descrita como 

Estado. 

 

O Direito como Espírito Objetivo em Hegel: A Intersubjetividade como 

Fundamento do Estado de Direito 

 

 O Direito, assim como a moral, é concebido, para Immanuel Kant, a partir das 

leis da liberdade. Estas leis, quando manifestadas através de condutas externas, 

constituem as leis jurídicas e, quando manifestadas a partir de condutas internas e 

externas, constituem as leis morais.2 No entanto, para que a liberdade fundamente 

tanto o Direito como a moral em Kant, faz-se necessária a análise do conceito para o 

autor. Segundo o filósofo de Königsberg, liberdade é a possibilidade de agir com 

independência em relação ao arbítrio coercitivo3 dos demais, na medida em que esta 

relação intersubjetiva de respeito mútuo pela liberdade  alheia  possa  ser considerada  

                                                     
2 KANT, Immanuel. Metafísica dos Costumes. Tradução de Clélia Aparecida Martins, Bruno Nadai, 
Diego Kosbiau e Monique Hulshof. Petrópolis, RJ: Vozes; Bragança Paulista, SP: Editora Universitária 
São Francisco, 2013, p. 20.  
3 David Johnston dirá que “[p]ara Kant, a verdade essencial sobre os seres humanos – a verdade que 
é relevante para as considerações de justiça – é que eles são agentes livres, racionais e responsáveis.” 
In: JOHNSTON, David. Uma Breve História da Justiça. Tradução de Fernando Santos. São Paulo, 
SP: Editora WMF Martins Fontes, 2018, p. 171. A partir dessa concepção do ser humano como agente 
livre, racional e responsável, Kant admitirá a possibilidade de os impulsos influenciarem o arbítrio 
humano, ainda que não necessariamente determiná-lo. Cf. KANT, Immanuel. Metafísica dos 
Costumes. Tradução de Clélia Aparecida Martins, Bruno Nadai, Diego Kosbiau e Monique Hulshof. 
Petrópolis, RJ: Vozes; Bragança Paulista, SP: Editora Universitária São Francisco, 2013, pp. 19-20. 
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como uma lei universal45. 

 A noção de liberdade em Kant vincula-se não somente a esta ausência de 

conflito com o arbítrio dos demais, condição de possibilidade para a universalização 

da máxima em lei, mas também ao conceito de autonomia. Segundo Weber, a vontade 

é pressuposto da autonomia, e “é uma capacidade de causar sem ser causada, isto é, de 

iniciar uma ação espontaneamente sem ser determinada pelas leis naturais ou outras 

formas de coação.” A autonomia, por seu turno, configura a possibilidade de agir 

conforme os ditames da razão prática e por ela determinar-se e, assim, modular a 

conduta individual de acordo com pressupostos aceitos e internalizados, ou seja, a 

conduta humana é adequada à razão prática por querer que assim o seja, através da 

vontade individual de que a conduta esteja em harmonia para com a lei moral 

universal. A autonomia, portanto, é dar a si mesmo a lei pela qual o homem determina-

se. 6 

 No entanto, este querer agir conforme a lei moral ditada pela razão prática não 

confunde-se com um querer simplesmente determinado pelo arbítrio. A vontade está 

sujeita à lei moral. O indivíduo não precisa necessariamente concordar com a lei moral 

para submeter-se a ela, pois a razão pura, através da lei moral, ordena o ser humano a 

adequar a sua conduta a ela.7 

  Disso extrai-se que o ser humano é um ser livre por ser portador da autonomia 

dada pelo fato de determinar-se através da razão e submeter-se à esta razão através da 

lei moral, ou seja, é livre na medida em que os limites da liberdade são postos pelo 

próprio indivíduo a si mesmo através da moral8 e, subsequentemente, do direito. Nisso 

consiste a autolegislação, que vincula-se estreitamente à autonomia. Nas palavras de 

Thadeu Weber: 

                                                     
4 Segundo Thadeu Weber, “[a] lei é resultado da capacidade de universalização de uma máxima.” In: 
WEBER, Thadeu. Ética e Filosofia do Direito: Autonomia e Dignidade da Pessoa Humana. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2013, p. 24. 
5 KANT, Immanuel. Metafísica dos Costumes. Tradução de Clélia Aparecida Martins, Bruno Nadai, 
Diego Kosbiau e Monique Hulshof. Petrópolis, RJ: Vozes; Bragança Paulista, SP: Editora Universitária 
São Francisco, 2013, pp. 40-43. 
6 WEBER, Thadeu. Ética e Filosofia do Direito: Autonomia e Dignidade da Pessoa Humana. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2013, p. 37. 
7 Cf. WEBER, Thadeu. Ética e Filosofia do Direito: Autonomia e Dignidade da Pessoa Humana. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2013, p. 47. 
8 KANT, Immanuel. Metafísica dos Costumes. Tradução de Clélia Aparecida Martins, Bruno Nadai, 
Diego Kosbiau e Monique Hulshof. Petrópolis, RJ: Vozes; Bragança Paulista, SP: Editora Universitária 
São Francisco, 2013, pp. 189-190. 
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Convém salientar que racionalidade, dignidade e autonomia se complementam. O 

homem é fim em si mesmo e não meio porque é racional. Uma vontade racional 

obedece a si mesma e não a uma razão superior. Ora, a liberdade é uma 

qualificação essencial da racionalidade. Dar-se a lei, isto é, ser livre, requer o uso 

da razão. Aí está a dignidade do ser humano, a qual se deve à sua racionalidade. 

Em questões morais, a supremacia é de nossa razão prática. Homem como fim em 

si mesmo é aquele que se dá a própria lei. É essa autonomia que lhe confere 

dignidade.9 

 

 Assim, constata-se que para Kant a autonomia consubstanciada na razão está 

no cerne da fundamentação da moral e, por decorrência, do direito. Importante 

relembrar, no entanto, a diferenciação kantiana entre lei moral e lei jurídica: as 

primeiras dizem respeito às condutas internas e externas enquanto as segundas apenas 

às condutas externas. Isto é, ao direito só importam aquelas condutas humanas 

exteriorizadas. Segundo Westphal, Hegel considerou a concepção da autonomia da 

vontade como a capacidade de autolegislação como a mais importante contribuição de 

Kant para a filosofia prática.10 

 Dito isso, é preciso agora abordar as categorias hegelianas de Espírito subjetivo 

e Espírito objetivo. Para Francisco Pereira Nóbrega, o Espírito subjetivo de Hegel 

constitui “o espírito humano encerrado em sua interioridade, subjetividade”, ou seja, 

diz respeito a aspectos psicológicos e particulares do ser humano e da consciência 

humana enquanto indivíduo em-si. Por seu turno, “[n]um segundo momento, o 

Espírito se objetiva, isto é, sai de si próprio, se torna exterior ao homem”. É dizer, o 

espírito objetivado, antes subjetivo, agora em relação com os demais espíritos 

subjetivos e, por isso, objetivo, já abstraído do campo da subjetividade, da 

individualidade, exterioriza-se em campos comuns a todos os indivíduos, tais quais a 

moral, o direito, a história.11 

 Diz Nóbrega: 

 

                                                     
9 WEBER, Thadeu. Ética e Filosofia do Direito: Autonomia e Dignidade da Pessoa Humana. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2013, p. 33. 
10 WESTPHAL, Kenneth. O Contexto e a Estrutura da Filosofia do Direito de Hegel. In: BEISER, 
Frederick C. (org.). Hegel. Tradução de Guilherme Rodrigues Neto. São Paulo, SP: Ideias & Letras, 
2014, pp. 273-315. 
11 Cf. NÓBREGA, Francisco Pereira. Compreender Hegel. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011, pp. 68-
69. 
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[C]ategorias outras como a Moral, o Direito, a História, a Política são modalidades 

do Espírito despidas do caráter de individualidade, colocadas fora de cada um dos 

homens, objetivadas, portanto. Tais realidades são, pois, a objetivação não 

propriamente do meu eu no que ele tem de único, particular e excêntrico, mas a 

objetivação do meu eu no que ele tem de comum com todos os homens. As leis do 

Estado, portanto, não serão a expressão do capricho de um homem, fazendo 

prevalecer sua vontade sobre a dos demais. Serão a expressão da vontade coletiva. 

Todas as instituições humanas pertencem, pois, ao Espírito objetivo. Nelas, e não 

apenas no Direito, ao passar o Espírito do plano subjetivo para o objetivo, passa 

para um estágio de maior liberdade.12 

 

 Para Charles Taylor, é no livro Filosofia do Direito que Hegel buscará resolver 

um dos problemas centrais de sua obra, resolver e conciliar a plenitude da autonomia 

moral, ou seja, a própria liberdade individual do homem enquanto ser consciente-de-

si, dotado de subjetividade, razão e demais elementos que compõe o Espírito subjetivo, 

como já descrito acima, com a comunidade em que inserido, cuja expressão se dá 

através dos indivíduos em um nível intersubjetivo. Taylor dirá, ainda, que a expressão 

paradigmática dessa conciliação entre indivíduo e comunidade, para Hegel, teria se 

dado historicamente na pólis grega.13 

 A comunidade, no termo utilizado por Taylor, pode ser entendida lato sensu 

como o Estado, figura que, pelo menos desde Hobbes e Rousseau, encarnará esta 

conjugação de indivíduos em um único ser. Neste sentido, Hegel esmiúça, partindo do 

indivíduo enquanto unidade, passando pela família e pela sociedade, a formação do 

Estado, e traça o percurso realizado do Espírito subjetivo até sua objetivação nas 

categorias comuns do Espírito objetivo. Diz o autor: 

 

§ 156 A substância ética, enquanto contém a autoconsciência sendo para si unida 

com seu conceito, é o espírito efetivo de uma família e de um povo. 

§ 157 O conceito dessa ideia é apenas enquanto espírito, enquanto sabendo-se e 

efetivo, pois ele é a objetivação de si mesmo, o movimento através da forma de seus 

momentos. Ele é por isso: 

A. O espírito ético imediato ou natural – a família. 

                                                     
12 NÓBREGA, Francisco Pereira. Compreender Hegel. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011, p. 69. 
13 TAYLOR, Charles. Hegel: Sistema, Método e Estrutura. Tradução de Nélio Schneider. São Paulo, SP: 
É Realizações, 2014, p. 399. 
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Essa substancialidade passa na perda de sua unidade, na cisão e no ponto de vista 

do relativo, e é assim 

B. sociedade civil-burguesa, uma ligação dos membros enquanto singulares 

autônomos, com isso, numa universalidade formal, por seus carecimentos e pela 

constituição jurídica, enquanto meio da segurança das pessoas e da propriedade, 

e por uma ordem exterior para seus interesses particulares e comuns, no qual o 

Estado exterior se 

C. retoma e se reúne no fim e na efetividade do universal substancial e da vida 

pública que lhe é dedicada, – na constituição estatal.14 

 

 Assim, a realização da liberdade humana está condicionada à sua efetivação no 

interior do Estado, delimitada dentro de determinada estrutura social. É a própria 

estrutura das instituições sociais, políticas e jurídicas, que permite e possibilita a 

liberdade individual, para Hegel denominadas de ético. O ético, ou a eticidade, 

compreende todas as instituições sociais, políticas ou jurídicas, como a família, a 

sociedade civil e o próprio Estado.15 

 Esta noção hegeliana de liberdade no Estado remonta a Kant. Ele exemplifica 

esta noção dizendo que os ricos devem a própria existência e, ainda mais 

taxativamente, a sua riqueza ao Estado e às instituições políticas e sociais, pois na 

ausência destas instituições não conseguiriam sobreviver ou prosperar, não ao menos 

nas mesmas condições que o conseguem com o seu amparo. Assim, os indivíduos, por 

beneficiarem-se do Estado, devem contribuir para com o bem-estar dos demais, 

através de instituições jurídicas, v.g., como o adimplemento de impostos.16 Hegel, por 

sua vez, retoma a teoria kantiana, estabelecendo a necessária relação bilateral, 

característica marcante de sua obra como um todo, entre direitos e deveres. Ele dirá 

que a existência de direitos pressupõe a existência de deveres e vice-versa, sendo, pois, 

uma relação necessária.17 Não ignora-se, no entanto, que o Direito, para Hegel, deverá 

assegurar tão somente a igualdade formal entre os indivíduos, dependendo a 

                                                     
14 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Filosofia do Direito. Tradução de Paulo Meneses, Agemir 
Bavaresco, Danilo Vaz-Curado e outros. São Paulo, SP: Loyola/UNICAP/UNISINOS, 2010, p. 145. 
15 WEBER, Thadeu. Ética e Filosofia do Direito: Autonomia e Dignidade da Pessoa Humana. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2013, p. 105. 
16 JOHNSTON, David. Uma Breve História da Justiça. Tradução de Fernando Santos. São Paulo, 
SP: Editora WMF Martins Fontes, 2018, p. 197. 
17 WEBER, Thadeu. Ética e Filosofia do Direito: Autonomia e Dignidade da Pessoa Humana. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2013, pp. 115-116. 
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propriedade e prosperidade de cada um à própria diligência18, em termos semelhantes 

à igualdade moral concebida por Rousseau como necessária para a realização de um 

contrato social pelos indivíduos como seres semelhantes, racionais e em pé de 

igualdade, agindo em reciprocidade e comunhão de anseios, dirigidos a um fim 

específico, i.e., a construção de determinado corpo político, via de regra 

consubstanciado na pessoa moral do Estado.19 Não olvida-se, contudo, que para o 

autor, tudo é útil ao homem, mas tudo foi dado ao homem por Deus, e, assim, em sendo 

tudo útil ao homem, o homem deve ser, igualmente, a tudo útil, é dizer, deve ser um 

membro prestativo de sua comunidade, utilizando os demais e por eles sendo 

utilizado.20 Além disso, Hegel conceituará a ação concreta em dois âmbitos: o 

interesse particular e o dever para com a comunidade21, denotando, assim, certo 

distanciamento para com outras matrizes da filosofia política, como, v.g., o 

utilitarismo. 

 Kenneth Westphal, em sua análise da Filosofia do Direito de Hegel, dirá, ainda, 

opondo-se às “acusações” de convervadorismo e organicismo sofridas pelo filósofo de 

Stuttgart, que, diferentemente dessas vertentes filosóficas, Hegel não vê dicotomia 

entre indivíduo e comunidade e que tal leitura de sua obra teria resultado em razão de 

ter sido mal compreendida. Segundo Westphal, Hegel reconhece que o indivíduo é 

portador de necessidades individuais, particulares, não vinculadas diretamente ao seu 

contexto social, pois “ninguém procura alimento, segurança, companhia ou sexo em 

geral”, senão “[a]ntes, age-se de acordo necessidades muito mais específicas de tipos 

muito mais específicos de objetos, os quais suprem essas necessidades, e de maneira 

bastante específica para alcançar seus próprios fins”. Além disso, Hegel argumenta que 

inexistem indivíduos ou atores sociais sem práticas sociais e vice-versa, é dizer, não há 

dicotomia entre indivíduo e comunidade, mas uma relação necessária.22 

                                                     
18 WEBER, Thadeu. Ética e Filosofia do Direito: Autonomia e Dignidade da Pessoa Humana. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2013, p. 94. 
19 KAWAUCHE, Thomaz. Soberania e Justiça em Rousseau. In: Trans/Form/Ação, Marília, v. 36, n. 
1, p. 25-36, Jan./Abril, 2013. Disponível em: <https://doaj.org/article/f323302df8724c50a>. Acesso 
em: 14 nov. 2020. 
20 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologia do Espírito. Tradução de Paulo Meneses, com 
a colaboração de Karl-Heinz Efken e José Nogueira Machado, SJ. 9. ed. Petrópolis, RJ: Vozes; 
Brangança Paulista, SP: Editora Universitária São Francisco, 2014, pp. 378-379. 
21 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologia do Espírito. Tradução de Paulo Meneses, com 
a colaboração de Karl-Heinz Efken e José Nogueira Machado, SJ. 9. ed. Petrópolis, RJ: Vozes; 
Brangança Paulista, SP: Editora Universitária São Francisco, 2014, p. 441. 
22 WESTPHAL, Kenneth. O Contexto e a Estrutura da Filosofia do Direito de Hegel. In: BEISER, 
Frederick C. (org.). Hegel. Tradução de Guilherme Rodrigues Neto. São Paulo, SP: Ideias & Letras, 
2014, pp. 273-315. 
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 Taylor, por seu turno, descreve a projeção do indivíduo a um ente mais amplo, 

ou do Espírito subjetivo no Espírito objetivo, especialmente no que diz respeito ao 

Estado hegeliano, da seguinte forma: 

 

É por isso que, aos olhos de Hegel, o Estado, como articulação suprema da 

sociedade, recebeu um toque divino. A fim de realizar a concretização de Deus (do 

Espírito), o ser humano deve chegar a uma visão de si mesmo como parte de uma 

vida mais ampla. E isso requer que ele, sendo um ser vivo, esteja de fato integrado 

numa vida mais ampla. O Estado é a expressão real dessa vida universal que é a 

corporificação necessária (não seria inapropriado dizer “a base material”) à visão 

do Absoluto. Em outras palavras, para o progresso de Deus no mundo é essencial 

que o Estado exista, se for permitido traduzir assim o espírito daquela famosa linha 

da FE, cuja tradução equivocada causou tantos problemas.23 

 

 Disso infere-se a importância da noção do Espírito objetivo e, no que importa à 

presente pesquisa, na sua manifestação como Estado e como Direito para a filosofia 

hegeliana. O Estado, para Hegel, além de constituir elemento essencial para a 

plenitude individual, condição, inclusive, da própria liberdade humana, também será 

um percurso necessário para a concretização do Espírito absoluto. O Espírito absoluto 

hegeliano, manifestado através da religião e da filosofia, é a fase final para o qual o 

Espírito direciona-se, para a qual suas etapas direcionam-se, partindo do Espírito 

subjetivo, voltado às categorias individuais como a psicologia e a subjetividade, 

passando pelo Espírito objetivo, concretizado através de categorias comuns a todos os 

homens, como o Direito, o Estado e a moral e, por fim, englobando a todas estas 

categorias e manifestando-se através da religião e da filosofia como absoluto. 

 Neste ponto, no entanto, importa à presente pesquisa tão somente a existência 

deste vínculo necessário entre os indivíduos, subjetivamente determinados, em 

comum desígnio, ou seja, intersubjetivamente vinculados, na concretização do Estado 

e do Direito. 

 No entanto, segundo Thadeu Weber, na obra já reiteradamente mencionada no 

presente texto, Ética e Filosofia do Direito: Autonomia e Dignidade da Pessoa 

Humana, para Hegel o fundamento do Direito ou, melhor dizendo, o princípio 

                                                     
23 TAYLOR, Charles. Hegel: Sistema, Método e Estrutura. Tradução de Nélio Schneider. São Paulo, SP: 
É Realizações, 2014, pp. 400-401. 
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fundamentador da Ciência do Direito, é dado pela filosofia: a liberdade.24 Ora, mas a 

liberdade, considerado o indivíduo como tal, ou seja, como um único ser, abstraída sua 

inserção em determinado grupo social, de nada serve para a fundamentação da ordem 

jurídica se esta liberdade não for posta em contraste com a liberdade dos demais, se 

não for posta sob estresse, conflito ou até convergência para com a liberdade dos 

demais. É, pois, justamente nisso que a intersubjetividade, ainda que como contraste 

entre a liberdade particular de cada indivíduo, vem a servir como fundamento do 

Estado de Direito. 

 Em sua obra Fenomenologia do Espírito, Hegel descreverá o seu conceito de 

intersubjetividade, sucintamente, partindo, como derradeiro, dos conceitos 

característicos de sua obra como consciência-de-si e Espírito, da seguinte maneira: 

 

Para nós, portanto, já está presente o conceito de espírito. Para a consciência, o 

que vem-a-ser- mais adiante, é a experiência do que é o espírito: essa substância 

absoluta que na perfeita liberdade e independência de sua oposição – saber, das 

diversas consciências-de-si para si essentes – é a unidade das mesmas: Eu, que é 

Nós, Nós que é Eu.25 

 

Seguindo o movimento dialético, a consciência-de-si depara-se com outra 

consciência-se-si e, assim, “perde-se” (sai de si, vem para fora de si) e vê a si mesma 

no Outro. Assim, esse suprassumir nesse ser-Outro, ou seja, o reconhecimento de 

outra consciência-de-si, refletida em si mesma, significa um retorno a si mesma. Esse 

agir de uma consciência-de-si relacionando-se com a outra tem duplo sentido: é o seu 

agir e o agir da outra, pois a outra também é independente, encerrada em si mesma. 

Em síntese, Hegel descreve a relação entre duas consciências26 e esta relação, por sua 

vez, constitui a intersubjetividade. 

O Estado, portanto, constituído por uma pluralidade de indivíduos e, por 

decorrência, por uma pluralidade de consciências-de-si, é calcado no necessário 

vínculo intersubjetivo entre os indivíduos, percebidos como seres livres e racionais, 

                                                     
24 WEBER, Thadeu. Ética e Filosofia do Direito: Autonomia e Dignidade da Pessoa Humana. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2013, p. 89. 
25 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologia do Espírito. Tradução de Paulo Meneses, com 
a colaboração de Karl-Heinz Efken e José Nogueira Machado, SJ. 9. ed. Petrópolis, RJ: Vozes; 
Brangança Paulista, SP: Editora Universitária São Francisco, 2014, p. 142. 
26 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologia do Espírito. Tradução de Paulo Meneses, com 
a colaboração de Karl-Heinz Efken e José Nogueira Machado, SJ. 9. ed. Petrópolis, RJ: Vozes; 
Brangança Paulista, SP: Editora Universitária São Francisco, 2014, p. 142. 
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dotados de autonomia, razão pela qual possuem as capacidades morais necessárias, 

para citar John Rawls, para constituírem uma sociedade orientada pelo paradigma 

estatal e estruturada a partir do Direito, cuja função (dentre outras) é, justamente, a 

contenção do poder político. Para Hegel, diferentemente da doutrina contratualista, o 

cidadão integra o Estado não como o pactuante de um contrato (tácito ou não) que 

teria originado a sociedade, mas o integra como membro desta organização política, 

enquanto estamento, enquanto uma assembleia de diferentes indivíduos.27 A 

participação do indivíduo como membro do Estado necessita, portanto, ser assumida 

por indivíduos livres, racionais, autônomos e, de forma ainda mais enfática, 

intersubjetivamente vinculados entre si na construção deste Espírito objetivo, cuja 

expressão se dá na figura do Estado e do Direito, dentre outras, e, portanto, da própria 

noção de Estado de Direito. 

 

Conclusão 

 

A partir da análise da filosofia do Direito de Hegel, especialmente através de 

alguns de seus comentadores, foi possível identificar a importância da 

intersubjetividade em seu sistema filosófico e, para o que importa à presente pesquisa, 

especialmente na sua noção do Direito e do Estado como manifestações do Espírito 

objetivo, da intersubjetividade como um elo de ligação entre os diferentes Espíritos 

subjetivos convergindo em entidades comuns a todos os indivíduos. 

Desta forma, é possível concluir que a intersubjetividade ocupa na filosofia 

hegeliana do Direito um dos fundamentos do Direito e do Estado de Direito, por 

constituir a necessária convergência entre os indivíduos e possibilitar a manifestação 

das diferentes subjetividades em um objeto comum e, por decorrência, viabilizar o 

convívio sadio e harmônico da comunidade humana, em seu trajeto àquilo que o autor 

definiu como o objetivo máximo da existência do homem, alcançar o Espírito absoluto, 

do qual o Espírito objetivo é o ponto intermediário, imediatamente subsequente ao 

Espírito subjetivo, compondo, assim, a completude de seu sistema. O Estado de Direito 

encontra, portanto, lugar de extrema importância na obra de Hegel por viabilizar não 

                                                     
27 WEBER, Thadeu. Ética e Filosofia do Direito: Autonomia e Dignidade da Pessoa Humana. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2013, p. 118. 
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apenas a sociedade tal como conhecemos, mas também por sedimentar o caminho ao 

objetivo último do indivíduo. 
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Resumo 

Este artigo aborda a crítica da Ciência da Lógica de Hegel à segunda antinomia de 

Kant, exposta na Crítica da Razão Pura. Para isso, trata principalmente da primeira 

parte da Ciência da Lógica – a Doutrina do Ser. Para Kant as quatro principais classes 

de categorias – quantidade, qualidade, relação e modalidade – vão dar origem à quatro 

antinomias da razão pura. A segunda antinomia refere-se à divisibilidade infinita ou 

finita da matéria. Hegel propõe que, na determinidade do ser, a qualidade deve 

preceder à quantidade. Considerando a filosofia hegeliana e a determinação do ser aí, 

surge a possibilidade da resolução à segunda antinomia, pela determinação da 

quantidade. 

Palavras-chave: Antinomias; Ciência da Lógica; Hegel; Kant. 

 

Abstract 

This article addresses Hegel's critique of Kant's second antinomy, set out in Critique 

of Pure Reason. For this, it uses mainly with the work Science of Logic - the Doctrine 

of Being. For Kant, the four main classes of categories - quantity, quality, relation and 

modality - will give rise to the four antinomies of pure reason. The second antinomy 

refers to the infinite or finite divisibility of material. Hegel proposes that in the 

determineness of being, quality must precede quantity. Considering the Hegelian 

philosophy and with the determination of being there, comes up the possibility of 

solving the second antinomy arises, by determining of quantity. 

Palabras clave: Antinomy; Science of Logic; Hegel; Kant. 
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Introdução 

 

No prefácio à primeira edição (1812) da Ciência da Lógica, Hegel faz uma clara 

alusão a Kant, ao relacionar a “transformação completa que o modo de pensar 

filosófico tem sofrido”, com o período anterior de “aproximadamente vinte e cinco 

anos”, o que coincide com a publicação segunda edição da Kritik der reinen Vernunft 

(KrV – Crítica da Razão Pura). 

As quatro antinomias de Kant, expostas naquela obra, são um dos pontos mais 

importantes da filosofia teórica de quem foi talvez o mais importante filósofo do 

iluminismo alemão. 

Hegel, na Ciência da Lógica, tem como pano de fundo, entre outras questões, 

uma interlocução com Kant em torno das categorias tratadas na primeira Crítica 

kantiana. 

Neste artigo é feita uma abordagem, a partir do ponto de vista hegeliano, da 

segunda antinomia kantiana. Pode-se questionar o porquê de se fazer uma abordagem 

da segunda antinomia, sem tratar antes da primeira – a antinomia do espaço e tempo 

– já que essa foi sequência adotada por Kant.  

A explicação é bem simples: Hegel advoga por considerar que a categoria da 

qualidade deve ser tratada antes da quantidade2. Esse ponto é fundamental, por ser 

um divisor de águas na filosofia hegeliana – tratar a qualidade antes da quantidade é 

assumir uma perspectiva hierárquica entre as categorias que altera toda a percepção 

teórica, balizando o distanciamento progressivo entre as duas filosofias. Hegel começa 

a sua filosofia admitindo que esta deve iniciar pelo ser imediato, a Coisa mesma e, é 

importante notar que a primeira antinomia não trata do ser em si, mas da relação de 

espaço e tempo. Já a segunda antinomia trata a noção de substâncias e partes simples, 

o que, em Hegel, se relaciona diretamente com a primeira determinidade, a qualidade. 

Esse artigo trata, inicialmente, da relação entre as categorias da qualidade e da 

quantidade, depois da noção kantiana de parte e todo, expondo assim a tese e a antítese 

concernente à segunda antinomia, para em seguida tratar a perspectiva hegeliana. 

 

 

                                                     
2 As outras categorias de Kant são a Relação e a Modalidade. 
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A primazia da qualidade sobre a quantidade em Hegel 

 

A prioridade da categoria da quantidade sobre a qualidade é um dos pontos 

centrais da crítica hegeliana à filosofia transcendental de Kant. Em Hegel, a 

quantidade é o ser para si suprassumido, a determinação do ser que já não é ser aí, 

mas ser qualitativo, plenamente realizado, a negação posta da negação. Assim, 

considerando em retrospecto, na determinidade do ser, o ser primeiramente 

indeterminado, sem reflexão, passa para o ser aí, que contém a primeira negação, e 

este passa para o ser para si, terceiro lugar. 

Em contraste, na filosofia transcendental, Kant descreve nas quatro classes 

principais de categorias (quantidade, qualidade, relação e modalidade), quatro ideias 

cosmológicas, que darão origem às quatro antinomias. Os conceitos cosmológicos, em 

Kant, devem ser investigados por princípios do entendimento puros e não mesclados, 

como uma unidade absoluta (KANT, 2015, p. 105, B 92). Para isso, Kant induz a 

necessidade da abstração de todo o conteúdo de um juízo geral e descoberta a mera 

forma do entendimento, que conduz aos quatro títulos das categorias (KANT, 2015, p. 

107, B 95). Nota-se que, com a abstração do conteúdo, justifica-se a prioridade dada à 

quantidade na lógica transcendental kantiana, em detrimento à qualidade. 

Essa é uma diferença importante destacada por Hegel, pois o início da sua 

Ciência da Lógica se faz com o ser enquanto tal, ou seja, com o ser qualitativo, 

enquanto determinidade imediata; assim, esta qualidade deve ser primeira em relação 

à quantidade (WL I, p. 82). Pela lógica hegeliana, a quantidade é a qualidade que já se 

tornou negativa: “a grandeza é a determinidade que não é mais um com o ser. Porém, 

já diferente dele, a qualidade suprassumida que se tornou indiferente (idem)”. Ora, 

assim, em Hegel, a lógica considera seu início no ser puro, no nada puro e no devir, o 

movimento dialético de desaparecimento mútuo entre o ser e o nada. 

Pela lógica kantiana isso não é possível, uma vez que o entendimento está 

distanciado da razão e, dessa forma, os fenômenos não são coisas em si mesmas 

(KANT, 2015, p. 191. B 206). Kant destaca que as determinações intelectuais dos 

conceitos puros, considerando-os como propriedade objetiva dos fenômenos, em sua 

existência independente do conhecimento, leva a uma intelectualização dos 

fenômenos, próprias de uma filosofia Leibnizniana (KANT, 2015, p. 263, B 327). Por 

outro lado, numa via inversa, considerando a perspectiva Lockeana, tomadas as 
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determinações da intuição para atribuí-las aos objetos puros do entendimento, 

sensualiza-se os conceitos puros do entendimento (idem). Esses dois trajetos 

conduzem a uma articulação conflitante das leis da razão pura, uma “antitética 

natural”. 

Para Hegel, as antinomias kantianas expõem uma passagem capital para a 

filosofia moderna – o pensamento de que essa contradição, posta pelas determinações 

de entendimento no racional, é “essencial e necessária” (HEGEL, 1995, p. 120, § 48). 

Agora, com relação aos resultados kantianos, de que “a razão não poderia conhecer 

nenhum conteúdo substancial verdadeiro (HEGEL, 2016, p. 65s)” e deveria se remeter 

à fé para alcançar a verdade absoluta, segundo Hegel, equivale a “uma almofada para 

a preguiça do pensar que se contenta como fato de tudo estaria provado e resolvido 

(idem)”. Essa crítica ácida talvez seja a mais sucinta opinião que Hegel tem da lógica 

transcendental de Kant. 

Assim, para Hegel surge a necessidade de conhecer3 a coisa em si. Mas conhecer 

o conteúdo determinado requer reconhecer a conexão multiforme dele com outros 

objetos. Dessa forma, a objetividade que Kant atribui às categorias, que têm sua fonte 

na unidade da consciência-de-si, na verdade é algo meramente subjetivo (HEGEL, 

1995, p. 117, §46). Por isso, Hegel atribui à lógica kantiana um idealismo subjetivo.  

Para libertar a lógica da limitação do idealismo transcendental, Hegel propõe 

que, para chegar na quantidade, o ser deve antes passar pelas determinações do ser 

para si, conforme vemos na Ciência da Lógica: 

 

O ser para si é, em primeiro lugar, um ente que é imediatamente para si, uno. Em 

segundo lugar, o uno passa para a pluralidade dos unos, – repulsão; a qual ser 

outro do uno se suprassume na idealidade do mesmo – atração. 

Em terceiro lugar, a determinação recíproca da repulsão e da atração, na qual elas 

desabam no equilíbrio e a qualidade que não ser para si se levou ao extremo, para 

a quantidade (HEGEL, 2016, p. 163, itálicos do autor).  

 

Destaca-se a existência de duas forças na determinação do ser para si, a força 

de atração e a força de repulsão. A atração é como o momento da continuidade na 

quantidade, a relação simples consigo, unidade do uno que é para si, na pluralidade 

                                                     
3 Conhecer: saber um objeto segundo seu conteúdo determinado  (HEGEL, 1995, p. 117, §46). 
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dos unos. A repulsão sucede à atração, este é o momento da discrição (HEGEL, 2016, 

p. 197). A quantidade é a unidade desses momentos, da continuidade e da discrição. A 

quantidade revela-se assim como categoria que deve preceder à qualidade, pois 

somente em sua determinação existe a possibilidade da quantidade in facto. Tendo 

feitas essas observações no tocante à primazia da qualidade frente à quantidade na 

lógica hegeliana, vamos passar à uma abordagem quanto à origem das antinomias, 

destacando ao que concerne à segunda antinomia. 

 

A origem das antinomias 

 

Na segunda seção da “dialética transcendental”, da Kritik der reinen Vernunft, 

Kant expõe que a razão metafísica dogmática, no limite fenomênico, ao ambicionar 

conhecer algo incondicionado, fazendo uso das ideias cosmológicas, entra em um 

conflito inevitável e natural consigo mesma, denominada antinomia. Assim, a razão 

oscila entre as asserções contraditórias resultantes do uso não imanente das ideias 

cosmológicas da razão pura. 

Essas ideias visam os conceitos transcendentais, e estes “sempre dizem respeito 

apenas à totalidade na síntese das condições, e nunca termina de outro modo a não ser 

no absolutamente (...) incondicionado (KANT, 2015, p. 293, B 382-383)”. Assim, a 

busca dos conceitos transcendentais persegue a unidade da razão de um condicionado 

dado. Porém, a “razão não pode criar conceitos, mas apenas libertar o conceito do 

entendimento das limitações inevitáveis de uma experiência sensível (KANT, 2015, p. 

353, B 435)”. A razão, como faculdade dos princípios, tenta conectar a priori as 

operações de síntese em um todo absoluto (KANT, 2015, p. 294, B 383). Uma vez que 

a ideia é um conceito necessário da razão, ao qual não possui nenhum objeto 

congruente que pode ser dado nos sentidos, os conceitos puros da razão são ideias 

transcendentais (KANT, 2015, p. 293, B 383-384). Estas, como transcendentais, se 

relacionam com o entendimento, ultrapassando os limites de toda a experiência 

possível. 

Porém, em relação às ideias cosmológicas, a razão pura atua somente como 

princípio regulativo, induzindo o entendimento a buscar a maior unidade possível das 

condições. Porém, quando aplicadas as categorias ao incondicionado, elas produzem 

proposições dialéticas que não podem ser confirmadas e nem refutadas (KANT, 2015, 

p. 361, B 449). 
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O conflito que, por onde se comece não pode ser evitado, leva a duas posições 

que não são internamente contraditórias, porém que se negam mutuamente. As 

proposições da tese são aquelas que na síntese se apresentam adequadas à razão, mas 

grande demais para o entendimento; inversamente, as proposições da antítese, se 

apresentam à síntese adequadas ao entendimento e grandes demais à razão (KANT, 

2015, p. 361, B 450). Dessa forma, se estabelece uma contínua incongruência da síntese 

por meio das regras do entendimento e a unidade e completude absoluta das diferentes 

sínteses impostas pela razão, em uma interminável oscilação da razão entre essas 

proposições conflitantes. Quanto a essas oscilações das sínteses Kant adverte que: 

 

Se eu pudesse, portanto, no que diz respeito a uma ideia cosmológica, discernir de 

antemão que, em qualquer lado do incondicionado da síntese regressiva dos 

fenômenos que ela caísse, ela ainda assim seria, para cada conceito do 

entendimento, ou muito grande ou muito pequena, eu compreenderia então que, 

como ela só se refere a um objeto da experiência que deve ser adequado a um 

conceito possível do entendimento, ela teria de ser inteiramente vazia e sem 

significado, pois, como quer que eu ajuste o objeto, ele não se adequará a ela. E 

este é caso, com efeito, de todos os conceitos cosmológicos, que justamente por 

isso lançam a razão, toda vez que ela se liga a eles, em uma inevitável antinomia 

(KANT, 2015, p. 403, B 514, itálicos do autor). 

 

Assim, no que diz respeito à segunda antinomia, a tese pressupõe que cada 

substância composta no mundo se constitui de partes simples, e em parte alguma não 

existe nada além do simples ou daquilo que seja a partir dele composto; por outro lado, 

a antítese pressupõe que nenhuma coisa composta no mundo se constitui de partes 

simples, e em parte alguma não existe nada nelas que seja simples. 

As provas da tese e da antítese seguem a mesma estrutura argumentativa. 

Ambas partem da suposição contrária à sua afirmação teórica para mostrar que ela 

implica em contradições que provam a validade da sua proposição inicial. Aqui a 

demonstração da falsidade de uma afirmação acarreta validade da afirmação oposta. 

Kant reconhece o caráter falacioso do silogismo cosmológico, incorporado na estrutura 

formal das provas da tese e da antítese: 
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Fica claro, aqui, que a premissa maior do silogismo cosmológico toma o 

condicionado no sentido transcendental de uma categoria pura, ao passo que a 

menor o toma no sentido empírico de um conceito do entendimento aplicado a 

meros fenômenos; encontra-se aí, portanto, aquela falácia dialética que se costuma 

denominar sophisma figurae dictionis (KANT, 2015, p. 410, B 527-528, itálicos do 

autor). 

 

Mesmo reconhecendo o caráter falacioso do argumento isso não basta para 

encerrar a sua “querela no sentido de estar provado que ambas, ou nenhuma delas, (...) 

estejam erradas” (KANT, 2015, p. 411, B 529). Dessa forma, a razão deverá passar pelo 

“modo cético” de lidar com essas questões (KANT, 2015, p. 403, B 514) para evitar o 

dogmatismo das duas linhas de interpretação. Por isso os juízos da tese e da antítese 

na segunda antinomia – sobre a substância ser composta de partes simples (portanto 

finita) ou nada no mundo se constituir de partes (portanto, de divisibilidade infinita) 

– assumirem o caráter de uma oposição contraditória4, pois, se a série de condições 

existe em si, o embate entre o seu caráter finito ou infinito é real. Assim, ou se 

considera a série finita, ou se considera a série infinita. Por isso, existe a "ilusão 

presunçosa" (idem) de cada parte em eleger-se como verdadeira pela prova da 

falsidade da outra, "e o conflito perdura como antes, mesmo que as partes tenham sido 

trazidas à paz pelo tribunal da razão (KANT, 2015, p. 412, B 529)". 

 

A noção de infinitude em Kant como solução da segunda antinomia 

 

A reflexão sobre o impasse da segunda antinomia leva a identificar que a querela 

se dá no terreno da noção de infinito em Kant. Percebe-se que, por um lado, a 

pressuposição de partes simples no mundo induz a finitude da regressão enquanto a 

pressuposição da não constituição de partes leva à regressão infinita (regressum ad 

indefinitum). Nesse embate Kant observa que:  

 

Se dois juízos opostos pressupõem uma condição inadmissível, então ambos caem 

por terra a despeito de sua oposição (que, de qualquer forma, não é uma verdadeira 

contradição), pois caiu a única condição sob a qual algum deles deveria valer 

(KANT, 2015, p. 276, B 351). 

                                                     
4 O que é notadamente válido para a primeira antinomia. 
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Então, quando se propõe que o composto consta de partes simples ou que não 

há, em parte alguma no mundo, partes simples, não se tem necessariamente uma 

contradição, mas uma oposição contraditória. Na explicitação da sua oposição 

dialética Kant afirma: 

 

Se alguém dissesse que todo corpo ou cheira bem, ou não cheira bem, existe então 

um terceiro, a saber que ele absolutamente não cheira (inodoro), e ambas as 

proposições contrapostas poderiam ser falsas. Se digo que ele ou é cheiroso, ou não 

é cheiroso (vel suaveo lens vel non suaveolens), os dois juízos são 

contraditoriamente contrapostos um ao outro, e apenas o primeiro é falso, ao 

passo que o seu oposto contraditório, a saber que alguns corpos não são cheirosos, 

abarca também os corpos em si, que absolutamente não cheiram. Na 

contraposição anterior (per disparata), a condição contingente do conceito dos 

corpos (o cheiro) permanecia nos juízos contrapostos e, portanto, não era 

suprimida por eles: desse modo, o último não era o oposto contraditório do 

primeiro (idem). 

 

Kant usa essa analogia para declarar que a verdadeira contradição se daria se a 

antinomia propusesse ou que o mundo é infinito, ou que o mundo é não infinito, assim 

teríamos, necessariamente, que a negação de uma implicaria na verdade da outra. 

Dessa forma, se na segunda antinomia houvesse uma contradição, a formulação da 

tese e da antítese seriam: ou cada substância do mundo é composta de partes simples, 

ou as coisas no mundo não são compostas de partes simples.  

A solução positiva kantiana é que na oposição dialética se prova a idealidade 

transcendental, “a variedade de partes em um dado fenômeno não é em si nem finita 

nem infinita, pois o fenômeno não é existente em si mesmo (KANT, 2015, p. 414, B 

533)”. Aqui desvela-se um importante ponto da crítica hegeliana: a faculdade subjetiva 

da razão, não esclarecida pela crítica transcendental, elimina a contradição real.  

Essa resposta kantiana mobiliza Hegel a descortinar a sua noção de infinitude, 

que passa pela noção negativa do conceito e pela determinação recíproca do finito e do 

infinito, que veremos a seguir. 
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A determinação recíproca do finito e do infinito em Hegel 

 

Em Hegel, infinito é inicialmente a negação do finito. É, na sua imediatidade, 

ao mesmo tempo, a negação de um outro, assim como é o seu não ser, que recaiu na 

categoria do algo como determinado em geral. A contradição é aquela que atende à má 

infinitude, o progresso para o infinito. Segundo Hegel: 

 

Essa contradição está presente desde já no fato de que o finito permanece 

contraposto ao infinito como ser aí; há, com isso, duas determinidades; há dois 

mundos, um infinito e um finito e, na relação deles, o infinito é apenas limite do 

finito e é, com isso, somente um infinito determinado, até mesmo finito (HEGEL, 

2016, p. 145, itálicos do autor). 

 

Porém, ambos estão relacionados justamente pela negação que os separa. Com 

isso, o infinito é o em si do finito. A finitude é a barreira posta como barreira, é o ser 

aí posto com a determinação de passar para seu ser em si, tornar-se infinito. Já a 

infinitude é o nada do finito, seu ser em si, como refletido dentro de si, em seu 

automovimento irá determinar-se como ser aí, assim: 

 

A infinitude verdadeira, assim, em geral, como ser aí que está posto como 

afirmativo frente à negação abstrata é a realidade em sentido superior à 

anteriormente determinada como simples: aqui, ela obteve um conteúdo concreto5 

(HEGEL, 2016, p.154, itálicos do autor). 

 

Dessa forma, finito e infinito são conceitos inseparáveis e, ao mesmo tempo, 

“pura e simplesmente outros um frente ao outro; cada um tem o outro de si nele 

mesmo” (HEGEL, 2016, p.147). O finito, quando se suprassume, se torna infinito: “O 

finito não é suprassumido pelo infinito como por uma potência presente fora dele, mas 

é sua infinitude suprassumir a si mesmo (HEGEL, 2016, p.151)”. Hegel assume em 

parte a percepção kantiana, afastando a contradição que produz a má infinitude, 

                                                     
5 Ao criticar o empirismo na Enciclopédia das Ciências Filosóficas, Hegel detalha a noção de percepção 
e expõe o sentido da palavra concreto na sua filosofia: “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]” (HEGEL, 1995, p. 105, §38a, grifo nosso). 
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porém, refuta a oposição dialética das antinomias por uma oposição de finito e infinito 

dentro da lógica especulativa: 

 

em relação à realidade e à idealidade, a oposição do finito e do infinito, é 

apreendida de modo que o finito vale como o real, mas o infinito vale como o ideal, 

como também, além disso, o conceito é considerado como um ideal, e, com efeito, 

apenas como um ideal e o ser aí em geral, pelo contrário, como o real (HEGEL, 

2016, p. 155). 

 

A idealidade, em Hegel é aqui a qualidade da infinitude, a essência do processo 

do devir. “O verdadeiramente infinito não é um simples além do finito, mas o contém 

em si mesmo como suprassumido (HEGEL, 1995, p.116, §45a).” Considerando o ser e 

sua negação, ele é ser aí, mas, como negação da negação, negação que se relaciona 

consigo mesma, também é ser para si (HEGEL, 2016, p.156). 

A inseparabilidade dos conceitos dissolve a contradição, o que não significa que 

as proposições são igualmente exatas ou igualmente inexatas, mas a idealidade de 

ambas, como negações recíprocas, são apenas momentos (HEGEL, 2016, p.157). A 

contradição, porém, não desapareceu abstratamente, mas “está dissolvida e 

reconciliada e os pensamentos não são somente completos, mas também juntados”. 

Esse apreender dos momentos contrapostos na unidade deles, Hegel define como a 

natureza do pensar especulativo. Veremos como esses conceitos postos por Hegel vão 

de encontro com a lógica transcendental de Kant, no tocante à segunda antinomia. 

 

Crítica hegeliana à segunda antinomia kantiana e sua solução 

 

O começo da lógica hegeliana pela qualidade, chegando na definição do ser para 

si, o ser qualitativo, agora determinado, proporciona avançar com mais segurança 

para a próxima determinidade: a quantidade. 

Considerando a natureza da quantidade, que é a unidade simples da discrição e 

da continuidade, podemos considerar que Hegel derruba uma posição forte de Kant, 

com relação às antinomias. Pode-se dizer que, ao considerarmos tanto a discrição 

quanto a continuidade, desfaz-se a contradição antinômica. Segundo Hegel: 
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Esta antinomia consiste unicamente no fato de que a discrição precisa ser afirmada 

tanto quanto a continuidade. A afirmação unilateral da discrição dá o ser dividido 

infinito ou absoluto, com isso, um indivisível por princípio; a afirmação unilateral 

da continuidade pelo contrário, dá a divisibilidade infinita (HEGEL, 2016, p. 201). 

 

Aqui, observa-se que a afirmação unilateral da discrição se relaciona com a tese 

antinômica e, guardadas as diferenças epistemológicas entre Kant e Hegel, a afirmação 

unilateral da continuidade, guarda íntima relação com a antítese. 

Hegel elogia Kant mais uma vez por seu importante avanço para a filosofia 

crítica, porém, considera que Kant equivoca-se ao pressupor que o conhecer não tem 

nenhuma outra forma do pensar além das categorias finitas. Logo, Kant erra ao aplicar 

as categorias do entendimento ao incondicionado, pois as antinomias assim não 

dissolvem a contradição pelo idealismo transcendental, antes torna-o meramente 

subjetivo. 

A dissolução verdadeira delas pode apenas consistir no fato de que duas 

determinações, enquanto elas estão contrapostas e são necessárias a um único e 

mesmo conceito, não podem valer na unilateralidade delas, cada uma por si, mas 

elas têm sua verdade apenas no seu ser suprassumido, na unidade do seu conceito 

(HEGEL, 2016, p. 202). 

 

Portanto as antinomias apenas apresentam um dos dois momentos 

contrapostos da determinação do ser, isolados um do outro. Na segunda antinomia são 

apresentados os momentos da continuidade e da discrição, “momentos que o conceito 

da quantidade tem dentro de si (idem)”. 

O simples, contraposto ao composto, está referido às coisas sensorialmente 

perceptíveis, enquanto fenômeno, e não o que se relaciona ao antinômico, em sua 

idealidade. A tese descreve a composição do simples e do composto, em vez da 

continuidade, o que a torna uma proposição tautológica. Como o outro do composto é 

o simples, é tautológico dizer que o composto consiste do simples. Tanto mais 

tautológico e redundante se mostra a afirmação que inicia a demonstração, ao supor 

que se suprimir toda a substância em pensamentos, não sobraria absolutamente nada. 

Na continuação da prova, Kant sustenta que composição da substância é apenas 

uma relação contingente de substâncias, mas não prova essa asserção. Ao considerar 

a contingência das substâncias, uma relação externa a elas, não se acrescenta nenhuma 
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determinação nova admitir que a composição é o simples. “(...) a afirmação da 

simplicidade das partes é, então, como lembrado, apenas tautológica (HEGEL, 2016, 

p. 205)”.  

O fim dessa tese antinômica apenas considera a consequência dessa tautologia, 

sem introduzir propriamente nenhuma prova, apenas a pressuposição da 

contingência: 

 

Disso se segue imediatamente que as coisas do mundo seriam todas seres simples, 

que a composição seria apenas um estado externo das mesmas e que (...) a razão 

teria de pensá-las como o primeiro sujeito de toda a composição (...) como um ser 

simples (KANT, 2015, p. 371, B 464). 

 

Tampouco a antítese, segundo a perspectiva hegeliana, traz uma reflexão mais 

profunda, sendo mais uma prova kantiana recheada de falácias. Vejamos a primeira 

parte dessa prova: 

 

Suponham que uma coisa composta (como substância) se constitua de partes 

simples. Como toda relação externa, portanto também toda composição de 

substâncias, só é possível no espaço, então o espaço tem de ser constituído de 

tantas partes quanto o composto que o ocupa. Agora, o espaço não é constituído 

de partes simples, mas sim de espaços. Cada parte do composto, portanto, tem de 

ocupar um espaço. Mas as partes absolutamente primeiras de todo composto são 

simples. Logo, o simples ocupa um espaço. Como, no entanto, todo real que ocupa 

um espaço abarca em si uma diversidade de elementos que se encontram fora um 

do outro diverso e, portanto, é composto; e, como um composto real, não é 

constituído de acidentes (pois estes não podem, sem substância, existir um fora do 

outro), mas de substâncias, então o simples teria de ser um composto substancial; 

o que é autocontraditório (KANT, 2015, p. 370 a 371, B 463). 

 

A afirmação de que todo o substancial é espacial não está provada, e se torna 

fundamento da demonstração da antítese antinômica. Em sua Crítica, Kant interpreta 

o espaço como uma intuição e que de nenhum modo pode ser um conceito discursivo. 

Se Kant assume que a conceitualização do espaço entra na mesma antinomia, 

abrangendo a substância, então, este também deveria ser constituído de partes 

simples. Mas a antinomia não considera o espaço constituído de partes simples, então 
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“a continuidade do espaço entra em colisão com a composição (HEGEL, 2016, p. 207)”. 

Ao colocar o composto no espaço, Kant confunde um com o outro. Segundo Hegel: 

 

A solução kantiana da antinomia consiste também unicamente no fato de que a 

razão não deveria ultrapassar a percepção sensível e deveria tomar o fenômeno 

como ele é. Esta solução deixa de lado o conteúdo da própria antinomia; ela não 

alcança a natureza do conceito de suas determinações, das quais cada uma, isolada 

por si, é nula e, nela mesma, é apenas o passar para sua outra e tem a quantidade 

como sua unidade e, nisso, sua verdade (HEGEL, 2016, p. 210). 

 

A despeito dessa pesada crítica a Kant, Hegel não parece ultrapassar a barreira 

da oposição do fenômeno e da coisa em si. Nesse contexto, a dialética especulativa 

hegeliana é uma progressão responsiva das brechas deixadas pela antitética da razão. 

Porém, ao desbaratar a diferença no campo transcendental da coisa em si e do 

fenômeno desmoronaria a possibilidade da antitética da razão e, consequentemente, a 

própria dialética especulativa. 

Sem o conflito inevitável da razão dogmática, ao fazer uso transcendente das 

ideias cosmológicas, aplicando às estruturas incondicionadas as categorias do 

entendimento, Kant não chegaria à antitética natural. Por outro lado, tampouco Hegel 

faria emergir na consciência o movimento de síntese da unidade especulativa do 

conceito. Apesar do silogismo, permanece a oposição entre sujeito e objeto, ser e não 

ser que se concretiza, e o dualismo do fenômeno e da coisa em si perdura no 

movimento da lógica hegeliana. 
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