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APRESENTAÇÃO 
Os Organizadores 

 

 “Razão & Efetividade: 200 anos da Filosofia do Direito de Hegel” é o resultado 

das conferências apresentadas nos dias 11, 12 e 13 de novembro de 2021 no âmbito 

do Colóquio de Ética e Filosofia Política promovido pelo Programa de Pós-Graduação 

em Filosofia da Universidade Católica de Pernambuco, em comemoração aos 200 

anos de publicação da Filosofia do Direito de Hegel.  

A realização do Colóquio de Ética e Filosofia Política deu-se no âmbito de um 

projeto de cooperação entre o PPGFIL da PUCRS e o PPGFIL da UNICAP, e para a 

realização do Colóquio contou-se ainda com o apoio da Sociedade Hegel Brasileira, 

da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco/FACEPE e 

do CDEA – Centro de Estudos Europeus e Alemães. 

Não poderíamos deixar de registrar o apoio central recebido do Prof. Dr. 

Draiton Gonzaga de Souza, Decano da Escola de Humanidades da PUCRS e Vice-

Diretor do Centro de Estudos Europeus e Alemães, que além de fazer a palavra de 

abertura do Colóquio nos auxiliou na publicação do presente volume. 

Ao se debruçar sobre os 200 anos de publicação da Filosofia do Direito de 

Hegel, o presente Colóquio de Ética e Filosofia Política realizado no âmbito do PPGFIL 

UNICAP também se constituiu como reconhecimento ao Filósofo e tradutor Paulo 

Gaspar de Meneses SJ, que a partir da Universidade Católica de Pernambuco induziu 

fortemente gerações de pesquisadores no Nordeste do Brasil. 

Paulo Gaspar de Meneses SJ, além de ter traduzido e coordenado a equipe de 

tradução da Filosofia do Direito, publicada pela UNISINOS/Loyola, também realizou 

algumas das mais importantes traduções de Hegel para o português, entre as quais 

a Fenomenologia do Espírito, os três volumes da Enciclopédia das Ciências 

Filosóficas, as Órbitas dos Planetas, entre outras traduções de Hegel, entre nós.  

A Paulo Gaspar de Meneses SJ este Colóquio dedica o reconhecimento pelo 

seu trabalho de décadas traduzindo e induzindo a pesquisa hegeliana no Brasil.  

Durante a realização do Colóquio de Ética e Filosofia Política foram proferidas 

13 conferências com professores do Brasil, Argentina, Itália e Alemanha. O presente 

volume recolhe 9 (nove) conferências apresentadas no Colóquio e que explicitam um 
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importante marco na Hegel-Forschung, em geral, e da pesquisa sobre a Filosofia do 

Direito de Hegel, em especial, na atualidade.  

Armando Manchisi em “Realização individual como compromisso social na 

Filosofia do Direito de Hegel“, pergunta sobre a qualidade de nossas vidas, pois, isso 

representa um componente fundamental de nossa autocompreensão, tanto como 

indivíduos quanto como sociedade. Isso implica a possibilidade de descrever e 

avaliar nosso desenvolvimento com referência tanto às condições materiais de vida 

em que nos encontramos, quanto às oportunidades que temos de nos realizar. Mas, 

para fazer isso, é importante responder preliminarmente a duas questões centrais, a 

saber: (a) em que consiste a autorrealização de um indivíduo? e (b) como a sociedade 

se relaciona com isso? O objetivo desta contribuição é responder a essas duas 

perguntas, apelando para a Filosofia do Direito de Hegel. Ao fazê-lo, o autor mostra 

que isso permite lidar efetivamente com o problema da relação entre a realização 

individual e a unidade social. Ao destacar algumas afinidades entre a Filosofia do 

Direito de Hegel e a abordagem de capacidade de Amartya Sen, o autor delineia, 

finalmente, a contribuição de Hegel para uma filosofia social focada no problema do 

desenvolvimento humano. 

 Cecilia Abdo Ferez em “A vontade livre em Hegel. Trajetórias do conceito, de 

Hobbes a Kant”, afirma que o fundamento da vida política moderna para Hegel é o 

conceito de vontade. Apesar de todas as críticas que lhe foram dirigidas por rejeitar 

o consenso individual como fundamento contratual do Estado, e apesar da oposição 

que se estabeleceu entre a sua obra e a de A. Schopenhauer, Hegel também pertence 

a uma tradição voluntarista na história da filosofia. É a vontade, para Hegel, que torna 

possível distinguir entre a vida política antiga e a vida política moderna. O texto traça 

como ele compreende a vontade e, em particular, a vontade livre (que é a base do 

direito) e como repensa a vontade, sem cair na ilusão do sujeito do livre arbítrio ou 

na abstração das determinações naturais, com base nas revisões de Hobbes, 

Spinoza, Rousseau e Kant. 

Christian Iber e Agemir Bavaresco em “Pessoa, propriedade e contrato: um 

diálogo crítico com Hegel a partir de Marx”, expõem que a Filosofia do Direito de 

Hegel trata na seção de Direito Abstrato das categorias: pessoa, propriedade e 

contrato. A pesquisa reconstrói criticamente essa teoria a partir de uma perspectiva 



 

 

 

 

Os Organizadores  | 11 

 

marxista. No conceito de pessoa, em primeiro lugar, a vontade singular é reduzida a 

uma vontade solipsísta alheia à intersubjetividade. Assim, o conceito hegeliano de 

propriedade fundamenta a apropriação privada da propriedade como exteriorização 

da vontade singular. Essa propriedade legal garante a manutenção e reprodução da 

propriedade privada, ou seja, vai garantir a acumulação privada do capital, dirá Marx. 

De qualquer forma, a teoria do contrato vincularia a autonomia das vontades 

contratantes, porém, é uma mera aparência, pois, na realidade, as vontades dos 

proprietários estão sob o domínio do mercado capitalista, como explicado no Capital 

de Marx. O déficit teórico da Filosofia do Direito de Hegel, em geral, é que os conceitos 

jurídicos de pessoa e propriedade correspondem à vontade abstrata. Hegel descreve 

a descrição jurídica do sistema jurídico do Estado moderno como o desenvolvimento 

do livre arbítrio que legitima a assimetria da sociedade civil em suas desigualdades 

socioeconômicas. 

Danilo Vaz-Curado. R. M. Costa em “Linguagem e sentido da cidadania na 

Filosofia do Direito hegeliana“, explicita a linguagem e o sentido do conceito de 

cidadania e como ocorre seu desenvolvimento na Filosofia do Direito de Hegel. A 

cidadania, segundo Hegel, em sua linguagem e sentido não consiste numa forma de 

arbitrariedade jurídica, mas na efetivação da vontade livre. O direito enquanto 

linguagem intersubjetiva da cidadania, por sua vez, é realizado nas leis e nas esferas 

da vida ética. Para cumprir este propósito percorreremos o caminho que vai da 

família ao Estado, passando pela Sociedade Civil. Espera-se que demonstre como 

em Hegel há pistas importantes para entender as dificuldades que a cidadania 

encontra para ser efetiva em contextos reais. 

Federico Orsini em “O conceito de governo na última exposição hegeliana do 

Estado”, mostra que a concepção de governo do último Hegel contém uma crítica da 

lógica absolutizante e monolítica da vontade soberana, contraposta ao agir privado 

que, supostamente, caracterizaria a sociedade civil. O governo constitui a alma da 

Constituição, porque não é apenas um poder especial do Estado, mas, sim, a 

atividade de mediação das esferas que articulam o processo de vida da Constituição. 

Para expor essa concepção de governo, o autor focará na exposição do Estado na 

Enciclopédia de 1830 e dividirá seu argumento em duas partes: (i) na primeira parte, 

analisa a definição do governo (Regierung) no §541 da terceira edição da 



 

 

 

 

12 | Razão & Efetividade: 200 anos da Filosofia do Direito de Hegel 

Enciclopédia e aponta a diferença em relação ao significado que o mesmo termo 

recebia na Filosofia do Direito de 1820; (ii) na segunda parte, trata dos três momentos 

de articulação da constituição nos §§542-544 e mostra como Hegel explica o 

conceito de liberdade política. 

Inácio Helfer em “A ação no contexto do agente moral hegeliano” argumenta 

que a ação do agente moral em Hegel é realizada pela prática do pensar e querer o 

objeto visado. No entanto, sabemos que há ações promovidas pelo agente cujas 

consequências são adversar ao fim proposto por ele, que se apresentam como um 

outro contra a expressão da vontade original, restringindo-o à finitude do seu agir. 

Tal situação acontece porque a ação é desenvolvida no ser aí exterior, cujas 

consequências são múltiplas. O fim proposto pelo agente, por exemplo, pode ser tido 

como bom, mas as consequências, más, apresentando-se efetivamente como um 

outro contra as intenções dele. Neste contexto, como explicar o agir moral? O que, de 

fato, pode ser imputado ao agente? A diferença entre ato e ação poderia contribuir 

para a elucidação deste tema?   

Max Maureira em “Eticidade dilacerada. Ou da vontade livre e do mal na 

Filosofia do Direito de Hegel”, argumenta que quando alguém, sendo livre, realiza sua 

liberdade, ele se depara com uma possibilidade que se coloca com ela, a do mal, cuja 

determinação corresponde, segundo Hegel, à consciência moral. Aqui o mal é então 

apresentado como um momento de realização da liberdade, de sua negação. No 

entanto, Hegel afirma que, no final do desdobramento de todos os momentos da 

liberdade, encontramos a mesma coisa reconciliada como no início. Sem o 

reconhecimento disso, a consciência moral não apenas cai em desorientação, mas a 

possibilidade de reconciliação da própria liberdade pode até ser posta em causa. Isso 

é, precisamente, o que autor pretende aqui, colocar o tema nos termos de Hegel, bem 

como ir além dele. 

Pedro Geraldo Aparecido Novelli em “Da Filosofia do Direito ao Direito da 

Filosofia“ afirma que a Filosofia do Direito de Hegel foi publicada em 1821, mas trata-

se de um texto que de forma clássica fala ao ser humano de hoje. Mas, o que diz a 

Filosofia do Direito de Hegel ainda hoje? Sua atualidade ou, melhor ainda, sua 

pertinência reside no fato de ser uma dialética da política, da ética e da liberdade. 

Isso se traduz dentre outras maneiras pela detida consideração e exposição dos 
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conceitos de verdade e de totalidade. Verdade e totalidade são conceitos 

interdependentes no pensamento filosófico hegeliano, pois a verdade do que quer 

que seja é a verdade do todo, mas não somente do algo em questão, senão que 

também das relações para além de si, ou seja, do contexto no qual se insere e se faz. 

Verdade e totalidade se constituem em pilares e ou fundamentos para a ciência que 

é o que Hegel entende que a filosofia é. Por isso, não somente a filosofia se diz sobre 

o direito, mas também é dita pelo direito porque conforme o próprio Hegel a filosofia 

não é outra coisa senão a apreensão da história, aqui do direito, no pensamento. 

Desse modo não somente a filosofia se põe no mundo, mas se torna o próprio mundo 

porque não fala por ele senão que se torna o próprio mundo que fala de si. 

Ricardo Pereira Tassinari em “Sobre a atuação do Espírito Absoluto no Espírito 

Objetivo; ou, por que nos tornamos éticos?”, almeja, neste trabalho, interpretar e 

discutir, em linhas gerais, a relação entre Espirito Absoluto e Espírito Objetivo, no 

pensamento de Georg W. F. Hegel, em especial, também mostrar a existência de certa 

forma de atuação do Espirito Absoluto sobre o Espírito Objetivo e como tal atuação 

leva à necessidade do conteúdo do Espírito Objetivo e da Filosofia do Direito, não 

como um dever ser, mas como algo que é. Este texto foi elaborado de forma a servir 

também como uma introdução ao tema da relação entre o Espirito Absoluto e o 

Espírito Objetivo, em especial, colocando-se no contexto metafilosófico, isto é, tendo 

como objeto não apenas o conteúdo da exposição hegeliana, mas também possíveis 

filosofias e diversas interpretações do pensamento de Hegel. 

 Agradecemos, ao mesmo tempo, aos autores desta obra por disponibilizarem 

seus textos e compartilhamos com os leitores esse livro como uma oportunidade de 

abertura de horizontes interpretativos de novas leituras para os cenários teórico-

práticos contemporâneos.  

 

Agemir Bavaresco – PUCRS. 

Jair Tauchen – PUCRS. 

Danilo Vaz-Curado R. M. Costa – UNICAP/PE. 

Ricardo Pereira Tassinari – UNESP/SP.



 

  

 

 

 



1. REALIZAÇÃO INDIVIDUAL COMO COMPROMISSO SOCIAL NA FILOSOFIA DO 

DIREITO DE HEGEL 

 
 
https://doi.org/10.36592/9786581110321-01  

         

Armando Manchisi1 

 

1 Introdução: qualidade de vida e autorrealização 

 

 Interrogar-se sob a qualidade da nossa vida representa um aspecto 

fundamental da nossa autocompreensão, seja como indivíduos singulares ou como 

sociedade. Isto implica a possibilidade de descrever e avaliar o nosso 

desenvolvimeno por referência tanto as condições materiais da vida em que nos 

encontramos como as oportunidades que temos para perseguir nossos objetivos. No 

mundo contemporâneo, os instrumentos mais importante para fazer esse tipo de 

análise é o PIB, ou seja, a medição da riqueza econômica agregada de um país. Nas 

últimas décadas, no entanto, algumas alternativas relevantes a este modelo têm sido 

propostas, as quais têm sublinhado que a qualidade de vida do ser humano não 

depende apenas do bem-estar econômico, mas também de fatores - mais difíceis de 

quantificar mas, no entanto, cruciais - como a saúde, um trabalho gratificante, o 

acesso à educação, a oportunidade de participar nas decisões públicas, um ambiente 

saudável2. A importância de focar em variáveis não relacionadas ao PIB também foi 

demonstrada pela recente situação pandêmica, durante a qual até mesmo as nações 

ricas tiveram que lidar com a função que fatores como um sistema de saúde em 

funcionamento ou a liberdade de ir e virdesempenham na determinação da qualidade 

da existência humana3. 

                                                     
1 Westfälische Wilhelms-Universität Münster / Università di Padova. 
Email: armando.manchisi@gmail.com. Tradução Agemir Bavaresco (PUCRS) e Danilo Vaz-Curado R 
M Costa (UNICAP/PE) 
2   Sobre este ponto são seguramente fundamentais os estudos da assim conhecida capability 
approach; cfr. Em especial NUSSBAUM, SEN (1993); SEN (2010); NUSSBAUM (2011).  Fora desta 
abordgaem, veja-se MAX-NEEF, ELIZALDE, HOPENHAYN (1991); ROSA, HENNING (2018); LATOUCHE 
(2019). 
3 Isso se torna ainda mais evidente no caso dos países em desenvolvimento, que nos últimos dois 
anos tiveram que escolher, de forma mais trágica do que no passado, entre as necessidades de 
crescimento econômico e a gestão da situação sanitária.; cfr. OSMANI (2021). 

https://doi.org/10.36592/9786581110321-01
mailto:armando.manchisi@gmail.com
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A luz dessas considerações, torna-se essencial refletir sobre a qualidade de 

vida das pessoas, enfocando não apenas os bens materiais de que dispõem, mas 

também as oportunidades que têm para se realizarem. E da mesma forma, 

conseqüentemente, torna-se importante avaliar uma sociedade não apenas em 

termos de riqueza econômica, mas também, e sobretudo, em termos de condições 

de liberdade e desenvolvimento. De um ponto de vista filosófico, este quadro de 

análise requer, portanto, uma resposta preliminar a duas questões centrais, a saber: 

 

a) Em que consiste a autorrealização de um indivíduo? 

b) Como a sociedade se relaciona com isso? 

 

O objetivo desta contribuição é fornecer uma resposta às duas questões, 

recorrendo à filosofia de Hegel e, em particular, a sua Filosofia do Direito. O que 

tentarei mostrar, de fato, é que o pensamento hegeliano nos permite esclarecer 

efetivamente ambos os problemas e, assim, fazer alguns movimentos teóricos 

fundamentais para a construção de uma filosofia social centrada no problema do 

desenvolvimento humano. Para fazer isso, gostaria de proceder da seguinte forma: 

(2) apresento primeiro o que pode ser entendido como a concepção mais comum e 

difundida de autorrealização individual; (3) Em seguida, passo para o texto da 

Filosofia do Direito, com o objetivo de mostrar como a teoria hegeliana da vontade 

livre fornece um conceito em muitos aspectos mais eficaz e coerente; (4) procuro, 

então, esclarecer de que forma essa concepção se vincula ao quadro geral da 

sociedade e do Estado delineado por Hegel na seção Eticidade; (5) por fim, procuro 

tirar algumas conclusões de caráter geral que possam demonstrar o valor do modelo 

hegeliano para a teoria social contemporânea. 

 

2. A concepção comum de autorrelação 

 

Não obstante sua grande relevância para a história da cultura ocidental e 

oriental, o conceito de "autorrealização" é atualmente tratado de forma muito vaga. 

A maioria dos estudos contemporâneos, de fato, limita-se, em grande parte, a 
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pressupor o significado, sem fornecer uma análise adequada4. Certamente há um 

consenso básico sobre a compreensão desse termo, em continuidade com o 

pensamento clássico, como uma das principais formas pelas quais é possível pensar 

o problema da vida boa. A partir de Sócrates, de fato, uma vida é considerada boa e, 

portanto, digna de ser vivida, na medida em que a pessoa se realiza, ou seja, busca 

aqueles fins que dão valor à sua existência. No entanto, o debate filosófico (mas o 

mesmo também se aplica à psicologia, sociologia, economia e ciência política) deu 

poucos passos para além dessa suposição. E isso, portanto, coloca um problema no 

cerne dos projetos teóricos que visam desenvolver uma teoria crítica da sociedade 

ou uma ética da boa vida: sem uma reflexão adequada sobre o conceito de 

"autorrealização", de fato, não é possível individualizar ou avaliar os contextos que 

favoreçam ou impeçam a emancipação e o desenvolvimento humano. 

Para esclarecer a originalidade e o valor da concepção hegeliana de 

autorrealização, pode ser útil partir de uma comparação com o que, em minha 

opinião, é a forma mais imediata e difundida de compreender este tema. 

Na concepção comum, a autorrealização é entendida como o processo pelo 

qual o ser humano se expressa, ou seja, realiza seu próprio potencial interior. 

Segundo essa perspectiva, a autorrealização indica, portanto, a manifestação e o 

desenvolvimento desse potencial, ou seja, daqueles caracteres e habilidades que 

distinguem um indivíduo e aos quais ele, portanto, tem motivos para atribuir valor. 

Essas características e essas habilidades, de fato, são entendidas como 

propriedades específicas às quais se deve dar "voz", por assim dizer: para colocá-lo 

em termos aristotélicos, é uma passagem da potência ao ato.  

No panorama dos estudos contemporâneos, essa concepção foi codificada 

talvez da maneira mais claro e eficaz pelo psicólogo americano Abraham Maslow. 

Na base da análise de Maslow, existem alguns pressupostos básicos sobre o ser 

humano, que são resumidos da seguinte forma: 

 

                                                     
4 No entanto, existem algumas exceções relevantes, como a já mencionada capability approach de A. 
Sen e M. Nussbaum. Limitando-nos à filosofia ocidental, veja também ELSTER (1986); GEWIRTH 
(1998); KRAUT (2007: cap. 3); SCHLETTE (2013). Para um esclarecimento do problema, principalmente 
do ponto de vista histórico-filosófico, permanece importante TAYLOR (1989; 1991). 
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Cada um de nós tem uma natureza interna essencial […]. A natureza interna de 

cada pessoa é, em parte, singularmente sua e, em parte, universal na espécie. […] 

Como essa natureza humana é boa ou neutra, e não má, é preferível expressá-la 

e encorajá-la, em vez de a suprimir. Se lhe permitirmos que guie a nossa vida, 

cresceremos sadios, fecundos e felizes. […] Na medida em que essas 

experiências revelam, estimulam e satisfazem à nossa natureza interna, elas são 

experiências desejáveis (MASLOW, 1968: p. 26-27). 

 

Partindo dessas premissas, Maslow propõe então uma hierarquia das 

necessidades humanas - desde as fisiológicas mais básicas, como alimentação e 

reprodução, até as mais elevadas e complexas, como a estima e o respeito social - 

que culmina com a necessidade de autorrealização, ou seja, com a implementação 

das capacidades físicas e mentais de um indivíduo e, consequentemente, com a 

expressão plena de sua identidade5. Essa imagem é importante porque resume e 

codifica uma forma amplamente compartilhada de considerar a existência humana, 

a saber, a ideia de que aquilo que me define intrinsecamente - ou seja, a resposta à 

pergunta "quem sou eu?" - espreita dentro de mim, e que minha tarefa, 

conseqüentemente, é torná-la a mais completa possível. 

Na medida em que os seres humanos não são entidades abstratas, mas 

indivíduos concretos que atuam dentro de um ambiente (natural e social), o seu 

desenvolvimento pessoal é influenciado de alguma forma pelo que os circunda. Para 

Maslow, no entanto, essa influência é exercida de modo puramente extrínseco. Na 

sua concepção, de facto, a natureza do ser humano não depende dos contextos em 

que se encontra: um cavalo pode certamente melhorar as suas aptidões, por exemplo 

tornando-se mais rápido na corrida ou mais resistente no reboque, mas a 

propriedade de ser um o cavalo pertence a ele como um equino e não depende do 

ambiente externo; o mesmo é verdade, de acordo com Maslow, para os humanos: 

 

O homem, fundamentalmente, não é moldado ou talhado numa condic ̧ão 

humana, nem ensinado para ser humano. O papel do meio consiste, em última 

análise, em permitir-lhe ou ajudá-lo a realizar as suas próprias potencialidades, 

                                                     
5 Cfr. MASLOW (1954). 
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não as potencialidades do meio. Este não lhe confere pontecialidades e 

capacidades; o homem é que as possui em si, numa forma incipiente ou 

embrionária, exatamente como possui brac ̧os e pernas em embrião. […] Um 

professor ou uma cultura não criam um ser humano. Não implantam nele a 

capacidade de amar, ou de ser curioso, ou de filosofar, ou de simbolizar, ou de 

ser criativo. O que fazem, sim, é permitir, ou promover, ou encorajar, ou ajudar o 

que existe em embrião a que se torne real e concreto. A mesma mãe ou a mesma 

cultura, tratando um gatinho ou um cachorrinho exatamente da mesma maneira, 

não podem fazer dele um ser humano (MASLOW, 1968: p. 192). 

 

3. A concepção hegeliana de autorrealização 

 

3.1. A estrutura da vontade livre 

 

A teoria de Maslow resume o modo mais comum e difundido de conceber a 

autorrealização humana - isto é, como uma expressão de um potencial interior - e a 

sua relação com o mundo exterior - ou seja, como uma influência extrínseca. Essa 

concepção reflete não apenas o bom senso, mas também grande parte do debate 

nos âmbitos filosófico, psicológico, sociológico, econômico e político6. Este modelo 

de autorrealização, entretanto, não é o único a nossa disposição. 

Gostaria agora de me voltar para a Filosofia do Direito, para mostrar como é 

possível traçar neste texto uma concepção alternativa e, como espero esclarecer, 

mais promissora do que a comum delineada acima. Para tanto, pretendo me deter 

nas páginas da Introdução a Filosofia do Direito, em que - como se sabe - Hegel 

analisa o conceito de vontade livre. Este conceito é apresentado no § 4, onde Hegel 

escreve: 

 

O terreno do direito é, em geral, o espiritual, e seu lugar e seu ponto de partida 

mais precisos são a vontade, que é livre, de modo que a liberdade constitui sua 

substância e sua determinação e que o sistema do direito é o reino da liberdade 

efetivada (HEGEL, 2021: § 4, p. 37-38). 

                                                     
6 “Em alguns casos também é possível rastrear uma influência direta de Maslow, como acontece por 
exemplo, na abordagem de "desenvolvimento em escala humana” di M. Max-Neef; cfr. MAX-NEEF, 
ELIZALDE, HOPENHAYN (1991: cap. 2). 
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A vontade livre é, portanto, para Hegel o princípio que organiza todo o 

complexo do espírito objetivo, isto é, do "mundo social", e, portanto, representa a 

estrutura fundamental de sua Filosofia do Direito: isto é, toda norma, ação, prática ou 

instituições devem ser entendidas como expressões do trabalho da vontade, ou seja, 

como uma forma pela qual o ser humano buscam dar forma racional às coisas e 

assim garantir um mundo num qual possam se realizar a si mesmos individual e 

coletivamente7. 

Isso é possível pela estrutura lógica que anima a vontade, ou seja, a partir da 

dialética entre universalidade, particularidade e individualidade que para Hegel 

constitui notoriamente a gramática básica da racionalidade. 

A primeira determinação desta estrutura é "abstração absoluta ou 

universalidade", que Hegel define como 

 

A vontade contém α) o elemento da pura indeterminidade [...], no qual estão 

dissolvidos toda delimitação, todo conteúdo dado e determinado, imediatamente 

ali presente pela natureza, pelos carecimentos, pelos desejos e pelos impulsos, 

ou então seja pelo que for (HEGEL, 2021: § 5, p. 41). 

 

A vontade é, portanto, antes de tudo para Hegel, o afastamento de inclinações 

ou interesses particulares: isto é, a distância dos sujeitos de si próprios e de seus 

próprios fins. A universalidade, portanto, indica abstração de qualquer contexto de 

ação. 

Porém, para Hegel, a vontade só é livre na medida em que é capaz de agir 

concretamente, isto é, de avaliar, pesar razões e perseguir fins específicos. Na 

verdade, no § 6, ele escreve: 

 

β) O eu é igualmente a passagem da indeterminidade desprovida de diferença à 

diferenciação, ao determinar e ao pôr de uma determinidade enquanto um 

conteúdo e objeto. – [...] Mediante esse pôr de seu si mesmo enquanto um 

determinado, o eu entra no ser aí em geral; – [é] o momento absoluto da finitude 

ou da particularização do eu (HEGEL, 2021: § 6, p. 42-43). 

                                                     
7 Cfr. QUANTE (2011: p. 264-270). 
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A vontade, portanto, não é apenas abstração, ou seja, elevando-se a princípios 

ou normas universais, mas também "particularização". Para os sujeitos, essa é a 

condição de possibilidade de atuar de forma concreta e realizar seus próprios fins. 

A unidade do universal e do particular constitui o verdadeiro "propulsor" da 

vontade que se autodetermina, isto é, o que permite a liberdade de se tornar um 

mundo social. Na verdade, Hegel escreve: 

 

γ) A vontade é a unidade desses dois momentos; – a particularidade refletida 

dentro de si e por isso reconduzida à universalidade – singularidade; a 

autodeterminação do eu em pôr-se em um como o negativo de si mesmo, a saber, 

como determinado, delimitado, e permanecer junto a si, ou seja, em sua 

identidade consigo e sua universalidade e na determinação de não fundir-se 

senão consigo mesmo (HEGEL, 2021: § 7, p. 44). 

 

A vontade livre, para Hegel, é, portanto, ao mesmo tempo transversal em relação 

aos sujeitos particulares - no sentido de que não se identifica com o querer dos 

indivíduos específicos - e se faz capaz de realizar-se em práticas, normas e 

instituições concretas. Esta estrutura lógica permite, assim, que a vontade, por um 

lado, se constitua como mundo social, isto é, como direito ou espírito objetivo, e, por 

outro, se redescubra a si mesma neste mundo. Um modelo conceitual desse tipo é, 

portanto, capaz de garantir tanto a supraindividualidade das normas e instituições, 

quanto a capacidade dos indivíduos singulares de se reconhecerem nelas8. 

 

3.2. Autorrealização como interação 

 

A concepção da vontade livre nos permite, portanto, pensar sobre as 

modalidades pelas quais os indivíduos podem se perceber a si mesmos como 

membros do mundo social 9 . A diferença da concepção comum, no entanto, a 

                                                     
8 Cfr. THOMPSON (2019: cap. 2). 
9 Esta especificação é importante para uma dupla delimitação do tema que abordo nesta contribuição, 
isto é, por um lado, no que diz respeito ao problema das características "antropológicas" e 
"psicológicas" da autorrealização humana (e que Hegel analisa em sua Filosofia do espírito subjetivo) 
e, por outro lado, no que diz respeito à questão do papel desempenhado, nesse processo, pela arte, 
religião e filosofia (que Hegel analisa na Filosofia do espírito absoluto) . 
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concepção hegeliana entende a autorrealização não como a expressão de um 

potencial interno, mas como um processo dialético ou de interação entre o indivíduo 

particular e o mundo social. 

A concepção comum, tal como codificada por Maslow, entende a 

autorrealização como uma atividade "narcísica": para realizar a mim mesmo, isto é, 

devo fazer-me objeto de meu cuidado e atenção, tenho que cultivar minha 

interioridade e assegurarme que, dessa forma, meu potencial se expresse com 

autenticidade, ou seja, sem sofrer interferências e distorções. Uma concepção desse 

tipo, no entanto, é baseada na suposição de que minha identidade está de alguma 

forma encapsulada dentro de mim. Diante dessa ideia, portanto, o mundo externo - 

nós vimos - só pode me ajudar, ou pelo menos não me impedir, na realização desse 

potencial. 

Na alternativa hegeliana, entretanto, a identidade de uma pessoa não se define 

independentemente ou mesmo apesar do mundo, mas sim através dele. Pode ser 

importante aqui se referir ao conceito de "reconhecimento". Como foi apontado por 

muitos intérpretes, a formação de si, ou seja, da identidade de um indivíduo, depende 

para Hegel da possibilidade que este último tem de ser reconhecido por outros 

indivíduos e de sua capacidade de reconhecer por sua vez a identidade dos outros. 

Nesse sentido, para Hegel o Si é constitutivamente relacional, posto que sua 

realização requer a possibilidade de estabelecer relações bem-sucedidas com 

outros indivíduos - por exemplo, relações de amor, confiança, solidariedade, etc10. 

Nesse sentido, na concepção hegeliana, o que define a identidade de uma pessoa é 

seu agir dentro de um contexto social, constituído por outras pessoas e também por 

práticas, normas e instituições compartilhadas. Consequentemente, o que esse 

indivíduo tenta buscar, ao se realizar, não é um potencial interior definido 

independentemente do contexto externo - como afirma Maslow - mas um produto 

da interação social. 

De uma perspectiva hegeliana, portanto, uma pessoa só pode se realizar 

agindo sob circunstâncias em que se coloca. Nesse sentido, portanto, a 

autorrealização individual constitui um processo não de introflexão, mas de 

                                                     
10 Sobre este tema insistiu especialmente HONNETH (1992). 
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extroflexão, ou seja, um compromisso de agir para criar uma realidade justa, isto é, 

uma realidade na qual uma pessoa pode se reconhecer, pode ver e apreciar o efeitos 

do seu trabalho, uma realidade que ela pode considerar como fruto da sua 

colaboração no empreendimento social e na qual pode, portanto, sentir-se estimada, 

e não humilhada, pelas instituições - uma realidade, em outras palavras, na qual pode 

sentir "em casa". 

A estrutura básica desta concepção é perfeitamente resumida por Hegel no § 

28 da Filosodia do Direito, onde de fato se lê: 

 

A atividade da vontade [consiste em] suprassumir a contradição da subjetividade 

e da objetividade e [em] transpor os seus fins daquela determinação nessa, e, ao 

mesmo tempo, permanecer na objetividade junto de si (HEGEL, 2021: § 28, p. 60). 

 

Esta frase resume bem os argumentos sustentados acima. A estrutura lógica 

da vontade faz dela uma "atividade" que visa "afastar a contradição" entre 

subjetividade e objetividade, ou seja, fluidificar - poderíamos dizer - a interação 

dialética entre as condições internas do sujeito e as condições externas do mundo 

social.  

O objetivo final desta atividade é exatamente "traduzir" os fins subjetivos "em 

objetividade", ou seja, agir de tal forma que a realização individual possa determinar 

a realidade externa - ou seja, a sociedade - e, assim fazendo, o indivíduo ele pode 

"permanecer consigo mesmo" nesta realidade, isto é, possa percebê-la não como um 

horizonte externo, "outro" com respeito a si mesmo, mas como algo a que lhe 

pertence intrinsecamente.11. 

 

4. A eticidade como espaço social da realização individual 

 

4.1. Da vida boa ao bem vivente 

 

Analisando algumas passagens importantes da Filosofia do Direito  de  Hegel,  

                                                     
11 Para uma concepção contemporânea que compreende a autorrealização em termos de relação com 
a realidade e de "apropriação ativa do mundo" se veja: JAEGGI (2005: parte 3). 
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tentei delinear o modelo de autorrealização presente na Filosofia do Direito e que 

acredito constitua uma alternativa válida à concepção comum codificada por 

Maslow. É por isso que o que mais tenho insistido é precisamente o fato de que, 

graças à sua análise da vontade livr, Hegel é capaz de compreender a autorrealização 

dos indivíduos não como a expressão de um potencial interior, mas como a 

capacidade de agir12. E é precisamente este ponto que o leva a colocar no centro de 

sua filosofia prática não o conceito de "vida boa", mas de "bem vivente". 

Como é sabido, Hegel introduz esse conceito no primeiro parágrafo da seção 

Eticidade da Filosofia do Direito, onde de fato escreve: 

 

A eticidade é a ideia da liberdade, enquanto Bem vivente, que tem na 

autoconscie ̂ncia seu saber, seu querer, e pelo agir dessa, sua efetividade, assim 

como essa tem, no ser ético, seu fundamento sendo em si e para si e seu fim 

motor, – [a eticidade é] o conceito da liberdade que se tornou mundo presente e 

natureza da autoconsciência (HEGEL, 2021: § 142, p. 173). 

 

Este parágrafo resume perfeitamente algumas das questões centrais 

abordadas nas páginas anteriores. Deixando de lado as discussões mais gerais 

sobre a noção de "eticidade", é importante sublinhar o fato de que, para Hegel, uma 

pessoa só pode se realizar à luz de duas condições fundamentais: 

a) Uma pessoa só pode saber quem é e definir o que é realmente valioso para 

ela a partir da rede de interações em que está inserida. De fato, argumentar que a 

"autoconsciência" tem "no ser ético sua base essente em si e para si e seu fim motor" 

tem duas consequências centrais para a autorrealização: a primeira é que a 

identidade de um indivíduo depende, em primeira instância, do contexto social em 

que está “imerso”, ou seja, das pessoas com quem interage, das normas que segue, 

das práticas em que está envolvido; a segunda conseqüência é que, para determinar 

a si mesmo e seus planos de vida, o indivíduo é, portanto, obrigado a "lidar" com esse 

contexto. 

                                                     
12 Não obstante algumas diferenças relevantes,  este ponto une a concepção de Hegel com aquela de 
Aristóteles e a sua ideia de felicidade (eudaimonia) não apenas como 'viver bem' (eu zen) mas também 
como "agir bem" (eu prattein (EN I 4, 1095a 18-19). 
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É apenas pressupondo esta "base", de facto, que um sujeito pode não só 

atingir a sua própria "autoconsciência" e identificar o seu próprio "fim motor", mas 

também - e sobretudo - modificar esta base (e a si próprio) . Enfatizar as raízes 

sociais da identidade pessoal, portanto, não significa reduzir os indivíduos ao seu 

contexto de origem, mas simplesmente "colocá-los" em um ambiente que eles 

também possam rejeitar e, se necessário, combater. Em outras palavras, as ações de 

uma pessoa podem ser realmente eficazes e, portanto, atingir seus objetivos, apenas 

na medida em que sejam calibradas na configuração real da realidade. Separar a 

ação do contexto em que ela ocorre torna sua gênese e seus motivos não apenas 

abstratos, mas também suas reivindicações normativas ineficazes13. 

b) Para se realizar a si mesma, na perspectiva hegeliana, uma pessoa deve 

"agir" para tornar o próprio bem sua "realidade", isto é, para garantir que seus 

próprios fins determinem o "mundo subsistente". Isso reafirma o que foi dito acima, 

ou seja, que Hegel reflete sobre o problema da autorrealização, deslocando a atenção 

da interioridade dos indivíduos para a realidade externa - isto é, do problema da vida 

boa para o do bem vivente. 

É por isso, de fato, que é possível afirmar que realizar-se, na perspectiva 

hegeliana, não significa expressar uma potencialidade interior, mas sim atuar para 

garantir um mundo justo, ou seja, uma realidade social em que se pode se reconhecer 

a si mesmo e se perceber como livre14. 

 

4.2. A relação entre o estado e a autorrealização dos indivíduos 

 

Deixando de lado questões mais detalhadas,  é possível  definir a  eticidade,  a 

                                                     
13 Pode ser útil resumir este ponto mediante as palavras de MACINTYRE (2001: p. 371): «o fato ter de 
procurar sua identidade moral dentro de comunidades como a da família, do bairro, da cidade e da 
tribo não implica que o eu tenha de aceitar as limitações morais da particularidade dessas formas de 
comunidade. Sem essas particularidades morais como ponto de partida, não haveria nunca um ponto 
de partida; mas é a partir de tal particularidade que consiste a procura do bem, do universal. Não 
obstante, a particularidade não pode nunca ser simplesmente abandonada ou esquecida. A idéia de 
fugir dela para um campo de máximas totalmente universais que pertençam ao homem como tal, seja 
em sua forma kantiana do século XVIII ou na apresentação de alguma filosofia moral analítica 
moderna, é uma ilusão, e uma ilusão com conseqüências dolorosas». 
14 Sobre a centralidade do conceito de "bem vivente" para a filosofia prática de Hegel e, em particular, 
para sua concepção de justiça, ver MOYAR (2021). 
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partir dessas considerações, como o espaço social de realização individual15. Para 

sustentar essa interpretação, no entanto, é necessário examinar o texto da Filosofia 

do Direito com mais detalhes. Para tanto, gostaria de me concentrar em particular 

em duas passagens da seção Eticidade, nas quais Hegel analisa o conceito de 

"Estado" à luz do papel que ele desempenha no que diz respeito às instâncias 

normativas dos indivíduos. 

A primeira passagem consiste em algumas linhas da Anotação ao § 258, na 

qual Hegel escreve: 

 

visto que ele é o espírito objetivo, assim o indivíduo mesmo tem apenas 

objetividade, verdade e eticidade enquanto é um membro dele. A união enquanto 

tal é, ela mesma, o conteúdo verdadeiro e o fim, e a determinação dos indivíduos 

é levar uma vida universal; sua satisfação particular ulterior, sua atividade, seu 

modo de comportamento têm por seu ponto de partida e resultado esse 

substancial e válido universalmente (HEGEL, 2021: § 258, p. 253). 

 

Esta passagem esclarece mais especificamente o que indiquei acima em 

termos gerais como a relação entre os indivíduos e o mundo social. Aqui Hegel ilustra 

bem, de fato, como, em sua perspectiva, o indivíduo singular "tem objetividade" - isto 

é, pode ser considerado autenticamente como tal e não, por exemplo, um animal 

altamente desenvolvido - somente na medida em que ele é um "membro" do estado, 

ou seja, apenas se participa e interage com o complexo organizado da sociedade e 

das instituições. E esse complexo, por sua vez, existe propriamente - ou seja, não é 

um mero agregado de pessoas ou normas - apenas na medida em que constitui o 

"ponto de partida" e ao mesmo tempo o "resultado" da "satisfação" de indivíduos, 

isto é, de sua realização. 

Este ponto é esclarecido posteriormente no texto, no § 260: 

 

O Estado é a efetividade da liberdade concreta; mas a liberdade concreta consiste 

em que a singularidade da pessoa e seus interesses particulares tenham tanto 

                                                     
15 Este ponto foi enfatizando sobretudo por HONNETH (2001). Acerca do problema da autorrealização 
na filosofia prática de Hegel, veja-se WOOD (1990: cap. 1); SIEP (2010); STERN (2017). 
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seu desenvolvimento completo e o reconhecimento de seu direito para si (no 

sistema da família e da sociedade civil-burguesa), como, em parte, passem por 

si mesmos ao interesse do universal, em parte, com seu saber e seu querer, 

reconheçam-no como seu próprio espírito substancial e são ativos para ele como 

seu fim último, isso de modo que nem o universal valha e possa ser consumado 

sem o interesse, o saber e o querer particulares, nem os indivíduos vivam 

meramente para esses últimos, enquanto pessoas privadas, sem os querer, ao 

mesmo tempo, no e para o universal e sem que tenham uma atividade eficaz 

consciente desse fim. O princípio dos Estados modernos tem esse vigor e essa 

profundidade prodigiosos de deixar o princípio da subjetividade completar-se até 

o extremo autônomo da particularidade pessoal e, ao mesmo tempo, o reconduz 

para a unidade substancial e, assim, mantém essa nele mesmo (HEGEL, 2021: § 

260, p. 259). 

 

O problema consiste na dificuldade de manter juntas duas dinâmicas sociais 

distintas, isto é, por um lado, a necessidade dos indivíduos obterem "o 

reconhecimento do seu direito sobre si", isto é, do seu valor específico, e, por outro 

lado, a exigência do "universal", isto é, do Estado, de que os indivíduos "o reconheçam 

não [...] como seu próprio espírito substancial" e "escopo final", isto é, como o que os 

torna o que são e determina o fim último de suas ações. 

No centro do parágrafo, portanto, se coloca o problema do reconhecimento 

entre os indivíduos e o Estado. A dificuldade que Hegel destaca aqui é a de conciliar 

duas tendências aparentemente opostas por meio das quais a "individualidade 

pessoal" busca realizar-se. Por um lado, de facto, o "desenvolvimento completo" do 

indivíduo parece possível apenas através da expressão plena dos seus "interesses 

particulares", numa modalidade de autorrealização que, em termos contemporâneos, 

poderíamos, portanto, designar como "narcisistica"16. 

Por outro lado, no entanto, esse desenvolvimento parece ter um valor 

autenticamente social apenas na medida em que os indivíduos "superam-se a si 

mesmos no interesse do universal", isto é, apenas se concebe a sobrevivência do 

Estado como o fim da sua própria existência. O papel do reconhecimento, 

                                                     
16 Esta modalidade está na verdade à base da crítica à autorrealização avançada porLASCH (1979). 
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consequentemente, é aquele de conciliar essa oposição, mostrando como as duas 

tendências - ou seja, autorrealização individual e a unidade social - estão realmente 

ligadas por uma relação de recíproca dependência17. 

Hegel indica no estado moderno a estrutura capaz de manter essas duas 

dinâmicas juntas e, assim, produzir relações de reconhecimento bem-sucedidas. Na 

sua perspectiva, de facto, o Estado pode ser definido como "a realidade da liberdade 

concreta" precisamente em vritude de permitir ao indivíduo realizar-se, isto é, 

"realizar-se até ao extremo autônomo da particularidade pessoal" , e isso não em 

detrimento da unidade social, mas precisamente por força dela e, de fato, desta 

forma, alimentando-a e cultivando-a18. 

O Estado representa assim para Hegel uma possibilidade fundamental de 

composição do conflito, isto é, de gerir a luta entre identidade, fins e interesses dos 

indivíduos particulares. Isso não significa que o Estado se limite a pacificar todas as 

tensões: a estrutura dialética que o inerva - e, portanto, o fato de os processos de 

reconhecimento serem dinâmicos não só de encontro, mas também de confronto e 

negociação - significa que ele não pode nunca suprimir completamente o conflito 

social, por exemplo, através do uso injustificado da violência. Em vez disso, para 

Hegel, o Estado pode - e de fato, se deseja garantir sua própria sobrevivência, deve - 

administrar a pluralidade e o conflito apenas assegurando-se que os indivíduos e 

grupos tenham expressão social e política adequada e, portanto, possam viver uma 

vida digna e satisfatória19. 

 

5. Considerações finais: a realização individual como compromisso social 

 

Neste ponto é possível responder às duas questões que levantei no início 

deste ensaio, a saber: 

a) Em que consiste a autorrealização de um indivíduo? 

b) Como a sociedade se relaciona com isso? 

                                                     
17 Cfr. QUANTE (2011: cap. 11). 
18 Cfr. MENEGONI (2019). 
19 Para uma análise mais detalhada destes temas me permito remeter a MANCHISI (2021). 
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Para responder com a maior clareza possível, gostaria de lembrar o título 

desta contribuição: A realização individual como compromisso social na filosofia do 

direito de Hegel. Este título faz eco a um ensaio do economista e filósofo indiano 

Amartya Sen, a saber: A liberdade individual como compromisso social 20 . A 

referência a Sen se deve não apenas à sua importância para os estudos 

contemporâneos de autorrealização, mas também porque acredito que sua 

perspectiva tem algumas afinidades interessantes com o modelo hegeliano - 

afinidades que, acredito, podem, portanto, ajudar a esclarecer o valor da Filosofia do 

Direito para o debate contemporâneo sobre a qualidade de vida. Gostaria, portanto, 

de responder às duas perguntas focalizando tais afinidades. 

 

5.1. Em que consiste a autorrealização de um indivíduo? 

 

A primeira afinidade entre a filosofia do direito de Hegel e a capability 

approach de Sen é que, para ambas, a autorrealização consiste na interação de um 

indivíduo com o mundo circundante. Isso significa, conseqüentemente, que o ser 

humano só pode se realizar "saindo" dos limites de sua interioridade e participando 

ativamente do empreendimento social. Para Hegel e Sen, de fato, a autorrealização 

não é uma atividade puramente privada, mas uma dinâmica que diz respeito, de 

forma constitutiva, às ações dos indivíduos dentro da sociedade. 

Para Amartya Sen, de fato, o que faz uma vida digna de ser vivida não pode ser 

determinado a priori ou univocamente, mas depende das oportunidades que cada 

pessoa tem de realizar livremente seus próprios projetos de vida. Essa liberdade não 

deve ser entendida em termos de mera vontade ou arbítrio (no sentido de "fazer o 

que quiser"), mas como a capacidade de buscar aqueles fins que se tem boas razões 

para apreciar. Nesse sentido, a liberdade só o é autenticamente se for fruto de um 

exame fundamentado tanto das próprias forças como das circunstâncias reais em 

que se atua. Só assim, segundo Sen, uma pessoa pode realmente se realizar e, 

portanto, "levar o tipo de vida que ela tem razão para valorizar"(SEN, 2010: p. 120)21. 

                                                     
20 SEN (1990). A mesma fórmula parece também com o título do capítulo final de SEN (2012: p. 359-
378). 
21 Acerca do papel da racionalidade na autorrealização de Si, veja-se SEN (2002). 
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Repassando alguns pontos salientes da Introdução a Filosofia do Direito, foi 

possível individuar um quadro semelhante também em Hegel. Na perspectiva 

hegeliana, de fato, a autorrealização é uma dinâmica que se determina a partir da 

capacidade da vontade livre de refletir sobre os seus próprios fins e interesses e 

examiná-los racionalmente à luz do contexto objetivo. Em termos éticos, essa 

dinâmica não se resolve, portanto, na mera possibilidade de escolher um 

determinado estilo de vida para levar em privacidade, mas requer uma ação 

consciente dentro da realidade. Este ponto também é muito bem resumido por Sen: 

 

A liberdade individual é essencialmente um produto social, e existe uma relação 

de mão dupla entre (1) as disposições sociais que visam expandir as liberdades 

individuais e (2) o uso de liberdades individuais não só para melhorar a vida de 

cada um, mas também para tornar as disposições sociais mais apropriadas e 

eficazes (SEN, 2010: p. 46). 

 

Seguindo algumas passagens centrais da seção Eticidade da Filosofia do 

Direito, vimos como também para Hegel realizar-se significa exercitar racionalmente 

a própria vontade particular no interior do universal da sociedade, ou seja, interagir 

de forma inteligente e responsável com outras pessoas, com seus planos. da vida e 

com o conjunto de normas e instituições que definem seus limites e possibilidades. 

E isso implica, por sua vez, participar da definição coletiva do “bem vivente”, no 

sentido de uma ordem social em que a liberdade de cada um é reconhecida. 

 

5.2. De que modo a sociedade se relaliona consigo mesmo? 

 

O que acaba de ser esclarecido representa um primeiro elemento decisivo que 

nos permite distanciar-nos da concepção comum codificada por Maslow. Como 

vimos, de fato, este último entende a autorrealização como a expressão de um 

potencial interior, cuja natureza é determinada de uma maneira completamente 

intrínseca; e, conseqüentemente, o ambiente externo só pode favorecer ou impedir 

esse processo, não determiná-lo internamente. Essa concepção, entretanto, é muito 

mais problemática do que parece à primeira vista. Em parte, a ideia de que o 
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"potencial" de uma pessoa é definido independentemente de suas interações não é 

muito crível. Mas, bem posto, não parece convincente a suposição de que a relação 

entre realidade social e autorrealização individual consiste em uma dinâmica 

unívoca exercitada desde a primeira sobre a segunda, ou seja, em termos de 

promoção ou inibição da liberdade pessoal. Antes de tudo, essa perspectiva não 

parece deixar aos indivíduos qualquer margem de manobra fora do permitido pela 

ordem social, pressupondo que as pessoas sejam meramente passivas em relação 

às pressões normativas exercidas pela sociedade. E em segundo lugar, esta 

concepção ignora os efeitos de feedback que existem entre o mundo social e os 

indivíduos: toda norma estabelecida pelas instituições, de fato, tem consequências 

sobre o agir dos cidadãos (que podem, por exemplo, aprovar ou indignar) e este ato , 

por sua vez, influencia as decisões das instituições (que podem ver seus planos 

confirmados ou rejeitados). 

A ideia de que as instituições apenas exercem uma influência extrínseca e 

unívoca sobre a realização dos indivíduos deve, portanto, ser rejeitada. 

Muito pelo contrário, para Hegel e Sen o autodesenvolvimento dos indivíduos 

tem relevância genuinamente social, uma vez que depende da maneira como os 

membros de uma sociedade interagem entre si e com os assuntos públicos. 

Conseqüentemente, esse desenvolvimento é algo que as instituições políticas não 

podem deixar de assumir. Isso não significa que o poder público deva impor 

paternalisticamente um único modelo de vida: significa simplesmente que os fins 

que devem nortear uma sociedade justa (como pode ser, por exemplo, a decisão de 

fortalecer o ensino fundamental e médio ou de proteger o meio ambiente, com a 

conseqüente destinação de recursos) devem ser submetidos ao escrutínio do debate 

público, isto é, devem ser o resultado - para colocá-lo em termos hegelianos - da 

dialética entre a vontade do particular e o interesse do universal. 

Só assim, de fato, é possível realmente trazer o bem - entendido como uma 

vida boa e como um bem vivente - de volta ao espaço de razões, ou seja, considerá-

lo uma dimensão que pode ser discutida em termos não apenas de preferências 

subjetivas, mas também de condições e possibilidades objetivas. 

Falar, portanto, de "realização individual como compromisso social" significa 

sublinhar que, ao abordar o problema da qualidade de vida humana e, por 
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conseguinte, da relação entre o mundo social e a autorrealização, é preciso ter em 

mente uma dinâmica biunívoca, que é uma atividade em que as instâncias 

normativas dos indivíduos se configuram a partir das instâncias normativas da 

sociedade - e vice-versa. Compromisso social, noutras palavras, indica aqui tanto a 

exigência de as pessoas se realizarem a si mesmo "pensando na sociedade", como 

a importância que a sociedade se desenvolva assumindo o cuidado das pessoas. 
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2. A VONTADE LIVRE EM HEGEL. TRAJETÓRIAS DO CONCEITO, DE HOBBES A KANT 
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Cecilia Abdo Ferez1 

 

I Liberdade nos Princípios da Filosofia de Direito de Hegel (PhR)2 

 

O fundamento da vida política moderna, para Hegel, é o conceito de vontade. 

Apesar de todas as críticas que lhe foram dirigidas por rejeitar o consenso individual 

como fundamento contratual do Estado, e apesar da oposição desenhada na história 

da filosofia entre a sua obra e a de A. Schopenhauer, Hegel está também situado 

numa tradição voluntarista.3 A vontade é, também para Hegel, o que torna possível 

distinguir entre a vida política antiga e a vida política moderna.4 Mas como podemos 

compreender a vontade, e em particular a vontade livre, que é a base do direito, e 

como podemos repensar a vontade sem cair na ilusão do sujeito do livre arbítrio? 

Este é o tema do presente texto. 

Para Hegel, os gregos estavam imersos numa totalidade harmoniosa entre a 

sua cultura, a sua participação política soberana, a sua religião e a sua arte. Esta 

totalidade, contudo, não era voluntariamente secundada pelos cidadãos, não era 

refletida conscientemente, mas sentida de forma irrefletida. O indivíduo sentia-se 

unido à sua comunidade, da qual era uma emanação. Mas este suposto universal da 

comunidade não era tal: com a crise da cidade-estado grega, revelou-se que se 

tratava de uma particular, uma província, e não do universal, propriamente dito.  

                                                     
1  Pesquisadora no CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas), 
Argentina. Professora na Faculdade de Ciências Sociais, Universidade de Buenos Aires (UBA) e na 
Universidade Nacional das Artes (UNA). E-mail: ceciliaabdo@conicet.gov.ar 
Este texto é uma tradução modificada do capítulo que será publicado no livro compilado pelo 
professor Miguel Ángel ROSSI e por mim, sob o título: El punto sobre la í. Repensar Filosofía del 
Derecho, de Hegel (Eudeba, Argentina, 2021). Agradeço a Ignacio Mancini do Centro de 
Documentación e Información del Instituto de Investigaciones “Gino Germani” pelas pesquisas 
bibliográficas. 
2 HEGEL, G. W. F. Principios de la filosofía del derecho. Barcelona: Edhasa, 1999. Verificada com 
HEGEL, G. W. F. Werke in zwanzig Bände. Frankfurt: Suhrkamp, 1971. 
3 FRANCO, 1999, p. 155. 
4 OAKESHOTT, 1946, p. XI-XIII. 
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A intuição da limitação deste universal manifestou-se como um conflito entre 

as leis a serem seguidas pelos sujeitos, que Hegel ilustra com a tragédia. Na tragédia 

há um conflito entre a lei humana e a lei divina, uma bifurcação entre dois universos 

jurídicos, que têm impacto no Sujeito, privados a partir daí de um guia de ação fiável. 

Mas este conflito (e a fase histórica de retirada que se lhe segue, com o Império 

Romano e a "consciência infeliz" do estoicismo), é uma ruptura que implica uma 

evolução: é uma ruptura de unidade que implica um avanço na autoconsciência do 

espírito. É como se se dissesse: a harmonia grega era perfeita, mas tornou-se uma 

caducidade impossível de regenerar para os modernos, porque não se podia dizer 

que houvesse então um princípio de subjetividade que aderisse voluntária e 

conscientemente a estas formas harmoniosas de relação social.5  

A irrupção do princípio da subjetividade, que para Hegel ocorre com o 

cristianismo, quebra a harmonia grega. Esta ruptura não pode ser invertida. A tarefa, 

então, para Hegel, é reconstruir um princípio ético, comunitário, como um vínculo 

social, que possa comungar com a subjetividade moderna. Ou, em outras palavras, a 

tarefa é expor um Estado moderno no qual o Sujeito possa reconhecer as suas 

aspirações de liberdade, vendo-as realizadas em instituições. Este é o objetivo dos 

Princípios da Filosofia de Direito, publicados em 1820, o texto em que Hegel dá o 

tratamento mais sistemático da liberdade de toda a sua obra.6  

Hegel traça, em PhR, o desenvolvimento do conceito de direito 

(compreendendo por direito não só o sistema jurídico positivo, mas também um 

ethos comunitário, que inclui as esferas do direito abstrato, da moralidade e da 

eticidade; ou, como ele dirá na adenda ao § 33, à "moralidade, a ética e a história 

universal"). Para ele, o direito é, neste sentido, o reino da liberdade realizada (§ 4). 

Ou, como dirá na Enciclopédia das Ciências Filosóficas, de 1817, § 486, o direito não 

deve ser tomado meramente como lei civil, mas num sentido mais abrangente, como 

a actual Dasein das condições de liberdade. Assim, PhR será o caminho do conceito 

de direito, desdobrando-se histórica e imanentemente e dando-se a si mesmo 

realidade (ou seja, transformando-se de conceito em ideia de direito).  

                                                     
5 Para uma leitura crítica, ver MONDOLFO, 1980. 
6 FRANCO, op. cit., p. 155. Sobre os problemas de datação da obra, que resume os sete cursos que 
Hegel ministrou entre 1817 e 1831 em Berlim, ver entre outras coisas BECCHI, 1990. 
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O conceito de direito está ancorado no conceito de vontade, que Hegel coloca 

como a base da argumentação subsequente (e que ele desenvolve entre §§ 4 e 25 da 

Introdução). Neles, Hegel argumentará que a vontade é intrinsecamente livre. É 

fundamental saber o que isto significa, e para fazê-lo é necessário desdobrar o 

conceito de vontade, a fim de ver como está ligado ao "outro" termo, a liberdade.  

O primeiro passo que Hegel dá é colocar a vontade livre como "ponto de 

partida" do espírito objetivo, ou seja, como ponto de partida do direito. Com uma 

referência explícita à argumentação da Enciclopédia, Hegel explica que a vontade 

livre superou o espírito subjetivo, onde foi tratado como "inteligência". Superou o 

espírito subjetivo porque é inteligência objetivada, ou seja, é a unidade da razão 

prática e da razão teórica. A vontade é inteligência, mas tenderá a realizar-se a si 

mesma (§ 4, A). Ele diz no § 4:  

 

O terreno do direito é o espiritual; o seu lugar e ponto de partida mais preciso é a 

vontade, que é livre, de modo que a liberdade constitui a sua substância e 

determinação, e o sistema de direito é o reino da liberdade realizada, o mundo do 

espírito que é produzido a partir de si mesmo como uma segunda natureza. 

 

A vontade é pensamento e ação. Ou seja, é a reflexão sobre os fins e é a 

externalização, a intervenção concreta no mundo, em busca da sua realização. Ao 

dizer que a vontade é pensamento, Hegel pretende pôr de lado a tradição filosófica 

que coloca a vontade como faculdade mediadora entre o pensamento, por um lado, 

e a ação, por outro. A vontade é um modo de pensar. Ou melhor, a vontade é 

pensamento, que por sua vez se torna ação. Como ele dirá na adenda ao § 4 da 

Introdução: "a vontade é um modo particular de pensar: pensamento na medida em 

que se traduz em existência, na medida em que é o impulso para se dar existência".   

Mas, como pensamento, a vontade partilha as suas características. Para 

Hegel, o pensamento anula a exterioridade e a independência do objeto externo, 

representando-o para si próprio, tornando-o uma representação. Ao torná-la uma 

representação, o pensamento generaliza. Diz ele no aditamento ao § 4:  
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Quando penso num objeto, transformo-o em pensamento e retiro-lhe o sensível, 

transformo-o em algo que é essencialmente e imediatamente meu. De facto, só 

no pensamento estou comigo mesmo, só concebendo é a penetração do objeto, 

que já não está à minha frente, e do qual retirei o que é próprio dele, o que tinha 

para sim contra mim mesmo. Tal como Adão disse a Eva "vós sois carne da 

minha carne e osso dos meus ossos", assim o espírito diz "é espírito do meu 

espírito" e o estranho desapareceu. Toda representação é uma universalização e 

isto pertence ao pensamento. Fazer algo universal significa pensar nisso. 

 

Como representação, a vontade é o que distingue os seres humanos e os 

animais. Os animais seguem imediatamente o seu instinto, sem o representarem 

para si próprios, enquanto os seres humanos, mesmo quando a sua vontade é 

imediatamente influenciada por instintos, os impulsos e desejos naturais são 

indeterminados (o que Hegel chama de "vontade natural" ou "liberdade negativa"). A 

vontade humana deve autodeterminar-se, identificar-se com um destes instintos 

entre os muitos possíveis, e adquirir um meio conducente à sua satisfação, porque, 

em princípio, é "completamente indeterminada" (§ 11, A; § 12). Isto implica um 

processo de representação dos instintos e dos meios adequados a eles, dentro de 

uma "dinâmica" de instintos concorrentes e inclinações naturais, sem uma dada 

ordem hierárquica. Sublinhando a diferença antropológica, que se baseia no facto de 

que a vontade humana é representativa, que a vontade humana é pensada, Hegel diz 

no aditamento ao § 4:  

 

... a vontade contém em si a teoria; a vontade determina-se e esta determinação 

é, antes de mais, algo interno: o que eu quero representar para mim mesmo, é um 

objeto para mim. O animal age instintivamente, é conduzido por algo interno, e 

neste sentido é também prático, mas não tem vontade porque não representa 

para si próprio o que deseja. Mas também não é possível comportar-se 

teoricamente ou pensar sem vontade, porque quando pensamos estamos ativos. 

O conteúdo do que se pensa, portanto, assume a forma de algo existente, mas 

este existente é algo mediado, ali colocado pela nossa atividade.  
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O que distingue o ser humano e os animais, em suma é, para Hegel, o 

pensamento. E este modo particular de pensar, que é a vontade. Os seres humanos 

têm a capacidade de abstrair de tudo o que é externo e de se darem a si próprios 

conteúdos, de se determinarem a si próprios, de unificarem o que querem sob o "Eu". 

No limite, eles têm a possibilidade de cometer suicídio. O animal é preso pelos 

determinantes da sua natureza, pelos seus instintos. É por isso que é central para 

Hegel não ver a vontade como uma faculdade separada do pensamento. Não é 

necessário representar-se a si próprio como pensando por um lado e desejando por 

outro, como se fossem dois bolsos de calças separados (§ 4, A), mas sublinhar que 

a diferença antropológica reside precisamente no facto de só os seres humanos 

representarem o que querem. É isto que é básico, o que está na base do 

desdobramento do conceito de vontade.  

Hegel começa a considerar a liberdade da vontade como algo intrínseco a ela, 

como algo substancial, como algo que não pode ser separado dela. A analogia que 

ele faz é com peso e matéria: não há matéria sem peso, tal como não há vontade sem 

liberdade. A liberdade é tão essencial para a vontade como a gravidade é para os 

corpos. Diz ele no aditamento ao § 4:  

 

Quando dizemos que a matéria é pesada, podemos supor que este predicado é 

apenas incidental; mas não é incidental porque não é como se a matéria tivesse 

algo que seja pesado; o material é, bem visto, a própria gravidade. A gravidade 

constitui um corpo, e é o próprio corpo. E o mesmo se aplica à liberdade e à 

vontade, porque o que é livre é a vontade. A vontade sem liberdade é uma palavra 

vazia, tal como a liberdade só é real como vontade, como sujeito pensante. 

 

Mas a analogia é ambígua. Não só porque não é igualmente evidente que o 

peso dos corpos e a liberdade não podem ser separados da vontade, mas porque, por 

um lado, Hegel desenha uma identidade entre vontade e matéria e, por outro, uma 

diferença radical entre os dois. Ele diz que a liberdade é tão inseparável da vontade, 

como o peso é da matéria. Mas enquanto a matéria tem o seu centro fora de si 

mesma (devido à gravidade), o espírito, para Hegel, tem o seu centro dentro de si 

mesmo. Esta diferença é fundamental, pois refere-se à definição de liberdade, na qual 
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Hegel retoma a tradição de Kant e Fichte: a liberdade é estar consigo mesmo (bei 

sich), ser auto-determinado, ter o centro em si mesmo. Mas entre espírito e matéria, 

só o primeiro pode ser livre, neste sentido.  

P. Franco dirá que, ao afirmar a vontade como substancialmente livre, Hegel 

esboça uma característica formal de toda vontade: toda a vontade é livre, num 

sentido formal. Por "formal", Hegel referir-se-ia à identificação entre a vontade e o 

pensamento. Cada representação de um objeto de vontade é uma abstração das 

determinações naturais imediatas e, neste sentido, a vontade é uma atividade 

formativa do espírito. Por outras palavras, toda vontade é livre na medida em que é 

uma atividade formativa e representativa do pensamento. Mas esta é uma sensação 

básica de liberdade e soa como uma tautologia. Hegel irá mais longe. 

Para Hegel, a vontade livre é auto-determinada, tal como era para Kant e 

Fichte. Mas ao contrário deles, a vontade livre deve reintegrar a alteridade que este 

"ter o centro em si" excluiu. A liberdade em Hegel deve integrar a alteridade das 

determinações naturais, da empiria, e a alteridade das normas sociais 

historicamente evoluídas, que o acentuado dualismo entre razão e empiria impediu, 

em Kant e Fichte. É portanto este sentido ulterior de autodeterminação, já não 

limitado à formalidade de liberdade implícita em todo o pensamento, que Hegel deve 

construir em todo o PhR. Como dirá Franco: "a dialética da liberdade que persegue 

consistirá na transformação desta auto-identidade abstrata numa que incorpora a 

alteridade".7  

Em seguida, em § 5, Hegel divide a vontade em três, seguindo a lógica do 

conceito: 1) o momento indeterminado da vontade. Este momento ou "aspeto" da 

vontade é o da "possibilidade absoluta" de se abstrair de toda determinação (quer 

sejam necessidades, desejos, instintos ou qualquer outro conteúdo do eu). É a "fuga 

de todo o conteúdo como da limitação". Este momento da vontade, o que Hegel 

chama "liberdade negativa" (num sentido completamente diferente do sentido 

habitual, de um campo de ação livre de interferências), é a "liberdade do vazio". Hegel 

ilustra-o com duas figuras: a da contemplação hindu pura, que leva à renúncia de 

qualquer atividade na vida, e a do fanatismo político, que abraça uma ideia abstrata 

                                                     
7 FRANCO, op. cit., p. 159. 
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mas, perante qualquer realização, destrói o que é possível, a fim de permanecer fiel à 

pureza irrealizável da ideia. Este fanatismo, exemplificado pelo terror da Revolução 

Francesa, leva à destruição de qualquer ordem, não importa quem a criou, porque 

não tolera a positividade e a diferença. Esta é a liberdade negativa, ou o momento 

indeterminado da vontade. Ele diz no § 5: 

 

Só destruindo algo é que esta vontade negativa tem a sensação da sua 

existência. Pensa que quer uma situação positiva, por exemplo, a igualdade 

universal ou uma vida religiosa universal, mas na realidade não quer a sua 

realidade positiva, pois isto traz imediatamente consigo uma ordem, uma 

particularização, tanto das instituições como dos indivíduos, uma 

particularização e uma determinação objetiva cuja aniquilação esta liberdade 

negativa necessita para atingir a sua autoconsciência. Assim, o que ela pensa 

querer só pode ser uma representação abstrata e a sua realização a fúria da 

destruição.  

 

O segundo momento, já incluído neste primeiro, é o da determinação. Ou seja, 

a vontade se dá a si própria um conteúdo e um objeto. Já não se trata de uma questão 

de vontade indeterminada, mas de querer algo. Por meio deste cenário como uma 

diferença, Hegel diz, "o eu vem à existência", ou a vontade é constituída como tal (§ 

6). Porque o primeiro momento, o da vontade indeterminada, o do pensamento puro, 

é a negação da vontade: a vontade, para existir, tem de se limitar, tem de se 

particularizar. Deve tornar-se finita. Isto foi imanentemente incluído no primeiro 

momento, porque uma vontade que não é particularizada, não existe. Estes dois 

primeiros momentos compõem aquilo que o entendimento geralmente representa 

como liberdade: ser capaz de fazer tudo, de decidir-se por algo. 

O terceiro momento é o da individualidade da vontade. Neste momento, a 

vontade estabelece-se como determinada e, ao mesmo tempo, permanece consigo 

mesma, porque é indiferente à determinação, que vê como sua, mas também como 

"uma mera possibilidade", à qual não está sujeita. Este momento de mediação de 

atividade e retorno a si é para Hegel a vontade completa, a vontade como Sujeito. É 

apenas aqui que se pode dizer que a vontade é verdadeiramente livre. Como diz no § 
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7: "Esta é a liberdade da vontade, que constitui o seu conceito e a sua 

substancialidade, o seu peso, tal como o peso constitui a substancialidade do corpo".  

Hegel ilustra este momento da individualidade da vontade livre (que à primeira 

vista está longe do que estamos habituados a conceber como liberdade), com os 

sentimentos de amor e amizade. No amor e na amizade, como na liberdade, há 

indeterminação e determinação; há expansão e auto-limitação ante e pelo outro. No 

amor e na amizade, diz ele em § 7, A: 

 

... o homem não está unilateralmente dentro de si próprio, mas limita-se 

voluntariamente em relação a outro, mas nesta limitação conhece-se a si próprio 

como a si próprio. Na determinação, o homem não deve sentir-se determinado, 

mas apenas ao considerar o outro como o outro tem a sensação de si mesmo. A 

liberdade, portanto, não reside nem na indeterminação nem na determinação, é 

ambas as coisas.  

 

A partir do § 8, Hegel especifica as diferentes formas em que a vontade se 

determina (ou seja, as formas que se referem ao segundo momento, ao § 6). Em 

primeiro lugar, a determinação segundo a forma é "o processo de traduzir o fim 

subjetivo em objetividade" (§ 8, A). Uma vez que a vontade é uma atividade dirigida 

para fins, este fim é o conteúdo da vontade. E depois distingue o conteúdo.  

O conteúdo é, antes de mais nada, imediato. O conteúdo imediato da vontade 

(da chamada "vontade natural") são os instintos, desejos e inclinações naturais. Aqui 

a vontade só é livre em si. Ou seja, a vontade livre ainda não se coloca como objeto, 

ainda não define a liberdade como o seu objeto, ainda não é para si. Hegel parece 

estar a mover-se em círculos na argumentação mas, em cada novo parágrafo em 

que se refere a um anterior, ele avança lateralmente.8   

O conteúdo imediato são os instintos, os desejos e as inclinações naturais. 

Mas, como já vimos, a vontade é representativa: não lida com instintos, desejos e 

inclinações naturais, mas com as suas representações. Trata-se de que as 

representações destes instintos, desejos e inclinações atinjam "a forma da 

                                                     
8 A este respeito, ver FULDA, 1978. 
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racionalidade" (§ 11): isto é o que Hegel, no § 20, chamará a "purificação" dos 

instintos, desejos e inclinações pelo pensamento. Vejamos como isto se concretiza. 

Hegel descreve o conteúdo imediato da vontade natural como um "sistema" 

que "não é senão uma multidão e variedade de instintos, cada um dos quais é 

absolutamente meu ao lado dos outros, e, ao mesmo tempo, algo universal e 

indeterminado". Há uma dinâmica de instintos, desejos e inclinações naturais, mas é 

indeterminada na sua hierarquia e cada instinto luta pela sua absolutização. 

Portanto, para se individualizar, em referência ao § 7, a vontade deve decidir-se por 

um deles e arbitrar os meios para o satisfazer. Agora, qual é o problema da 

individualização da vontade? Que não há critério para decidir por um ou outro, que a 

decisão por um ou por outro é "abstrata". A vontade é reconhecida como finita, assim 

como arbitrária.  

Estamos aqui no meio da representação mais comum da liberdade da vontade: 

a arbitrariedade, a decisão infundada ou "o poder de fazer o que se quer" (§ 15). A 

vontade decide por um instinto ou um desejo; reflete então que esta escolha não é 

inteiramente ela, não é a sua plena identificação, mas que é o "Eu" que sustenta esta 

e outras escolhas possíveis. Este é o momento da vontade reflexiva. Para Hegel esta 

é a forma habitual de pensar a liberdade, como uma escolha arbitrária e contingente 

de alguns instintos em detrimento e sacrifício de outros, sem outro fundamento que 

não seja uma decisão sem critério (§ 17). É uma forma precária de representarmos a 

liberdade, e é a forma preeminente de imaginá-la no nosso tempo. É precário porque 

o conteúdo da vontade é algo dado arbitrariamente. O conteúdo da vontade é algo 

externo, algo dado. É precária, porque não existe um critério universal para decidir a 

favor de um instinto e sacrificar outro, seguindo um desejo e relegando outro. Esta 

não pode ser a verdade da liberdade da vontade, para Hegel, porque nesta forma, o 

conteúdo da vontade é arbitrário, a decisão é contingente e o lado subjetivo da 

vontade ainda prevalece sobre o objetivo (ambos distinguidos, um do outro).9   

A questão então é racionalizar o conteúdo, de modo a não depender de uma 

decisão subjetiva infundada. E aqui reside, por um lado, o paradoxo e a força da 

                                                     
9 Dentro da crítica a esta forma precária de entender a liberdade como arbitrariedade, Hegel inclui a 
crítica ao formalismo kantiano, que, embora não se baseie na arbitrariedade, partilha com ela que o 
conteúdo da acção voluntária lhe é dado a partir do exterior (§ 15, observação). 
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compreensão hegeliana da liberdade e, por outro lado, a distância de uma concepção 

contemporânea. Pois, para Hegel, a liberdade é a vontade racional. Este é um dos 

pontos mais críticos do seu trabalho. Para Hegel, a vontade não é livre quando quer 

o arbitrário, mas quando quer o racional. E quando se deseja o racional, essa vontade 

não é a vontade do indivíduo em particular, mas a imersão da vontade no conceito 

de eticidade. Apenas a vontade racional é uma vontade genuinamente livre, e essa 

vontade não é a vontade da arbitrariedade individual. Diz ele no aditamento ao § 15: 

 

O homem comum pensa que é livre quando lhe é permitido agir arbitrariamente, 

mas na arbitrariedade reside precisamente a sua falta de liberdade. Quando 

quero o racional, não atuo como um indivíduo em particular, mas de acordo com 

o conceito do ético; numa ação ética não me afirmo, mas a coisa. Quando o 

homem faz algo errado, deixa a sua particularidade aparecer em geral. O racional 

é o caminho em que todos viajam e ninguém se distingue. Quando um grande 

artista consome uma obra, pode-se dizer: tem de ser assim.  

 

Mas então porque é que a argumentação atravessou o sistema de instintos e 

inclinações? Apenas para mostrar a sua desordem e a superioridade da reflexão 

sobre eles? Não só por essa razão. Hegel foi para lá porque só passando por esse 

sistema é que a representação da universalidade é alcançada. Isto distingue Hegel 

de Kant e Fichte. É por isso que a sua concepção de liberdade, apesar de toda a 

mediação com respeito à natureza, em certo sentido inclui-a, como uma alteridade 

persistente. Em § 19, após a disquisição de que a verdade da doutrina cristã é que o 

homem é um espírito livre, que não deve ser determinado por impulsos naturais, 

Hegel resgata a "exigência de purificação dos instintos". Ele resgata-a como uma 

exigência. É claro que é vago, mas contém algo verdadeiro: “a verdade desta 

exigência indeterminada é que os instintos aparecem como o sistema racional das 

determinações da vontade; apreendê-los desta forma, com base no conceito, é o 

conteúdo da ciência do direito”.  

Ou seja, quando se tenta ordenar o sistema de instintos, desejos e inclinações 

naturais, quando se tenta libertá-los da "forma da determinação natural imediata e 

do conteúdo subjetivo e contingente" (§ 19), a vontade reflete com base em que 
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critério para o fazer. Pode, por exemplo, fazê-lo com base numa satisfação total que 

encontraria com alguns instintos e não com outros. Aqui, Hegel parece estar a criticar 

o utilitarismo, mas resgatando algo da sua verdade: ordenar em termos do que dá 

felicidade constrói uma representação universal dos instintos, desejos e inclinações 

naturais e, ao mesmo tempo, constrói uma representação universal de outros seres 

humanos, o que se revela falho, porque para cada um, esta ordem de instintos 

favoráveis seria diferente.10 Diz ele em § 20: 

 

A reflexão sobre os instintos, na medida em que representa, calcula-os e 

compara-os entre si, com os seus meios e consequências, e com uma totalidade 

de satisfação - a felicidade - dá à matéria uma universalidade formal e purifica-

a assim externamente da sua crueza e barbárie. Esta produção da universalidade 

do pensamento é o valor absoluto da formação [Bildung].  

 

Hegel refere-se ao § 187, onde, já na esfera do Estado, ele trata da socialização 

através da formação (Bildung). Para além deste parágrafo, Hegel relaciona a 

felicidade e a Bildung como formas entrelaçadas em que o universal é imposto, como 

formas em que o pensamento consegue reestruturar racionalmente os instintos. Mas 

representar o universal dos instintos através da forma da felicidade é ainda 

subjetivismo. Diz ele no aditamento ao § 20: 

 

Na felicidade o pensamento já tem poder sobre a força natural dos instintos, pois 

não se contenta com o momentâneo, mas requer uma totalidade de felicidade. 

Neste sentido está relacionada com a formação, pois a formação é precisamente 

a que impõe o universal. (...) Uma vez que o conteúdo da felicidade reside na 

subjetividade e no sentimento de cada indivíduo, este fim universal é, por outro 

lado, particular e ainda não existe uma verdadeira unidade de conteúdo e de 

forma nele.  

 

Hegel sublinha que, com base nesta reflexão sobre a felicidade como um fim 

universal falhado, a vontade descobre que ela deve ser determinada pela 

                                                     
10 Ao respeito, ver WOOD, 1990, pp. 63-69. 
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universalidade, mas que esta universalidade não pode ser a particularidade da 

felicidade para cada indivíduo, mas que esta universalidade é ela própria. A 

universalidade é ela própria, como a vontade livre, como "forma infinita" (§ 21). 

Estamos no momento da vontade substancial. A vontade torna-se aqui 

autoconsciência, que se pensa como essência livre através do pensamento e, neste 

sentido, está na base do direito, da moralidade e da eticidade. A vontade que, como 

inteligência pensante (§ 21), purificou o seu objeto, conteúdo e fim até ao ponto da 

universalidade. Ele diz no aditamento ao § 21: "a verdadeira vontade consiste no 

facto de que o que é querido, o seu conteúdo, é idêntico a ela, ou seja, que a liberdade 

quer a liberdade".  

Neste sentido, a vontade é infinita, mas não porque seja uma possibilidade 

sem limites, como se pensa normalmente, mas porque - para tomar um conceito 

muito rico em Spinoza - é infinito em ato: um infinito em que a exterioridade é o que 

é intrínseco ao conceito, em que o seu exterior é a própria vontade. Diz ele no § 22: 

 

A vontade existente em e por si mesma é verdadeiramente infinita, porque o seu 

objeto é ela própria, ou seja, não é outro nem um limite, mas nele ela regressou a 

si mesma. Não se trata portanto de mera possibilidade, disposição, faculdade 

(potentia), mas é de facto infinita (infinitum actu), porque a existência do 

conceito, a sua exterioridade objetiva, é o intrínseco mesmo.  

 

A vontade livre é a vontade que estabelece a sua liberdade como fim. Ou seja, 

é vontade livre para si, porque superou o formalismo, a contingência e as restrições 

de um conteúdo prático, que era dado como objetivo. Porque é uma vontade que 

emergiu do subjetivismo, do unilateralismo da arbitrariedade individual, para se 

conformar ao interior de uma Bildung e a sua racionalidade social imanente, mas 

sem que esta seja a sua última figura possível. Porque se reconheceu a si própria 

como uma inteligência pensante que se determina a si própria para existir e 

reconhece neste exterior o seu interior, a sua essência livre. Este processo de 

desdobramento conceptual contém a necessidade de mudança histórica, como a 

necessidade de auto-conhecimento da vontade e a constante atualização das 
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instituições em que esta se consubstancia.11  Como Hegel dirá no § 29: "o facto de 

uma  existência ser uma existência da vontade livre constitui o direito, que é assim a  

liberdade como uma ideia".  

 

II A exclusão da natureza dos fundamentos do direito 

 

Mas como é que Hegel chega a pensar no direito como uma forma 

externalizada da vontade livre? Porque a fonte da vontade livre não é a consciência 

individual de um Sujeito, que propõe fins a partir do seu solipsismo, mas sim ela 

própria, através dos propósitos que a comunidade e o seu tempo determinam como 

disponíveis ou representáveis (o que antes aparecia como Bildung). Ou seja, atua-se 

no meio de uma comunidade com regras e normas, com possíveis horizontes de 

ação, que moldam os propósitos que o Sujeito pode efetivamente propor-se realizar, 

que molda os seus instintos, desejos e inclinações naturais e dá um enquadramento 

ao que pode aspirar a pensar como liberdade. Portanto, a liberdade não é apenas 

subjetiva, no sentido da autonomia individual, autodeterminação e autodependência, 

como Kant e Fichte pretendiam, mas também a liberdade objetiva, a modelação do 

mundo. A liberdade não é apenas um campo livre de interferências externas, mas a 

realização de objetivos no mundo. Isto implica que o Sujeito reelabora a sua 

dependência natural, a dependência dos seus desejos, inclinações e motivações, 

para agir, através de um trabalho reflexivo sobre eles, num ethos institucional que 

define uma segunda natureza, a natureza do espírito. Esta segunda natureza (e não 

a primeira) é o verdadeiro quadro da liberdade, que se desdobra na história. 

Para M. Riedel, é necessária uma genealogia a fim de compreender a extensão 

da oposição que traçou Hegel entre liberdade e natureza, quando lida com o direito.12  

Segundo o intérprete, três precursores são importantes, para Hegel ter sido capaz de 

desenvolver o conceito: T. Hobbes, J. J. Rousseau e I. Kant.13  B. de Spinoza não 

                                                     
11 MALETZ, 1989, p. 40. 
12 RIEDEL, 2016, pp. 211-233. 
13 Para profundizar sobre a influência central que Hobbes teria no pensamento de Hegel (seguindo a 
hipótese de L. Strauss), ver SIEP, L. "The Struggle for Recognition". A relação entre Hegel e Hobbes 
nos Escritos de Jena". Estudos Filosóficos, Vol. 43, 2011, pp. 31-84. A tríade é uma variação do que 
Hegel cita frequentemente como os predecessores da sua concepção de direito: Rousseau, Kant e 
Fichte. Esta variação de Riedel coloca Hobbes em primeiro plano. 



 
 
 
 
48 | Razão & Efetividade: 200 anos da Filosofia do Direito de Hegel 

figura entre eles, embora seja possível lê-lo nas entrelinhas, acrescentamos nós. 

Spinoza é, na saga dos três, um alter ego do desenvolvimento argumentativo, um 

possível fantasma.  

Hobbes seria importante para Hegel porque ele é o primeiro a introduzir a 

ruptura entre o ser e a validade (Sein und Sollen). Para Hegel, seguindo Hobbes, 

existem "dois tipos de leis; as leis da natureza e as leis do direito".14  As leis da 

natureza são válidas pela sua própria existência. Nem a sua validade nem a sua 

postulação dependem dos humanos, nem mudam porque sejam conhecidos por 

eles. As leis do direito, por outro lado, são postuladas (gesetzt) pelos humanos, são 

mutáveis e, por conseguinte, porque têm uma história, não são automaticamente 

reconhecidas e válidas. Nas leis positivas humanas há uma ruptura entre o ser e a 

validade, uma ruptura que abre uma teoria da obrigação moderna e com ela, para 

Hegel, a liberdade. Ou seja: há liberdade face ao direito positivo (ou há liberdade 

moderna, sem mais) porque há nele um conflito entre ser e validade, entre ser e 

obrigação. Ou, em outras palavras: a obrigação moderna não pode ser fundada na 

natureza, tal a reconversão de Hobbes da teoria do direito natural. Diz Riedel: 

 

Uma lei da natureza recebe a sua mais alta confirmação do mero facto da sua 

existência, enquanto na esfera do direito, nenhuma lei deriva a sua justificação 

da sua mera existência, mas do facto de ser conhecida e desejada. E por esta 

razão, é apenas com leis deste último tipo que o conflito entre ser e obrigação 

(Sein und Sollen) é possível.15   

 

Na medida em que não existe qualquer possibilidade de conflito entre o ser e 

a validade na natureza, Hegel não considera a natureza como o fundamento do 

direito. O fundamento do direito é o espírito, que produzirá um mundo fora de si, uma 

segunda natureza, um "reino de liberdade concretizada" ou um mundo fora de si 

"como se fosse o seu outro eu" (PhR, § 4).  

Isto já tinha sido vislumbrado por Hobbes. Em Hobbes, nenhuma sociedade 

natural contém a base da obrigação política, nem mesmo por analogia (não há 

                                                     
14 Riedel, M. op. cit., p. 212. 
15 Riedel, M. op. cit., p. 212. 
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obrigação de obediência no seio das famílias, nem na relação dos filhos com os pais, 

nem entre os cônjuges, embora exista autoridade natural na relação 

senhor/escravo). A obrigação política surge apenas em sociedades artificiais, 

apenas em sociedades em mudança, nas quais não existe ordem decorrente de uma 

vara natural, mas a ordem é construída politicamente (isto é, artificialmente). Esta 

seria a importância de Hobbes, na leitura de Hegel, esta é a sua modernidade: Hobbes 

rompe com a teoria clássica do direito natural, porque nem o fundamento do direito, 

nem o da obrigação, nem o da liberdade podem ser procurados na natureza.16 Diz 

Riedel:  

 

Hobbes corta com o pressuposto de que existe uma lei teológica da natureza (a 

lex naturalis) que está acima da vontade humana e governa o mundo das coisas 

naturais; uma lei que precisa de ser refletida ou copiada pela razão simplesmente 

para ser correta (a recta ratio) e leva à ação "correta" ou "certa". (...) Através de 

Hobbes surge uma "ambiguidade" na expressão tradicional "direito natural", que 

é da maior importância para Hegel.  

 

A ambiguidade seria entre o direito natural como conceito e o direito natural 

como estado natural imediato (que é em si mesmo a negação de todo o direito, 

porque é irrealizável sem condições políticas, ou seja, sem um quadro artificial de 

segurança).  

Rousseau sublinharia esta ambiguidade aberta por Hobbes: para Rousseau, a 

racionalidade do homem extirpa-o da natureza e estabelece uma distinção entre 

homem e animal (por outras palavras, a racionalidade desnaturaliza o homem). A 

                                                     
16 Vale a pena recordar a torção de direitos naturais de Hobbes, no capítulo 14 do Leviatã. Aí ele define 
o direito natural como "a liberdade que cada homem tem de usar o seu próprio poder como quiser, 
para a preservação da sua própria natureza, isto é, da sua própria vida; e consequentemente, fazer o 
que quer que seja que o seu próprio julgamento e razão considere o meio mais adequado para esse 
fim". Ao definir direito como liberdade, entendido como "a ausência de impedimentos externos", 
Hobbes contrasta liberdade e necessidade, por um lado, e direito e lei, por outro. Ele escreve que "o 
direito consiste na liberdade de fazer ou omitir, enquanto a lei determina e obriga um dos dois. Assim, 
a lei e o direito diferem tanto quanto a obrigação e a liberdade, que são incompatíveis quando se 
referem ao mesmo assunto". Hobbes, T. Leviatán. O de la materia, forma y poder de una república 
eclesiástica y civil. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1994, p. 106. 
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natureza do homem não estava na origem perdida do estado natural, no selvagem 

indistinguível do animal, que não habitava a língua. Mas a natureza do homem 

também não é um conjunto de princípios normativos a adquirir no futuro; antes, para 

Rousseau a natureza do homem é a liberdade. Esta é, para Hegel, a sua contribuição 

central. A liberdade é a essência do homem, entendida para Rousseau como forma 

pura, como a possibilidade absoluta de se dar uma natureza, de se auto-formar, sem 

conteúdo a priori. Só esta liberdade aberta, esta liberdade como pura doação de 

forma pode ser o fundamento da autoridade, em Rousseau. A autoridade moderna 

baseia-se no exercício coletivo de uma vontade em ação, identificada com a 

liberdade, à qual é dado conteúdo sob a forma de legislação universal, sem facões, 

sem referência a valores externos a si própria. 

O princípio Rousseauniano que baseia a legitimidade da autoridade política na 

vontade geral deve, para Hegel, ser considerado correto. Correto, porque coloca a 

vontade, como autodeterminação, como o direito absoluto à liberdade, na base de 

todos os outros direitos, em primeiro plano. Mas é defeituoso. Para Rousseau, esta 

livre vontade geral depende de vontades individuais, tomadas separadamente, cada 

uma com as suas inclinações naturais espontâneas e flutuantes (e daí a necessidade 

de coagir certos indivíduos, de "forçá-los a serem livres"). A vontade livre, para Hegel, 

deve libertar-se tanto das leis naturais supostamente normativas, como também do 

capricho individual ou do livre arbítrio; tanto da assunção de uma ordem natural, 

como da arbitrariedade do indivíduo. Esta condescendência à vontade individual e 

empírica foi um erro de Rousseau, a sua inadequação, como explicita nos §§ 29 e 

258 de PhR.  

Kant teria esclarecido a ambiguidade entre a empiria e a vontade livre, 

separando claramente os dois planos, para que a vontade livre e pura deseje "o direito 

apenas para o próprio direito, a obrigação apenas para a própria obrigação", 

rejeitando as inclinações naturais fora de controlo17.  Mas o preço pago por Kant foi 

o estrito dualismo que ele desenhou entre a liberdade e a natureza. Não é esta 

separação abstrata que deve ser mantida, para Hegel, mas o facto de a filosofia 

kantiana  ter  permitido  que  a  vontade  fosse  compreendida apenas a partir do seu 

                                                     
17 Hegel, em Lições sobre a Filosofia da História Universal. Citado por Riedel, M. op. cit., p. 218. 
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próprio conceito.  

O conceito de vontade livre, que está na base do direito, é para Hegel 

autodeterminação. Mas, ao contrário de Kant, esta autodeterminação deve incluir as 

determinações naturais, racionalizando-as como determinações. Hegel diz a este 

respeito: 

 

O princípio do direito não reside na natureza - pelo menos, na natureza externa - 

nem, de facto, reside na natureza subjetiva do homem, porque a sua vontade é 

naturalmente determinada; isto é, é a esfera das necessidades, impulsos e 

inclinações. A esfera do direito é a esfera da liberdade na qual a natureza, na 

medida em que a liberdade se exterioriza e se dá a si própria existência, aparece 

de facto, mas apenas como algo dependente.18  

 

Assim, o espírito opõe-se à natureza, rompe com ela e produz a sua própria 

natureza, com as suas próprias leis. Esta ruptura é a base do direito e a base da 

liberdade. A liberdade, que permeia o direito, é conflito: em primeiro lugar, com a 

natureza, da qual se afasta e que reelabora; em segundo lugar, com a segunda 

natureza, com o mundo objetivo, que ela própria cria e no qual se reconhece e se 

renega, modificando-se e modificando-o. Para Hegel, o espírito repousa na liberdade, 

que existe apenas como forma contínua de se libertar da natureza como primeira 

determinação e como produção de uma "segunda natureza", de um "outro eu" do 

mundo do espírito (Encyclopaedia, § 513 e PR, § 4).  

A sequência Hobbes-Rousseau-Kant permite a Hegel mostrar o que tem sido 

o desdobramento histórico-conceptual do conceito de direito na modernidade. E 

para tirar conclusões: não existe um modelo legal na natureza, não existem leis na 

natureza que devam ser adotadas ou respeitadas pelas leis do direito positivo 

humano, e a liberdade não pode ser reduzida ao livre arbítrio individual, mas 

desdobra-se do seu conceito e realiza-se na história como a vontade.  

Mas qual é o grau de oposição entre natureza e liberdade? Para a Riedel, a 

oposição é categórica. Hegel radicalizaria a oposição entre a liberdade e a natureza, 

                                                     
18 Die Philosophie des Rechts: Die Mitschriften Homeyer (Berlin I8I8-I9). K.-H. Ilting (ed.). Stuttgart: 
Kiett-Cotta Verlag, 1983. Apartado 3. Citado por Riedel, M. op. cit., p. 225. 
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entre as leis da natureza e as leis do direito. O ponto deve ser bem compreendido: 

não é que nas manifestações institucionais de liberdade (como a família, a sociedade 

civil e o Estado), não existam relações naturais, mas que não são elas as que servem 

de base ao direito. Na modernidade, não são elas as que produzem a lei que as 

governa.19  É por isso que, para Riedel, PhR é um livro falhado, porque a natureza e o 

empírico são, mais uma vez, o outro polo de liberdade. 20  Segundo Riedel, Hegel 

adotou a concepção da natureza de Hobbes e identificou-a com aquela coisa passiva 

e inerte que deve ser combatida. Ficou preso, assim, de uma concepção restritiva da 

natureza. Diz Riedel: 

 

Hegel assenta na teoria do direito natural preparada por Hobbes, e fá-lo de duas 

maneiras: por um lado, adota o conceito de natureza, que constitui a sua teoria; 

por outro, o pressuposto de uma vontade emancipada de forças naturais e 

históricas dadas; uma vontade que, através do seu próprio movimento, deve 

primeiro entrar em relação com as coisas e depois ajustá-las a si mesma. A 

filosofia do direito partilha com as teorias do direito natural dos séculos XVII e 

XVIII uma definição essencialmente restritiva da natureza, na qual a noção de 

propósitos "naturais" e a sua organização para a realização de um propósito 

"último" está ausente.21   

 

III A centralidade do conceito de Bildung, em relação à vontade 

 

No entanto, uma outra interpretação é possível. Nesta interpretação, Hegel 

não parece estar preocupado em aguçar o contraste entre natureza e liberdade, mas, 

pelo contrário, em reintegrar a natureza contra o dualismo traçado por Kant e Fichte. 

A preocupação central parece ser cómo acolher as determinações naturais dos 

indivíduos numa obra de "purificação" por parte do pensamento, o que permite 

restabelecer uma noção realista, não abstrata e não sacrificial de autonomia moral. 

É verdade que as determinações naturais não são o fundamento do direito, mas 

também não há direito, em abstração delas.  

                                                     
19 Riedel, M. op. cit., p. 226. 
20 Riedel, M. op. cit., p. 232. 
21 Riedel, M. op. cit., p. 219. 
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Para Hegel, a autonomia aberta por Rousseau e radicalizada por Kant e Fichte 

deve ser recuperada, mas evitando a sua abstracção de todo o conteúdo e 

determinação naturais. O conceito chave para isto é Bildung, que se traduz mal em 

línguas latinas como cultura ou educação (ou como formação, em português, o que 

reflete bem o carácter ativo e processual do termo). Bildung é um conceito central 

para restabelecer a mediação entre natureza e espírito, não como ruptura, mas como 

negação, como integração e transformação constantes. Como B. Sandkaulen 

afirma22, o conceito de Bildung não tem recebido muita atenção na investigação 

sobre Hegel, apesar de ser um termo central do Berlinische Aufklärung, que entra na 

língua alemã por volta de 1800, no período que R. Koselleck descreve como 

"Sattelzeit", uma época de trânsito23.  

Na própria obra de Hegel, Bildung adquire conotações diferentes e parece 

estar em constante reformulação: do seu tratamento pejorativo, ligado à divisão de 

juízo produzida pelo entendimento e da qual as obras de I. Kant e F. H. Jacobi seriam 

presas, à sua consubstanciação com a alienação e, portanto, com o espírito, no 

capítulo da Fenomenologia que traz o título: "O mundo do espírito afastado de si 

mesmo. A Bildung e o seu reino de realidade efetiva". Particularmente em PhR, há 

três passagens em que tem uma presença notória e coerente: no prefácio, onde Hegel 

fala do "valor absoluto" da Bildung (absoluto, no sentido de ter o fim em si mesmo e 

não ser um instrumento para outra coisa). No parágrafo 20 acima mencionado, onde 

Bildung é o processo pelo qual o universal entra, representando instintos e desejos 

em pensamento, sob a forma de generalidade (na sua relação com a felicidade) 

(“Dies Hervortreiben der Allgemeinheit des Denkens ist das absolute Wert der 

Bildung”, escreve Hegel no paragrafo 20). E na referência que aparece no mesmo 

parágrafo 20 ao parágrafo 187, já no quadro da sociedade civil, ou seja, no quadro 

em que têm lugar a divisão da família e a regra da particularidade.  

A minha hipótese é que, neste parágrafo 187, Hegel não enfatizaria a Bildung 

como uma reconciliação do espírito com as suas formas institucionais existentes - 

abreviando assim no carácter conservador com que o PhR tem sido interpretada - 

                                                     
22 Sandkaulen, B. “Bildung bei Hegel. Entfremdung oder Versöhnung?”. Hegel-Jahrbuch (2014), pp. 
430-438.  
23  Ao respeito, ver Palti, E. “Koselleck y la idea de Sattelzeit. Un debate sobre modernidad y 
temporalidad”. Ayer 53/2004 (1): 63-74. 
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mas antes colocaria a Bildung como uma atividade social impessoal, como um 

processo social necessário, constante e imanente de dominação de interesses 

particularistas (um pouco na sequência da sempre discutida tese de Rousseau de 

"forçar o indivíduo a ser livre", na vontade geral). Este processo de trabalho social 

contra o império do interesse particularista teria lugar ao nível de cada indivíduo, na 

sociedade civil, num desenvolvimento histórico que não teria um fim, que não 

aspiraria à reconciliação, mas que permaneceria constante, porque está ligado ao 

valor da própria individualidade, à sua presença inelutável na modernidade. Hegel 

identifica este processo de validade da particularidade individual e, ao mesmo tempo, 

de trabalhar contra o seu particularismo centrífugo, com a civilização, que se 

manifesta na língua, na economia e no laço social. Escreve Hegel na observação do 

parágrafo 187, afirmando a sua posição, tanto contra o naturalismo que celebra uma 

suposta inocência popular original, presente nos costumes, como contra o 

liberalismo que absolutiza o gozo do indivíduo em particular: "As representações 

sobre a inocência do estado natural e a candura dos costumes de povos incivilizados 

[ungebildeter Völker], bem como, por outro lado, a concepção de que a necessidade, 

a sua satisfação, o prazer e o conforto da vida privada, etc., são fins absolutos, estão 

ligados à compreensão da Bildung como algo apenas externo no primeiro caso, e 

como um mero meio para esses fins, no segundo. Ambas as posições mostram o seu 

desconhecimento da natureza do espírito e dos fins da razão. O espírito só tem a sua 

realidade efetiva se se dividir em si mesmo, se se der a si próprio um limite e uma 

finitude nas necessidades naturais [Bedürfnisse] e na ligação desta necessidade 

externa [Notwendigkeit], e ao penetrar nelas cultiva-se [dass er sich in sie 

hineinbildet], ultrapassa-as e conquista assim a sua existência objetiva. O fim 

racional não é, portanto, aquela candura natural de hábitos, nem o gozo enquanto tal, 

que no desenvolvimento da particularidade é alcançado pela Bildung. Pelo contrário, 

é que a candidatura natural, ou seja, a falta passiva de si e o primitivismo do 

conhecimento e da vontade, ou seja, o imediatismo e a individualidade em que o 

espírito está imerso, seja elaborado e transformado, e que em primeiro lugar esta 

exterioridade própria receba a racionalidade da qual é capaz: a forma da 

universalidade, da razoabilidade [Verständigkeit]".  
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Visto desta forma, existe uma constante sobreposição entre os conceitos de 

vontade e Bildung, uma constante referência e modificação mútua, que se expressa 

historicamente nos e entre os dois termos e que explica o carácter mutável da 

filosofia de Hegel e as suas possíveis leituras. Instintos naturais, autoridades que 

reclamam reconhecimento imediato devido ao seu suposto carácter natural, a 

tradição, em suma, aparecem como elementos a cultivar na Bildung, num movimento 

incessante de integração e alienação, de particularidade e universalidade, de 

aceitação e rejeição, que não é inconsciente para os sujeitos, mas que se desdobra 

centralmente neles e por eles. Como Hegel dirá no parágrafo 187: "Bildung é portanto 

na sua determinação absoluta a libertação e o trabalho de libertação superior, o 

ponto absoluto de trânsito para a infinita substancialidade subjetiva da eticidade, 

que já não é imediata, natural, mas espiritual e elevada à figura da universalidade. 

...Ao dar à universalidade o conteúdo que lhe dá a sua plenitude e a sua infinita 

autodeterminação, é a própria eticidade como subjetividade livre que existe 

infinitamente por si mesma. Esta é a perspetiva que revela a Bildung como momento 

imanente do absoluto e exprime o seu valor infinito".   

 

Palavras finais 

 

Neste texto colocamos Hegel no quadro de uma tradição voluntarista, em 

detrimento da polaridade recorrente na história da filosofia entre a sua obra e a de 

Schopenhauer. Contudo, a discussão do conceito da vontade livre na Introdução de 

PhR mostra que a vontade de Hegel não se assemelha ao que se entende nessa 

tradição como uma faculdade mediadora entre o pensamento e a ação. A vontade é 

pensamento que tende para a ação e como tal, está na base do direito.  

A liberdade surgiu na nossa argumentação como um conflito: conflito com a 

vontade natural, determinada por instintos, desejos e impulsos naturais, e conflito 

com a segunda natureza, com o mundo objetivo que ela própria conforma e pelo qual 

também é moldada. A liberdade encontra a sua Dasein no direito, no mundo objetivo, 

mas esta Dasein não é o limite das suas aspirações, mas o terreno institucional em 

que se reconhece e do qual também se desidentifica, de modo a dar origem a novas 

figuras de si mesma.  
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Para chegar a este ponto, o do direito como Dasein da liberdade, Hegel parece 

assumir as rupturas sucessivas que ocorrem na relação entre natureza e liberdade 

no pensamento político moderno. Ele retoma de Hobbes a ambiguidade da lei natural, 

que deixará de ser uma lei normativa racional, que as leis positivas devem imitar, e a 

sua posição em favor do direito natural, compreendido como uma potência de ação, 

para além do bem e do mal. Esta diferença é fundamental para Hegel, porque a 

obrigação política moderna não surge da natureza, mas é construída ou, em palavras 

hobbesianas, é "artificial". Ele retoma de Rousseau a ideia da vontade geral, que 

encontra em si mesma a fonte de autonomia, mas descarta o contrato como a sua 

base possível. Retira de Kant que a vontade é compreendida a partir do seu próprio 

conceito, mas rejeita o dualismo entre a razão e a empiria.  

No entanto, a nossa hipótese era que, ao contrário da leitura de Riedel, não 

haveria em Hegel uma ruptura absoluta entre natureza e liberdade, não haveria um 

mero restabelecimento do conceito Hobbesiano de natureza, passivo e inerte. O que 

haveria, antes, seria uma incorporação da natureza num processo de racionalização 

- de universalização, de socialização cultural, de Bildung - de instintos e desejos 

particularistas. A chave para isto é a releitura do conceito de Bildung no seu trabalho, 

como esse processo, intrinsecamente moderno, cuja função é trazer o universal para 

o reino subjetivo e moldar o espírito objetivo. Bildung é um conceito que expressa 

tanto a alienação e a divisão como a reconciliação e integração. A ênfase na 

integração e na reconciliação em PhR pode ser vista, não como uma perspetiva 

conservadora do "velha Hegel", mas como uma revisão da relação entre natureza e 

espírito na obra Hegeliana; ou seja, como um reconhecimento da necessidade de 

integração e, ao mesmo tempo, de reformulação imanente e indefinida do 

particularismo do interesse individual na sociedade civil. Isto transforma a forma 

como entendemos a vontade, ao longo de todo o livro.  
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 3. PESSOA, PROPRIEDADE E CONTRATO:  
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A pesquisa4 é uma apresentação crítica da seção Direito Abstrato da Filosofia 

do Direito de Hegel. A teoria hegeliana é uma justificativa do direito moderno e a 

legitimação dos institutos da teoria da propriedade garantida pelo Estado Moderno. 

A abordagem reconstrói os três institutos jurídicos: pessoa, propriedade e contrato 

de uma perspectiva marxista. A pesquisa dialoga com Hegel, no entanto, tematiza as 

contradições imanentes em sua teoria a partir da leitura de Marx. 

Na teoria do direito abstrato, Hegel apresenta os conceitos estruturais do 

direito civil e penal. Os conceitos fundamentais do direito civil abstrato são a pessoa, 

a propriedade e o contrato. O artigo defende a tese de que o Estado, ao reconhecer 

esses conceitos estruturantes normativos como direito estabelecido, põe a 

sociedade burguesa em ação. Em primeiro lugar, trata-se da discussão dos 

conceitos de pessoa e de propriedade; depois, a relação entre os dois conceitos; e 

enfim, considera-se a fundamentação da doutrina hegeliana do contrato e suas 

peculiaridades. Os conceitos jurídicos acima mencionados do direito civil são 

reconstruídos como momentos estruturais da vontade livre na sociedade burguesa. 

 

1 A PESSOA 

 

Hegel interpreta os princípios do direito abstrato e do sistema jurídico em geral  

                                                     
1 O presente artigo se baseia no ensaio em língua alemã de Christian Iber. Person, Eigentum und 
Vertrag – der Wille auf dem Rechtsweg in die bürgerliche Gesellschaft. In: Ensaios de Filosofia Social 
e Política: Esfera Pública, Justiça e Reconhecimento. Agemir Bavaresco, Henrique Assai, Jozivan 
Guedes (Orgs.). Porto Alegre: Editora Fi, p. 66-86. Algumas modificações e adições foram feitas. 
2  Pesquisador e Bolsista PNPD/CAPES do Programa de Pós-Graduação Filosofia 
PUCRS/Universidade livre de Berlim. E-mail: <iber_bergstedt@yahoo.de> 
3  Professor do PPG Filosofia PUCRS. https://orcid.org/0000-0002-7967-4109 - E-mail: 
<abavaresco@pucrs.br>. 
4 Este capítulo está no prelo da Revista Humanidades Valparaiso.  
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a partir do viés teórico da vontade.5 Os conceitos se desenvolvem no âmbito da 

personalidade da vontade livre racional em si e para si, que é objetivamente a vontade 

universal do Estado moderno. Hegel conceitua a pessoa jurídica abstrata como um 

momento da vontade livre que é em si e para si. No direito abstrato, a vontade 

universal do Estado garante que a vontade na sua forma elementar como vontade 

singular de um sujeito isolado, atomisticamente, mantenha a sua auto-afirmação 

enquanto liberdade abstrata no mundo (§ 34).6 

Essa derivação teórica da vontade do conceito de pessoa assim interpretado 

permite conhecer que a subsunção sob o direito abstrato transforma um sujeito 

numa pessoa que apenas diz respeito ao aspecto da universalidade abstrata da 

vontade, ou seja, não leva em conta os conteúdos e finalidades particulares da 

vontade. O conceito de pessoa denomina, em primeiro lugar, a vontade singular 

atomisticamente isolada de um sujeito em sua universalidade abstrata, pois, a 

pessoa jurídica é uma pessoa privada. Em segundo lugar, no conceito de pessoa 

reside a consciência do sujeito de si mesmo como um Eu completamente vazio, 

indeterminado, autorreferente, ao qual todos os impulsos particulares da vontade do 

sujeito estão ligados. 7  A igualdade de todos os sujeitos singulares, pensado no 

                                                     
5 Georg Wilhelm Friedrich HEGEL. Linhas Fundamentais da Filosofia do Direito ou Direito Natural e 
Ciência do Estado em Compêndio. Tradução, notas, glossário e bibliografia de Paulo Meneses, Agemir 
Bavaresco, Alfredo Moraes, Danilo Vaz, Curado R.M. Costa, Greice Ane Barbieri e Paulo Roberto 
Konzen, São Paulo: Loyola; São Leopoldo: Unisinos, 2010. Alemão: G.W.F. HEGEL. Grundlinien der 
Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse. In: Theorie-
Werkausgabe (= TW) in 20 Bänden. E. Moldenhauer, K. M. Michel (Orgs.). Bd. 7. Frankfurt am Main 
1969-1971. As citações e referências são dadas a seguir apenas com o § entre parênteses. Para 
citações de adendos e de notas manuscritas (N), TW 7 é citado com número de página. 
6  Hegel conceitua o direito como a objetivação da atividade final da vontade universal, supra-
individual, que quer a vontade livre (§§ 28, 29), através da qual a vontade livre como tal, e, com isso, 
também a vontade livre individual, ganha  um ser aí (§ 29). O conceito do direito diz: Através da 
vontade universal do Estado, a vontade (individual) deve poder querer livremente. O direito é o "ser aí 
da vontade livre" (§ 29) garantido pelo Estado. A teoria da vontade de Hegel (§§ 5-29) é caracterizada 
pela tensão entre o conceito supra-individual da vontade e a vontade individual empírica. A derivação 
do direito está situada nessa relação tensa entre as duas vontades. 
7 Contra a tentativa de Michael Quante de derivar o conceito da pessoa do conceito da vontade em 
geral (cf. idem. ‚Die Persönlichkeit des Willens‘ als Prinzip des abstrakten Rechts. Eine Analyse der 
begriffslogischen Struktur der §§ 34-40 von Hegels Grundlinien der Philosophie des Rechts. In: G.W.F. 
HEGEL. Grundlinien der Philosophie des Rechts. Ludwig Siep (Org). (Reihe: Klassiker Auslegen. Otfried 
Höffe (Org.). Bd. 9). Berlin: Akademie-Verlag, 1997, pp. 73-94) Friederike Schick afirma que a 
determinação essencial da personalidade de ser autoconsciência abstrata não coincide com o 
conceito mais amplo da autoconsciência da subjetividade prática, isto é, a personalidade do sujeito 
não pode ser derivada das determinações gerais da subjetividade humana. Ela entende que a 
determinação jurídica da vontade como pessoa conceitua a vontade como abstração do seu momento 
da particularidade. Esta determinação não é um resultado evidente da autodeterminação racional da 
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conceito de pessoa, consiste no fato de que eles têm uma tal autoconsciência 

abstrata. O conceito de pessoa expressa a inviolabilidade e a autorização do uso 

prático desse aspecto da liberdade da vontade em seu favor. 8   

A capacidade jurídica está diretamente ligada ao conceito de pessoa, que 

constitui a base da ordem jurídica, porque a autorrelacionalidade consciente do 

sujeito é a condição para atribuir-lhe imputabilidade e responsabilidade por seus 

atos (§ 36). Em sua autorrelacionalidade, o sujeito pode controlar a si mesmo e seus 

impulsos da vontade. Como pessoa, o sujeito se torna sujeito que tem capacidade 

jurídica, quer dizer, ele tem competência para deter direitos e deveres. 

O imperativo jurídico diz "seja uma pessoa e respeite os outros enquanto 

pessoas" (§ 36). O reconhecimento mútuo dos sujeitos como pessoas permite-lhes 

em geral primeiramente a serem pessoas. Enquanto a autorrelação da pessoa 

enquanto tal não é ainda uma relação jurídica, o reconhecimento mútuo das pessoas 

como livres e iguais é uma relação jurídica que, ao mesmo tempo, limita a 

inviolabilidade da vontade expressa pela pessoa. 

Isso é confirmado pela constatação de que no reconhecimento mútuo dos 

sujeitos como pessoas reside uma abstração da particularidade da vontade (§ 37). 

A particularidade da vontade não está considerada no conceito de pessoa. Não 

depende nem dos interesses particulares nem do discernimento e nem da intenção 

dos sujeitos, mas de seu comportamento jurídico em relação consigo mesmo e para 

com os outros. 

Hegel sublinha que o conteúdo do imperativo jurídico é uma proibição jurídica. 

Ao contrário do imperativo moral, não é necessário fazer pleno uso do que o direito 

permite. O imperativo jurídico, seja uma pessoa e respeite os outros enquanto 

pessoas, é, portanto, uma proibição jurídica segundo o seu conteúdo, o que significa 

                                                     
vontade, mas um imperativo imposto de fora. (cf. F. SCHICK. Der Begriff der Person in Hegels 
Rechtsphilosophie. Überlegungen zu den §§ 34-41 der „Grundlinien der Philosophie des Rechts“. In: 
Recht ohne Gerechtigkeit? Hegel und die Grundlagen des Rechtsstaates. Mirko Wichke, Andrzej 
Przylebski (Orgs.). Würzburg: Königshausen & Neumann, 2010, pp. 71).  
8 Comparada com o conceito da personalidade, a pessoa é o conceito mais pobre, o modo abstrato 
como a personalidade se relaciona consigo mesma, na qual a abundância das determinações 
concretas que ela tem em si mesma não desempenha nenhum papel (§ 35, § 37). A ambivalência do 
conceito de pessoa entre alto e baixo (§ 35 N. TW 7, p. 94) reside no fato de que, por um lado, ele é um 
momento necessário da vontade como personalidade, que deve ser juridicamente assegurada, e, por 
outro lado, nisso a vontade da personalidade em sua particularidade ainda não foi realizada. 
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que a prossecução dos interesses particulares dos sujeitos deve ter lugar sob a 

condição de " não lesar a personalidade e o que segue dela" (§ 38), à qual, além da 

integridade física, pertence também a honra. Portanto, com o estatuto da pessoa dos 

sujeitos está também excluída a violência direta entre eles, bem como a 

autoescravidão dos sujeitos. Sob as condições do direito abstrato, a dominação 

social só pode existir como objetivamente mediada. 

Em resumo, pode-se dizer que a autorreferência e a referência intersubjetiva 

são constitutivas para o conceito de pessoa jurídica.9 A pessoa é uma determinação 

social da vontade, porém, Hegel não deriva de modo social as determinações da 

pessoa e da propriedade, mas da relação com a natureza (coisas e objetos) e nega 

assim o caráter social dessas determinações, isto é, ele defende uma vontade 

solipsista. A pessoa realiza a si mesma e sua liberdade em relação à natureza 

(coisas, objetos) na forma de posse e de propriedade. Hegel desenvolve, portanto, 

posse e propriedade dentro da estrutura de uma teoria da vontade solipsista (§ 41). 

Marx assume uma posição crítica em relação a essa redução legal do conceito de 

pessoa hegeliana. Este conceito de pessoa leva à luta do interesse privado individual 

de todos contra todos, dominando assim o seu conflito contra os assuntos da 

comunidade privada. Hegel propõe a mediação dos diversos interesses egoístas 

existentes na sociedade civil burguesa por meio do contrato entre proprietários. 

Assim, cada pessoa, motivada pelo interesse privado e egoísta de autopreservação, 

luta para mediar seu interesse. 

  

2 A PROPRIEDADE 

 

Hegel distingue a propriedade da posse. A propriedade é o direito de dispor 

sobre coisas à diferença da posse como o mero ter prático de coisas. A propriedade 

não significa, portanto, apenas a relação de uma pessoa com um objeto, mas a 

relação excludente dessa pessoa da interferência de outras pessoas em relação a 

um determinado objeto, ou seja, uma relação social exclusiva. A propriedade é o 

                                                     
9  Cf. Kurt SEELMANN. Selbstwiderspruch als Grund für Rechtszwang, Fremdbestimmung von 
Lebenssinn? In: Anfang und Grenzen des Sinns. Brigitte Hilmer, Georg Lohmann, Tilo Wesche (Orgs.). 
Weilerswist 2006, pp. 250-263, esp. pp. 260-263. 



 

 

 
 

Christian Iber; Agemir Bavaresco | 63 

 

direito exclusivo de disposição de uma pessoa em relação às coisas que constituem 

a esfera exclusiva da sua liberdade (§ 45). Contudo, Hegel não mantém 

consequentemente firme essa determinação, porque ele pensa a posse e a 

propriedade como dois lados de uma relação que é para ele no seu todo uma relação 

de posse. Consequentemente, ele interpreta a propriedade como conclusão da 

tomada de posse, ou seja, ele elimina a dimensão social específica da propriedade. 

A teoria solipsista da vontade de Hegel pode ser considerada como causa dessa 

ambivalência, que nós perseguiremos a seguir.10   

Decisivo é a intelecção de Hegel que na propriedade o essencial não consiste 

no fato – tal como a posse – de ser um meio para a satisfação de necessidades, mas 

que a propriedade tem seu fim dentro de si mesmo, precisamente na exclusão de 

outras pessoas no domínio dessas coisas, portanto, nisso reside o aspecto jurídico 

da posse transformada em propriedade (§ 45 Adendo). 

Hegel afirma que a propriedade, ao contrário da posse de coisas úteis para o 

uso, é a esfera exclusiva da vontade livre indiferente à satisfação de necessidades. 

Porém, Hegel não está atento para a relação entre posse e propriedade, na medida 

em que ele pensa ambas como dois lados de uma relação que ele conceitua no seu 

todo como uma relação de posse. Por isso, ele considera necessário, na 

determinação da propriedade, tratar em pormenores a tomada de posse, o uso e a 

utilidade de uma Coisa.11 

                                                     
10 Sujeito de pessoa e propriedade é a vontade como "singularidade excludente" (§ 34, § 39). Hegel 
teria que entender essa singularidade como excludente em relação a uma outra singularidade e com 
isso como uma singularidade social. Contudo, em primeiro lugar, ele a entende como uma relação 
negativa com outra coisa (§ 13). A relação a outros sujeitos, portanto, tem – como Hegel observa ele 
mesmo – um status marginal em sua doutrina da pessoa e propriedade (§ 29 N. TW 7, p. 82s., § 38 N. 
TW 7, p. 97). Por causa do solipsismo de sua teoria da vontade, Hegel negligencia o lado de exclusão 
social da propriedade e conceitua-o unilateralmente como a realização da liberdade da pessoa a 
respeito de uma Coisa. Sobre o encobrimento da intersubjetividade na concepção da vontade de Hegel 
e suas razões cf. Michael THEUNISSEN. Die verdrängte Intersubjektivität in Hegels Philosophie des 
Rechts [A intersubjetividade reprimida na filosofia do direito de Hegel]. In: Dieter Henrich, Rolf-Peter 
Horstmann (Orgs.). Hegels Philosophie des Rechts. Die Theorie der Rechtsformen. Stuttgart 1982, pp. 
317-381, esp. pp. 329-335. Cf. também Karl Heinz ILTING. Rechtsphilosophie als Phänomenologie der 
Freiheit. In: Hegels Philosophie des Rechts. Die Theorie der Rechtsformen. Dieter Henrich, Rolf Peter 
Horstmann (Org.). Stuttgart 1982, pp. 233. 
11 Márcio Schäfer mantém firme essa ambivalência como um déficit decisivo da teoria da propriedade 
de Hegel: "Independentemente do fato de Hegel separar a determinação da propriedade da posse ou 
das necessidades, isto é, ele não determina a propriedade em relação às necessidades, ele não 
mantém consistentemente firme nessa distinção [entre posse e propriedade]” (Márcio SCHÄFER. 
Bürgerliche Gesellschaft und Staat. Zur Rekonstruktion von Marx‘ Theorie und Kritik des Staates. 
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A divisão do capítulo sobre a propriedade em posse, uso e alienação mostra a 

distinção insuficiente entre propriedade e posse, porque é feita ao longo de “suas 

determinações mais precisas na relação da vontade à Coisa” (§ 53). O déficit de 

Hegel na determinação da propriedade reside no fato de que, apesar de não 

identificar a propriedade com a posse de uma Coisa útil, que tem sua finalidade no 

seu uso, ele, todavia, afirma que a propriedade está numa relação positiva com o uso 

e a utilidade de uma Coisa. A propriedade realiza-se no uso da Coisa, portanto, é a 

esfera verdadeira da liberdade da pessoa, que lhe possibilita e permite a exercer a 

satisfação de suas necessidades.12   

Por outro lado, e em contradição com isso, experimenta-se, em primeiro lugar, 

que sem propriedade não se pode fazer uso da Coisa, portanto, essa está 

subordinada àquela (§ 59 Obs.), e, em segundo lugar, que o uso não é de modo algum 

a finalidade da propriedade e o ponto crucial da propriedade não se perde, se o 

proprietário não usa as coisas úteis que ele tem à sua disposição (§ 62). Em terceiro 

lugar, constata-se que se mesmo o proprietário não mostre interesse no uso das 

coisas, outros que poderiam fazer bom uso delas não podem usá-las (§ 62 Obs.). 

Resta, portanto, pouco da relação positiva entre propriedade e satisfação de 

necessidades. Com isto, Hegel enfatiza a diferença entre propriedade e posse, que 

ele constantemente nega. 

O item sobre a alienação13 da propriedade conduz ao contrato (§§ 65-70). 

Hegel não distingue suficientemente a propriedade da posse e, por causa disso, 

reduz a propriedade ao uso da Coisa. Cabe a pergunta como se pode ainda alienar a 

Coisa, quando ela foi consumida? Uma resposta seria que se pode consumir uma 

parte da Coisa e se pode alienar uma outra parte, isto é, pode-se ter diferentes 

relações da vontade com a Coisa. A categoria fundamental do direito abstrato é a 

                                                     
Würzburg, 2018, p. 216. Cf. também Ina Schildbach. Armut als Unrecht [Pobreza como in-justica]. 
Bielefeld 2018. p. 121) 
12 Hösle concorda com a visão de propriedade de Hegel quando ele diz: "A finalidade da propriedade 
é o uso" (cf. Vittorio HÖSLE. Moral und Politik. Grundlagen einer Politischen Ethik für das 21. 
Jahrhundert [Moralidade e Política. Fundamentos de uma Ética Política para o Século XXI]. München 
1997, p. 825). Ele ignora a separação entre o uso e a disposição peculiar dada pela propriedade 
moderna, que corresponde à duplicação de todos os bens da economia de mercado em valor de uso, 
por um lado, e valor de troca, por outro. 
13 Os termos Entäusserung e entäussern, são traduzidos por “alienação” e “alienar”. No âmbito jurídico 
ou do Direito Abstrato, significam tornar alheio, passar para outrem o domínio ou o direito de desfazer-
se, vender, alienar.  
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"possibilidade" (§ 37 Adendo, TW 7, p. 96). Porém, se a sequência das diferentes 

formas de relação da vontade em relação a uma Coisa fossem apenas uma 

sequência possível, a necessidade da alienação da propriedade reivindicada por 

Hegel não poderia ser explicada (§ 41). 

Sob a condição de que todas as Coisas se tenham tornado propriedade, a 

aquisição da propriedade não pode mais ser limitada à tomada de posse, nem a 

propriedade pode exaurir-se em relação com o uso da Coisa. Então, apenas posso 

adquirir propriedade, na medida em que eu me alieno de minha propriedade. Na 

universalização da propriedade reside a necessidade de sua alienação. 

Hegel pensa que um contrato de salário é possível, sem tornar o trabalhador 

propriedade do outro, se aquele que aliena sua força de trabalho a um outro apenas 

deixa sua força de trabalho a este último para "um uso limitado no tempo" (§ 67). O 

aspecto decisivo dessa restrição é evidenciado pelo contraste entre trabalhadores 

diaristas e escravos (§ 67 Adendo, TW 7, p. 145). Hegel entende que no trabalho 

assalariado coincidem a alienação da força do trabalho do trabalhador e a compra e 

o uso desta força pelo proprietário. Em outras palavras, a utilização da força de 

trabalho do trabalhador pelo capitalista e a alienação da força de trabalho pela sua 

venda pelo assalariado são duas faces da mesma moeda. O trabalhador recebe o 

valor da sua força de trabalho, enquanto o capitalista usa a força de trabalho. O 

conceito de propriedade que Hegel tem em vista aqui, é a relação de trabalho 

assalariado que está dada pela universalização da propriedade. Isso já antecipa o 

que Marx dirá posteriormente. 

Em resumo, a teoria da propriedade de Hegel ofusca a diferença da gênese 

histórica da propriedade pela tomada de posse e da validação jurídica da 

propriedade. Trata-se do declínio do feudalismo e da emergência da sociedade 

burguesa que se afirma em seu lugar e, do capitalismo que já se anuncia no horizonte 

histórico. O paradigma da teoria da propriedade de Hegel está baseado na 

propriedade da terra. Na modernidade a propriedade privada da terra é separada do 

seu uso econômico, constituindo-se em propriedade privada livre. Ou seja, o poder 

de dispor da propriedade privada juridicamente reconhecida de pessoas sobre a 

terra, é separada das condições econômicas particulares de seu uso. Este é o 

resultado da dissolução da ordem social feudal, na qual a propriedade da terra era o 
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centro da organização econômica, social e política da sociedade. 14 A propriedade da 

terra adquire com isso o caráter da “propriedade livre, plena” (§ 62), porque se 

estabelece um direito ao tributo (aluguel, arrendamento, etc.), para residência 

(moradia) e uso (produção de alimentos, matérias-primas, rotas de transporte). Ela 

se torna, portanto, um meio do aumento do dinheiro e uma esfera do investimento 

popular do capital.  

 

2.1 Relação entre pessoa e propriedade 

 

Hegel deriva o conceito de propriedade da relação da pessoa à natureza ou ao 

objeto externo. Assim, ele inverte a ordem lógica da propriedade e da pessoa. Hegel 

sabe que a propriedade não pode ser derivada, unicamente, da relação da vontade à 

natureza ou ao objeto externo. A finalidade da propriedade não é possuir um objeto 

para ter com ele os meios de sua autopreservação, mas a finalidade está dentro de 

si mesma (§ 45 Obs.), ou seja, com a propriedade privada toda utilidade depende da 

propriedade. Não é por causa do interesse particular em um objeto que ele é 

apropriado (= posse), mas independentemente da utilidade particular de um objeto, 

trata-se do direito soberano de disposição da vontade livre sobre um objeto (ius de 

re perfecte disponendi), que exclui outros sujeitos e, portanto, está fora do alcance 

de outros indivíduos e da esfera pública. 15 Com a instituição jurídica da propriedade, 

a equação de utilidade e propriedade torna-se universalmente válida, de tal forma 

que toda utilidade depende da propriedade adquirida. Se essa equação funciona para 

os proprietários num sentido positivo ou negativo é determinado pela extensão e 

qualidade da propriedade.    

Não é a vontade como pessoa que torna necessária a propriedade, mas, 

inversamente, a determinação específica da forma da vontade como pessoa é 

                                                     
14 A transformação da propriedade feudal em propriedade privada moderna foi associada à libertação 
dos camponeses servis e à expropriação dos camponeses que trabalhavam livremente na propriedade 
feudal, passando com isso ao surgimento do proletariado emergente. 
15 "O exterior que é o meu é aquilo em cujo uso perturbar-me seria uma lesão, embora eu não estivesse 
imediatamente na posse do mesmo (não detentor do objeto)". (Immanuel KANT. Metaphysik der Sitten 
[Metafísica dos costumes]. In: Werke in zwölf Bänden. Wilhelm Weischedel (Org.). Frankfurt am Main 
1968 Vol. VIII, I § 5, BA 62). 
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fundada na propriedade. A oposição dos interesses dos sujeitos sociais dá-se com 

a propriedade. Isso torna necessário o reconhecimento mútuo dos sujeitos como 

pessoas, que é expresso no imperativo jurídico "seja uma pessoa e respeite os outros 

enquanto pessoas" (§ 36). Esse imperativo jurídico funda-se, portanto, no conflito de 

interesses dos sujeitos como proprietários. Qual seria outra razão para impor 

respeito uns aos outros como pessoas, se não por causa dos seus interesses 

constituídos, os quais entram constantemente em confronto? Hegel afirma: 

"Propriedade: colisão, inveja, inimizade, conflito, guerras" (§ 46 N. TW 7, p. 110). O 

imperativo do reconhecimento mútuo dos sujeitos como pessoas se baseia em seu 

conflito de interesses como proprietários. Portanto, o conflito não é eliminado por 

aquele imperativo, mas apenas deslocado para uma forma civil garantida pelo 

Estado. 

No item sobre a pessoa jurídica, Hegel determinou o conceito de pessoa 

apenas em termos abstratos: pessoa é a determinação da universalidade formal da 

vontade que é livre para si de um sujeito singular isolado, que não leva em conta seus 

conteúdos e finalidades particulares (§ 35). Nesse caso, o conceito de pessoa 

expressa a sua inviolabilidade e, portanto, a autorização de ser aplicado como a 

universalidade da liberdade da vontade. 

Na teoria da propriedade a ordem correta de propriedade e pessoa agora se 

faz valer pelo fato de que Hegel aqui concretiza o esboço preliminar abstrato do 

conceito de pessoa. Apenas a partir do ser proprietário dos sujeitos se torna 

retroativamente compreensível porque a vontade aparece como a vontade de um 

singular isolado ao qual Hegel atribui o conceito de pessoa no item sobre a pessoa 

jurídica. Finalmente, as concretizações do conceito de pessoa que Hegel faz no 

capítulo sobre propriedade mostram que com o conceito de pessoa a relação de 

propriedade sobre as coisas passa para a autorrelação dos sujeitos (§§ 47, 48, 57). 

Uma pessoa é um sujeito que não pertence a mais ninguém, mas apenas a si mesmo, 

que tem uma relação de posse ou de propriedade exclusiva consigo mesmo, com seu 

corpo e com suas faculdades mentais. 

A internalização da relação de propriedade em relação às Coisas na 

autorrelação do sujeito no conceito de pessoa torna compreensível que o ser 

humano pobre e desamparado, incapaz de subsistência no sentido do direito civil 
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não pertença a ninguém além de si mesmo. O indivíduo é definido como aquilo que é 

"objetivamente" útil e utilizável em sua pessoa, isto é, sua capacidade de trabalho 

como sua propriedade. Do ponto de vista do direito de propriedade, como Hegel diz, 

de fato aparece como uma "contingência jurídica", "o quê e quanto eu possuo" (§ 49). 

Ou seja, a qualidade e a quantidade da propriedade é uma contingência jurídica. Isso 

pode prejudicar a pessoa, mas não constitui a pessoa. Na sociedade burguesa 

também a pessoa sem propriedade vale absolutamente. Também um ser humano 

desabrigado tem dignidade humana, embora seja uma pessoa apenas em abstrato. 

A pobreza pode não causar indignação na sociedade civil, porque aqui há um 

reducionismo do conceito de pessoa em sua dimensão abstrata, privada.16 

 Isso também concretiza o imperativo jurídico: os conflitos de interesses dos 

sujeitos sociais – não importa o que e quanto eles possuam como proprietários, seja 

terra, bens/ativos de capital ou trabalho – devem ser realizados com reconhecimento 

da propriedade e da pessoa. 

O princípio da propriedade pode entrar em conflito com a finalidade da 

reprodução, porque essa não é sua finalidade. Então, o Estado intervém para garantir 

a reprodução individual da pessoa. O Estado precisa resolver a contradição da 

propriedade quando a quantidade ou a qualidade da propriedade não é suficiente 

para alimentar uma pessoa; a propriedade, todavia, tem que ser artificialmente 

aumentada para que ela possa servir da reprodução da pessoa. Ao lidar com o direito 

de necessidade [Notrecht] (§ 127), Hegel coloca o direito à vida acima do direito à 

propriedade. Com a finalidade do salvar vidas, o direito de propriedade pode até ser 

violado (§ 127 Adendo, TW 7, p. 240s.). 

Em resumo, as considerações de Hegel sobre o conceito de pessoa sugerem 

que a categoria da pessoa pressupõe o conceito da propriedade como sendo a 

primeira categoria do direito civil, sem a qual o conceito jurídico da pessoa não é 

compreensível. Cabe objetar contra Hegel que o conceito de pessoa enquanto um 

princípio do direito abstrato apresenta uma determinação social da vontade. Isso 

pressupõe condições sociais determinadas que tornam essa forma social da 

                                                     
16 Hegel tematiza um conceito mais amplo de pessoa sob o título “personalidade” (cf. § 35 adendo, 
TW 7, p. 95). Porém, a personalidade concreta da vontade não pode ser desenvolvida na esfera do 
direito abstrato.  
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vontade necessária, ou seja, ser uma pessoa não é o resultado do conceito da 

vontade em geral, mas das determinações sociais da propriedade privada em um 

sistema econômico determinado. A pessoa privada é, portanto, uma forma social 

determinada da vontade em um contexto sócio-histórico no qual predomina a 

propriedade privada. O conceito de propriedade privada é uma combinação do 

conceito de pessoa com os interesses dos proprietários que serão objeto da crítica 

marxista à Filosofia do Direito de Hegel. A filosofia da consciência e a teoria do direito 

dos séculos XVIII e XIX fundamentam a propriedade privada na relação de um sujeito 

de direito com uma coisa e dessa relação deriva um direito subjetivo garantido pelo 

direito positivo. A Filosofia do Direito de Hegel ratifica essa teoria jurídica. Hegel 

parte do conceito universal de direito ao definir o direito como uma vontade livre e 

autorreflexiva (§ 4, 21, 27), que é determinada como seu “estar aí” (Dasein), ou seja, 

como sua realidade histórico-social (§ 29). Essa propriedade legal se materializa em 

uma ordem jurídica válida, cujo objetivo é garantir a manutenção e reprodução da 

propriedade privada e, portanto, garantir a acumulação privada de capital, dirá Marx. 

 

3 O CONTRATO 

 

A teoria do contrato de Hegel pode-se afirmar que está entre o que de melhor 

ele produziu ao longo de sua trajetória intelectual. O contrato é a verdade da 

propriedade, na medida em que nele se torna explícito a relação intersubjetiva que 

está implicitamente contida na propriedade como ser aí exclusivo da vontade da 

pessoa.17 No contrato, a propriedade é adquirida apenas "pela mediação de uma 

outra vontade" (§ 71). Por conseguinte, Hegel distingue entre a aquisição da 

propriedade através da tomada de posse e a aquisição da propriedade por contrato. 

Este é caracterizado pelo fato de que eu sou dependente da vontade de outros, uma 

vontade que está no objeto a ser adquirido, o qual eu não tenho, mas preciso. O objeto 

do contrato não é apenas uma Coisa, mas o correlato objetivo de uma outra vontade. 

Por conseguinte, a aquisição da propriedade por contrato apenas se realiza, se a 

outra vontade se retira do seu objeto. 

                                                     
17  Cf. Vittorio HÖSLE Hegels System. Der Idealismus der Subjektivität und das Problem der 
Intersubjektivität. Bd. 2.: Philosophie der Natur und des Geistes. Hamburg: Meiner, 1988, p. 500. 
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De acordo com Hegel, o contrato é necessário em sua razão do direito, porque 

ele é um fim em si mesmo tal como a propriedade. Nele surge uma vontade comum, 

mas não, como a consciência habitual entende, isto é, devido ao benefício mútuo dos 

participantes, mas para determinar as condições em que os contratantes transferem 

os seus bens de consumo. A pressuposição do contrato é que pertence às partes do 

contrato algo que a outra parte não tem, mas que ela necessita. Portanto, elas têm 

que concordar com os termos e condições de como elas podem acessar, 

reciprocamente, a propriedade da outra parte. Os proprietários dependem ao mesmo 

tempo uns dos outros, por isso eles concordam no contrato sobre o que eles têm de 

alienar da sua propriedade para obter a propriedade do outro. 

Com isso, Hegel transforma o reconhecimento dos contratantes como 

pessoas e proprietários, que se torna necessário devido à sua dependência fundada 

pela exclusão mútua, em uma Coisa positiva e o [o reconhecimento] interpreta como 

um momento decisivo da universalização da vontade subjetiva (§ 71 Adendo, TW 7, 

p. 155). 

Na fundação de sua teoria do contrato, Hegel conceitua o contrato como uma 

contradição enquanto processo de mediação. Trata-se de uma contradição, porque 

no contrato "eu sou e permaneço proprietário “que exclui e na identidade com outras 

vontades ao mesmo tempo "eu cesso de ser proprietário" (§ 72), porque eu me 

desfaço da minha Coisa. Como posso ser e permanecer um proprietário, na medida 

em que eu cesso de ser um proprietário? A questão é como mediar essa contradição. 

Hegel interpreta a contradição discutida do contrato como auto-

exteriorização da vontade do proprietário, que tem o "caráter de uma alteração 

[Veranderung: tornar-se outro]".18 A base comum ou a identidade das vontades no 

contrato não é apenas uma objetivação da possessividade [Meinigkeit] exclusiva de 

minha vontade em uma Coisa como na propriedade, mas uma auto-exteriorizacão 

da minha vontade exclusiva de ser proprietário necessário sob as condições da 

universalização da propriedade. Essa é uma auto-exteriorizacão que altera meu 

status de ser proprietário, porque com isso me associo à comunidade de 

proprietários que trocam propriedade enquanto um entre outros. O contrato constitui 

                                                     
18 Cf. Michael THEUNISSEN. Die verdrängte Intersubjektivität in Hegels Philosophie des Rechts [A 
intersubjetividade reprimida na filosofia do direito de Hegel], 1982, p. 362. 
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com isso a "unidade" (§ 73) de vontades de proprietários que se excluem 

reciprocamente, na qual elas renunciam sua vontade de proprietários excludente e, 

ao mesmo tempo, retém a vontade de proprietários.  

A contradição da relação contratual encontra sua forma progressiva na 

mediação de que todos permanecem proprietários, deixando de ser proprietários e 

ao mesmo tempo tornando-se proprietários (cf. § 74). No contrato todos se tornam 

proprietários, desfazendo-se da Coisa particular, recuperando o universal dessa 

Coisa: o seu valor (cf. § 77). 

Embora o contrato seja de importância decisiva na gênese da universalidade 

objetiva da vontade do Estado, ele apresenta um déficit: porque as vontades 

contratantes se comportam entre si como pessoas privadas, o contrato se baseia, 

em primeiro lugar, na arbitrariedade das partes contratantes, em segundo lugar, a 

identidade realizada é apenas uma base comum produzida pelas partes 

contratantes, não uma universalidade que antecede à vontade singular, e, em terceiro 

lugar, a mediação ocorre apenas numa "Coisa singular exterior" (§ 75). 19 

Por essas razões, casamento e Estado, de acordo com Hegel, não podem ser 

conceituados em termos da teoria do contrato (§ 75 Obs.). Hegel visa desenvolver a 

'identidade que é em si' (§ 81) do Estado que está pressuposta no contrato. Ela está 

desenvolvida no Estado como a universalidade objetiva da vontade. Porque a base 

comum no contrato pressupõe a identidade da vontade universal do Estado, ele não 

pode ser fundamentado no contrato. Estaríamos entrando no círculo vicioso de 

pressupor o Estado no contrato, se o Estado devesse surgir através do contrato. Em 

outras palavras, o argumento é o seguinte: (i) O Estado deve surgir através do 

contrato. (ii) O Estado, porém, é a instância que garante o contrato. (iii) Portanto, o 

Estado não pode depender do contrato. Na explicação do Estado através do contrato 

há um círculo vicioso porque o Estado não pode ser explicado pelo contrato, uma vez 

que o Estado está pressuposto no contrato. Ou seja, a explicação já deve fazer uso 

daquilo que deve ser explicado. 

                                                     
19 Ina SCHILDBACH sublinha que o contrato apresenta a "constituição de uma conexão social" (p. 124) 
de proprietários mutuamente excludentes "que carecem de universalidade efetiva" (p. 126). Idem. 
Armut als Unrecht [Pobreza como in-justiça]. Bielefeld: transcript Verlag, 2018. 
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O fato de que o contrato pressupõe o poder coercitivo do Estado, mostra-se 

na transição para a in-lícito [Unrecht]. Uma vez que as partes contratantes apenas 

se combinam de forma seletiva para formar uma vontade comum, continuam a ser 

vontades particulares que podem, por conseguinte, colocar-se contra sua vontade 

comum e contra o que é "direito em si" (§ 81), ou seja, contra a ordem jurídica estatal 

legítima em geral. 

A razão pela qual o contrato é celebrado, o interesse particular na propriedade 

da outra parte, é também a razão pela qual as partes não querem necessariamente 

executar o contrato. Por conseguinte, não reside na forma do poder dos participantes 

garantir sua base comum, mas porque eles devem firmar à sua interdependência. 

Uma vez que a possibilidade de sua violação é inerente ao próprio contrato, as partes 

contratantes são dependentes de um poder soberano sobre elas que faz valer sua 

vontade contratual comum. 

Os teóricos do Estado da Modernidade enfrentam o problema de assumir, por 

um lado, que os indivíduos são livres para agir arbitrariamente e, por outro, de pensar 

essa liberdade juntamente com uma autoridade estatal que pode garantir a 

coexistência dos indivíduos livres por direito e lei. Hegel rejeita as tentativas teóricas 

do contrato para resolver esse problema. A solução de Hobbes é um Estado que, 

enquanto força coercitiva soberana, restringe externamente a liberdade dos 

indivíduos, mas não exige mais da razão dos indivíduos do que o reconhecimento da 

necessidade dessa restrição para a manutenção da paz. Isso contrasta com a 

solução de Rousseau de pensar o poder do Estado como volonté générale e de formar 

a vontade particular a essa vontade universal. Hegel simpatiza com a solução de 

Rousseau, mas ele, todavia, rejeita-a, porque aqui a vontade universal surge da 

vontade particular de modo teórico do contrato e permanece dependente dela (§ 258 

Obs.). 

A estratégia de Hegel é elevar a vontade individual à vontade universal através 

do processo educativo de tal forma que o direito e o Estado, por assim dizer, 

despojam seus aspectos violentos. O direito abstrato ainda é direito coercivo (§ 94). 

Contudo, já com a transição do direito abstrato para a moralidade, o acento passa da 

sanção externa para a constituição moral da vontade universal (§ 103). Finalmente, 

no conceito de Estado de Hegel é a moralidade dos cidadãos, que se tornou um 
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costume praticado, que mantém o Estado junto e enche-o com espírito ético, de 

forma que o poder da disposição de ânimo cívico, que se torna um hábito (§ 268 

Adendo), substitui a autoridade do Estado. Com efeito, é irrefutável que os cidadãos 

mantêm e consolidam a ordem cívica com suas disposições de ânimo. Porém, estão 

juntos a moralidade cívica e o poder exteriormente obrigatório do Estado. Hegel 

pensa um Estado ideal em que a violência não precisa se impor por si mesma, na 

medida em que o Estado vive da disposição de espírito ético de seus cidadãos, isto 

é, uma boa disposição de espírito ético dos cidadãos torna supérfluo a violência do 

Estado. Isso depende de uma boa formação ou educação dos cidadãos, porém, esse 

ideal não se efetiva porque o Estado não consegue garantir a resolução das 

contradições da sociedade civil burguesa.  

A crítica marxista do direito em geral, e do conceito de contrato em particular, 

é encontrada em O capital. No início do capítulo 2, O Processo de Troca, do Livro I, 

Marx afirma: “Essa relação jurídica, cuja forma é o contrato, legalmente desenvolvido 

ou não, é uma relação volitiva, na qual se reflete a relação econômica. O conteúdo 

dessa relação jurídica ou volitiva é dado pela própria relação econômica” (MARX, 

2013, pp. 159-160). A relativa autonomia das vontades contratantes durante a troca 

contratual - debate sobre preços, meios de pagamento etc. - é mera aparência de 

que se movem e dominam o circuito mercantil, quando, de fato, são movidas por ele.  

 

3.1 Particularidades da teoria do contrato de Hegel 

 

Hegel divide os contratos em contratos formais e reais, quer dizer, em 

contratos de doação e contratos de troca (§ 76). 20  Os contratos de doação são 

deficitários em comparação com os contratos de troca, porque apenas esses últimos 

implicam uma transferência recíproca de propriedade, ao passo que os contratos de 

doação são transferências unilaterais de propriedade. Os contratos de doação 

incluem o empréstimo de Coisas, empréstimos sem juros e custódia gratuita 

(depositum). Aos contratos de troca pertencem além da troca própria os contratos 

de compra, aluguel, salário, serviço e trabalho, bem como a ordem de mandato. 

                                                     
20 Na sua classificação dos contratos Hegel se orienta pela classificação de Kant dos contratos. In: 
Metaphysik der Sitten [Metafísica dos constumes]. idem I § 31, AB 118s. 
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Há também um terceiro grupo, a "consolidação de um contrato (cautio) por 

penhora" (§ 80). Aqui é dada uma garantia a um contratante, que atua em primeiro 

lugar, contra a falha da prestação contratual do outro contratante na forma de um 

crédito. No direito civil alemão, esses contratos distinguem-se dos contratos reais 

como contratos obrigatórios ou contratos-promessa dos contratos do direito das 

coisas [dingrechtliche Verträge]. 

A preferência de Hegel por contratos reais leva-o a defender o laesio enormis 

[violação excessiva de contrato] como juridicamente racional (§ 77). Uma vez que é 

constitutivo para o contrato real que eu continue a ser o proprietário tal como deixe 

de ser um proprietário, tem que, de acordo com Hegel, ser preservada a equivalência 

do valor das Coisas trocadas. Com sua consideração Hegel restringe uma autonomia 

privada compreendida puramente formal e pleiteia por uma justiça contratual 

material. 

Ao mesmo tempo, com o recurso a essa determinação jurídico-romana e 

medieval Hegel contradiz ao seu próprio modelo contratual, que parte do acordo de 

duas vontades, enquanto a doutrina do laesio enormis, com a qual as transações 

usurárias deveriam ser impedidas, pressupõe uma terceira instância, a equivalência 

de valor dos serviços, de modo que não só deve ser assegurado formalmente o 

acordo contratual, mas também a base de valor material do contrato. Decorre dessa 

particularidade que para Hegel apenas pode haver contratos de dívida limitados, 

assim chamados contratos obrigatórios, o que se tornou obsoleto com a 

substituição da usura pelo crédito como meio do capital industrial e comercial. 

A modernidade da teoria do contrato de Hegel se mostra no fato que, para 

Hegel, a alternância da propriedade já ocorre com o acordo contratual, portanto, com 

a conclusão do contrato, não só com o desempenho da execução do contrato, que 

ele conceitua como mera alternância da posse (§ 78). Ele confirma esse ponto de 

vista recorrendo ao instituto jurídico romano da estipulação, no qual a expressão 

contratual da vontade é feita com explicitação formal (§ 79). Com o princípio que a 

transferência de propriedade não acontece primeiramente com a transferência de 

posse, Hegel segue o Código Civil. 
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Com essa visão da validade jurídica do contrato, Hegel opõe-se à fundação do 

contrato na "mera promessa" (§ 79 Obs.).21 Hegel fundamenta sua visão com uma 

crítica a Fichte, para quem a obrigatoriedade apenas começa com o começo da 

execução do contrato pela outra parte para mim, porque nunca pode ser descartado 

que o outro não é sério, pelo qual a obrigatoriedade da execução é mais da natureza 

moral do que da natureza jurídica (idem).22 De acordo com Hegel, a visão de Fichte 

pressupõe uma desconfiança geral e elimina de fato a obrigatoriedade jurídica do 

contrato, porque com uma execução passo a passo "o elemento jurídico do contrato 

seria colocado na má infinitude, no processo ao infinito " (§ 79 Obs.). 

Por trás da crítica de Hegel a Fichte está sua crítica ao dever ser sem 

objetividade, que permanece na interioridade moral. A transferência de propriedade 

é um dever ser que ainda não foi resgatado. Hegel, pelo contrário, afirma que com a 

transferência de propriedade na formalização do contrato é fundamentada uma 

obrigatoriedade jurídica para a execução real. A transferência de posse está 

juridicamente vinculada à transferência de propriedade e não o inverso. No direito 

civil alemão, isso corresponde ao princípio da abstração, à distinção entre negócio 

da obrigação e operação de venda [Verfügungsgeschäft]. 

É interessante notar que em sua teoria do contrato Hegel contradiz o seu 

próprio conceito de propriedade, de acordo com o qual a propriedade é ligada à posse 

e ao uso da Coisa, de forma que se poderia ter esperado que para ele a propriedade 

apenas passa com a transferência de posse. Mas a visão teórica de contrato de 

Hegel mostra-se nesse ponto, no qual ela contradiz o seu próprio conceito de 

propriedade, como mais moderna. A autoridade do Estado assegura que o direito 

jurídico à execução do contrato não se limite ao mero dever ser (intenção), mas seja 

complementado pela execução efetiva do contrato, isto é, os contratos podem ser 

efetivados em tribunais segundo procedimentos específicos. 

Com sua crítica da fundação do contrato na promessa e seu recurso à 

estipulação, Hegel rejeita a juridicidade de contratos informais evidentemente por 

                                                     
21 Cf. Adolf REINBACH. Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechts. [Os alicerces a priori do 
direito civil] In: Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung 1 (1913), p. 685-847. 
22  Cf. Johann Gottlieb FICHTE. Beiträge zur Berichtigung der Urtheile des Publicums über die 
französische Revolution [Contribuições para a correção das opiniões públicas sobre a Revolução 
Francesa] (1793). In: Fichtes Werke Bd. VI. Immanuel Hermann Fichte (Org). Berlin 1971, p. 111s. 
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causa de suas consequências incalculáveis, portanto, por razões da segurança 

jurídica (§ 79 N. TW 7, p. 164s.). Contrário à cultura jurídica praticada na sociedade 

burguesa em desenvolvimento, Hegel defende um formalismo jurídico romano. Carl 

Friedrich von Savigny mostra na estipulação, que na antiguidade era uma norma 

jurídica estritamente formalizada, que na Europa Central desde a Idade Média ela se 

transformou em um contrato informal, que se tornou acionável.23 O contrato sem 

forma e acionável também prevaleceu no Código Civil alemão desde 1891. A falta de 

forma, a liberdade e a juridicidade do contrato também se tornaram uma importante 

instituição jurídica da economia de mercado em desenvolvimento no Código 

Napoleão (1804).24  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se concluir que nos conceitos da propriedade, da pessoa e do contrato 

fica demonstrado que a vontade constituída na sociedade burguesa segue um trajeto 

que é marcado pelos princípios do direito abstrato. Hegel volta-se contra as opiniões 

do senso comum que pretendem encontrar nos conceitos de pessoa, propriedade e 

contrato algo que seja útil para seu bem-estar imediato. Ao contrário, ser uma 

pessoa não tem nenhuma implicação com as necessidades ou desejos particulares 

do sujeito, mas apenas com o fato de que a vontade, em sua universalidade, é 

abstratamente válida para si; a diferença entre posse e propriedade mostra que a 

propriedade não é um meio de satisfazer necessidades, mas o direito de disposição 

sobre coisas que excluem outros sujeitos; o contrato não é um instrumento para 

produzir benefício mútuo ou comum, mas o meio para manter a contradição da 

propriedade quando o outro me é útil, lançando assim uma ponte sobre a oposição 

dos interesses.  

Hegel considera esses conceitos do direito abstrato como algo racional, 

porém, a afirmação de que uma Coisa é racional, não pode implicar que ela esteja 

sistematicamente numa relação negativa com o benefício de alguém. Essa 

                                                     
23 Cf. Carl Friedrich VON SAVIGNY. Das Obligationsrecht als Theil des heutigen Römischen Rechts. Bd. 
2. [O direito das obrigações como parte do direito romano contemporâneo. Vol. 2]. Berlin 1853, p. 240. 
24  Cf. Gerald HARTUNG. Vertrag II. In: Karlfried Gründer, Gottfried Gabriel (Orgs.). Historisches 
Wörterbuch der Philosophie. Bd. 14. Berlin 2001, pp. 965-975, esp. p. 974. 
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afirmação contém, a nosso ver, portanto, uma falha teórica. A justificação dos 

conceitos de pessoa, propriedade e contrato como racionais ocorre através da sua 

derivação do conceito da vontade livre. Eles são apresentados como realizações da 

vontade livre, portanto, eles correspondem à vontade livre. Mas a transição da 

vontade livre para a pessoa, propriedade e contrato fornece apenas a prova 

contraditória que a vontade livre se realiza na sua limitação pelo direito. Essa 

contradição tem seu fundamento no fato de que Hegel não analisa suficientemente 

esses conceitos jurídicos na sua determinação enquanto forma social. Ser uma 

pessoa privada, ser um proprietário e realizar contratos são determinações sociais 

da vontade e não podem ser derivadas da própria vontade livre. Essa deficiência da 

derivação é particularmente evidente na relação entre pessoa e propriedade. Porque 

a determinação do sujeito como pessoa pressupõe a propriedade, isto é, o meio da 

negação recíproca da existência dos sujeitos, a derivação da propriedade a partir da 

pessoa é errada. Não é a pessoa, mas a propriedade que é a primeira categoria do 

direito abstrato. Isso mostra que propriedade, pessoa e contrato não correspondem 

à vontade livre em si e para si, mas às relações sociais em que a vontade é ativa. O 

núcleo racional da derivação de Hegel dos conceitos do direito abstrato da vontade 

livre é que eles não são apenas factualmente reconhecidos pelos sujeitos da 

sociedade burguesa, mas também são considerados dignos de reconhecimento 

porque correspondem à vontade dos sujeitos quererem alcançar êxito dentro da 

sociedade burguesa  

A teoria hegeliana dos conceitos jurídicos de pessoa, propriedade e contrato 

enquanto constitutivos do direito moderno e estruturantes da sociedade burguesa é 

uma justificação jusfilosófica do sistema jurídico moderno. Na sociedade burguesa, 

a vontade apenas existe como proprietário, pessoa e parte contratante. Com a ajuda 

desses conceitos, a vontade é silogizada com a sociedade burguesa pelo Estado. 

Sim, deve ser dito: com a ajuda desses conceitos, o Estado põe, em primeiro lugar, a 

sociedade burguesa em ação, e inversamente, essa o torna necessário como Estado 

moderno. Assim, já no começo da Filosofia do Direito de Hegel mostra-se que a 

sociedade burguesa se realiza por sua formação jurídica e, portanto, não poderia ter 

existido sem o Estado. O Estado e a sociedade burguesa pressupõem-se 

reciprocamente, ou seja, ambos pertencem necessariamente um ao outro e apenas 
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juntos formam um todo. Uma das elaborações mais importantes de Hegel é que a 

sociedade burguesa não é um todo que se reproduz a si mesmo, mas ela precisa do 

Estado para seu funcionamento. Com os conceitos do direito, o Estado não apenas 

põe a sociedade burguesa em ação, mas essa também não tem subsistência sem a 

intervenção do Estado nela. 

Queremos concluir a nossa investigação com uma observação metodológica. 

Hegel na Filosofia do Direito apresenta o desenvolvimento conceitual do Direito e não 

o desenvolvimento histórico da sociedade jurídica. Hegel aplica o mesmo método 

como na Lógica, em que ele faz uma leitura especulativa das formas do ser e do 

pensar, na medida em que o conceito “cria” as categorias lógicas. Assim como Hegel 

na Lógica defende uma metafísica do automovimento performativo do conceito, 

também na Filosofia do Direito ele sustenta uma metafísica do desenvolvimento da 

vontade livre. Assim como na Lógica o conceito que é em si e para si é o princípio do 

desenvolvimento lógico das categorias do ser e do pensar, também na Filosofia do 

Direito a vontade que é em si e para si livre é o princípio da derivação das categorias 

jusfilosóficas do direito abstrato através da moralidade à eticidade e ao Estado. Na 

Lógica, o conceito que é em si, é o princípio das categorias do ser, o conceito que é 

para si é o princípio das determinações da reflexão da essência, e o conceito que é 

em si e para si é o princípio das categorias lógicas do conceito da subjetividade 

pensante e da objetividade mundial.25 Na Filosofia do Direito, a vontade que é em si 

livre é o princípio do direito abstrato (pessoa, propriedade, contrato), a vontade que é 

para si livre é o princípio da moralidade, e a vontade que é em si e para si livre é o 

princípio da eticidade e do Estado. Assim como Hegel na Lógica faz do conceito a 

forma do pensar que averigua a identidade específica da Coisa em um princípio 

metafísico da dedução da lógica, também na Filosofia do Direito ele transforma a 

liberdade como forma universal da vontade em uma metafísica da vontade 

subjacente ao sistema do direito:  

 

Cada  degrau  ou  estágio  do  desenvolvimento  da  ideia  de  liberdade tem o seu  

                                                     
25 Cf. Introdução. Divisão geral da lógica. In: Hegel, G.W.F. Ciência da Lógica. 1. A Doutrina do Ser. 
Tradutores: Christian G. Iber, Marloren L. Miranda e Federico Orsini. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 
2016, pp. 62-67. 
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direito próprio, porque ele é o ser aí da liberdade numa de suas determinações 

próprias. Quando se fala da oposição da moralidade, da eticidade com o direito, 

entende-se por direito somente o primeiro, o direito formal da personalidade 

abstrata. A moralidade, a eticidade, o interesse do Estado, cada um é um direito 

próprio, porque cada uma dessas figuras é uma determinação e um ser aí da 

liberdade (§ 30 Obs.).  

 

A partir da vontade que é em si e para si livre no § 27, segundo o qual esse “é, 

em princípio, a vontade livre que quer a vontade livre"26, Hegel faz a transição para o 

direito no § 29, segundo o qual o "direito" é o "ser aí da vontade livre". A vontade livre, 

que tem como objeto a própria vontade livre, é a instância que dá à vontade livre a 

licença do seu ser aí. Racionalmente considerada, essa instância é o Estado 

moderno, que garante à vontade livre a esfera do direito ou as esferas diversas do 

direito dentro das quais à vontade livre é permitido querer. Hegel, no entanto, 

compreende esse estado de coisas de tal forma que ele transforma a vontade livre 

que é em si e para si livre num princípio metafísico da derivação das formas do 

direito, do qual o Estado apenas no final emerge como resultado. A transição da 

vontade para o direito não resulta do conceito da vontade, mas pressupõe relações 

sociais nas quais a vontade está constantemente em perigo de ser negada, ou seja, 

depende de uma instância que lhe dá a licença para querer.  

Resumindo, a vontade moderna constituída pelo direito não é compreendida 

por Hegel como um produto da organização histórico-econômica de certas relações 

sociais pelo Estado, ao contrário, é como se a vontade livre se desse a si – nas várias 

instituições jurídicas, nas relações morais e ético-estatais – um ser aí que 

correspondesse ao seu conceito e fosse, portanto, racional. A verdade é que a 

vontade moderna é constituída pelo direito abstrato, pelas relações morais e pelas 

instituições ético-estatais, que Hegel também traz à tona. De fato, o que ocorre na 

Filosofia do Direito de Hegel é a realização de uma unidade contraditória da 

explicação científica dos conceitos jurídicos, morais e ético-estatais que formam a 

                                                     
26 No § 27 Hegel conceitua a vontade livre  com o título da “ideia da vontade” como unidade do 
conceito e da realidade da vontade, da vontade livre em si e da vontade livre para si.  
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vontade e sua respectiva legitimação como se fossem racionais, porque todos são 

apresentados como produtos derivados da vontade que é em si e para si livre.   

Em outras palavras o déficit teórico de Hegel na Filosofia do Direito em geral 

é que os conceitos jurídicos correspondem à vontade abstrata: A propriedade e a 

pessoa tornam a vontade uma vontade abstrata. Hegel afirma que os conceitos 

jurídicos são produtos da vontade livre que é em si e para si. O mesmo repete-se, 

hoje, quando se afirma que o Estado e a sociedade correspondem à essência do ser 

humano como se eles fossem uma emanação da sua essência. Assim faz Hegel em 

sua descrição jusfilosófica, isto é, o sistema jurídico do Estado moderno é produto 

do desenvolvimento da vontade livre no sentido metafísico especulativo. A verdade 

é que a vontade moderna é constituída pelo direito abstrato, e pelas relações morais 

e as instituições ético-estatais, ou seja, a propriedade e a pessoa constituem a 

determinação social da vontade moderna. A apresentação legitimadora de Hegel 

confirma que a pessoa e a propriedade são produtos da vontade que é em si para si 

livre. 

Nossa pesquisa permite uma dupla abertura: reincorporar na crítica marxista 

do direito a preocupação e os debates relacionados à dialética marxista em diálogo 

com o método dialético de Hegel. No Capital há a apresentação das formas do direito 

e da propriedade privada como elementos constitutivos do movimento de produção, 

circulação e acumulação de capital. Portanto, a contribuição que a crítica marxista 

do direito tem a oferecer precisa ser combinada com a crítica do capital. A tarefa é 

desafiadora e nossa pesquisa faz parte desse viés crítico. 
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4. LINGUAGEM E SENTIDO DA CIDADANIA NA FILOSOFIA DO DIREITO HEGELIANA1 

 

https://doi.org/10.36592/9786581110321-04  

 

Danilo Vaz-Curado. R. M. Costa2 

 

O objeto da presente reflexão possui como núcleo chave duas ambientes 

conceituais: Filosofia do Direito de Hegel, conhecido obra do filósofo alemão, e 

cidadania, condição de todo aquele que é cidadão, compreendido este como o 

membro de uma determinada coletividade política capaz de exercitar de modo direito 

ou indireto, direitos e deveres, sejam públicos ou privados. Tais núcleos conceituais 

são unidos pelos operadores linguagem e sentido. 

 O objetivo do presente trabalho é demonstrar como na Filosofia do Direito de 

Hegel desenvolve-se um conceito de Cidadania, que em seu sentido e linguagem 

ainda se demonstram atual, o que de modo algum significa diretamente aplicável, 

para a compreensão do próprio modo no qual atualmente encontra-se a ideia de 

cidadania, ao mesmo tempo, se entende que alguns ou muitos dos pressupostos 

assumidos por Hegel estão na base da atual compreensão de cidadania, 

especialmente sua linguagem e seus sentidos hodiernos. 

Por fim, espera-se contribuir para uma melhor construção do conceito de 

Cidadania, ad intra à reflexão hegeliana, explicitando ponto tão pouco visitado na 

Hegel-Forschung, e ad extra, no sentido da contribuição das reflexões sobre a 

cidadania para além do hegelianismo, na medida em que se assume um determinado 

valor de universalidade na reflexão filosófica. 

Para a consecução do objetivo traçado é mister a compreensão do locus 

linguístico conceitual – o Espírito Objetivo - no qual se desenvolve a reflexão 

hegeliana referente à cidadania. Pediremos a vênia ao leitor para o corte 

                                                     
1 O presente texto é uma versão re-elaborada do texto Hegel and Citizenship: Notes for the Explicitness 
of a Concept, International Journal of Philosophy. Vol. 4, No. 4, 2016, pp. 18-23. doi: 
10.11648/j.ijp.20160404.11. 
2  Professor do PPGFIL da Universidade Católica de Pernambuco/Brasil, Doutor em Filosofia pela 
UFRGS. E-mail: danilo@unicap.br. A presente pesquisa contou com o suporte financeiro da Fundação 
de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco/FACEPE, através do processo APQ-
0132-7.01/14. 
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metodológico que faremos, pois, renunciaremos de partida a elaborar nossa reflexão 

sobre a Enciclopédia das Ciências Filosóficas, tomo III sobre o Espírito, e as 

Vorlesungen über Geschichte [Lições sobre a Filosofia da História], locais, 

aparentemente mais apropriados para a reflexão acerca do tema cidadania, e nos 

limitaremos à Filosofia do Direito de 1821, tal como anunciado no introito do presente 

texto. 

 Deste modo, o presente trabalho dividir-se-à em dois momentos: (i) 

determinação do objeto e objetivo da Filosofia do Direito, como espaço narrativo 

propiciador das condições posteriores de compreensão da linguagem e do sentido 

do conceito de (ii) cidadania, tal como desenvolvida por Hegel. 

 

1 A Filosofia do Direito de Hegel 

 

 Hegel afirma que a tarefa da Filosofia é traduzir o tempo em conceitos ou dito 

de outro modo explicitar linguisticamente o sentido explicitador de uma época. 

Dentro da estruturação do sistema hegeliano exposto na Enciclopédia, este divide-

se de modo sistemático em três grandes grupos expressivos: a Lógica, a Natureza e 

o Espírito. A proposta hegeliana de tradução de seu tempo em conceitos atinge o 

cume de sua reflexão na tematização acerca do conceito de Espírito, mais 

precisamente no Espírito Absoluto. 

Pode-se afirmar que, o Absoluto enquanto Espírito possui três modos de 

existência e três modos de conhecimento. Enquanto Espírito, o absoluto, existe ou se 

constituir como doador de sentido enquanto subjetividade na seção Espírito 

subjetivo; como subjetividade em mediação com as instituições enquanto 

objetivações de sua vontade livre no Espírito Objetivo, e enquanto auto-exposição 

filosófica do pensamento que se pensa no Espírito Absoluto. 

 Todavia, se a economia do sistema possui três grandes formas da existência 

se fazer efetiva, ao mesmo tempo possui reciprocamente três modos ou linguagens 

desta mesma efetividade se dar a conhecer 3 , de modo que; enquanto Espírito, o 

Absoluto  se  apreende  pela  intuição  na  arte,  se  expressa  na  representação  pela 

                                                     
3 Aqui o leitor deve ter bastante atenção aqui no constante jogo de elevações e suprassunções.  
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Religião e se conhece pela ciência na Filosofia.  

 Assim, a Filosofia do Direito de Hegel ocupa, na Enciclopédia, logo, no sistema 

hegeliano o lugar equivalente ao Espírito Objetivo, ou seja, o momento de mediação 

entre a subjetividade compreendida em si mesma [Espírito subjetivo], e o Espírito 

Absoluto. Nesta perspectiva, a Filosofia do Direito tem, por assim dizer, a função de 

desenvolver o a linguagem e o sentido do pensamento ético, social e político, ou seja, 

os modos de mediação das vontades livres dentro das instituições. Tal lugar central 

da Filosofia do Direito conduziu Hegel a tematiza-la de forma única no conjunto de 

sua obra publicada em vida. 

Tal caráter inédito da Filosofia do Direito na exegese hegeliana não se deve 

apenas pela amplitude dos temas que ela se propõe a tratar, como: o direito abstrato, 

a moralidade, a eticidade, a vontade livre, o Estado etc., mas ante ao fato de que é 

apenas a Filosofia do Direito, enquanto exposição do Espírito Objetivo, que foi 

desenvolvida em sua inteireza de modo mais exaustivo fora e independente da 

Enciclopédia das Ciências Filosóficas. 

Hegel na própria Enciclopédia adverte que não se estenderá muito no 

tratamento destes temas atinentes ao Espírito Objetivo, pois já os houvera feito de 

modo satisfatório em sua Filosofia do Direito 4 , pensa-se, portanto, plenamente 

justificável a escolha da Filosofia do Direito de 1821 para a tematização da cidadania 

a partir do referencial hegeliano; primeiro por ser no Espírito Objetivo onde a 

cidadania se faz explicitar de modo mais pungente e, segundo, porque mesmo 

havendo outros ‘locais’ para esta clarificação conceitual, Hegel não os considerou 

suficientemente desenvolvidos.  

Dentro desta especificação espacial e temática da Filosofia do Direito dentro 

do contexto geral do sistema hegeliano, e ainda exterior à reflexão, passa-se, então, 

ao objeto e o objetivo da Filosofia do Direito de Hegel em 1821, dentro da qual se 

desenvolve a cidadania na compreensão hegeliana. 

Hegel nos diz que “A ciência filosófica do direito tem por objeto a ideia do 

direito, o conceito do direito e sua efetivação”5. Logo, se depreende que o tema de 

análise e desvelamento filosófico da obra é o Direito, compreendido este não como 

                                                     
4 Cf., Hegel, Enciclopédia das Ciências Filosóficas, § 487. 
5 Hegel, Filosofia do Direito, § 1. 
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um mero dever-ser e, ou conjunto positivo de leis que se aplicam num dado tempo e 

espaço, mas, desde uma perspectiva filosófica, como Ideia que se desenvolve e 

exterioriza-se no processo mesmo de sua efetivação.  

O uso dos termos nesta passagem citada de Hegel não deixa margens de 

dúvidas de que o objeto da obra é o direito enquanto reino de efetivação da vontade 

livre, pois fala-se do conceito de direito e sua efetivação desde uma apreensão 

filosófica do direito. 

Para fins de compreensão do sentido do que está em jogo, vontade livre é 

aquela que tem apenas a si própria (a vontade, não esta ou aquela vontade) como 

pressuposto. Hegel textualmente aduz que 

 

O terreno do direito é, em geral, o espiritual, e seu lugar e seu ponto de partida 

mais precisos são a vontade, que é livre, de modo que a liberdade constitui sua 

substância e sua determinação e que o sistema do direito é o reino da liberdade 

efetivada, o mundo do espírito produzido a partir dele mesmo, enquanto uma 

segunda natureza.6 

 

Hegel não se preocupa com um específico ou empírico sistema de direitos em 

particular, mas com a ideia de direito, ou seja, o reino da liberdade realizada, a 

vontade que se exterioriza e constitui o solo próprio da humanidade como um espaço 

de razões enquanto mundo determinado pela vontade livre.  

Esta conexão entre direito e vontade é explicitada por Hegel no § 29 da FD ao 

afirmar que “De modo geral, que um ser-aí seja o ser-aí da vontade livre, isso é o 

direito. – Ele é, por isso, de modo geral, a liberdade enquanto ideia.”7Para Hegel o 

direito é o Dasein – o ser-aí – da vontade livre, sua forma objetiva/subjetiva e 

subjetiva/objetiva. 

Enquanto estruturada num espaço de determinações mediatizadas da 

vontade, o mundo do direito apreende a vontade não pela mera causalidade, própria 

às ciências naturais, mas pela causalidade das conexões lógico-volitivas da vontade 

que se exterioriza, ou seja, por razões, numa espécie de causalidade da  liberdade,  se 

                                                     
6 Hegel, Filosofia do Direito, § 4. 
7 Hegel, Filosofia do Direito, § 29. 
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Hegel fosse lido em chave kantiana.  

Neste ponto, demarca-se uma clara ruptura de Hegel com pensadores que ora 

naturalizam o fenômeno jurídico como sendo algo meramente natural, ou, ora o 

compreendem de forma hipotética, como um mero postulado da razão. Em Hegel, o 

Direito e a sua efetivação têm a pretensão de estabelecer um marco de compreensão 

do fenômeno jurídico não redutível à lei, nem meramente disperso na contingência 

histórica.  

O direito pretende ser compreendido numa perspectiva especulativa, que nem 

se reduz a um normativismo, a um decisionismo, ou a um descritivismo hipotético; 

daí que a finalidade da Filosofia do Direito é ao mesmo tempo explicitar o ser-aí da 

vontade livre, suas instituições e o modo como a objetividade das instituições se 

efetivam na história através da vontade livre, ou seja, o Direito.  

Neste sentido, pode-se seguramente afirmar que a Filosofia do Direito de 

Hegel contém ao mesmo tempo: um manual de direito natural, um tratado de ciência 

política, uma ética e uma teoria da vontade, sem reduzir-se a nenhuma destas 

apreensões do ser-aí da vontade livre. 

Estabelecidos, nos seus traços gerais, os sentidos de objeto e objetivo da 

Filosofia do Direito, passaremos a estruturação e ao potencial de diagnose do 

conceito Cidadania no contexto da Filosofia do Direito. 

 

2 Linguagem e sentido do conceito de Cidadania nos Grundlinien de Hegel 

 

A Filosofia do Direito de Hegel desenvolve a dinâmica da subjetividade em 

mediação com as instituições por um intenso processo de autodiferenciação dos 

diversos níveis do ser-aí da liberdade, os quais, na interpretação que Ludwig Siep 

aduz sobre a FD se resume em  

 

A autodiferenciação, a diferenciação interna num sistema autônomo que possui 

uma lógica própria, isto é, a objetivação normativa interna, é para a filosofia 

hegeliana o princípio da efetividade e princípio de sua conceitualização científica. 

Entretanto, são diferentes o modo de diferenciação e a objetivação lógica a 
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depender se nós estamos [no sistema hegeliano] na natureza, no mundo social, 

na cultura ou no pensamento puro.8  

 

É sabido que a Filosofia do Direito se compõe dos seguintes momentos: (i) 

Direito abstrato, (ii) Moralidade e (iii) Eticidade, e que dentro deste terceiro há uma 

importante subdivisão interna na qual coloca-se a Família, a Sociedade civil e o 

Estado.  

Para a compreensão da Cidadania no projeto da Filosofia do Direito hegelina é 

preciso o entendimento, mesmo que a traços largos, do processo de 

autodiferenciação interna a que o Espírito se submete no curso de seu percurso de 

desenvolvimento, pois a própria noção de cidadania se gesta neste processo interno 

de autodiferenciação.  

Para tanto, apresentaremos os traços gerais da configuração da vontade livre 

no Direito abstrato e na moralidade, para nos concentrarmos com maior vigor no 

desenvolvimento da ideia de Cidadania, ao nível da Eticidade. 

O Direito abstrato se constitui como uma grande expressão conceitual da 

vontade mediante a propriedade e o contrato enquanto meios de aquisição e 

alienação de bens desde um princípio hipotético, no qual a vontade livre se relaciona 

e se faz efetiva através das coisas, daí seu caráter abstrato. A vontade se relaciona 

com as coisas exteriores em relações de exterioridade. No direito abstrato o processo 

de autodiferenciação normativa da vontade vai da interioridade da pessoa de direito 

à exterioridade das coisas do mundo. 

A moralidade tem por objeto a estruturação interna da ação e suas formas de 

efetivação desde a perspectiva do tornar efetiva a ideia do bom e do justo na 

perspectiva individual da consciência moral. Assumido este pressuposto, a vontade 

livre relaciona-se de modo interno com as situações e fatos exteriores, avaliando-os 

desde um ponto de vista moral, logo, interno ao sujeito. No processo de 

autodiferenciação próprio do agente moral as determinações  veem  da  exterioridade 

                                                     
8 Ludwig Siep, Die Aktualität der praktischen Philosophie Hegels, p. 191, no original 
,,Selbstunterscheidung, interne Differenzierung in selbständige Systeme, die einer eigenen ,,Logik" 
bzw. inneren sachgesetzlichkeit gehorchen, ist für die Hegelsche Philosophie das Prinzip der 
Wirklichkeit und ihres wissenschaftlichen Begreifens. Allerdings ist die Art der Differenzierung und die 
Sachlogik verschieden, je nachdem ob wir uns im Bereich der Natur, der sozialen Welt, der Kultur oder 
des reinen Gedankens befinden.” 
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do mundo e são avaliadas desde a perspectiva interna dos condicionantes morais. 

É um lugar, já pacífico, na Hegel-Forschung após os estudos de Karl-Heinz 

Ilting9 que o direito abstrato e a moralidade desenvolvem e incorporam a perspectiva 

da direito natural ou racional da modernidade na obra hegeliana. Tal perspectiva 

assume o postulado hobbesiano e kantiano do homem como titular de direitos e o 

reconhecimento de normas morais como condição fundamental para a estruturação 

da sociabilidade moderna. 

Para Hegel as duas primeiras partes da Filosofia do Direito - Direito abstrato e 

moralidade – têm por finalidade expor como a modernidade supera no plano macro-

organizacional o modelo de um consenso tradicional por um consenso racional, e 

como as relações de autoridade baseadas na tradição são substituídas por normas 

racionais universalistas.  

Deste modo, Hegel busca expor como os modernos, em princípio livres, e 

iguais, estabelecem sua autogestão de modo racional por meio de leis, objetivamente 

determinadas, segundo o tribunal universalista da razão. 

Hegel reconhece o grande ganho dos novos Tempos, a submissão e a 

avaliação de todas as instituições ante o princípio da subjetividade e seu primado 

secularista, esclarecido, individualista e racionalmente objetivo, cuja maior 

expressão é a ficção de um estado pautado em sua fundação por um consenso 

racional, o Contrato social.  

 Dentro deste quadro de apreciação moderna dos grandes temas da tradição 

do Direito Natural nos grandes temas da Filosofia do Direito, Hegel mediante a 

eticidade recuperará temas aristotélicos. Ou seja, é apenas ao nível da Sittlichkeit que 

Hegel retomará os caros temas da tradição da filosofia política da antiguidade.  

Ocorre, de fato, uma intensa mudança de perspectiva na Filosofia do Direito 

hegeliana das seções Direito abstrato e moralidade para a seção Eticidade. Hegel 

promove nos dois primeiros momentos uma espécie de acerto de contas com a 

modernidade, para com a seção Eticidade, promover um verdadeiro züruck zu 

Aristóteles, retomando à antiga divisão do Estagirita de: família [Oikos], sociedade 

civil [koinonia politikê ou societas civilis] e Estado [Polis ou civitas]. 

                                                     
9  Karl-Heinz Ilting, The structure of Hegel’s Philosophy of Right, in Hegel’s Political Philosophy. 
Problems and Perspectives, London: 1971, p. 91 e segs. 
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Denis Rosenfield na apresentação à edição brasileira da Filosofia do Direito de 

Hegel afirma que  

 

Devemos estar atentos para o fato da Eticidade ser, para Hegel, o conjunto das 

relações familiares, sociais, civis, jurídicas, políticas, religiosas e estatais. Seu 

conceito é tão abrangente, que inclui desde relações institucionais até as crenças 

realizadas na objetividade do mundo. Ou seja, a Eticidade corresponde à 

liberdade realizada nas crenças e instituições, abarcando, objetivamente, essas 

diferentes esferas da atividade humana. 

 

E é nesta mudança de perspectiva que se centraliza o potencial de diagnose 

da reflexão hegeliana acerca da Cidadania, pois, para Hegel o diagnóstico moderno 

de uma sociedade centralizada num ideal meramente subjetivo, racional abstrato não 

se faz suficiente para a compreensão de uma sociedade já a sua época complexa e 

plural. 

Dentro deste quadro, Hegel compreende como falsa uma mera contraposição 

entre antigos e modernos. Os novos tempos são, em sua compreensão, muito mais 

complexos que os dualismos ou as alternativas pautadas numa estrita crença em 

torno do papel do indivíduo ou do mercado, do Estado ou da sociedade. 

Passemos agora à como Hegel na Filosofia do Direito estrutura as condições 

de realização da cidadania, e para tanto no serviremos da anotação ao § 190, onde 

se define o processo de diferenciação interna, ou autodiferenciação normativa do 

social, segundo papéis e níveis de realização valorativa, nos seguintes termos: 

 

[...] No direito, o objeto é a pessoa, no ponto de vista moral é o sujeito, na família 

é o membro da família, na sociedade civil-burguesa em geral é o Bürger 

(enquanto bourgeois) – aqui, no ponto de vista dos carecimentos (cf. § 123 

anotação), é o concreto da representação, que se chama homem; portanto é aqui 

a primeira vez e também propriamente apenas aqui que se fala do homem nesse 

sentido. 

 

Deste ponto de vista e assumindo uma definição quase minimalista de 

Cidadania como o estatuto do indivíduo que possui o direito [não redutível aqui a 
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expressão Direito em sua compreensão à Lei] a ter direitos civis e políticos e que têm 

como contrapartida o dever de exercê-los nos espaços familiares, econômico e 

político, a perspectiva posta por Hegel já se coloca no cerne do problema 

contemporâneo, ou seja, há diversos estatutos ou níveis de efetivação da cidadania! 

Tal caráter múltiplo do exercício da cidadania resulta do próprio processo de 

autodiferenciação do social em diversas esferas dotadas de determinações próprias, 

com papéis, expectativas normativas e pretensões morais diversas.  

Deste modo, antevê-se que a compreensão da Cidadania em Hegel é 

perpassada por diversas esferas internas de realização e efetivação da noção, logo, 

há diversos sentidos e linguagens as quais traduzem-se na família por laços de 

sociabilidade como  membro [Glied]; na sociedade civil como o indivíduo econômico-

possessivo – fim em si mesmo – o Bürger, e , ao nível do Estado, como o cidadão 

[Citoyen]. 

Deste modo, Hegel compreende que o processo de autorrealização da vontade 

livre implica o processo de autodiferenciação interna das pautas morais e dos níveis 

da sociabilidade segundo diferentes compromissos, pautas, expectativas e 

pretensões normativas, de modo que, ao adentrar na seção Eticidade, a cidadania na 

Filosofia do Direito oscila entre o altruísmo particularista 10 [das relações não 

patrimoniais próprias à família], ao egoísmo generalizado, próprio da sociedade civil, 

enquanto mundo do trabalho e do mercado, tudo em mediação com o universalismo 

mediatizado do sujeito que se sabe livre porque se reconhece nas instituições 

objetivas como efetivações de sua vontade em mediação com as demais vontades, 

o cidadão. 

A cidadania desempenha assim, em Hegel, a função de desenvolver o princípio 

da subjetividade, na sua Filosofia do Direito designado como o ser-aí da vontade livre 

entre três grandes paradigmáticas configurações da vontade livre,  

 

(i) a universalidade imediata da família, primeira raiz ética da eticidade;  

(ii) a universalidade perdida em seus extremos, enquanto movimento do exercício 

do cidadão [Bürger] no mundo do trabalho e das relações econômicas, e a; 

                                                     
10  Sigo aqui, em geral, a tese de Vittorio Hösle exposta em in., Anspurch und Leistung von 
Rechtsphilosophie, p. 183.  
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 (iii) universalidade efetiva do cidadão, partícipe do Estado, momento no qual os 

cidadãos se reconhecem institucionalmente nas instituições enquanto 

determinações de sua vontade que se objetivou, ou seja, os cidadãos se 

reconhecem nas instituições e entre si próprios porque as reconhecem – as 

Instituições - como propriamente suas, resultado de sua ação mediatizada. 

 

No processo de mediação da ação humana com vistas a realização do 

estatuto de cidadão na modernidade, Hegel descreve as esferas de realização da 

cidadania como possuindo escopos próprios, mesmo que intercambiáveis entre si, 

do seguinte modo: 

(i) A família enquanto primeira raiz ética do Estado e primeira esfera da 

aquisição de direitos e primeiro círculo de efetivação e bloqueio destes mesmos 

direitos, exprime sua constituição interna como determinada por Membros [Glied], os 

quais se reconhecem e se avaliam pelo sentimento do amor, pela existência da 

propriedade coletivizada, pela centralidade do papel formativo da escola e pelas 

relações assimétricas de gênero. A cidadania exercita-se de modo imediato pela 

noção de pertencimento oriunda dos vínculos de parentesco.  Aqui ocorre a 

estruturação do Eu a partir do nós. 

(ii) A sociedade civil e sua função de segunda raiz ética evidencia-se no 

processo de proporcionar à ideia de liberdade, enquanto bem vivente, e seu ideal 

regulativo, a cidadania, a experiência da perda de sua unidade pela vivência do 

relativo e da cisão interna.  

É a sociedade civil a radicalização do negativo e de sua potência inexorável, 

inerente a todo o vivo, ao afirmar paradoxalmente que todos os homens são iguais, 

são todos constituintes da sociedade civil, indivíduos.11 Todavia, a sociedade civil 

ainda subsume os processos de sociabilização e os de realização/efetivação de 

direitos à dinâmica do mercado e seus processos dilacerantes.  

Na sociedade civil a realização do indivíduo como cidadão privado efetiva-se 

pela capacidade de produzir e adquirir propriedade, pelo desempenho de um trabalho, 

pela capacidade em fazer a riqueza circular. Os vínculos sociais são frágeis, o 

indivíduo é fim em si mesmo. A esta esfera, a cidadania vive o colapso de sua fissura 

                                                     
11 Hegel, Filosofia do Direito, § 187, 193 entre outros. 
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pelo mercado e a subsunção das relações sociais à padrões mercantis. Aqui ocorre 

a submissão do nós ao Eu. 

A sociedade civil realiza em toda a sua inteireza os fundamentos da 

modernidade, quais sejam: subjetividade atomizada, instrumentalização das 

relações humanas, subsunção da dimensão do político ao mercado, competição, 

auto-estima como sucesso pessoal etc, porém o princípio basilar sob o qual se 

sustenta a sociedade civil é o reconhecimento do princípio da igualdade.  

Na sociedade civil burguesa se realizam, mas não se efetivam os princípios da 

igualdade jurídica – todos são iguais perante a ordem normativa – da igualdade 

social – todos são por nascimento iguais em condições de participação social - da 

igualdade política – todos são politicamente ativos sem distinção por critérios não 

racionais, e se reconhece a necessidade da livre circulação da riqueza, enquanto 

fundamento de uma possível igualdade econômica. 

Mas, porque então a cidadania não se efetiva na sociedade civil burguesa? 

Hegel conclui que a sociedade civil, enquanto momento da eticidade que busca 

efetivar um ideal de cidadania é incapaz de realizá-lo porque apenas produz  

 

[...] 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 [...]12 

 

Tal ênfase no caráter conflitivo da sociedade civil deve-se em grande parte a 

sua função mediadora, de meio, entre a família e o Estado, do processo de efetivação 

da ideia de liberdade.  

A sociedade civil põe à prova a ideia de liberdade e igualdade oriundas do 

princípio da subjetividade, por fazer intervir a negatividade do processo de 

desenvolvimento da liberdade e do laço social constituinte das sociedades 

complexas, produzindo um novo tipo de desigualdade e ambivalência, 

                                                     
12 Hegel, Filosofia do Direito, § 157, b. 
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desconhecidas até aquele momento histórico. Daí Hegel denominá-la de a “[...] 

eticidade perdida em seus extremos [Extreme verlorenen Sittlichkeit]”13. 

O Estado na perspectiva desenvolvida na Filosofia do Direito carrega em seu 

conceito e em sua constituição as funções para ser não apenas uma instância de 

mediação dos interesses coletivos da família e privados  da sociedade civil-

burguesa, ocupando-se em proporcionar, oportunizar, promover e,quiçá, 

possivelmente efetivar o interesse geral, o bem-público enquanto consciência e 

disposição cidadã, somente como resultado daquele processo de mediação e no seio 

mesmo da autodiferenciação própria dos processos de mediação.  

É nesse sentido que Hegel dirá ser o estado uma faculdade e/ou poder acima 

das esferas privadas de efetivação da cidadania presentes na família e na sociedade 

civil, e ao mesmo tempo condições imanentes da garantia de efetivação da cidadania 

ao nível do Estado, enquanto seu fim imanente (FD, § 261). Aqui ocorre o 

reconhecimento do Nós no eu e do Eu no nós . 

 

À guisa de conclusão 

 

 O movimento de explicitação da lógica imanente à Filosofia do Direito no 

tocante à cidadania se realiza mediante a constituição de diversas esferas de 

efetivação das pautas cidadãs desde a Família à Sociedade civil, consumando-se no 

Estado enquanto esfera que sem solução de continuação, nem solução de 

determinações intrínsecas a cada esfera, oportuniza as condições de efetivação da 

cidadania– mas não as realiza a priori – enquanto uma disposição espiritual e não 

como um mero atributo jurídico-procedimental, mas desde uma perspectiva 

substancial. 

 O tortuoso caminho indicado por Hegel para a realização e efetivação da 

cidadania à sua época é já um indício das dificuldades que tal conceito, direito ou 

mesmo pretensão humana enfrentou e enfrenta à sua efetiva realização, quiçá 

possamos compreender o diagnóstico hegeliano para, assim, melhor podermos 

elaborarmos o nosso. 

                                                     
13Hegel, Filosofia do Direito, § 184.  
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5. O CONCEITO DE GOVERNO NA ÚLTIMA EXPOSIÇÃO HEGELIANA DO ESTADO 
 

 

https://doi.org/10.36592/9786581110321-05  

Federico Orsini1 

Introdução  

 

Um dos aspectos mais importantes da filosofia do direito hegeliana é a 

elaboração de um conceito de governo que não pode ser reduzido a uma opção 

teórica secundária ou marginal no contexto da compreensão do fenômeno político. 

Por meio do conceito de Regieren (governar), compreendido como atividade principal 

do Estado, Hegel expressa a coincidência de eticidade e política como horizonte 

dentro do qual o agir humano encontra seu sentido. Para Hegel, a tarefa da filosofia, 

como compreensão da efetividade, não pode oferecer uma teoria sobre o direito, para, 

então, argumentar a favor de algum tipo ideal de governo em detrimento de outros. 

Tampouco propõe uma justificação especulativa de alguma teoria contratualista do 

poder, que possa ser aproximada de alguma teoria liberal. Ao contrário, a tarefa em 

questão consiste no atravessamento crítico do pensamento moderno da política. 

Em sua complexa trajetória de reflexão filosófico-política, Hegel propõe uma 

concepção do Estado na qual o conceito de poder soberano, sobre o qual se constrói 

o laboratório conceitual da teoria política moderna, deixa de ter uma função 

fundadora.  

A originalidade da filosofia política de Hegel está na tentativa de criticar desde 

dentro a incapacidade do pensamento moderno da política2 de explicar ou dar razão 

                                                     
1 Professor Visitante na Universidade Federal de Lavras (UFLA). Endereço email: f.orsini@ufla.br  
2 Por ‘pensamento moderno da política’ entendemos o projeto jusnaturalista de fundamentação do poder 
político, entendido come relação de comando-obediência entre soberano (governante) e súditos 
(governados), através da doutrina do pacto social, a qual é constituída por uma lógica de autorização, 
que resolve a questão política do um e do múltiplo através de uma transferência de poder do múltiplo 
indiferenciado para a vontade do soberano, que representa a vontade de todos e configura o corpo político 
(o povo). Enquanto aqui distinguimos entre problema do governo e problema do poder (DUSO, 1999), 
Bobbio propõe uma visão diferente da relação entre Estado e poder: “Se a teoria do Estado pode ser 
considerada como uma parte da teoria política, a teoria política pode, por sua vez, ser considerada como 
uma parte da teoria do poder” (BOBBIO, 1985, p. 67 tradução minha). Segundo Bobbio, a filosofia política 
tratou do problema do poder debaixo de três aspectos, por meio dos quais é possível diferenciar três 
teorias fundamentais do poder: a teoria substancialista, a teoria subjetivista e a teoria relacional. A teoria 
substancialista entende o poder como uma coisa ou um conjunto de meios que permitem obter um objeto 
do desejo (Hobbes). A teoria subjetivista entende o poder como a capacidade de um sujeito de produzir 

https://doi.org/10.36592/9786581110321-05
mailto:f.orsini@ufla.br
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da efetividade (Wirklichkeit) do mundo presente. A realidade efetiva da constituição 

concreta (Verfassung) dos Estados modernos não consiste numa multidão informe 

de indivíduos sem relação, tampouco na presença de realidades sociais já 

legitimadas por si mesmas, que precisam apenas ser simplesmente descritas por 

algum saber positivo, mas, sim, a existência em ato de relações éticas que permitem 

a realização do agir individual (em todas as suas dimensões: singulares, particulares 

e particulares, universais) e que se concretizam em âmbitos ou esferas diferenciadas, 

mas jamais separadas. 

Dentro desse contexto, o conceito de política não define um mundo artificial 

criado para produzir uma coexistência de outra maneira impossível entre os 

indivíduos, e tampouco concerne ao processo de ‘politização’ de uma sociedade por 

si mesma apolítica e atomizada, que deve ser educada, através do mecanismo da 

representação (implementado pelos partidos e pela sua composição no parlamento), 

para a conquista do Estado, como acontece nas teorizações sucessivas, que se 

limitam a pressupor, sem compreendê-la, a divisão entre sociedade e Estado. Ao 

contrário, em Hegel a ‘política’3 é um modo de ser do espírito, que se realiza como 

eticidade (Sittlichkeit), ou seja como processo de vida progressivamente 

autoconsciente (a ‘vida’ como identidade em devir de razão e realidade) que explica 

a complexidade da liberdade dos indivíduos por intermédio de formas institucionais 

de relação e de autocompreensão ativamente presentes na história.  

A vida ética, ou seja, política, é impensável sem a constituição de diferenças, 

de múltiplas esferas de atividade dos indivíduos, que não são apenas indivíduos, 

entidades sem relação que são pressupostas às suas esferas de pertencimento, mas 

                                                     
determinados efeitos (Locke). A teoria relacional, que é hoje a mais influente, interpreta o poder como 
uma relação entre atores ou sujeitos, na qual um ator induz nos outros um comportamento que, de outra 
maneira, não teria acontecido (Weber). No meu ver, a posição de Hegel é, sem dúvida, uma teoria 
relacional do poder, mas esta não se contrapõe às outras, porque a ‘substância’ é, para Hegel, 
intrinsecamente relacional (‘relação de substancialidade’) e a eticidade, como liberdade substancial que 
possibilita as relações intersubjetivas, tem de ganhar autoconsciência na liberdade subjetiva dos 
cidadãos.              
3 ‘Política’ contém um duplo significado no sistema de Hegel: por um lado, essa palavra designa a lógica 
peculiar ou encarnada do espírito objetivo e o âmbito de suas múltiplas formas finitas de práxis 
(especialmente aquelas éticas, que são a condição de possibilidade real de toda determinação jurídica e 
moral da ação); por outro lado, ela designa a exposição filosófica ou a lógica científica de reconstrução 
do espírito objetivo. Como tem sido notado, “a exposição filosófica do espírito objetivo não compartilha 
o mesmo ponto de vista do espírito objetivo: ela reconhece a necessidade da finitude, e, no entanto, quer 
emancipar-se da mesma” (CESARONI, 2006, p. 79 tradução minha).       
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sim membros ativos dessas esferas e constituídos (porém, não determinados 

passivamente) através delas. Por essa razão, a filosofia do Estado de Hegel oferece 

uma tentativa sistemática de compreender a participação política e o pluralismo.  

O propósito deste artigo é mostrar que a concepção de governo do último 

Hegel fornece a realização culminante dessa tentativa. Ao invés de pensar o Estado 

de acordo com a lógica absolutizante e monolítica da vontade soberana, contraposta 

ao agir privado que, supostamente, caracterizaria a sociedade civil, Hegel 

compreende o Estado como o lugar (histórico e sistemático) de mediação e de 

unificação das esferas que articulam o processo de vida da constituição.   

Para expor essa tese, focarei na exposição do Estado na Enciclopédia de 1830 

e dividirei meu argumento em duas partes: (i) na primeira parte, analisarei a definição 

do governo (Regierung) no §541 da terceira edição da Enciclopédia e apontarei a 

diferença em relação ao significado que o mesmo termo recebia na Filosofia do 

Direito de 1820; (ii) na segunda parte, tratarei dos três momentos de articulação da 

constituição nos §§542-544 e mostrarei como Hegel explica o nexo entre liberdade 

política e pluralismo. 

 

1 Governo e constituição no §541 da Enciclopédia       

  

Preliminarmente, cabe dizer que Hegel, ao compor os parágrafos da 

Enciclopédia de 1827-1830, visa conservar, no limite do possível, a exposição da 

Enciclopédia de 1817, já que se trata de uma nova edição daquela obra, não de um 

livro totalmente novo. No entanto, a exposição hegeliana da filosofia evoluiu ao longo 

da década 1817-1827 em decorrência da constante reelaboração da matéria no 

contexto da atividade didática. Isso torna necessário escrever também novos 

parágrafos, que não encontram correspondentes no texto de 1817 em relação a 

partes que então não tinham recebido uma exposição adequada ou que eram até 

mesmo ausentes.   

Este procedimento pode ser constatado também na exposição do Estado 

contida na seção do inneres Staatsrecht (direito estatal interno) (§§537-546). Nos 

primeiros parágrafos (§§537-540), Hegel consegue recuperar os §§436-440 da 

primeira edição, embora a longa Anotação do §539 seja uma novidade importante. 
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Mas Hegel está ciente de que a filosofia do espírito, especialmente a segunda parte, 

precisa ser reescrita completamente. Os parágrafos sobre o direito estatal interno, 

que seguem ao §541, passam por esse processo: Hegel precisa desviar um pouco do 

fio condutor da Enciclopédia de 1817, porque deve tratar de conteúdos que aí não 

estão presentes, ou seja, a organização interna do Estado. 

No §541, Hegel introduz a articulação interna do Estado político. A partir desse 

ponto a nova exposição enciclopédica ganha seu maior interesse, porque, na 

impossibilidade de seguir a versão de 1817, Hegel teria podido encontrar uma 

solução fácil para reformular os parágrafos: retomar a seção correspondente (die 

innere Verfassung für sich) da outra obra publicada, as Linhas Fundamentais da 

Filosofia do Direito (1820). No entanto, apesar da remissão explícita a esta obra no 

início do tratamento do espírito objetivo (§487), o §541 não é um resumo dos 

parágrafos correspondentes (§§272-274) dos Grundlinien. Ao contrário, Hegel 

propõe uma maneira nova de introduzir a articulação do Estado político, na qual se 

sobressai o conceito de governo: “a totalidade viva, a conservação, isto é, a produção 

constante do Estado em geral, e de sua Constituição, é o governo (die Regierung)” 

(§541). O governo identifica o Estado político, ao ponto que a organização do governo 

coincide com “sua diferenciação em poderes”. 

A razão da relevância desta definição emerge se consideramos que, na 

Filosofia do Direito de 1820, o termo Regierung indicava um dos poderes do Estado 

(§273), não o Estado em geral. Além disso, a atividade global de efetivação do 

universal concreto em que consiste o Estado político era denominada “soberania do 

Estado” (Souveränität des Staats) (Filosofia do Direito, §278). Com essa expressão 

Hegel não designa o poder colocado nas mãos de um sujeito, seja ele o monarca ou 

a assembléia dos representantes do povo, mas sim a idealidade de cada esfera e de 

cada poder, a saber, a unificação da multiplicidade através da recondução de cada 

momento para a unidade da qual ele é articulação. A expressão ‘soberania’, que tinha 

sido introduzida no curso de lições de filosofia do direito de 1819-1820 e que 

permaneceu tanto na Filosofia do Direito quanto nos cursos de 1822-23 e de 1824-

25, desaparece por completo na Enciclopédia. No meu ver, o abandono de uma 

palavra chave da exposição parece sugerir uma exclusão ponderada, possivelmente 

motivada pela consciência por parte de Hegel da grande distância entre o conceito 
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moderno de soberania, difundido também nos tratados da época, e a ideia que Hegel 

queria expressar com a mesma palavra. De toda maneira, essa exclusão não parece 

casual, mas antes está ligada à superação cada vez mais explícita do horizonte da 

teoria política moderna. 

Na história das interpretações da filosofia política de Hegel, não existem 

muitas tentativas de explicar tais passagens e de solucionar as dificuldades que eles 

implicam. Em seu comentário sobre a Filosofia do Direito, Eugène Fleischmann 4 

destaca o uso amplo do termo ‘governo’ presente no §541 da Enciclopédia, mas não 

lhe atribui alguma modificação efetiva na exposição. ‘Governo’ seria, para 

Fleischmann, sinônimo de regime (régime) e, dado que ele traduz com régime a 

expressão hegeliana innere Verfassung für sich já utilizada nos Grundlinien, ele tende 

a reconduzir a versão enciclopédica para aquela da Filosofia do Direito. Esta solução 

acaba por liquidar apressadamente o problema, enquanto desiste da explicação da 

diferença entre as duas versões.  

Outra linha interpretativa, que remete a Claudio Cesa5, resolve o problema da 

congruência entre Filosofia do Direito e Enciclopédia nos termos de uma evolução 

possível na concepção hegeliana do Estado. Cesa lê no §541 e em toda a exposição 

enciclopédica de 1827-1830 uma aproximação do modelo prussiano de Estado, em 

que o papel preponderante é desempenhado pelos funcionários de governo, e uma 

recusa do horizonte da monarquia constitucional assumido ainda em Heidelberg 

(1816-1818). Diante da falência do pensamento constitucional-liberal, Hegel teria 

abandonado o modelo inglês e francês, fundado sobre a divisão dos poderes e sobre 

a organização interna da constituição, e teria identificado imediatamente a 

racionalidade do Estado com o poder de governo, isto é, com o agir dos funcionários. 

Esta virada teria um significado político, decorrente da vontade hegeliana de 

aproximar-se da realidade prussiana, mas também um núcleo filosófico: ela refletiria 

a progressiva conscientização da centralidade da força para a existência do Estado 

e para a realização da liberdade. Esta leitura, que tem o mérito de levantar o problema 

de uma possível evolução da concepção hegeliana, tem dois problemas: (i) não 

                                                     
4 (FLEISCHMANN, 1992, pp. 263-264).   
5 (CESA, 1982, p. 203-204).  
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explica o fato de que Hegel não abandona o discurso sobre a monarquia; (ii) pretende 

transferir a soberania ao estamento dos funcionários do governo central. 

(i) 

As referências à monarquia constitucional presentes na Enciclopédia não 

parecem indicar um real abandono da posição anterior; Hegel parece, ao contrário, 

querer tomar distância do significado assumido pela expressão cada vez mais difusa 

konstitutionelle Monarchie (§544 Anotação): para a publicística alemã da época, 

‘monarquia constitucional’ era um Estado em que ao lado do monarca soberano era 

constituído um sistema de representação política com Mitwirkungsrechte.  

Embora a Anotação do §544 se limite a criticar o abuso da extensão da palavra 

‘monarquia constitucional’ para a monarquia feudal, é evidente que o alvo polêmico 

de Hegel é outro, isto é, a conexão difusa, sustentada não apenas pelos liberais, mas 

também por reacionários como Karl Ernst Schubarth e Karl Anton Carganico, entre 

monarquia constitucional e assembléia representativa. Não é por acaso que a 

questão é tratada na Anotação do §544, dedicado à autoridade estamental 

(ständische Behörde), ao invés que no início da análise dos poderes. 

A nova colocação serve para sublinhar que, para Hegel, a verdadeira distinção 

entre a “verdadeira monarquia” (§544 Anm.) e suas formas inadequadas não reside 

em algum instituto de representação ou em alguma intervenção de ‘engenharia 

constitucional’ sobre os poderes supremos do Estado, mas sim no desenvolvimento 

efetivo da Verfassung em todas as suas esferas: liberdade da propriedade e da 

pessoa, sociedade civil, comunidades particulares, governo. Esta concepção da 

verdadeira monarquia coincide com aquela defendida nos anos anteriores (1817-

1827). 

A constituição, entendida como o modo em que o Estado é efetivamente 

constituído, é a razão de ser da monarquia, e o monarca é justificado conceitualmente 

pelo papel que ele desempenha, ou seja, a configuração da singularidade do Estado.    

No curso de lições sobre a filosofia do direito de 1824-25 Hegel chega a 

recusar explicitamente a equiparação entre assembléia dos representantes dos 

estamentos (Ständeversammlung), ou seja, das esferas particulares da sociedade, 

tais como as comunidades, corporações, províncias, etc.), e constituição: mesmo um 

estado sem assembléia nacional tem uma constituição, e esta pode ser explícita ou 
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implícita. 6  Hegel não quer negar o valor da assembléia dos estamentos, a qual 

permanece um momento essencial do estado; ele quer, antes, contestar o caráter 

constituinte e fundador que o discurso político da época atribui a esse momento. 

Para Hegel, é possível compreender e legitimar a assembléia dos estamentos apenas 

no contexto de uma constituição desenvolvida em todas as suas diferenças e esferas 

particulares. Em outras palavras, a relação entre constituição e instituições 

representativas é mediada pelo desenvolvimento do Estado em todos seus 

momentos; sem a distinção em estamentos (o estamento da terra, o estamento da 

indústria e do comércio, o estamento dos funcionários estatais) e, por conseguinte, 

em corporações e em comunidades, não existe representação; ao mesmo tempo, 

estas esferas, enquanto são articulações do Estado, requerem uma significação 

política no instituto dos Landstände (os estamentos territoriais), ou seja, encontram 

a expressão política na assembléia dos estamentos.    

(ii) 

Por que não é pensável que Hegel transfira a soberania para os funcionários? 

Se a exposição enciclopédica não abandona as reflexões teóricas que fundamentam 

a monarquia constitucional hegeliana, tampouco é pensável que Hegel identifique aí 

imediatamente a racionalidade do Estado com o agir dos funcionários do governo. 

Esta posição pertencia aos doutrinários franceses como Guizot e Royer-Collard, que, 

atribuindo aos funcionários estatais a vontade política do Estado, se declaravam a 

favor da destruição de toda soberania, mas, na realidade, contrapunham a soberania 

do Estado à soberania da razão, permanecendo assim por completo no quadro do 

pensamento moderno da soberania e da sua forma jurídica. 

Ao contrário, Hegel ultrapassa o horizonte da soberania moderna, segundo a 

qual o soberano, enquanto representante, dá forma à vontade comum dos indivíduos 

e é, portanto, a única vontade política. Não existe na filosofia política de Hegel um 

sujeito soberano, isto é, um sujeito que exprima necessariamente na sua vontade a 

racionalidade do Estado. 

(a) Não é soberano o monarca, porque a decisão do príncipe oferece a 

configuração efetiva e finita de uma racionalidade política ulterior, aquela da 

                                                     
6 (HEGEL, 1974, p. 655, linhas 5-12).  
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realidade constitucional em que o poder do príncipe está fundado como momento. O 

monarca expressa o lado puramente subjetivo da decisão, o momento formal “eu 

quero” (isto é, quero as leis e os decretos apresentados pelos outros dois poderes) 

através do qual são superadas todas as razões favoráveis ou contrárias para a ação 

e, por meio da expressão empírica e irredutivelmente infundada (não dedutível a partir 

de razões ou Gründe) de uma vontade singular, o Estado se torna configuração finita 

do espírito na história. Mas a decisão do monarca não é uma ‘decisão soberana’, se 

com ‘soberana’ se entende a formação do conteúdo ou do lado objetivo da decisão 

mesma.7 O lado objetivo é, antes, a racionalidade da constituição e o governo, que 

não se deixa reduzir à afirmação única de um indivíduo, mas se realiza no todo da 

vida constitucional e na unidade ou idealidade de todas as esferas que a compõem. 

(b) Tampouco, para Hegel, é soberano o ‘povo’ (linha Rousseau-Sieyés), 

porque a noção de ‘soberania do povo’ depende de uma representação confusa de 

‘povo’ como conjunto de indivíduos sem nenhuma outra determinação. No máximo, 

Hegel aceitaria a ‘soberania do povo’ somente se por ‘povo’ se entendesse o povo 

organizado num Estado racional, que incluísse os três poderes e as instituições da 

sociedade civil. 

(c) Por fim, na Enciclopédia de 1827-1830 não é soberano o governo, 

entendido como estamento dos funcionários (terceiro estamento), porque este último 

comparece como “poder particular de governo” (§543), dentro do governo, mas sem 

esgotar a articulação do governo. A única maneira de explicar o uso hegeliano do 

termo Regierung no §541 é a referência ao curso de lições de 1824-25 (sexto curso, 

na transcrição de von Griesheim), especialmente ao conceito de Regieren  (governar) 

ali apresentado como centro da vida do Estado.8 

                                                     
7  Segundo Houlgate, o caráter formalmente representativo (portanto, não soberano) do monarca em 
Hegel torna o seu papel “semelhante ao papel do monarca britânico ou do presidente alemão e diverso 
daquele do presidente dos EUA, que lidera o executivo” (HOULGATE, 2019, p. 193). A mesma diversidade 
existe em relação aos chefes de Estado de repúblicas presidencialistas como a França e o Brasil. A 
diferença fundamental entre os chefes de Estado das modernas repúblicas e o monarca hegeliano é a 
questão da hereditariedade do cargo, sobre a qual remeto para a nota 5.   
8 No curso de 1824-25 Hegel distingue entre Regierung e Regieren. Enquanto a Regierung designa a 
agência universal de governo, o Regieren designa a atividade global do Estado. Como atividade que se 
manifesta no poder legislativo, o Regieren não pode ser pensado apenas como a expressão da ativação 
do governo, mas sim implica um contexto mais amplo, em que o governo central é apenas um dos 
momentos. O Regieren implica a mediação entre a assembleia dos estamentos (a representacão política 
bicameral do primeiro e do segundo estamento) e o governo central como segundo poder do Estado. 
Nessa mediação estão sempre presentes duas agências: aquela universal, representada pelo estamento 



 
Federico Orsini  | 107 

 

Na tese de abertura do §541, que define o governo como a produção constante 

do Estado em geral, Hegel retoma ao pé da letra a caracterização do governar 

oferecida no curso de 1824-25, onde o governar era definido como a “conservação 

de um todo concreto vivo” e “a ativação universal da vida do Estado” 9 . Tanto o 

governo na Enciclopédia como o ‘governar’ no curso de 1824-25 são definidos como 

a forma política dos conceitos de vida, universalidade concreta10 e de produção no 

sentido de conservação ativa das partes da constituição.11 

O §541 elimina definitivamente a referência à soberania e reconhece no 

conceito de governo a expressão mais adequada para a verdadeira configuração do 

Estado. No §539 a constituição é definida como a “justiça existente” (die existierende 

Gerechtigkeit), enquanto efetividade da liberdade no desenvolvimento de todas as 

suas esferas de determinação. 

Portanto, a constituição não deve ser imaginada como o efeito da ação 

administrativa do pode de governo sobre uma matéria inerte a ser plasmada por meio 

de leis simples e gerais, mas sim deve ser pensada como uma realidade complexa, 

isto é, constituída pela articulação de todos os poderes (legislativo, executivo, poder 

do príncipe) e pelo vínculo ético objetivo de todos os âmbitos particulares (famílias, 

corporações12, comunidades). 

                                                     
do governo (o terceiro estamento, articulado de modo piramidal do centro até a periferia), e a agência 
particular, que se configura tanto na multiplicidade concreta dos círculos (corporações, comunidades) 
quanto na sua representação política.        
9 (HEGEL, 1974, p. 698 linha 33 - 699 linha 1).  
10 A universalidade ética não pode ser apenas um produto da liberdade subjetiva, mas é a mediação da 
liberdade subjetiva e da liberdade objetiva. O universal ético não é outro do particular, mas emerge desde 
dentro do particular.     
11 O nexo entre política e vida desperta uma associação com o conceito de mundo da vida (Lebenswelt) 
utilizado por Habermas na sua teoria do agir comunicativo. Em Hegel, não há nem separação nem 
oposição por princípio entre o sistema e o mundo da vida, ou seja, num outro vocabulário, entre a 
dimensão objetiva (institucional) e a dimensão intersubjetiva do espírito objetivo. No entanto, como 
Kervégan observa, a concordância entre sistema e mundo da vida “não pode ser obtida sempre de fato, 
mas é, apesar disso, o horizonte da Sittlichkeit” (KERVÉGAN, 2018, p. 201 tradução minha). De acordo 
com Kervégan, a garantia do acordo entre instituições e disposições subjetivas reconhecidas 
intersubjetivamente não se encontra na própria esfera do espírito objetivo, mas apenas na dimensão 
anhistórica da filosofia. Na esfera do espírito objetivo, a concordância permanece precária, e a prova 
disso é o fenômeno de desintegração da eticidade que se dá a conhecer na formação da populaça (Pöbel), 
ou seja, “daquela fração não socializada ou dessocializada da população cuja situação material torna 
impossível a posse das disposições subjetivas exigidas por uma vida em conformidade com o sistema 
social e com as demandas da sua reprodução” (ibidem). Sobre o conceito da vida de Hegel no contexto 
da filosofia clássica alemã, ver: (ILLETTERATI 2016).         
12 Em Hegel, as corporações são sociedades de cidadãos que promovem fins de utilidade comum. Elas 
não devem ser confundidas nem com os partidos políticos modernos nem com os sindicatos. Nem por 
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2 A articulação da constituição  

 

O governo não pode ser identificado simplesmente com a agência central da 

administração e dos ministérios. O ‘governo’, tomado no sentido amplo, é uma 

atividade articulada na qual participam realidades e funções diferentes: o poder do 

príncipe, o poder particular de governo e a assembléia dos estamentos. Cabe lembrar 

que a palavra Stand (traduzida com ‘estamento’) tem um duplo significado, 

designando tanto a articulação efetiva da sociedade em esferas ou grupos 

particulares quanto a expressão política das mesmas na assembléia dos 

representantes. A articulação do Estado na Enciclopédia encontra neste ponto uma 

transformação profunda: Hegel não distingue mais três poderes no sentido de três 

âmbitos de atividade da soberania do Estado, mas sim determina as três diferentes 

formas de governo que articulam a única atividade do Estado. Examinemos essas 

formas, tendo em vista especialmente a segunda e a terceira. 

 

(i) O poder de governo do príncipe (§542) 

 

O primeiro momento é definido como “poder de governo do príncipe” 

(fürstliche Regierungsgewalt). Isso não significa que o príncipe está integrado na 

pirâmide dos ministérios como seu vértice. O governo (Regierung) ao qual Hegel se 

refere é a atividade mediadora geral do Estado, dentro da qual o príncipe desempenha 

o papel de expressar, através da decisão última, a subjetividade do Estado, seu 

aparecer como uno. A monarquia é o momento pelo qual o Estado se exprime como 

“individualidade efetiva” (§542), isto é, como unidade simples ou formal de uma 

vontade. O resultado dos processos de mediação entre universal e particular, embora 

seja irredutível à operação de uma vontade, conserva também o momento conceitual 

                                                     
isso a corporação é um resíduo nostálgico de uma sociedade pré-moderna ou de ancien régime, pois se 
trata de uma instituição radicada na realidade constitucional alemã da época de Hegel. Para este último, 
as corporações responde a uma tarefa da modernidade: constituir o elemento ético na sociedade, 
envolver os indivíduos em conjuntos de relações que contenham a tendência para a desagregação e 
ultrapassem a atividade exclusivamente particular ou privada, embora dependam necessariamente da 
particularidade). Portanto, a corporação representa uma superação/suprassunção (Aufhebung) da 
distinção rígida entre Estado e sociedade civil. Sobre a importância da corporação na filosofia política de 
Hegel, ver: (CESARONI, 2006, p. 98-119).        
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da singularidade e a configuração desse momento ocorre mediante a decisão do 

príncipe, a qual retém na Enciclopédia o papel (configuração do Estado como 

singularidade real, indivíduo13) já assumido nas lições de 1824-25 e a caracterização 

(naturalidade14 e Grundlosigkeit15) que Hegel tinha lhe atribuído desde o curso de 

1817-18 (primeiro curso). 

 

(ii) O poder particular de governo (§543) 

 

O segundo membro da atividade do Estado corresponde ao “estamento 

universal”, isto é, o terceiro estamento. Este agrupa os funcionários de governo, que 

assumem os fins universais como destinação essencial da sua vida particular. O 

terceiro estamento é qualificado como “poder particular de governo” (besondere 

Regierungsgewalt). Esta expressão deixa clara a necessidade hegeliana de distinguir 

entre o significado geral e amplo de governo como atividade do Estado e a agência 

central que é momento dessa atividade, agência que consiste na pirâmide 

administrativa culminante nos ministérios (eventualmente subordinados a um 

primeiro ministro). 

A análise enciclopédica do poder particular de governo não é idêntica com 

aquela do ‘poder de governo’ na Filosofia do Direito (§§272-274) e nas lições de 

filosofia do direito. Embora em nenhuma obra Hegel entenda o poder de governo 

como a execução de uma decisão soberana, na obra de 1820 o poder de governo 

coincide com o processo da Verfassung im Besonderen (constituição em particular, 

ou seja, a articulação ética da sociedade civil). Portanto, o poder de governo 

                                                     
13 O nexo entre o significado lógico da singularidade e a ambiguidade do poder do príncipe é destacado 
por Houlgate: “On the one hand, it [individuality] is the concept itself that has come to be for itself; on the 
other hand, it is only one moment within the concept. Moreover, it is both at the same time: the distinct 
moment within the concept in which the latter itself comes to be explicitly self-relating. This same 
ambiguity is evident in the princely power in the rational state. On the one hand, that power turns the 
whole state into an explicitly self-relating, self-determining unity, into a subject; on the other hand, it is 
but one among three different powers in the state. Furthermore, it unifies the state precisely by embodying 
in a distinct form the state’s unity and sovereignty.” (HOULGATE, 2019, p. 191-192).  
14 O caráter da naturalidade implica a ideia de uma monarquia hereditária, que Hegel defende na Anotação 
do §542. Grosso modo, o raciocínio que fundamenta essa ideia é a conexão lógica entre o momento da 
decisão formal ou abstrata e a determinação da imediatidade que advém à natureza.  
15 A ‘ausência de fundamentos’ traz à manifestação o aspecto de indedutibilidade (não-mediatidade, 
contingência) e, assim, de finitude que é necessariamente (para a reflexão filosófica) implicado em todo 
agir político enquanto agir de um indivíduo concreto. Ver: (CESARONI, 2006, p. 85, 91).  
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incorporava tanto a atividade dos funcionários do governo central quanto a 

constituição dos círculos (âmbitos particulares), dotados de consistência própria e 

de autoadministração (Verwaltung) por meio dos magistrados (Vorsteher) que 

governam os municípios. 

Ao contrário, no §543 da Enciclopédia o poder particular de governo não 

significa mais a vida articulada do Estado no particular, mas sim precisamente a 

agência central de governo, a estrutura administrativa que se estende dos ministérios 

até as mais remotas e “particulares autoridades” (besondere Behörde) espalhadas 

no território. O corpo dos funcionários está presente em toda a articulação do Estado, 

ou seja, tanto no particular (administração, poder judiciário, polícia 16) quanto no 

universal (poder legislativo, entendido como a ocupação com os assuntos mais 

universais, que concernem a todas as esferas do Estado, tais como a economia, a 

infraestrutura, a segurança pública, a saúde, a educação). 

Cabe a pergunta: Por que o segundo poder de governo é qualificado como 

poder particular, embora ele seja o governo central (que conhece e persegue fins 

universais)? Existem duas razões interligadas. Em primeiro lugar, embora o poder 

central de governo esteja presente em todas as esferas da vida constitucional, ele 

não esgota nenhuma delas: diante da atividade do governo, no território se 

encontram as corporações e as comunidades constituídas, assim como, no 

legislativo, diante dos ministérios está a assembléia dos estamentos. Em segundo 

lugar, a particularidade assume a função especulativa (a unidade viva dos opostos), 

como ela se expõe no espírito objetivo, porque somente a compreensão desse 

momento conceitual permite compreender a natureza ética da mediação política que 

configura o Estado. A eticidade não tem a ver com uma estrutura institucional (U) que 

impõe seu fim sobre uma sociedade atomizada (S), mas é, antes, o processo que se 

ativa em toda esfera de vida humana (até mesmo a mais particular), ao manifestar a 

sua necessária organização numa atividade comum que forma o particular até o 

universal imanente.     

                                                     
16  O poder judiciário ou poder de administração da justiça tem a tarefa eminentemente negativa de 
solucionar os conflitos de interesse (direito civil) e de punir crimes ou violações do direito estabelecido 
(direito penal). A ‘polícia’ tem a tarefa de cuidar da utilidade comum, intervindo na supervisão dos 
costumes e da conduta econômica dos agentes sociais, na distribuição do trabalho, na educação, na 
ajuda dos pobres, em todas as atividades que caracterizam o Estado do bem-estar social.   
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Não é por acaso que a agência central e a atividade universal do Estado são 

qualificadas por Hegel como “governo”. O corpo dos funcionários estatais encarna o 

momento universal, o ponto de vista do todo, e assume a função de um guia racional 

do processo de mediação. No entanto, a predominância do Estado político sobre as 

esferas subordinadas não deve ser uma gestão totalmente uniforme das realidades 

particulares de acordo com as diretivas do centro e jamais deve haver uma absorção 

do particular no universal. Em outras palavras, a produção constante do Estado não 

pode ser entendida como a execução imediata de ‘ordens’ provindos do estamento 

universal (os funcionários) enquanto depositário de uma racionalidade absoluta. No 

Estado, enquanto efetividade do espírito absoluto, toda posição absoluta de um poder 

ou de uma vontade é uma posição abstrata, que não deixa surgir ou até mesmo 

destrói a concretude (vida, articulação) da constituição.  

A referência explícita ao poder legislativo como um dos ramos do poder 

particular de governo é uma novidade da edição enciclopédica de 1830. O poder de 

governo participa do legislativo, e este aparece como um dos seus âmbitos de ação, 

embora o poder legislativo não seja meramente idêntico ao poder particular de 

governo, como é demonstrado pelo terceiro momento, o da assembléia dos 

estamentos (§544), que também participa do legislativo. 

O significado do poder particular de governo como autoridade governativa não 

explica apenas a referência ao legislativo, mas também a ausência de qualquer 

referência à autoadministração dos círculos e ao controle de baixo dos funcionários 

– aspectos que ocupavam boa parte da exposição da Regierungsgewalt nos cursos 

de 1822-23 e 1824-25. A razão dessa ausência é que o tema do §543 não é mais a 

realidade do Estado no particular, mas, sim, a agência de governo central presente 

em toda a constituição, e por isso não cabe mais aí o tratamento da articulação 

institucional do particular.    

 

3 A autoridade da assembléia dos estamentos (§544) 

 

O terceiro momento que constitui a atividade de governo é a assembléia dos 

representantes dos estamentos (die ständische Behörde). É neste lugar que se 

mostra a distância da exposição enciclopédica em relação àquela anterior, porque 
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Hegel não determina como terceiro momento da articulação estatal o poder 

legislativo, e sim diretamente o elemento estamental, através do qual os estamentos 

que não são imediatamente voltados para o universal (isto é, o primeiro e o segundo 

estamento) adquirem uma significação política, como tinha sido mostrado também 

na Filosofia do Direito (§303). Como Peperzak observa, “a importância civil e política 

dos estamentos consiste na Bildung que torna seus membros aptos para as tarefas 

específicas na organização social e política do Estado”17. 

O poder legislativo não é um poder autônomo, mas sim o âmbito principal da 

atividade governativa, e dele participam os deputados das esferas particulares: 

 

“A autoridade estamental [ständische Behörde] concerne a uma participação 

[Theilname] de todos os que pertencem à sociedade civil em geral, e nessa 

medida são pessoas privadas, no poder governamental, e precisamente na 

legislação, isto é: no universal dos interesses que não concernem ao intervir e ao 

atuar do Estado enquanto indivíduo [Individuum] (como a guerra e a paz) e por 

isso não pertencem exclusivamente à natureza do poder do príncipe” (§544)18. 

 

A assembléia dos estamentos é o momento da constituição através do qual 

as esferas particulares (as esferas ‘inferiores’ do Estado, a base do Estado, a 

constituição no particular) participam no âmbito público do Estado, ou seja, saem do 

âmbito de assuntos apenas particulares e manifestam o que elas desde sempre são, 

isto é, membros do todo, articulações concretas ou éticas do Estado.19 

Embora no §544 Hegel não especifique ulteriormente os termos dessa 

participação, ela deve ser entendida, de acordo com as exposições anteriores, através 

da concepção hegeliana de representação, porque, num Estado de grande extensão 

territorial, nem todos os cidadãos podem participar diretamente nas assembléias, de 

                                                     
17 (PEPERZAK, 2001, p. 451, nota 17 tradução minha).  
18 (HEGEL, 1995, p. 314 tradução modificada).  
19 Por essa razão, aparece questionável a tese de Vieweg, segundo a qual o poder legislativo, como 
vontade universal racional, é o verdadeiro fondamento do toda a organização política e o legítimo termo 
médio do silogismo dos poderes, de modo que a assembleia legislativa fundamentaria uma constituição 
republicana democrática, apesar da sua tensão com a estrutura do silogismo exposto na Filosofia do 
Direito, voltada para a legitimação da monarquia constitucional. (VIEWEG, 2019, p. 526-530). Em Hegel, o 
poder legislativo não é tanto o poder de ‘dar leis’ (entendidas como expressões da vontade soberana da 
nação), quanto o poder de Mitwirkung (colaboração) da assembleia dos estamentos com o terceiro 
estamento (o governo central) sobre os negócios de Estado (Staatsgeschäfte, §543).      
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tal modo que os membros das assembléias precisam ser representantes da 

sociedade civil (e, na primeira câmara, as famílias dos grandes proprietários de terra). 

Hegel concebe a representação política em modo peculiar: ela não é reduzida 

nem à simples defesa de interesses particulares (como propugnado pelos 

reacionários da sua época) nem à expressão abstrata da única vontade geral da 

nação (de acordo com a maneira francesa de pensar a representação política, ligada 

à conceitualidade do jusnaturalismo moderno). Para Hegel, os representantes 

(Repräsentanten, Abgeordnete) das diversas esferas particulares que comparecem 

na segunda câmara (a câmara que representa o segundo estamento) têm a tarefa de 

mediar o interesse do particular com o interesse do todo (representado pelo poder 

governamental), produzindo, desta maneira, uma sua modificação e interpenetração. 

A rigor, os delegados não são representantes no sentido de estarem no lugar de 

outras pessoas (os mandantes), mas sim no sentido de expressarem no seu agir os 

interesses objetivos e legítimos das esferas da sociedade (associações, 

comunidades reconhecidas, corporações) que os elegeram para a câmara.20 

A participação é o momento da liberdade política, como Hegel explica na longa 

Observação do §539, dedicada à critica dos limites das representações difusas da 

liberdade e da igualdade. Aqui o alvo polêmico de Hegel não é a liberdade política 

enquanto tal, mas sim a sua abstração, isto é, o modo de pensar comum pelo qual se 

tornou “usual nomear Constituição somente o lado do Estado que concerne a uma 

tal participação daqueles indivíduos [os membros das esferas particulares] nos 

assuntos universais” (§539 Obs.)21 . Hegel critica a equiparação da Constituição 

(Verfassung) com a assembléia dos estamentos: a constituição implica múltiplas 

relações, não a única relação de representação entre indivíduo e Estado, o qual, aliás, 

nem mesmo existe como produto de uma somatória de muitas vontades individuais 

e tampouco como instituição sobreposta aos indivíduos atomizados. As múltiplas 

                                                     
20  Sobre a concepção hegeliana da representação política, ver: (CESARONI, 2006, p. 136, 150-151) 
(HOULGATE, 2019, p. 201). A ideia que Hegel defende acerca das eleições dos membros da câmara dos 
deputados (a câmara baixa) é que as eleições não devem expressar a mera vontade (arbitrária) de um 
número de pessoas e tampouco devem assegurar apenas o privilégio de voto de poucas pessoas 
abastadas, mas antes devem garantir que os direitos reconhecidos e os interesses objetivos da 
sociedade civil sejam representados na assembleia legislativa. Portanto, na medida em que todo cidadão 
adulto (homem ou mulher) é um membro de alguma associação reconhecida da sociedade civil, poderia, 
em linha de princípio, participar nas eleições dos deputados (HOULGATE, 2019, p. 202).      
21 (HEGEL, 1995, p. 310).  
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relações são as múltiplas formas de mediação entre liberdade subjetiva e de 

liberdade objetiva, liberdades irredutíveis à mera liberdade abstrata e negativa ou à 

liberdade como poder de fazer tudo o que se quer. Entre as liberdades em geral, 

encontramos também a liberdade política, entendida como participação nos 

assuntos universais da vida civil: “por Constituição deve-se entender a determinação 

dos direitos, isto é, das liberdades em geral, e a organização de sua efetivação 

(Organisation der Verwirklichung); e a liberdade política só pode, em todo caso, 

formar uma parte dela” (§539 Obs.).22   

Isso significa que a liberdade política só pode existir dentro do contexto 

constitucional como um todo, ou seja, somente se existe um governo, se existem 

diferentes esferas particulares constituídas que oferecem uma Bildung ética aos 

seus membros, se existem direitos e relações determinadas entre direitos e deveres. 

Em outras palavras, a liberdade política pressupõe a liberdade substancial ou 

objetiva, que coincide, para o indivíduo, com o seu envolvimento no sistema de 

múltiplas relações que constituem a sua individualidade concreta: todas as relações, 

aquelas familiares, de trabalho, da sociedade, até incluir a relação de participação 

com o Estado político.  

Com base na ideia hegeliana de liberdade política, resulta extremamente 

problemática a visão moderna por trás do mecanismo eleitoral, visão segundo a qual 

o Estado derivaria a sua autoridade da ‘vontade do povo’ e que os membros do 

legislativo, ou até mesmo o chefe do Estado, deveria ser escolhido pelas pessoas que 

votam como indivíduos, reunindo-se por um momento para executar um ato singular 

temporário, que decide o resultado por meio do arbítrio, do número e da opinião.   

 

Conclusão  

 

Vimos que a última exposição hegeliana do Estado se fundamenta no conceito 

de governo. A este propósito, destacamos a exigência de distinguir entre o princípio 

universal (Regierung), que coincide com a configuração do Estado como um todo, e 

o poder particular de governo (Regierungsgewalt), que equivale à agência central 

                                                     
22 (Ibidem). 
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representada pelos ministérios (no centro) e pela moderna administração (na 

periferia). Nas lições de 1824-25 Hegel distingue entre Regieren e Regierung, ao 

passo que nos parágrafos enciclopédicos de 1830 a agência central de governo é 

denominada “poder particular de governo”. A atividade total do governo é a 

organização da constituição (Verfassung), a qual é irredutível à posição absoluta de 

uma vontade ou de uma só agência. Ao contrário, a constituição política medeia 

agências diferentes: a agência central e universal que guia o governo no sentido 

estrito e a agência particular, na qual se exprime a articulação efetiva (ético-política) 

da constituição, tanto no âmbito particular (com a mediação entre administração 

centralizada e comunidades particulares), quanto no âmbito dos assuntos 

universalizáveis tratados no poder legislativo (com a mediação entre ministérios e 

assembléia dos estamentos). 

A atividade de governo (Regierung) está fundada no elemento ético, ou seja, 

na articulação efetiva que o particular se dá a partir do reconhecimento dos aspectos 

comuns e universais que lhe são próprios. O momento propriamente político da 

constituição é a necessidade de criar e manter um equilíbrio ou uma ordem justa 

entre as diversas realidades internas ao Estado, de modo que elas não fiquem 

isoladas, mas antes se tornem efetivamente o que elas são, isto é, partes ou membros 

do todo. A constituição é um processo em que o momento de guia ou de orientação 

na mediação entre centro e particularidade se encarna na racionalidade do terceiro 

estamento. No entanto, os funcionários públicos não são sujeitos soberanos, mas 

sim momentos da atuação concreta, que coincide com o governo enquanto 

conservação e produção constante do Estado. As eleições dos deputados (através 

de associações reconhecidas na sociedade civil) desempenham um papel na 

implementação da liberdade política, mas Hegel não coloca na escolha popular (a 

ideia de que as pessoas podem escolher os governantes) o fundamento racional da 

liberdade dos modernos. 
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6. A AÇÃO NO CONTEXTO DO AGENTE MORAL HEGELIANO 
 

 

https://doi.org/10.36592/9786581110321-06  

 

Inácio Helfer1 

1 A concepção hegeliana de agência 

 

Quando Édipo descobre que matou seu pai, as bases morais de sua existência 

se estremeceram. Imediatamente concluiu que havia cometido parricídio. Um crime 

de grandes proporções.  

Desencadear a morte de uma pessoa humana é, em geral, e conforme as 

circunstâncias, um dos maiores delitos. Mas, quando essa pessoa é seu familiar 

progenitor, ainda mais. Na realidade, ao entrar numa disputa física com um velho 

andarilho que lhe ameaçava, Édipo causou-lhe a morte. Mas, sem o saber e querer, 

assassinou o seu pai. Hegel ao explorar elementos desta narrativa da mitologia grega 

põe em evidência que o personagem Édipo, todavia, reconhece como seus a 

totalidade do delito2. Embora em seu propósito prefigurasse que foi a causa da morte 

de um andarilho qualquer, assumiu não somente a culpa do ocorrido, como também 

a culpabilidade completa dele, a de querer e saber matar o seu pai.  

Diferentemente dos modernos, que imputariam ao agente moral apenas as 

ações premeditadas, aquelas que estavam no propósito e intenção do agente como 

elementos que ele queria e sabia, Édipo assume a inteireza do sucedido. Os 

modernos, conscientes da autonomia da vontade e do valor imprescindível da ação 

cujas determinações são traduzidas na exterioridade dos acontecimentos, assumem 

para si apenas aquilo que na “particularidade do agente esteja contido e realizado na 

ação”, pois, é um “direito do sujeito de encontrar na ação sua satisfação” (HEGEL, 

2021, § 121, p. 138). Os antigos, contudo, compreendiam que todas as 

determinações, todos os eventos originários do agente, os quistos e pensados como 

fins da ação, bem como os que dessa ação não foram queridos e pensados, todos 

                                                     
1 UNISINOS. E-mail: inahelfer@gmail.com 
2 “ A autoconsciência Heróica (…) assume a culpa em toda a extensão do ato.” (HEGEL, 2021, Anotação 
ao § 118, p. 136.) 
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seriam de responsabilidade do agente.  Para eles não estava posta a configuração 

do ponto de vista moral moderno, cuja centralidade é colocada pelo “direito da 

vontade subjetiva” ((HEGEL, 2021, § 107, p. 128) de apenas reconhecer como seu 

aquilo que para ele é para si enquanto algo subjetivo. Em outras palavras, como algo 

visado no conjunto das determinações que se sucederam, oriundas da atividade do 

agente. 

 No que consiste o ponto de vista moral moderno, que alvora para si um 

patamar mais elevado de distinções? E, neste contexto amplo da ação moral, como 

explicar a imputação ao agente do que realmente lhe compete como autor?3  

A resposta a tais perguntas ajudará a explicitar alguns aspectos da concepção 

hegeliana de agência4, momento em que se espera, com o auxílio da distinção entre 

ato e ação, contribuir para tal propósito.  

 

2 O ponto de vista moral moderno em relação ao antigo 

 

Um aspecto central da diferença entre os modernos e os antigos é a relevância 

que ocupou o direito da particularidade. Segundo Hegel, “o direito da liberdade 

subjetiva constitui o ponto de inflexão e o ponto central da diferença entre a 

Antiguidade e a época moderna.” (HEGEL, 2021, Anotação ao § 124, p. 141). Tal direito 

consiste no entendimento de que a vontade, diferentemente do que se sucedia na 

antiguidade, onde sua afirmação se dava como expressão de uma vontade objetiva 

dada, cósmica, do destino ou, tão somente, da configuração da eticidade da polis, 

agora é afirmada pela subjetividade da liberdade como tal. O referente primeiro não 

é a exterioridade dada, mas o poder da vontade para si mesma. Na antiguidade, a 

vontade se configurava apenas como vontade livre em si. Agora ela é para si, “como 

negatividade que se refere a si” (HEGEL, 2021, § 104, p. 124). Lançando um olhar 

                                                     
3 Vieweg apresenta importantes passagens sobre o tema no seu livro Das Denken der Freiheit. Hegels 
Grundlinien der Philosophie des Rechts, recentemente (2019) traduzido para o português. Também 
são significativos seus estudos sobre o agir na Estética de Hegel, em especial no texto O conceito 
hegeliano de ação na Filosofia Prática e na Estética. 
4 Charles Taylor chamou atenção para o papel importante da teoria da ação em Hegel. Não farei apelo 
neste estudo à distinção entre uma teoria causal e uma teoria qualitativa (não causal) da ação. 
Registro, contudo, a importância desta diferenciação para situar a atualidade de Hegel no debate 
contemporâneo, sobretudo o protagonizado por Davidson.  
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retrospectivo para a história do desdobramento da liberdade da vontade pode-se, 

assim, assinalar que ela progrediu de um patamar em que era apenas uma 

“determinidade inicialmente abstrata” para uma “determinidade que está em relação 

consigo mesma”, ou seja, para o patamar da “autodeterminação da subjetividade” 

(HEGEL, 2021, Anotação ao § 104, p. 125), para o ponto de vista que permite pensa-

la segundo os pressupostos da moral moderna. Os antigos não chegaram a este 

patamar de esclarecimento, de representação do mundo como mundo posto pela 

vontade subjetiva. Embora não se portassem, também, como autômatos, pois, em 

muitas ocasiões, expressavam pela vontade seu querer, tal querer era extremamente 

fraco, ao ponto de não se identificar no agente volitivo que traduzia nos feitos seus 

atos a presença de fins subjetivos. Em outras palavras, para o agente seus fins eram 

os fins objetivos. A obrigação moral das condutas era em primeiro lugar o dever posto 

pela exterioridade e não a obrigação da interioridade. Deste modo, pode se distinguir 

nitidamente dois aspectos: uma coisa é agir pela vontade interna do agente; outra é 

agir, digamos assim, pela vontade externa do mundo, ou seja, pela obrigação que ele 

demanda (desígnio dos deuses, desígnio divino, cósmico, imperativo do comando 

político, da lei, da religião, da autoridade). Uma coisa é agir meramente por fins 

subjetivos – o que também na versão abstrata desta atividade pode ser representado 

pelo subjetivismo absoluto kantiano e fichteano; outra, agir meramente por fins 

objetivos exteriores, o extremo oposto para o qual se apresenta oposto o princípio da 

particularidade. 

A Anotação do parágrafo 124 assinala que a autodeterminação da 

subjetividade constituiu o “ponto de inflexão” (HEGEL, 2021, Anotação ao § 124, p. 

141)  da diferença entre duas fases distintas da história com a explícita menção de 

alguns acontecimentos que o anunciaram e que justamente traduzem esta mudança 

no mundo. O destaque é dado para o “cristianismo” a partir do qual se desenvolveram 

configurações mais precisas do “amor”, o “elemento romântico”, o “fim da eterna 

beatitude do indivíduo”. Em seguida, outras configurações mais gerais se 

desenvolveram como a representação mais detalhada da “moralidade e a 

consciência moral”, a afirmação do princípio da particularidade como visão de 

mundo enquanto “princípio da sociedade civil-burguesa” e enquanto “momentos da 

constituição política”. Em seguida, Hegel faz menção da presença deste “princípio da 
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particularidade” que se expande de um modo geral na história, “em particular na 

história da arte, das ciências e da filosofia” (HEGEL, 2021, Anotação ao § 124, p. 141).  

Todas as menções são exemplos importantes que remetem à reviravolta que 

aconteceu com a formação paulatina do princípio da particularidade, o 

engrandecimento do valor da liberdade subjetiva. E é precisamente neste contexto 

que se dá a reflexão sobre a moralidade nos termos contemporâneos de Hegel. 

Oriunda deste “ponto de inflexão”, considerado também como “o ponto 

central” da diferença entre o passado e o presente, a consciência moral assume 

novos contornos. Dentre eles, destacam-se: a sua figura imediata na qual a vontade 

moral se traduz é o “direito da vontade subjetiva” (HEGEL, 2021, § 107, p. 128); figura 

esta que se “determina a ser igualmente objetiva” (HEGEL, 2021, Anotação ao § 106, 

p. 127); mas, por que há uma diferença entre o objetivo e o subjetivo, a vontade age 

para transformar o exterior para reencontrar a si mesma neste espaço; tal diferença 

faz com que o dever lhe seja tão peculiar, ou seja, ela se impõe, como obrigação, a 

tarefa de realizar o que não lhe é peculiar; diferentemente do domínio do direito, para 

o qual não importava os princípios ou a intenção do agente, agora estes têm valor; 

“quando o ser humano quer ser julgado segundo a sua autodeterminação” enquanto 

sujeito moral, “ele é livre nesta relação, independentemente de como as 

determinações exteriores vierem a se comportar” (HEGEL, 2021, Adendo ao § 106, p. 

127-8) - o que importa são as intenções e o que delas se objetivaram (as ações); “o 

valor do ser humano será estimado segundo a sua ação interna” (HEGEL, 2021, 

Adendo ao § 106, p. 128), que é inacessível, mas que realmente importa; nessa tarefa 

de transpor os limites da diferença entre o que ela intenciona e o que a objetividade 

lhe apresenta, ela é o “querer de suprassumir essa delimitação” (HEGEL, 2021, § 109, 

p. 130); por isso, nesse esforço de suprassumir sua delimitação, a vontade defronta-

se com três dimensões:  a) com a realidade exterior,  na qual mesmo que ela tenha 

alcançado sua objetividade, mesmo que ela tenha traduzido seus fins na objetividade 

externa, “deve, não obstante, conter continuamente” sua subjetividade, ou como diz 

Hegel, “na minha exteriorização não reconheço como meu nada mais do que se 

encontrava em minha vontade e reivindico rever nela a minha consciência subjetiva” 

(HEGEL, 2021, Adendo ao § 110, p. 130); b) com o conceito, no sentido lógico, 

enquanto a razão “adequada à vontade sendo em si” (...) perscrutado apenas como 
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“exigência” (HEGEL, 2021, § 111, p. 130), uma vez que ela permanece sempre nesta 

dimensão formal; c) o outro, embora a vontade conserve na sua subjetividade a 

realização de seus fins, enquanto  

 

subjetividade exterior (...) é a vontade  do outro (§ 73): O terreno da existência  da 

vontade é, então, a subjetividade (§ 106), e a vontade do outro é, ao mesmo 

tempo, minha outra existência, que eu dou a meu fim.  – Por isso, a realização de 

meu fim tem, dentro si, essa identidade de minha vontade e da vontade do outro, 

- ela tem uma vinculação positiva com a vontade do outro. (HEGEL, 2021, § 113, 

p. 131).  

 

A explicitação sistemática ganha os contornos que são próprios da divisão 

tripartítida exposta na divisão do capítulo da moralidade onde a correspondência e 

as dificuldades dos momentos constitutivos da relação entre subjetividade e 

objetividade são expostas. Na primeira seção, intitulada O propósito e a Culpa, trata-

se de elementos constitutivos da ação, de tal modo que ela corresponda formalmente 

à vontade do agente; a segunda seção, intitulada A Intenção e o Bem-Estar, trata-se 

daquele conteúdo do valor relativo da ação que diga respeito ao agente; a terceira 

seção, intitulada O Bem e a Consciência Moral, aborda o aspecto interno da 

consciência do agente que, enquanto reflexão interna, aspira o verdadeiro conteúdo, 

o Bem. 

Como relatado no início desta reflexão, há ações promovidas pelo agente cujas 

consequências são adversar ao fim proposto pelo agente, que, se apresentam como 

um outro contra a expressão da vontade original, restringindo-o à finitude do seu agir, 

impedindo-o de efetivar o fim absoluto da vontade, o Bem.  Tal situação acontece 

porque a ação é desenvolvida no ser aí exterior das coisas, cujas consequências são 

múltiplas. Afirma Hegel que  

 

na imediatidade do agir, a finitude da vontade subjetiva consiste imediatamente 

em ter para seu agir um objeto exterior, pressuposto com múltiplas 

circunstâncias. O ato põe uma transformação nesse ser aí existente, e a vontade 

tem, de modo geral, uma culpa, na medida em que o predicado abstrato de ser 

meu reside no ser aí transformado. (HEGEL, 2021, § 115, p. 133)  
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 O fim proposto pelo agente, por exemplo, pode ser tido como bom, mas as 

consequências terem engendrado algo de estranho e distante, apresentando-se 

efetivamente como “um outro contra ela”. Neste contexto, como explicar o agir 

moral?  

 

3 Ato e ação 

 

A distinção entre ato e ação, die Tat e die Handlung, apresenta uma 

contribuição significativa para o tema.  A anotação do parágrafo 118 observa que  

 

a autoconsciência heroica (como nas tragédias dos Antigos, Édipo etc.) não se 

elevou ainda, a partir de sua simplicidade, à reflexão da diferença entre ato e ação, 

entre o dado exterior e o propósito e o saber das circunstâncias, assim como não 

se elevou até a dispersão das consequências, porém assume a culpa em toda a 

extensão do ato. (HEGEL, 2021, Anotação ao § 118, p. 136)  

 

O herói trágico é assim aquele que assume a culpa moral de tudo que que 

sucedeu. Assume a responsabilidade de todas as consequências, mesmo as mais 

imprevistas de seus atos. A este respeito, Franck Fischbach assinala com precisão 

que 

 

 Esta grandeza do herói trágico deve antes ser vista como um sinal de uma 

limitação do ponto de vista heroico e da própria consciência heroica: esta 

limitação consiste em não ver que um ato inevitavelmente tem consequências 

que, no entanto, não podem ser consideradas pertencentes à ação, o autor da 

ação não pode, portanto, ser responsabilizado pelas suas consequências. 

(FISCHBACH, 2004, p. 100)  

 

A limitação desta figura heroica e antiga da consciência moral consiste, então, 

em desconhecer o direito da vontade, enquanto vontade moral, de obter satisfação 

no que almeja alcançar.  

 

É o direito da vontade não se reconhecer em seu ato [Tat] como sendo ação 
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[Handlung], a não ser o que ela sabe, no seu fim, dos pressupostos do ato e de 

não ter culpa a esse respeito, somente o que nesse ato residia em seu propósito. 

– O ato apenas pode ser imputado enquanto culpa da vontade; - [é] o direito do 

saber. (HEGEL, 2021, § 117, p. 134). 

 

 Pode-se, pois, assinalar aqui que há uma distinção entre causa e culpa no 

contexto do agir humano. Como afirma Vittorio Hösle, “alguém pode, por meio do agir, 

tornar-se causa de possivelmente tudo o que não foi e nem sequer podia ser previsto 

por ele mesmo (§115, 7.215) – porém, culpa imputável só se tem por aquilo que 

também se quis.” (HÖSLE, 2007, p. 560) A necessidade da “representação das 

circunstâncias” (HEGEL, 2021, § 117, p. 134) torna-se, por isso, fundamental para a 

distinção entre ato e ações. A culpa, que é propriamente moral, se forja pelo 

conhecimento, pela representação dos elementos envolvidos quando, somente 

então, o móbil do agente a ela se dirigiu. Neste caso, a culpa diz relação à ação. Agora, 

a causa do que se sucedeu diz relação ao ato, como o conjunto de acontecimentos 

que se sucederam, que não estavam presentes no propósito do agente, o qual ele em 

momento algum conseguiu antever por uma representação, por mais vaga que fosse. 

De um modo inequívoco, como afirma Hegel, “Édipo, que matou o seu pai sem o saber, 

não pode ser acusado de ser assassino de seu pai.” (HEGEL, 2021, Adendo ao § 117, 

p. 135).  

O fato de Édipo ser considerado culpado da morte de seu pai demonstra para 

Hegel uma situação clara: os antigos não operavam com o pressuposto fundamental 

da vontade moral ou subjetiva. Tal situação tornava-se, por isso, a fonte da mistura 

indevida entre causa e culpa, entre motivo e imputabilidade, entre ato e ação. 

Certamente, Édipo é a causa da morte de seu pai. Este foi o seu ato. Mas, porque a 

“ação é culpa de minha vontade enquanto eu a sei” (HEGEL, 2021, Adendo ao § 117, 

p. 135), Édipo não foi o culpado de sua morte.  

Hegel define com clareza seus conceitos: “a externação da vontade enquanto 

subjetiva ou moral é a ação.” (HEGEL, 2021, § 113, p. 130). Ou seja, o agir 

propriamente moral é a expressão exterior da vontade de um sujeito que promove 

modificações na objetividade do mundo desde que elas tenham haver com os outros. 

Diferentemente do direito abstrato, onde a vontade se referia sobretudo às coisas, na 
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moralidade o agir se refere à qualidade dos relacionamentos intersubjetivos acerca 

do bem e do mal.  

 

A guisa de conclusão 

 

A distinção entre ato e ação torna-se, portanto, produtiva para o entendimento 

do agir moral. Tal distinção refere-se, na realidade, às três dimensões do 

relacionamento da subjetividade com a objetividade. Como afirma Hegel, “A ação 

contém as determinações estabelecidas, α) em sua exterioridade, sabida por mim 

como minha, β) está em vinculação essencial com o conceito, enquanto dever-ser, e 

c) com a vontade do outro.” (HEGEL, 2021, § 113, p. 132)  

Certamente, um estudo mais aprofundado de cada uma destas determinações 

poderia acrescentar elementos ricos ao tema. Eis um desafio que se lança para um 

entendimento mais aprofundado do tema. No primeiro nível, trata-se da subjetividade 

da vontade que na objetividade da exterioridade reconhece que o que se sucedeu é 

fruto do seu propósito e de sua intenção. O fim (Zweck) será moral quando o que se 

sucedeu na exterioridade do mundo for a representação do que ela preconizou. 

Embora a realidade, infelizmente, possa lhe escapar, embora a contingência suceda, 

é seu direito de se reconhecer apenas naquilo que ela sabia e queria. No segundo 

nível, a ação moral diz respeito ao movimento lógico estabelecido pelo 

desdobramento do conceito em sua determinação essencial, como uma 

determinação do fundamento, propriamente lógico.5 Mais precisamente, explicita, 

em termos da determinação da vontade reflexiva, como se dá a resolução da 

contradição no fundamento, como observa Müller, “que encerra a análise das 

‘determinações da reflexão’ no segundo capítulo, da Ia. Seção, da Lógica da Essência, 

na Ciência da Lógica” (MULLER, 1996, p. 88). Ou seja, o estudo da ação no contexto 

                                                     
5 Marcos Müller assinala que a exposição da moralidade na Filosofia do Direito de Hegel constitui uma 
“apresentação categorial do ‘processo da esfera moral’ e da concomitante constituição da 
subjetividade moral” que “se transmuda numa dialética negativa e crítica da ‘consciência moral 
formal’ e da sua ambiguidade (FD § 137 A).” (MULLER, 1996, p. 88). Tal leitura é verdadeira pois Hegel 
mesmo, ao final da exposição categorial da subjetividade moral, mencionada explicitamente no 
parágrafo 141 da Filosofia do Direito, remete o leitor à resolução da contradição das determinações 
abstratas da vontade para a compreensão “mais pormenorizada” da Ciência da Lógica, que ofereceria 
elementos para a compreensão da passagem especulativa da moralidade à eticidade.   
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da moralidade em Hegel pressupõe conhecimentos animados pela lógica das 

determinações essenciais. Já o terceiro e último nível explicita que toda a dialética 

categorial da vontade subjetiva se traduz no campo da intersubjetividade. O agir 

moral é essencialmente um agir que implica a vida de outros agentes. Por isso, todo 

o esforço que a vontade moral desempenha na ação é o de transformar a realidade 

dada do mundo numa realidade posta. E isto só se dá pela interação com outros 

agentes. O processo de objetivação da subjetividade moral não prescinde do 

processo de objetivação da subjetividade moral de outrem. Ou seja, o esforço que 

cada uma das autoconsciências faz para afirmar a proeminência de sua vontade, a 

sua universalidade, se dá pela atualização de si da vontade de uma outra consciência: 

“a realização de meu fim”, afirma Hegel, “tem, dentro de si, essa identidade de minha 

vontade e da vontade do outro, - ela tem uma vinculação positiva com a vontade do 

outro.” (HEGEL, 2021, § 112, p. 131). O agir moral de cada vontade cobra da outra a 

referência formal aos imperativos da norma posta.  

O conceito de agência moral hegeliana ganha, com isso, novos contornos. 

Toda a ação propriamente moral se alvora com responsabilidade, com culpabilidade, 

somente naquilo que exteriormente ela reconhece como sua. Muitas consequências 

adversas podem se suceder a partir do agir. Contudo, somente o que estava 

prefigurado na vontade, no seu saber e querer, pode lhe ser imputado. Esse 

movimento das contradições próprias do agir, do que é posto por ela, e daquilo que 

se lhe apresenta como estranho (onde a vontade não se reconhece), presentifica o 

movimento categorial essencial, cujo conhecimento do percurso lógico pode lhe 

proporcionar esclarecimentos significativos que podem ser resumidos no seguinte: 

ela, por si só, não consegue resolver. Ela permanece na negatividade. Por fim, o agir 

moral implica a representação de imperativos que não são meramente solipsistas. O 

ponto de vista moral não consegue resolver por si só os impasses dos devaneios da 

subjetividade absoluta do querer, embora o seu esforço para presentificar a 

universalidade.  Somente o ponto de vista ético conseguirá resolvê-los. Somente a 

aufhebung da negatividade será a sua resolução positiva, como negação da negação, 

resolvida na experiência das relações sociais6 da esfera das relações íntimas do 

                                                     
6 Robert Pippin desenvolve um estudo muito interessante sobre o papel que desempenha em Hegel a 
relação essencial da ação como algo promovido pela vontade subjetiva, somente em relação a si, e, 
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amor, da sociedade civil e do estado. A resolução dos impasses da moralidade 

subjetiva, das aporias do ponto de vista moral 7 , requer a sua abertura na 

sociabilidade da moralidade objetiva. Tal é o ensinamento crucial a partir do qual 

Hegel vai além da moralidade antiga, da moralidade formal de Kant e os 

subjetivismos românticos de sua época, dos devaneios absolutos da má consciência, 

da hipocrisia, do probabilismo, da consciência irônica, entre outros.   

 

Referências 

 

DJORDJEVIC, Élodie. Ce qu’est le sujet, c’est la série de ses actions » Remarques 
sur la détermination et les raisons des limites du point de vue moral dans la 
conception hégélienne de l’évaluation de l’action. In: ___. Actualité de Hegel. 2011. 
Ebook. Disponível em: http://www.implications-
philosophiques.org/bibliotheque/eBook_Actualite-de-Hegel.pdf Acesso em 15 jul. 
2016. 
 
DAVIDSON, Donald. Essays on actions and events. 20 ed. Oxford : Clarendon Press; 
Toronto: Oxford University Press, 2001. 
  
FISCHBACH, F. Théorie de l’action et ontologie de l’activité. In: KERVEGAN, J-F, 
MARMASSE, G.  Hegel penseur du droit Paris: CNRS éditions, 2004, p. 97-112. 
 
HEGEL, G.W.F. Princípios da Filosofia do Direito ou Direito Natural e Ciência Política 
em Compêndio. Tradução de Parágrafos e Anotações: Paulo Meneses (In 
Memoriam) et al. Tradução de Adendos: João A. Wohlfart, Márcio E. Schäfer e 
Thadeu Weber. Porto Alegre: Editora Fênix, 2021.  
 
___. Grundlinien der Philosophie des Rechts. Herausgegeben von Johannes 
Hoffmeister. 4. Ed. Hamburg: Verlag von Felix Meiner, 1955. 
 
HÖSLE, Vittorio. O Sistema de Hegel. O Idealismo da subjetividade e o problema da  
intersubjetividade. Tradução de Antonio Celiomar Pinto de Lima. São Paulo: Edições 
Loyola, 2007. 
 

                                                     
por outro, de sua relação com os outros, como “mundo social”. Para isso, ver sua obra Hegel's 
Practical Philosophy: Rational Agency as Ethical Life. 
7 Élodie DJORDJEVIC  formula um excelente estudo sobre o tema na seção “Limites et apories du point 
de vue moral: le problème de la norme morale et les dérives du subjetivisme moral », p. 48,  em seu 
texto Ce qu’est le sujet, c’est la série de ses actions » Remarques sur la détermination et les raisons 
des limites du point de vue moral dans la conception hégélienne de l’évaluation de l’action. In : ___. 
Actualité de Hegel. 2011. Ebook. Disponível em : http://www.implications-
philosophiques.org/bibliotheque/eBook_Actualite-de-Hegel.pdf Acesso em 15 jul. 2016. 
 



 
Inácio Helfer  | 127 

 

PIPPIN, Robert. Hegel's Practical Philosophy: Rational Agency as Ethical Life. 
Cambridge University Press, 2008. 
 
TAYLOR. Charles. Esprit et action dans la philosophie de Hegel. In: ___. La liberté 
des modernes. Edição, trad. e apresentação de Philippe de Lara, Paris: PUF, 1997a, 
p. 87-113 (traduzido de Human Agency and Language: Philosophical Papers I. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1985a. p. 77-94).  
 
VIEWEG, K. O conceito hegeliano de ação na Filosofia Prática e na Estética. 
Rapsódia almanaque de filosofia e arte, São Paulo, n. 9, 2015, p. 5 – 25. Disponível 
em: https://www.revistas.usp.br/rapsodia/article/view/113673. Acesso em 15 de 
out de 2021. 
 
___. O pensamento da liberdade. Linhas Fundamentais da Filosofia do Direito de 
Hegel. Tradução de Gabriel Salvi Philipson, Lucas Nascimento Machado e Luiz 
Fernando Barrére Martin. Revisão Técnica de Marco Aurélio Werle. São Paulo: 
Edusp. 2019. 
 

 



 

 



 

7. ETICIDADE DILACERADA. 

OU DA VONTADE LIVRE E DO MAL NA FILOSOFIA DO DIREITO DE HEGEL 

 
 

https://doi.org/10.36592/9786581110321-07  

Max Maureira1 

 

Como se sabe, Hegel não publica nenhum trabalho sobre o mal, nem escreve 

sobre o assunto em algum dos seus textos não publicados em vida, mas as 

referências ao assunto são numerosas. Assim, por exemplo, aparecem na 

Fenomenologia do Espírito, nas Lições de Filosofia da Religião, na Enciclopédia das 

Ciências Filosóficas, e certamente também na Filosofia do Direito, obra em que se 

encontra o mal já introdução, mais precisamente, na passagem do espírito subjetivo 

ao objetivo. Aqui, na articulação destas esferas, a consciência moral é decisiva, 

nomeadamente pelo seguinte. 

Hegel adverte as muitas contradições postas em jogo nesta tarefa 

articuladora, bem como a possibilidade do mal nela, mas, no entanto, o faz sempre 

pressupondo a sua superação no conceito, na sua unidade, isto é, no universal, que 

está “desde já Determinado”, como ele acrescenta, “em meio a tais contradições2(I). 

No entanto, isso ainda está sujeito a um questionamento, relativo ao pressuposto de 

toda a questão do mal: a reconciliação consigo mesmo pelo conceito (II). 

I. 

Quando o mal é considerado em geral, costuma-se lhe apresentar em sua 

relação com o seu oposto, o bem, conseqüentemente, ao se encarregar dele, 

pressupõe-se a contradição em que se encontra. Hegel também o expressa dessa 

forma, de maneira mais sistemática na Enciclopédia do que, por exemplo, na 

Fenomenologia. Ali, nos §§ 508-509, ele afirma que o bem é "o universal em si 

mesmo", determinado pela vontade, acrescentando então que esta, ou seja, a 

universalidade assim determinada, inclui a particularidade em si mesma, "porém, na 

                                                     
1 E-Mail: maxmaureira@yahoo.com. Tradução Agemir Bavaresco (PUCRS) e Danilo Vaz-Curado R. M. 
Costa (UNICAP/PE).   
2 É assim também que ele o coloca antes, num escrito de sua juventude como nas aulas que prepara 
para seus alunos do segundo grau no último ano em Nuremberg. (HEGEL, 1970, IV, 139). 
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medida em que [...] ainda abstrata, não está presente [nela] nenhum princípio de 

determinação", senão "o determinar intervém [...] fora da universalidade", portanto, 

"enquanto determinar do vontade livre que está-sendo para si confrontado com ele, 

se suscita aquí a contradição mais profunda" (HEGEL, 1970, X, Enciclopedia § 508, p. 

315).  

Assim, se essas considerações forem revistas com atenção, o bem é, em 

primeiro lugar, o universal da vontade, estando contido no particular, mas, 

acrescenta, ainda abstrato, não determinado por nenhum princípio. Concretizada 

esta determinação, pode então ocorrer independentemente da universalidade e, 

mesmo quando confrontada com ela, neste caso, assinala Hegel, surge uma 

contradição, mesmo a mais profunda, v. gr. entre a universalidade e a sua 

determinação, cujo princípio está relacionado com a universalidade, mas intervindo 

fora ou fora dela. Só mais tarde é que se concilia a universalidade com a 

determinação, a saber, quando ela é reconhecida como tal na determinação. Pois 

bem, nesta tarefa a consciência moral adquire toda a relevância. 

Quando o bem é então determinado com "várias coisas boas" ou com "muitas 

obrigações", surge a contradição entre a determinação do bem e o princípio que o 

orienta, exemplificando-se isto num sujeito particular, no qual particulares são 

também os seus interesses e suas decisões, muitas vezes opostas ao bem, isto é, ao 

universal. Certamente o universal da vontade, ou o bem sem mais, pode coincidir com 

o particular, mas isso é contingente, pode, não dever ser assim. 

Acontece que a universalidade ou o universal, quando particularizado, se põe, 

ou seja, se reflete no que se põe. Não se trata mais, então, um vez posto, do bem 

universal, simples ou simplesmente, senão ao contrário de uma determinação sua. É 

precisamente com isso que se relaciona a questão do mal. É conveniente considerar 

isso com atenção, pois no que se refere ao assunto aqui tratado, o relativo ao mal, 

está no cerne do que Hegel levanta, tanto na Fenomenologia do Espírito3, como em 

suas conferências sobre filosofia da religião, e não menos na sua Filosofia do Direito. 

                                                     
3 Cf. sobretudo a parte intitulada de O Espírito, na terceira subparte: O Espírito certo de si mesmo. A 
moralidade e, dentro desta última, o momento C, que tem por título A consciência moral. A alma bela, 
o mal e seu perdão. 
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Hegel trata da vontade livre especialmente nos §§ 4 - 29 da introdução à 

Filosofia do Direito. Ao relacionar esses parágrafos com aqueles já mencionados da 

Enciplopédia, os §§ 508 e 509, as referências ao mal ganham maior clareza. 

Quando ele apresenta a vontade livre como seu ponto arquimediano, ele o faz 

dentro do marco do direito. Desse ponto de vista, o direito é considerado “o reino da 

liberdade realizada”, “ou,  mundo do espírito que se produz de si mesmo” (§ 4). Ou 

seja, a vontade livre configura um reino, regido pelo direito, em que a universalidade 

se traduz na existência, v. gr. pondo-se como vontade livre, realizada 

particularmente. Essa "particularização [segue Hegel] é o que geralmente se chama 

finitude" (§ 6). Assim, então, a vontade posta, finita, é o pensamento levado a existir. 

Com isso, torna-se determinado, particular ou finita, sem deixar de aparecer em tal 

particularidade a mesma universalidade refletida em todos. No momento em que ela 

posteriormente retorna a si mesma, sabendo por si mesma, Hegel a chama 

singularidade, aqui a particularidade retorna à universalidade (HEGEL, 1970, VII, 

Filosofia do Direito § 7, p. 55). Assim, os três momentos do conceito aparecem sem 

mais: universalidade, podemos dizer, momento de pureza do conceito, 

particularidade, momento de sua existência, e singularidade, momento de sua 

reconciliação, v. gr. em sua universalidade4. Agora, quando a vontade do universal 

coincide com a particular, o realizado é o bem, consumando-se deste modo a 

identidade da universalidade consigo mesma. Se essa coincidência, por outro lado, 

não ocorrer, o que está determinado é o mal. Hegel se detém nessa relação 

contraposta. 

 Asume primero lo indicado, que la existencia de la libertad configura el 

derecho (§ 29), es decir, que el ámbito o marco de su realización es el derecho. 

Segundo, asume también que esta última se relaciona con el bienestar del sujeto, 

bienestar decisivo en la concreción de su libertad subjetiva (§ 124), por tanto, cuenta 

                                                     
4 Já nas classes sobre a Doutrina do conceito, que prepara para seus alunos do ensino médio em 
Nuremberg, Hegel identifica a universalidade, a particularidade e a individualidade como momentos 
do mesmo: o conceito em unidade (HEGEL, 1970, IV, Doutrina do Conceito (1809 / 10) § 3, p. 139). 
Quando ele posteriormente considera esses três momentos na Ciência da Lógica, ele também os 
desenvolve em conexão com a doutrina do conceito, observando aqui que a diversidade dos 
particulares, "em virtude de sua identidade com o universal", é universal como tal, e acrescentando 
imediatamente que tal identidade "é a totalidade", então, o conceito é a totalidade manifestada nesses 
diferentes momentos próprios, em cada um dos quais está contida sua unidade (HEGEL; 1970, VI, 
Ciência da Lógica, p. 280). 
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también con que la satisfacción particular del mismo se relaciona con la de los 

demás, aparte de con la común, y por cierto, entendido desde las mismas 

particularidades puestas en juego en la determinación (§ 125). Cada una de ellas 

reflecta la libertad, el ser-libre determinado por cada uno (§ 126), realizándose el bien, 

tercero, cuando coincide la realización de este bienestar con el derecho. La 

conciencia moral se relaciona con esta unificación realizada, en la medida en que el 

sujeto, en ella, da contenido universal a su subjetividad infinita (§ 128), concretando 

la “disposición de querer lo en y por sí bueno” (§ 137). Aquello que realiza la 

conciencia moral, dicho en otras palabras, es el bien universal en la finitud humana. 

Concretizado pela consciência moral, só se pode saber, por sua vez, se é 

realmente bom, examinando o conteúdo do que nela se afirma como tal (obs. § 137). 

Aqui a possibilidade do mal sempre ameaça, na medida em que, em uma 

determinação, a realização da universalidade pode confrontar-se com o universal em 

si, isto é, com a vonatde livre, no entendimento de que a consciência moral, por um 

lado, identifica “o saber e querer subjetivos com o bem verdadeiro”, reconhecendo 

essa conjunção “como algo sagrado”, por outro lado, tem um “caráter de reflexão 

subjetiva da autoconsciência”, de modo que suas determinações se limitam a “pura 

interioridade da vontade”(§ 139), portanto, pode predominar aqui “a própria 

particularidade sobre o universal”, em suma, ela sempre tem “a possibilidade de ser 

má”(§ 139), logo, a "natureza do mal" pertence a que o homem possa querer ambos, 

bem ou mal.  Querer este último não significa, no entanto, ter necessariamente de 

"querê-lo" (§ 139), isto é, a consciência moral, como subjetividade formal, pode, mas 

não deve querer, o mal. Seja um, seja o outro, a tarefa que consistente da 

determinação da liberdade é uma reflexão subjetiva, própria da consciência, sendo 

ela, nesse sentido, aquela que ela deve articulá-la. 

O que está incardinado na consciência moral é, em última instância, a 

experiência de um ajuste da liberdade subjetiva com a liberdade universal. Assim, 

quando a liberdade se realiza  convergindo em sua unidade, pressupõe-se nisso a 

veracidade da consciência moral, assentado no fato de “dizer a verdade” 5, ou seja, 

do fato de que o que se expressa por ela é verdadeiro, sendo justamente este o 

                                                     
5 É assim que se coloca na Fenomenologia do Espírito. Que a verdade seja pressuposta não significa 
que, de fato, sempre se lhe diga (HEGEL, 1970, III, p. 314). 
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universal assumido em tal expressão. Com isso se levanta um problema que o 

próprio Hegel enfatiza: o fato de dizê-lo, de dizer a verdade, depende do 

conhecimento e da convicção que cada um tenha dela6, portanto, a expressão do 

universal torna-se contingente, ou seja, o universal, como conteúdo da consciência 

moral, não aparece em sua necessidade, mas em sua possibilidade. Isso certamente 

não é novo, Kant já o advertia. Quando Hegel, à luz disso, sustenta que o bem se 

configura na convergência da vontade universal com a vontade subjetiva, ele, na 

intenção particular, eleva essa unidade ao conceito (HEGEL, 1970, VII, adição ao § 

114 Filosofia do Direito, p. 215). Assim pressuposto, a questão agora é explicar algo 

com que o próprio Hegel conta, a saber, o reconhecimento de sua coincidência, mais 

precisamente, os termos da mesma. Já de início, Hegel alerta que cabe à consciência 

moral enfrentar "todo um ninho de contradições carentes de pensamento"7. Embora 

o motivo da ação seja a realização do universal, estando investido isto (segundo 

Kant) até da santidade, pelo respeito que inspira, a consciência moral está, no 

entanto, exposta à sensibilidade das inclinações, dos impulsos, dos interesses de 

cada um, apresentando nela, pelo mesmo motivo, um combate inevitável entre o 

universal e o particular (HEGEL, 1970, III, Fenomenologia, p. 458). 

Conseqüentemente, cada vez que coincidem, impõe-se a suspeita de que tal 

coincidência se deva realmente à realização do bem ou, ao contrário, a uma 

sensibilidade alheia em relação ao próprio universal. Aqui, a distinção entre a 

consciência moral e a bela alma, aquela que coloca as boas intenções em primeiro 

lugar, é de toda a importância. Assim como a primeira apenas valida a ação que 

propõe a realização do universal, ou seja, aquela em que o bem é consagrado, a 

segunda critica qualquer motivo da ação que contrarie sua pureza (HEGEL, 1970, III, 

Fenomenologia, p 483), tomando então como ação moral o juízo que ela afirma como 

elevado nesse sentido (HEGEL, 1970, III, Fenomenologia, p. 487). Ambos propõem 

externamente o bem, mas a forma como o fazem é diferente. Ao contrário do que 

acontece na consciência moral, em que se mantém a distinção entre o universal e o 

particular, na bela alma isso se confunde. Aqui não há consciência propriamente 

                                                     
6 Quando se sabe, estando seguro da mesma, se está em condições de dizê-la. Sobre isto, HEGEL, 
1970, III, p. 314. 
7 Hegel usa na Fenomenologia esta expressão kantiana, que aparece na Crítica da Razão Pura (B 637). 
Cf. HEGEL, 1970, III, 453.  
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moral, mas aquela que Hegel chama de vil (niederträchtig) e hipócrita (heuchelerisch) 

(HEGEL, 1970, III, Fenomenologia, p. 489). Quando isso acontece, quando ocorre essa 

confusão, abre-se o caminho para a loucura, pois, ao não distinguir o particular do 

universal, tampouco pode chegar ao que superaria sua confusão: o perdão ou a 

reconciliação (HEGEL, 1970, III, Fenomenologia, p. 492). 

Hegel, sem prejuízo de contar com esta importante distinção, assume o 

reencontro da liberdade, subjetivamente realizada, com a liberdade universal, 

superando assim a unilateralidade. Com a superação da unilateralidade, porém, é 

preciso levar em conta o fato de que, com a questão do mal, essa superação se dá 

de cara com a remissão que a configura. Com isso, a sugestão é que nada fique de 

fora do momento unificador, ou seja, que não há nada que não esteja em condições 

de ser reconciliado naquele momento. Assim, então, a unificação se apresenta em 

termos de uma identidade de liberdade consigo mesma, dito de outro modo: a 

referência do universal a si mesmo tem, em sua unidade, "a forma da identidade" 

(HEGEL, 1970, VIII, Enciclopédia § 113, página 234). Para esclarecer essa 

identificação, é necessário apresentar o modo de seu desdobramento, ou seja, não 

só dar conta do que é unido, mas também em que termos a reunificação se dá em tal 

momento unificador, para que o unido seja então reconhecido em sua unidade. 

II. 

A decisão entre o bem e o mal é tão importante para a consciência moral 

quanto sua intensidade. Com a intensidade de um ou de outro está relacionado 

também o encontro da universalidade com a particularidade, isto é, concretizada no 

que Hegel chama de eticidade. É a isso que se refere o § 140 da Filosofia do Direito. 

Assim, na eticididade, dá-se a superação da contradição, ela configura o momento 

da reconciliação. De olho nisso, é necessário primeiro rever a intensificação do mal, 

para depois considerar sua superação na eticidade. 

Quando o universal converge com o particular, certamente aqui "ação" não é 

apenas "boa", mas mais precisamente, o universal não se confunde com o particular, 

como acontece com a bela  alma, que hipocritamente afirma o universal. Nesse 

sentido, Hegel distingue com especial cuidado o que é determinado internamente do 

que é mostrado externamente, detendo-se a partir disso, tanto no desenvolvimento 

do mal, quanto na gradualidade com que ele aparece. 
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Algo pode parecer bom, universal, mas internamente não sê-lo, isto é, ser 

particular. À medida que o universal se torna presente, v. gr. o bem, persistindo no 

entanto no particular, na subjetividade (§ 140), o mal sobrevém, mas não 

simplesmente, mas nas seguintes etapas ou níveis, dos quais ganha intensidade: 1) 

alguém age, em vez de com boa, com "má consciência". Agir assim “ainda não é 

hipocrisia”, pois que esta requer 2) encontrar razões, até mesmo “boas razões” que 

legitimem o mal, “transformando-o ... em bem”. Soma-se a isso uma nova perversão, 

3) o probabilismo, segundo o qual permite qualquer ação que possibilite à 

consciência moral encontrar uma razão que lhe dê segurança. À parte destes três, 

Hegel levanta ainda um 4) em que a boa ação quer o bem, mas o quer de forma 

abstrata, basta querer que a ação seja boa, então, aqui “o fim justifica os meios”, ou 

em outras palavras, usando um bom fim como um meio, “um crime torna-se um meio 

para um bom fim”. Hegel, portanto, chega ao último estágio ou nível, 5) a opinião 

subjetiva, que é "expressamente declarada a regra do direito e do dever". Porém, ele 

mesmo esclarece que essa etapa não corresponde estritamente à hipocrisia, pois o 

bem aqui carece de conteúdo. Acontece, com efeito, que “pela convicção a ação é 

boa”, por outro lado, nas outras etapas, “certas ações são em si mesmas 

contravenções, vícios e crimes”. 

Considerado desta forma, quando alguém se aproxima do bem, isto é, quando 

dá com sua maior intensidade, o faz pelo fato de que a consciência moral o tem no 

exterior, isto é, graças a que ela não se encapsula na mera vontade subjetiva. Ou, dito 

de outra forma, a subjetividade se configura em oposição ao exterior, ou seja, à sua 

exterioridade, esfera a que se refere o direito (§ 141), que se consagra à realização 

comum das distintas subjetividades. Para a unificação do bem subjetivo com o bem 

objetivo, v. gr. em uma determinação, é a isso que o termo de outrora se refere, 

eticidade. Aqui, nela, o conceito de liberdade torna-se o mundo para o qual 

convergem as diferentes consciências, contendo nesta convergência o moral, o 

jurídico e o ético numa unidade. Pois quando se identificam os momentos do moral 

e do jurídico, ocorre um terceiro, o da “verdade da subjetividade e do direito”, em que 

os outros estão co-implicados, configurando a eticidade deste último momento. 

Desse modo, nele se produz a “reconciliação segundo o conceito” (HEGEL, 1970, VII, 

Filosofia do Direito § 141, p. 290), ou seja, neste terceiro momento se revela a si 
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mesma a vontade livre, tanto interna quanto externamente. Consequentemente, 

enquanto princípio, se lhe requer tanto na subjetividade, que a conhece como 

conteúdo e fim para si (HEGEL, 1970, X, § 535 Enciclopédia, p. 330), quanto fora de si, 

no objetivo, apresentando-se , no final deste desdobramento, reconcilida consigo 

mesma. 

Hegel caracteriza esse movimento do mesmo em relação ao mesmo em 

termos de uma vontade que, em seu querer, é livre, querendo-se a si mesma. 

Constitutiva disso é, porém, a possibilidade do mal (HEGEL, 1970, § 139 Filosofia do 

Direito, p. 265), ou seja, a possibilidade de querer uma determinação particular, não 

conciliada com o universal. Através do querer, de sua realização finitamente 

inevitável, a vontade exibe sua distinção constitutiva, assumindo Hegel, a despeito 

de sua particular determinação nisso, a chegada de sua reconciliação, no 

entendimento de que toda determinação não se opõe a ela, senão, que configura um 

momento da liberdade, o de sua negação. É assim que a liberdade não só se revela, 

mas se reconhece a si mesma, querendo-se para si. Com a eticidade se põe a 

questão da reunificação da liberdade, evidenciando nela “a ideia da liberdade como 

bem vivente” (HEGEL, 1970, VII, § 142 Filosofia do direito, p. 292) reconciliada consigo 

mesma. 

Assim então, ao final desse desdobramento encontra-se a mesma coisa 

apresentada no início. Cada um desses são momentos de identidade de liberdade. 

Com a reconciliação do mesmo, se preeuspõe, portanto, esta permanente distinguir-

se do mesmo com respeito ao mesmo, não chegando-se nunca, entretanto, a uma 

última reunião do universal. Certamente não há aqui uma reunião primordial de cada 

um desses momentos, mas que no meio (termo), assim como a universalidade se 

particulariza de modo distinto, a particularidade se eleva à universalidade de tantas 

outras maneiras, assumindo Hegel, isso é o que é decisivo, sua reunificação. 

Portanto, nada fica fora da universalidade, nem mesmo o momento de sua negação, 

considerando o mal, neste sentido, por um lado, como a possibilidade de um querer 

finitamente inevitável, portanto necessário como possibilidade, frente a eticidade, de 

outro, apresentada como um momento que superador dela, em que o mal se 

reconcilia com a mesma liberdade. Hegel percebe como essa abordagem é moderna, 

não  pela  reconciliação   configurada na   eticidade,  mas  pela  forma  como  é agora 
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entendida. 

Antigamente, sublinha, as particularidades que surgiam no quadro do oikos, 

da casa ou da família, integravam-se no da pólis, assumindo-se assim o universal 

numa eticidade orgânica, evidenciando nela o necessário reconciliado com o livre. 

Agora, modernamente, trata-se, ao contrário, de reconciliar a particularidade de cada 

um com o universal. Assim como a reconciliação do natural com o livre se configura 

aí, então, uma eticidade orgânica8, que se volta a si por meio de diferentes ações, 

esta, na modernidade, deve ser matizada, já que de entrada, a universalidade não se 

reconcilia de modo paradigmático numa eticidade configurada por ações. 

Constituinte dela não é, de fato, a ação (práxis), mas sobretudo uma fazer no qual 

Hegel reconhece com toda clareza, o produtivo (ergazesthai), o trabalho9. Como 

resultado desse desdobramento, a reconciliação que ocorre não é por antonomasia 

orgânica, tal como ocorria na antiguidade. 

Hegel adverte isso nos manuscritos que prepara pouco antes da publicação 

da Fenomenologia, considerando a antiga reconciliação do universal na eticidade 

assim: "a bela vida pública era o costume de todos" (HEGEL, 1976, p. 263), nela se 

constituia "a unidade imediata do geral e do indivídual, uma obra de arte, na qual 

nenhuma parte se separa do todo" (HEGEL, 1976, p. 263). Agora, ao invés, acrescenta 

Hegel, "tão livre quanto é cada singular em seu conhecimento, em sua convicção", 

continua ele, "são livres os poderes, os flancos singulares do todo, os momentos 

abstratos: o trabalho, a manufatura, a situação de direito, a administração e o 

exército ”(HEGEL, 1976, p. 265). A seguir acrescenta a esse respeito: “o todo orgânico 

                                                     
8 Contemplando especialmente a Grécia, Hegel adverte em sua Filosofia Real que ela se apresenta 
como um todo orgânico, no qual cada indivíduo não é "fabricante, camponês, trabalhador, soldado e 
juiz, etc., mas sim que [...] se divide [quer dizer] cada um pertence a uma abstração e cada um tem o 
todo em seu pensamento " (HEGEL, 1976, p. 265). 
9 Para o trabalho que se refere à satisfação das necessidades, e que se conclui uma vez satisfeitas, 
Arendt lembra que em grego se lhe refere com o verbo ποιείν, em latim laborare. Disto devemos 
distinguir o trabalho relacionado a necessidades diferentes daquelas (as básicas), ou seja, o trabalho 
produtivo, referido com a voz grega ἐργάζεσθαι, do latim facere ou fabricare. Deve-se ter em mente 
que a primeira modalidade de trabalho é realizada com o corpo, supondo-se de uma espécie de 
padecimento. Arendt também observa que nas línguas modernas essa distinção é mantida, diferindo 
em inglês, por exemplo, labor de work, em alemão arbeiten de werken e em francês travailler de ouvrier. 
Acrescente também que travailler substituiu o labourer, facilitando uma certa confusão. Sobre esta 
distinção (ARENDT, Hannah, 1998, p. 80). Os capítulos III (obra) e IV (obra) referem-se a um 
desenvolvimento maior, que põe de manifesto a distinção do título. 
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tem entranhas perfeitas, elas se configuram em sua abstração ... há uma divisão, 

cada um pertence a uma abstração e é pensado como o todo” (HEGEL, 1976, p. 263). 

Hegel, partindo de premissas modernas, ou seja, daquelas em que o que se enfatiza 

é a particularidade de cada um, continua a considerar de forma orgânica o todo 

pressuposto na configuração das mesmas particularidades, mas de forma diferente 

de como ocorria na antiguidade, a saber, da tarefa produtiva, em que há uma divisão 

que os antigos desconheciam, determinada por um tipo de relação diferente da 

familiar ou política, v. gr. social. Cada estamento que configura esse todo levado em 

consideração por Hegel, considera o trabalho, aliás, de forma diferente da antiga, o 

novo não é, a rigor, a tarefa produtiva, o trabalho, que a antiguidade sempre conheceu, 

senão os termos em que se o concebe, ou seja, o modo moderno de sua 

compreensão, modo que possibilita estamentos que, se antes existiram, nunca 

aconteceram nos mesmos termos. 

Assim, então, o próprio Hegel se aprofunda, no estamento do trabalhador 

(Bauernstand), por exemplo, certamente o trabalhador não é “de forma abstrata”, 

mas “ele mesmo cobre aproximadamente a maioria de suas necessidades”. Ao 

contrário dele, no estamento burguês (Bürgerstand), ele continua, o trabalho "é o 

abstrato de cada ofício". Aqui, ele então considera, “o natural morreu, só é levado em 

consideração como meramente suscetível de uso e trabalho” (HEGEL, 1976, p. 268)  

10. Com isso, o trabalho do homem de negócios "está muito dividido, é abstrato, 

trabalho de máquinas" (HEGEL, 1976, p. 273), portanto mecânico, não satisfazendo 

necessidades eminentemente básicas (Bedürfnisse), mas de outro tipo 

(Notwendigkeiten). Sem prejuízo disso, ao estamento público (ou da universalidade), 

finaliza Hegel, corresponde modernamente à reconciliação, ele é “a necessidade e a 

vida da efusão do particular no geral” (HEGEL, 1976, p. 271). Graças a ele, o homem 

de negócios cumpre com um dever, com um dever geral especificado pela ciência: 

oferecer conhecimento sobre esse dever, para que, ao obedecê-lo, o referido dever 

seja revelado ao homem de negócios graças a ele, tanto na universalidade quanto na 

particularidade11. Quem, enfim, articula esses estamentos, impedindo, por um lado, 

                                                     
10 Antigamente havia o trabalho produtivo, mas orientado principalmente pelas necessidades 
(Bedürfnisse). 
11 Certamente Hegel não está pensando aqui nas ciências naturais, que em sua época já gozavam de 
uma influência indiscutível, mas sim num saber, v. gr. da razão, com respeito à mesma razão, dando 
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um fazer paradigmaticamente mecânico, como, por outro, facilitando o 

desenvolvimento da ciência, é o governo: a sabedoria do governo consiste “em 

acomodar esses momentos abstratos aos estamentos em geral e nos casos isolados 

fazer exceções ”(HEGEL, 1976, p. 276). Sem isso, ao homem de negócios seria 

imposto um dever vazio que, tendo tanto desenvolvimento nos tempos modernos, é 

evitado não só pela ciência, mas também pela administração estatal dela. 

Diante disso, Hegel alerta para a ameaça representada pelo abandono ao 

pressupostos desse fazer mecânico, que se tornou paradigmático, assumindo, 

entretanto, estatalmente seu desdobramento, logo, ele conta com a configuração dos 

estamentos, assim como a correspondente divisão do trabalho, se há de realizar 

neste marco. No entanto, à medida que esta implantação se internacionaliza, tal 

marco se desestrutura12, consequentemente, a articulação dos estamentos realizada 

por qualquer governo já não pode mais ser coordenada centralmente, tampouco a 

divisão do trabalho, que, exposta ao trabalho de uma sociedade civil 

internacionalizada , permanece entregue a tais mecanismos. 

Assim, especialmente na sociedade civil, um conceito que Hegel já introduz na 

Enciclopédia (cf. §§ 523-534), mas que desenvolve na Filosofia do Direito (§§ 182-

256), se apresenta uma eticidade não orgânica que se expande além de sua esfera. 

Nesse sentido, em linha com sua ênfase nas determinações individuais de liberdade, 

ele mesmo esclarece que “a criação da sociedade civil pertence ... ao mundo 

moderno, [ele é] o primeiro a fazer jus a todas as determinações da ideia [de 

liberdade] ”(HEGEL, 1970, VII, § 182 Filosofia do Direito, p. 339). Ora, nesta esfera, as 

particularidades não se relacionam - adverte no § 182 - de uma forma 

paradigmaticamente orgânica, como é o caso das diferentes ações entre si, mas de 

uma forma particularmente mecânica, com a qual o fazer mais eminente, a trabalho, 

configurador da citada sociedade civil. Hegel conta com esse desenvolvimento às 

margeens do Estado, nele se regula o movimento da sociedade civil, aquela esfera 

que se situa modernamente entre a família e o Estado, na qual, por antonomásia 

                                                     
conta de sua igualdade com ela mesma. Ao considerar o conteúdo do dever, Hegel considera em 
consonância com este - na Fenomenologia - que o dever é o si-mesmo (Selbst), ou seja, "seu saber 
de si, sua igualdade consigo mesmo" (HEGEL, 1970, III, Fenomenologia, p. 477). 
12 Sobre isto remeto com detalhe ao meu texto “Entre la familia y el Estado. O de la sociedad civil en 
Hegel”, en: Revista de ciencias sociales, Nº 54 (2009), 13-34. 
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trabalhando, se alcança a satisfação tanto das necessidades naturais (Bedürfnisse) 

quanto as distintas delas (Notwendigkeiten). A consequência disso é que, assim 

configurada, a individualidade "é a única medida pela qual cada particularidade 

promove seu bem-estar" (HEGEL, 1970, VII, acréscimo § 182 Filosofia do Direito, p. 

340), sendo a forma eminente de em que isso ocorre, o trabalho. Se isso não for 

sanado pelo Estado, esvaziam-se os deveres, cuja realização se dá à margem do 

Estado. Com isto, sem a reconciliação do universal no fazer produtivo, sem a 

articulação do dever por parte de quem delineia os distintos estamentos, 

nomeadamente o governo, a questão do mal fica também exposta a uma abordagem 

inevitavelmente diferente. 

Se o que se realiza em Hegel como eticidade é uma reconciliação dos 

momentos da universalidade, correspondentes ao desdobramento de sua identidade, 

ao final da qual a universalidade se reconcilia consigo mesma, o que se revela nisso 

é a mediação da própria universalidade, a reflexão da própria liberdade, não tendo 

nela um momento anterior ao bem e ao mal, mas se constituindo estes momentos 

do mesmo desenvolvimento. Com o qual, o mal pode ser entendido como um 

momento de negação. Ora, a diverso do que acontece no entramado orgânico das 

ações, da forma como Hegel o pressupõe, no trabalho - que é a forma como, nos 

tempos modernos, cada singularidade promove o seu bem-estar por excelência - 

não se desenvolve uma eticidade natural, mas sim uma mecânica, que, não sendo 

reconciliada em seu movimento, é incapaz de especificar os deveres em sua 

universalidade. Embora Hegel tenha consciência disso, ele o faz pressupondo em 

todo o processo a coincidência da universalidade consigo mesma, entendendo, 

portanto, desse ponto de vista, a limitação da particularidade como um momento da 

própria universalidade. Cada concretização da reflexão contém, assim, o bem em sua 

possibilidade realizada, reconhecendo-o, retrospectivamente, em tal realização. 

No entanto, se nenhuma consideração da universalidade enquanto tal pode 

permanecer fora da reflexão da mesma, no entendimento de que com ela se lhe trata 

como um todo, o reconhecimento da universalidade deve tornar-se suspeito, se a 

universalidade não for reconhecida em sua identidade em tal desenvolvimento, isto 

é, se, para dizer isso com Hegel, ela não se reconhece em e para si. Certamente o 

bem, que pressupõe tal reconhecimento, cai não menos na suspeita por não se 
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reconhecer em seu próprio espelho. A consciência moral pode então ter dúvidas se 

o que é decidido eticamente é em verdade o bem universal. Com a consideração da 

realização do desenvolvimento da sociedade civil em termos reflexivos, ocorre 

precisamente isso: o bem se apresenta em um movimento aporético. 

Aqui a consciência moral, pelo mesmo motivo, está presa, não podendo 

distinguir tal desdobramento aporético daquele que não o é, experimenta assim seu 

dilaceramento, no entendimento de que o bem, aliás, também se apresenta 

manifestado em tal desenvolvimento, embora não seja revelado nele de uma forma 

que seja reconhecida como tal. Ora, nos tempos modernos, como o desdobramento 

do universal não se realiza em termos orgânicos, a universalidade já não corresponde 

a boas ou más ações, mas a um fazer mecânico que não contempla nenhuma origem, 

nenhum fim, senão também o próprio processo. Hegel, apesar de tudo, precisamente 

porque adverte essas aporias, assume uma reconciliação do movimento da 

sociedade civil em um marco estatal, mas, se seus pressupostos não são os que tem 

diante de si, isto é, se o marco de seu desdobramento já não é mais o estatal, se não 

há, portanto, um movimento orgânico, a universalidade não parece se distinguir da 

aporia nesse desdobramento. 

Ao realizar-se em sua manifestação, a universalidade se põe em condições de 

sua própria reconciliação13, sendo assim, argumenta Hegel, que ela deve superar sua 

cisão. Com esse desdobramento aporético, o universal também se manifesta 

dividido. Porém, por não se reconciliar consigo mesmo nessa jornada, ao não 

reconhecer sua absolutez em tal manifestação, a universalidade é posta em dúvida. 

Aqui a vontade livre também retorna a si mesmo, aqui é também uma "atividade que 

se medeia" (HEGEL, 1970, VII, § 7 Filosofia do Direito, p. 56) 14, a saber, num momento 

em que Hegel relaciona com a singularidade, mas, sem um reconhecimento de sua 

própria reconciliação, ela não é para si, sendo precisamente isso o que revela a 

suspeita de reconciliação inacabada ou provisória. Embora o universal também se 

                                                     
13  Hegel desenvolve assim: “o universal está se particularizando-se”, e então acrescenta: “há 
identidade consigo mesmo”. Diante disso, conclui: “a determinação é, portanto, a manifestação” 
(HEGEL, 1970, X, § 383 Enciclopédia, p. 27). Aqui o que se refere não é, aliás, a representação de algo, 
por exemplo o universal, mas sim que ele aponta com isso a que "sua determinação e conteúdo é o 
mesmo a revelar". 
14  Com essa atividade com respeito a si mesma, o que se refere é o reconhecimento da própria 
identidade. 
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configure em um processo constitutivo sem começo nem fim, no qual cada 

determinação configuradora revela a universalidade, o caráter absoluto da mesma 

se revela aqui em uma manifestação na qual ainda não é reconhecível para si. 

Acaso o trágico em termos modernos seja a permanência na cisão, que não 

desaparece quando se considera a unidade em termos de identidade, já que a ela é 

tão própria a identidade como a distinção, revelada na sua determinação15, portanto, 

ela não supera o dilaceramento que supõe toda cisão. Pelo contrário, com ela se lhe 

é pressuposto, já que o reconhecimento da unidade dessa identidade impõe a 

suspeita. Certamente: sem assumir tal unidade, o bem seria uma quimera, mas com 

ela o que fica exposto à suspeita é o seu reconhecimento, já que nunca se pode dar, 

na revisão de seu desdobramento, com o bem como tal, mas apenas com momentos 

próprios, seus. 

Como consequência dessas suspeitas é imperioso assumir também a 

reconciliação sempre como provisória, nunca como última, pois ela é precisamente 

isto, um momento do mesmo processo. Com o qual a consciência moral, embora não 

seja uma bela alma, parece, no entanto, exposta ao que, a propósito desta última, 

Hegel considerava o maior perigo da consideração confusa do bem: a loucura. 

Permanecer no dilaceramento, na distinção, é então: tanto uma condição de 

superação de tal dilacerar, como a permanente desconfiança quanto à sua 

superação nos termos em que Hegel considera a reflexão, a saber, absolutos. 
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Pedro Geraldo Aparecido Novelli1 

Introdução 

 

“A Filosofia do Direito de Hegel permite que seja entendida como uma grande 

síntese da doutrina tanto do Estado quanto da sociedade, porém isso não 

significa que ela se limite aos problemas do Estado ou da sociedade. Aqui reside 

a dificuldade desse texto. A teoria política tem como condição a 

interdependência filosófica, que sobre ela mesma se mostra.” (RITTER. 1969, p. 

234) 

 

A advertência de Ritter resume o que significa aproximar-se da Filosofia do 

Direito de Hegel assim como de qualquer outro texto da obra hegeliana, ou seja, que 

nenhum texto pode ser plenamente compreendido isoladamente.  

A linguagem e as pré-condições sistemáticas inibem uma compreensão fácil. 

O esforço que se faz para entender um texto de Hegel invariavelmente deixa o leitor 

com a impressão de estar diante de um enigma, pois mesmo aí o sentido do todo 

está presente e se faz notar e exige a compreensão com o alcance desse mesmo 

todo.  

A afirmação hegeliana do Prefácio da Fenomenologia do Espírito de que a 

verdade é o todo vale também para o todo de uma parte do sistema como a Filosofia 

do Direito. 

A compreensão do todo não se relaciona somente com a dimensão exterior ou 

com as dadas categorias umas com as outras. Uma compreensão de toda a verdade 

somente se dá a partir do fim da obra. Essa é a reação hegeliana ao pedido de seu 

editor para um prefácio à Fenomenologia do Espírito. De certa forma cada texto de 

Hegel se caracteriza como um prefácio que somente à luz da totalidade do sistema 

                                                     
1 Faculdade de Filosofia e Ciências – FFC – Universidade Estadual Paulista – UNESP – Campus de 
Marília – E-mail: penovelli@gmail.com 
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pode ser adequadamente compreendido e ter sua verdade revelada. Por outro lado, 

fazem parte desse fim inúmeros momentos que já se apresentam como o processo 

de descoberta da verdade. A apropriação do todo da Filosofia do Direito deve tomar 

lugar, dessa forma, através de dois níveis de natureza linear e integral. A totalidade 

desse processo está contida igualmente em todos os níveis de apresentação 

enquanto conteúdo do conceito de liberdade como desdobramento e forma segundo 

uma lógica prática. 

Isso significa que para uma interpretação introdutória a leitura sucessiva dos 

parágrafos não seria muito útil. Seria mais significativa uma visão panorâmica da 

sistemática da Filosofia do Direito, isto é, sua posição no todo do sistema hegeliano 

e as consequências daí derivadas como sua relação com a Filosofia do Espírito e a 

Lógica. 

 

O conceito de ciência 

 

Dois são os fundamentos dos quais brota o conceito de ciência em Hegel: 

1. o direito como um objeto particular, enquanto objeto filosófico, segundo 

Hegel, pode ser melhor entendido se se considerar inicialmente o significado de 

objeto científico. 

2. o século XIX representou um desenvolvimento singular da ciência e Hegel 

construiu uma abordagem epistemológica toda especial na direção do 

desenvolvimento acima mencionado. A compreensão da contribuição hegeliana 

lança luzes não somente sobre o texto da Filosofia do Direito como também sobre o 

sentido de se ocupar com o mesmo na atualidade. 

Hegel parte da ideia de que a filosofia, ao contrário das demais ciências e suas 

necessidades legítimas, não deve constituir seu objeto inicialmente nem unicamente 

através da delimitação, da definição, etc. Por trás de tal compreensão encontra-se o 

programa de Hegel para a filosofia como ciência.  

A ciência filosófica enquanto tal assume como condição o mundo empírico e 

suas ciências ordenadoras como um fato.  

O objeto filosófico não deve ser inicialmente determinado e, por isso, a 

consideração fundamental da filosofia não é: qual objeto especial que ela deve tratar 
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(classificar) ou qual é o seu método genuíno em oposição aos outros métodos senão 

como devem ser conceituados os já dados objetos científicos (leis, princípios 

próprios) Ou ainda, como devem ser organizados conceitualmente os pensamentos 

que têm no saber empírico de certos objetos (Natureza, Direito, Arte, Religião, etc.) 

seu conteúdo? 

Hegel chama a atenção para tal relação na introdução à Enciclopédia. 

 

“A relação da ciência especulativa com as outras ciências só existe enquanto a 

ciência especulativa não deixa, como de lado, o conteúdo empírico das outras, 

mas o reconhece e utiliza; e igualmente reconhece o universal dessas ciências – 

as leis, os gêneros, etc – e o utiliza para seu próprio conteúdo, mas também, além 

disso, nessas categorias introduz e faz valer outras.” (HEGEL. 1995, § 9, p. 41) 

 

A ciência filosófica se mediatiza na medida em que apreende e conceitua as 

ciências existentes em seus resultados e as estabelece no sentido hegeliano na 

forma do conceito. “Com efeito, o fato da filosofia é o conhecimento já elaborado, e 

por isso o apreender seria apenas uma reflexão, no sentido de um pensar 

supercenciente (...).” (HEGEL. 1995, p. 19) 

Esse repensar não percorre caminhos arbitrários, não segue de qualquer 

modo, senão um modo bem claro: o resultado das ciências empíricas será levado à 

uma interdependência de necessidade num sistema. Como bons exemplos Hegel 

chama a atenção pata tanto sobre a física newtoniana ou a doutrina do direito do 

Estado de Grotius.2 A filosofia, segundo Hegel, não pode se furtar à tradição e será 

tanto mais efetiva se assumir a herança presente em seu tempo. 

Nos exemplos, acima citados, Hegel fala sobre as leis, os conceitos de espécie 

dos quais fazem ou devem fazer uso as demais ciências. Mais do que levar em 

consideração os resultados obtidos pelas diferentes ciências, Hegel está mais 

interessado em apreender como as ciências entendem a experiência e a experiência 

que julgam ter do respectivo objeto de investigação.  

Uma tal tradição científica será compreendida por Hegel como um processo 

no qual o pensamento é atividade e atividade que age e modifica o dado.  

                                                     
2 Hegel. 1995, § 7, p. 47. 
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O que Hegel formula na História da Filosofia para a filosofia tradicional e em 

relação com a filosofia do seu tempo, pode valer igualmente para a compreensão 

hegeliana de filosofia e da história da ciência.   

 

“Uma tal herança é ao mesmo tempo recepção e tomada de posse do legado; e 

simultaneamente reduz-se a material, que é metaforseado pelo espírito. O que se 

recebeu foi deste modo modificado e enriquecido e, ao mesmo tempo, 

preservado.  Por conseguinte, a posição e a atividade nossa e de cada época é 

apossar-se da ciência que existe e nela se formar, cultivá-la ainda mais e elevá-

la a um ponto mais alto. Ao apropriarmo-nos dela, transformamo-la em algo de 

específico em confronto com o que antes fora.” (HEGEL. 1991, p. 18-19) 

 

Na Filosofia do Direito Hegel se apropria da tradição científica através da 

consideração do conteúdo existente sendo essa uma característica fundamental de 

seu sistema. O começo pelo direito abstrato e respectiva crítica, através de sua 

exposição pode ser tomado como uma crítica imanente de Hegel às concepções 

tradicionais de direito natural e da ciência do Estado. A crítica hegeliana não se quer 

exterior ou de fora em relação às concepções existentes. 

Por isso, não se deve pretender apressadamente distinguir a filosofia das 

outras ciências com frases ou leis próprias ou ainda com uma relação exterior de 

proximidade, isto é, paralela sendo a crítica filosófica apartada da própria realidade 

ou do ocorre.  

A diferença entre a abordagem filosófica e das demais ciências é posta por 

Hegel em sua Enciclopédia na qual a unidade sistemática se opõe à ordenação 

exterior. 

 

“A Enciclopédia filosófica distingue-se de uma outra enciclopédia – a 

enciclopédia ordinária – porque esta deve ser, digamos, um agregado das 

ciências, que são acolhidas de modo contingente e empírico, e entre as quais há 

algumas que de ciências têm apenas o nome, embora elas mesmas sejam uma 

simples coleção de conhecimentos. A unidade em que, num tal agregado, as 

ciências se juntam – já que são acolhidas de maneira exterior – é uma unidade 

igualmente exterior: uma ordem. Essa ordem deve necessariamente, pelo mesmo 
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motivo e também porque os materiais são de natureza contingente, permanecer 

um ensaio, e apresentar sempre lados inadequados.” (HEGEL. 1995, § 16, p. 56) 

 

Portanto, não se trata de assumir o dado material ou natural como imanente 

que as ciências tradicionalmente situam no campo da exterioridade, mas de 

reconstruir ou racionalizar este dado. Somente assim, segundo Hegel, a natureza 

será, de fato, sistematicamente objetiva. 

 

Filosofia como trabalho de reconstrução 

 

O sistema de Hegel diferencia-se, por isso, de todos segundo a perspectiva de 

sistematização do método das ciências empíricas. 

Hegel nega as ciências singulares como uma figura da verdade e a mesma 

postura é aplicada à ciência do direito. 

 

“A ciência jurídica, p. ex., ou o sistema dos impostos diretos e indiretos exigem 

decisões últimas bem precisas, que se situam fora do ser-determinado-em-si-

e-para-si do conceito, e por isso permitem um espaço para a determinação, que 

segundo uma razão pode ser apreendida de um modo, e segundo outra razão de 

outro modo, sem ser suscetível de nada [que seja] último com garantia.” (HEGEL. 

1995, § 16, p. 57) 

 

Por isso, a tarefa da filosofia é ordenar as afirmações, os teoremas, etc. da 

ciência do direito ou as categorias encontradas da doutrina do direito natural numa 

estrutura racional universal.  

Os objetos particulares serão desenvolvidos no sistema do todo, segundo um 

universal, na medida em que forem situados no sistema da ciência filosófica. Desse 

modo, os resultados obtidos pelas ciências singulares precisam ser postas num 

ramo de fundamentação universal. Cada ciência contribui, enquanto momento, para 

a construção do todo e tem sua singularidade afirmada nesse mesmo todo que é o 

objetivo da ciência filosófica ou da filosofia como ciência.   
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Nesse sentido Hegel assume que o método ou a forma que busca representar 

os objetos e ser a expressão de cada um deles é a própria expressão do objeto 

mesmo.3 

A mediação de leis, categorias, etc. será assim compreendida como se elas 

permanecessem em uma relação de necessidade entre elas; como momentos de um 

sistema unitário que contém os resultados científicos singulares que as torna 

objetos da ciência filosófica. Somente através de categorias sistemáticas e 

mediadas podem a verdade e a validez ser estabelecidas. 

O sistema e sua maneira própria de se apresentar se dá não somente como 

reconstrução de resultados científicos imediatos, mas também promove ao mesmo 

tempo em sentido transcendental a justificação das categorias sistemáticas. Em 

outras palavras, as categorias obtém sua justificação na interdependência num 

sistema.  

 

Verdade e Sistema 

 

A realização do pensamento sistemático em Hegel encontra-se antes de tudo 

na Introdução da Enciclopédia e no Prefácio da Fenomenologia. 

Hegel conceitua aí o objeto do conhecimento como ideia, cuja apresentação 

científica ou figura aparece como sistema. 

 

“O pensamento livre e verdadeiro é em si concreto, e assim é idéia, e em sua 

universalidade total é a idéia ou o absoluto. A ciência [que trata] dele é 

essencialmente sistema, porque o verdadeiro, enquanto concreto, só é enquanto 

desdobrando-se em si mesmo, e recolhendo-se e mantendo-se junto na unidade 

– isto é, como totalidade; e só pela diferenciação e determinação de suas 

diferenças pode existir a necessidade delas e a liberdade do todo. Um filosofar 

sem sistema não pode ser algo científico; além de que tal filosofar exprime para 

si, antes, uma mentalidade positiva é contingente segundo o seu conteúdo. Um 

conteúdo só tem sua justificação do todo; mas, fora dele, tem uma hipótese não 

fundada e uma certeza subjetiva. Muitos escritos filosóficos se limitam a 

                                                     
3 HEGEL. Filosofia do Direito, 2010, § 2, p. 48. 
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exprimir desse modo somente maneiras de ver e opiniões. Por sistema entende-

se erroneamente uma filosofia que tem um princípio limitado, distinto dos outros; 

ao contrário, é princípio da verdadeira filosofia conter em si todos os outros 

princípios particulares.” (HEGEL. 1995, § 14, p. 55) 

 

No parágrafo 13 da Enciclopédia Hegel já adianta a tarefa de sua filosofia ou 

o que ele considera ser a verdadeira filosofia. “A filosofia última no tempo é o 

resultado de todas as filosofias precedentes, e deve por isso conter os princípios de 

todas. Por este motivo, se ela é filosofia de outra maneira, é a mais desenvolvida, 

amais rica e a mais concreta.”4  

De igual modo a verdade é exposta na Fenomenologia claramente: “A 

verdadeira figura, em que a verdade existe, só pode ser o seu sistema científico.”5 E 

com respeito à identidade verdade e saber, afirma Hegel que “Entre as várias 

conseqüências decorrentes do que foi dito, pode-se ressaltar esta: que o saber só é 

efetivo – e só pode ser exposto – como ciência ou como sistema.”6 

Os textos acima indicam dois aspectos importantes sendo o primeiro o fato 

de que na Enciclopédia, por exemplo, o sistema filosófico é exposto como o que 

contém em si a ideia do todo do qual a filosofia do direito é um momento e, num 

segundo aspecto, que também o todo se dá pela parte que a filosofia do direito 

também constitui e representa. 

 A verdade do objeto será, por isso, constituída através da totalidade, da 

interdependência de toda a argumentação. Com respeito ao modo particular de se 

ler a Filosofia do Direito pode valer aqui igualmente o que Hegel afirma no Prefácio 

da Fenomenologia sobre a apresentação e recepção para a discussão de um dado 

objeto. 

 

“Com efeito, a Coisa mesma não se esgota em seu fim, mas em sua atualização; 

nem o resultado é o todo efetivo, mas sim o resultado todo junto com o seu vir-

a-ser. O fim para si é o universal sem vida, como a tendência é o mero impulso 

                                                     
4 Hegel. 1995, § 15. 
5 Hegel. 2005, § 5. 
6 Hegel. 2005, § 24. 
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ainda carente de sua efetividade; o resultado nu é o cadáver que deixou atrás de 

si a tendência.” (HEGEL. 2005, § 3, p. 26-27) 

 

Em Hegel a posição de que um conteúdo somente como momento do todo, 

como conteúdo particular, deve ter sua justificação, tem certas consequências para 

a recepção de uma obra como a Filosofia do Direito: 

Inicialmente, o leitor deve ter diante dos olhos o modo de argumentação que 

Hegel formula na Fenomenologia como deve ser a condição para o saber: 

 

“De um lado, há que suportar as longas distâncias desse caminho, porque, cada 

momento é necessário. De outro lado, há que demorar-se em cada momento, 

pois cada um deles é uma figura individual completa, e assim cada momento só 

é considerado absolutamente enquanto sua determinidade for vista como todo 

ou concreto, ou o todo [for visto] na particularidade dessa determinação.” 

(HEGEL. 2005, § 29, p. 42) 

 

Outro aspecto importante é que o todo se torna um pressuposto para a parte 

enquanto esta é momento que conduz ao mesmo todo.  

Fora dessa pressuposição do sistema o conteúdo singular funda-se sobre 

uma afirmação não fundamentada e permanece assim uma abstração ou o que seria 

parcialmente verdadeiro ou 

ainda unilateral, porque não reflete a real dimensão da determinação. 

O conceito figura, na filosofia hegeliana, como um conteúdo de pensamento 

particular que se classifica como a interdependência explícita do sistema, ou seja, o 

conceito se mostra como a forma de um objeto particular e que também remete ao 

seu sentido na totalidade de suas relações. Essa totalidade manifesta o sistema. 

Em oposição às palavras ou nomes vazios dos quais se faz uso na linguagem 

o conceito se apresenta como o único elemento do saber verdadeiro. 

Na introdução à Filosofia do Direito denomina-se que: 

 

“A filosofia trata de ideias e, por causa disso, não do que se costuma chamar de 

meros conceitos, antes ela mostra sua unilateralidade e não-verdade, assim 

como é somente o conceito (não o que frequentemente assim se entende, mas 
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apenas é uma determinação do entendimento abstrata), o que tem efetividade e, 

de modo tal, que ele se dá essa efetividade a si mesmo. Tudo o que não é essa 

efetividade posta pelo conceito mesmo é ser-aí passageiro, contingência 

exterior, opinião, fenômeno desprovido de essência, não-verdade, ilusão etc.” 

(HEGEL. 2010, § 1, p. 47)  

 

Uma auto e imediata apreensão do objeto somente conduziria, por isso,  

 

“(...) apreender a ideia mutilada, se da exposição foi extraído só um momento e 

(como a identidade) for dada como sendo a totalidade; e se nele se introduzirem, 

de modo totalmente ingênuo, as categorias em sua unilateralidade e inverdade, 

segundo a maneira que está mais ao alcance, como são empregadas na 

consciência do dia-a-dia.” (HEGEL. 1995, p. 24).  

 

Para a Ciência do Direito filosófica, segundo Hegel, vale que o conceito do 

direito somente se aproxima como um momento da verdade, que, além disso, 

somente a interdependência de suas categorias enquanto parte do sistema o faz 

figura da verdade ou expressão da “Coisa mesma”.7 

Hegel afirma em várias passagens de sua obra que um objeto não se deixa 

apanhar por completo numa dada pressuposta definição, afirmação certificação, etc. 

A coisa ou o objeto filosófico pode ser provado e apresentado claramente 

somente no conjunto de uma necessária determinação. Portanto, importa mais a 

demonstração, a prova do que a definição. 

Na introdução à Filosofia do Direito Hegel critica a dimensão subjetiva 

arbitrária com o objeto científico, indagando se essa deve ser uma definição aceita. 

 

“Segundo o método formal, não filosófico, das ciências, procura-se e exige-se 

primeiro a definição, pelo menos por causa da forma científica externa.  (...) No 

caso desse método, o único cientificamente essencial está posto de lado, ou seja, 

no que concerne ao conteúdo, à necessidade da Coisa em si e por si (aqui, a do 

direito), mas, no que concerne à forma, a natureza do conceito. Antes, no 

conhecimento filosófico a necessidade de um conceito é a questão principal, e o 

                                                     
7 HEGEL. Filosofia do Direito. 2010, § 2, p. 47. 
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percurso, enquanto resultado, é de ser devindo, é sua demonstração e sua 

dedução.” (HEGEL. 2010, § 2, p. 47) 

 

O procedimento completo de exposição será compreendido por Hegel como 

prova do objeto. Precisamente para a compreensão de sua filosofia é que Hegel não 

permanece na tradição da prova lógica e daí, deriva ou brota a exposição das leis da 

lógica dialética. 

Prova e dedução seguem nesse sentido o percurso do conceito enquanto 

resultado que se tornou ser, mediando esse vir a ser como movimento de uma coisa 

ou de um conteúdo: Assim, a exposição conceitual é um movimento ou um processo. 

“O fim, implementado, ou o efetivo essente é movimento e vir-a-ser desenvolvido.” 

(HEGEL. 2005, § 22, p. 37) 

Movimento, desenvolvimento, vir a ser configuram em sentido hegeliano a 

forma de ser do conceito e, afirma com isso, que o todo ou a totalidade do conceito 

será compreendida como unidade viva, como processo. 

O Prefácio da Fenomenologia do Espírito é a exposição dessa compreensão 

hegeliana cuja tese é a de uma substância que é sujeito e, como tal, é o que se faz, o 

que vem a ser. Desse modo a compreensão aristotélica de substância enquanto 

matéria ou material imóvel é superada por Hegel. “Aliás, a substância viva é o ser, 

que na verdade é sujeito, ou – o que significa o mesmo – que é na verdade efetivo, 

mas só na medida em que é o movimento do pôr-se-a-si-mesmo, ou a mediação 

consigo mesmo do tornar-se outro.” (HEGEL. 2005, § 18, p. 35) 

O espírito, a ideia ou o absoluto, sinônimos na filosofia hegeliana, se faz como 

sujeito objeto para si mesmo, diferencia-se de si em si, ou na linguagem hegeliana, 

reflete-se em si. O verdadeiro é, portanto, a unidade viva do sujeito com o objeto. 

Essa dualidade como um movimento (identidade) que é, para Hegel o 

verdadeiro substancial, está na base de todos os conteúdos particulares do sistema. 

A experiência do verdadeiro é denominada por Hegel de entendimento de todo 

o movimento da saída imediata da divisão em ambas as figuras da ideia até o saber 

de sua unidade: 
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“Só essa igualdade reinstaurando-se, ou só a reflexão em si mesmo no seu ser-

Outro, é que são o verdadeiro; e não uma unidade originária enquanto tal, ou uma 

unidade imediata enquanto tal. O verdadeiro é o vir-a-ser de si mesmo, o círculo 

que pressupõe seu fim como sua meta, que o tem como princípio, e que só é 

efetivo mediante sua atualização e seu fim.” (HEGEL. 2005, § 18, p. 35) 

 

Vale também para o tratamento científico do direito, a apropriada teoria da 

verdade de Hegel, isto é, que a verdade se constrói pela total exposição do vir a ser 

de nível a nível do conceito de direito. 

A frase “Vom wissenschaftlichen Erkennen” 8  da Fenomenologia resume a 

determinação científica da verdade como um processo que está no início, no 

desenvolvimento e no fim do conhecer. Tudo isso se traduz por uma relação de 

mediação.  

 

“O verdadeiro é o todo. Mas o todo é somente a essência que se implementa 

através de seu desenvolvimento. Sobre o absoluto, deve-se dizer que é 

essencialmente resultado; que só no fim é o que é na verdade. Sua natureza 

consiste justo nisso; em ser algo efetivo, em ser sujeito ou vir-a-ser-de-si-

mesmo.” (HEGEL. 2005, § 20, p. 36)  

 

A tese hegeliana da verdade poderia ser assim resumida: 

- O verdadeiro somente é real enquanto sistema ou a substância é 

essencialmente sujeito e 

- Somente o racional é real.  

Substância enquanto sujeito ou espírito significa a igualdade concomitante do 

saber ou da consciência de si e do outro (sua negação) ou si como objeto “o saber 

do racional e o saber de si como do espírito”9 

Assim cada figura na Fenomenologia é ao mesmo tempo saber e figura do 

saber. Essa exposição, que o fazer subjetivo como momento essencial da verdade 

objetiva, como sistema das figuras indistintas ou níveis, é a verdade da consciência. 

                                                     
8 “Do conhecer científico” 
9 HEGEL. Fenomenologia do Espírito, 2005, § 25; 
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Portanto, o conceito de espírito, em Hegel, é a relação sujeito-objeto com um si de 

si.10 

 

“Na Fenomenologia do espírito apresentei a consciência em seu movimento 

progressivo, desde sua primeira oposição imediata em relação ao objeto até o 

saber absoluto. Este caminho passa através de todas as formas de relações da 

consciência com o objeto e tem como seu resultado o conceito de ciência.” 

(HEGEL. Ciência da Lógica. 2016, p. 70) 

 

A “libertação da oposição da consciência” ou “a unidade sua e sua oposição”, 

que o sistema da Fenomenologia do Espírito desenvolve como um todo é o princípio 

da teoria do conhecimento para a filosofia hegeliana. Isso tudo não será exposto 

como um sistema que de forma linear surge de um ponto como resultado senão 

compreendido como movimento circular.  

O desenvolvimento de algo que parece estar aí desde muito tempo é tão 

somente o esforço que se empreende na direção de um resultado desejado que 

assume a forma histórica de suas possibilidades. 

 

“A filosofia forma um círculo: ela possui algo primeiro, imediato, onde ela em 

geral precisa começar, um não demonstrado, que não é nenhum resultado. Mas 

com o que a filosofia começa, é imediatamente relativo, uma vez que ele tem que 

aparecer no outro ponto final como resultado. Ela é uma consequência, que não 

paira no ar, não é um começo imediato, mas ela se completa a si mesma.” 

(HEGEL. 2021, § 2 A., p. 31) 

 

Contudo, o começo não é somente mais imediato e abstrato senão que já 

deixou para trás de si toda uma gama de categorias assim como isso se põe 

enquanto pressuposto para o mesmo começo. “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.” (HEGEL. 2016, p. 73-74) 

                                                     
10 HEGEL. Ciência da Lógica. Vol. I, 2016, p. 69. 
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O desenvolvimento da exposição científica é descrito por Hegel no início de 

sua Lógica através de um duplo movimento, primeiramente como um avanço e 

depois como um retrocesso.  

Assim, por exemplo, o direito abstrato é o primeiro, e surge como o impulso 

inicial do desenvolvimento, porém somente ao final da exposição do Estado o 

alcance do direito abstrato será mostrado o que faz com que o conceito de direito ao 

avançar recue aos seus primórdios e tem aí sua pré-condição estabelecida. Portanto, 

trata-se de uma pré-condição posta ou póstuma! 

Desse modo a exposição científica tem um movimento linear e circular. 

 

“Além disso, a progressão daquilo que faz o início tem de ser considerada apenas 

como uma determinação ulterior do mesmo, de modo que o que inicia aquilo 

permanece estando no fundamento de tudo o que segue e não desaparece disso. 

O progredir não consiste no fato de que se passa para um verdadeiramente outro; 

- e na medida em que ocorre esse passar, ele do mesmo modo novamente se 

suprassume.” (HEGEL. 2016, p. 74) . 

 

1.3 CONCEITO DE REALIDADE  

 

A afirmação do Prefácio da Fenomenologia “O racional sozinho é o real” 

resume o conceito de direito que somente se dá na interdependência entre verdade 

e realidade.  

A realidade, para Hegel, é o racional e isto é o que a filosofia do direito 

enquanto parte do sistema hegeliano também indica. 

A recepção da Filosofia do Direito de Hegel contém muitas interpretações 

equivocadas do que é aí a realidade. 

Por exemplo, a compreensão da realidade enquanto racional já aparece entre 

os contemporâneos de Hegel com os quais ele lida na Enciclopédia. 

 

“No Prefácio de minha Filosofia do Direito encontram-se estas proposições: ‘O 

que é racional é efetivo e o que é efetivo é racional’. Essas proposições simples 

parecem chocantes a muitos; experimentaram hostilidade, inclusive por parte de 

pessoas que não querem que se ponha em dúvida que possuam a filosofia, e 
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também, certamente, e religião. (...) Mas, no que concerne ao sentido filosófico, 

há que pressupor muita cultura para saber não só que Deus é efetivo, que é o 

mais efetivo, que só ele é verdadeiramente efetivo; mas também, no aspecto do 

formal, que em geral o ser-aí é por uma parte fenômeno e só por outra parte é 

efetividade.” (HEGEL. 1995, § 6, p. 44-45) 

 

A realidade filosófica significa para Hegel realidade substancial ou através do 

próprio conceito realidade estabelecida. “(...) 0 nome de filosofia foi dado a todo o 

saber que se ocupou do conhecimento na medida fixo e do universal, no mar das 

singularidades empíricas, e do necessário, das leis, na desordem aparente da 

multidão infinita do contingente: (...).” (HEGEL. 1995, § 7, p. 47) 

Uma das críticas dirigidas à Hegel é a de que ele compactuava com o governo 

prussiano. Contudo, o conceito de realidade, e realidade conforme uma categoria no 

sentido hegeliano, não se coaduna com a realidade histórico-empírica. 

O filosofar diferencia-se, segundo Hegel, de outras formas de consciência 

(intuição, percepção, representação), que se relacionam imediatamente com o 

mundo da aparência, a forma do filosofar, enquanto pensar, partilha com as demais 

formas a mesma figura, porém seu resultado não é impressão, sensibilidade, 

representação, etc, senão pensamento, categorias11 e a realidade do pensamento 

(objetividade) não é um amontoado da expressão desses níveis de consciência, 

senão, como Hegel denomina, sistema ou razão real.12 

Contra o pretenso endeusamento empírico do Estado a filosofia hegeliana 

oferece a seguinte argumentação: 

 

“O Estado é efetivo e a sua efetividade consiste em que o interesse do todo se 

realize nas finalidades particulares. Efetividade é sempre a unidade da 

universalidade e da particularidade, a separação da universalidade na 

particularidade, que aparece como autônoma, embora só no todo, é sustentada 

e mantida. Enquanto esta unidade não está presente, algo não é efetivo, mesmo 

que a existência pudesse ser admitida. Um mau Estado é um tal que apenas 

existe; um corpo doente também existe, mas não tem uma realidade verdadeira. 

                                                     
11 Hegel. 1995, § 3, 
12 Hegel. 1995, § 6. 
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Uma mão que é mutilada, ainda se parece com uma mão e existe, mas sem ser 

efetiva; a verdadeira efetividade é necessidade: o que é efetivo é em si 

necessário. A necessidade consiste em que o todo seja dirimido nas diferenças 

do conceito e que este dirimir entregue uma determinidade firme e resistente, que 

não é a rigidez de morte, mas que na dissolução sempre se engendra. Ao Estado 

completo corresponde essencialmente a consciência, o pensar; o Estado, por 

isso, sabe o que ele quer, e o sabe como um pensado. Ora, como o saber tem o 

seu lugar no Estado, também a ciência o tem aqui e não na Igreja. Mesmo assim, 

muito se falou sobre isso nos tempos modernos, que Estado tem de emergir da 

Religião. O Estado é o Espírito desenvolvido e exibe seus momentos no dia da 

consciência; por meio disso, que aquilo que reside na ideia ingressa na 

objetividade, o Estado aparece como um finito e, assim, o mesmo se mostra 

como o domínio da mundanidade, enquanto a Religião se expõe como o domínio 

da infinitude. O Estado aparece assim como o subordinado, e já que o finito não 

se sustenta a si mesmo, assim é dito, o mesmo necessita a base da Igreja. Como 

finito, ele não tem nenhuma justificação, e só por meio da Religião chegaria a ser 

santo e pertencer ao infinito. Mas esta consideração da coisa é completamente 

unilateral. O Estado é, no entanto, essencialmente mundano e finito, tem 

finalidades particulares e poderes particulares, mas que o Estado seja mundano 

é apenas um aspecto, e somente para a percepção carente de espírito o Estado 

é meramente finito. Pois o Estado tem uma alma vivente, e o animador é a 

subjetividade, a qual, precisamente, é a que cria as diferenças, mas, por outro 

lado, é o manter na unidade. No domínio religioso estão também as diferenças e 

finitudes. Deus, assim é dito, é uno e trino, portanto, ali estão três determinações, 

cuja unidade é somente o Espírito. Quando se concebe concretamente a natureza 

divina, assim isto também é o caso apenas por meio de diferenças. No reino 

divino aparecem, então, finitudes, assim como no mundano, e que o espírito 

mundano, isto é, o Estado, seja apenas um finito, é uma visão unilateral, pois a 

efetividade não é nada irracional. Um Estado ruim, certamente, é apenas 

mundano e finito, mas o Estado racional é infinito em si.” (HEGEL. 2021, § 270 A., 

p. 277-278) 

 

O pensamento do Estado – no contexto sistemático de seu conceito – abarca 

por isso seu lado empírico finito como sua determinação infinita, essencial ou ideal, 
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ao conceito do Estado em geral. A diferenciação entre a determinação empírica e 

ideal se dá através do pensar filosófico. 

O pensar diferencia completamente entre a existência do Estado empírico 

(constituição ou origem histórica etc) e as formas de aparência empíricas que se 

aproximam do universal ou substancial. 

O conceito de realidade na Filosofia do Direito engloba dessa forma ambos os 

significados: 

a) a realidade do conceito (também o concreto ou racional) e 

b) a realidade histórico-empírica (também em Hegel realidade exterior) 

Para diferenciar o lado ideal do Estado frente às formas de aparência histórica 

Hegel esclarece com a seguinte argumentação: 

 

“Com a ideia de Estado não se deve ter presente Estados particulares, não 

instituições particulares, antes de tudo precisa-se considerar mais propriamente 

a ideia, esse Deus efetivo para si. Cada Estado, mesmo que o declaremos como 

mau segundo os princípios de que dispomos, mesmo que reconheçamos esta ou 

aquela deficiência nele, sempre tem, especialmente quando ele pertence aos 

desenvolvidos de nosso tempo, os momentos essenciais de sua existência em 

si. Mas porque é mais fácil encontrar deficiências do que conceber o afirmativo, 

cai-se facilmente no erro de sobre aspectos singulares esquecer o organismo 

interno do Estado. O Estado não é uma obra de arte, ele está no mundo, desse 

modo, na esfera da arbitrariedade, da contingência e do erro; mau 

comportamento pode desfigurá-lo em muitos aspectos. Mas o ser humano mais 

feio, o criminoso, um doente e aleijado é ainda sempre um ser humano vivo; o 

afirmativo, a vida, subsiste apesar da carência, e deste afirmativo se trata aqui.” 

(HEGEL. 2021, § 258, p.257-258) 

 

Da perspectiva da representação podem coincidir os lados ideal ou 

sistemático do objeto e sua aparição na realidade histórica. 

No parágrafo 256 da Filosofia do Direito Hegel resume que o Estado na linha 

da prova científica aparece enquanto resultado da divisão da sociedade burguesa. 

Enquanto último na representação científica o Estado se põe, de fato, como na 

realidade histórica, precondição para a sociedade burguesa. 



 
Pedro Geraldo Aparecido Novelli | 161 

 

“Na efetividade, por causa disso, o Estado, em geral, é antes o primeiro, no 

interior do qual a família primeiramente se desenvolve em direção à sociedade civil-

burguesa e que é a ideia do Estado mesmo, (...)” (HEGEL. 2009, § 256, p. 229) Na 

seguinte passagem Hegel mostra também a ideia de ambas as formas da realidade, 

que compreende o conceito assim como do mundo histórico. 

 

“O que obtemos dessa forma é uma série de pensamentos e uma outra série de 

figurações existentes nas quais pode acontecer, que a ordem do tempo no 

aparecimento efetivo é parcialmente diferente do que na ordem do conceito. 

Assim, por exemplo, não se pode dizer que a propriedade existia antes da família, 

e mesmo assim foi tratada antes da família. Poderíamos aqui levantar a 

pergunta, por que nós não começamos com o mais elevado, quer dizer, começar 

com o verdadeiro concreto. A resposta será, porque nós queremos ver a verdade 

na forma do resultado e a isso pertence essencialmente compreender 

primeiramente o próprio conceito mais abstrato. O que é efetivo, a figuração do 

conceito, é para nós apenas o seguinte e posterior, mesmo que fosse o primeiro 

na efetividade. O nosso progresso é que as formas abstratas não se sustentam 

como subsistentes para si mesmas, mas se mostram como falsas.” (HEGEL. 

2021, § 32, p. 64) 

 

É de importância filosófica para Hegel que a realidade somente se estabelece 

pelo conceito13, que há relação da essência e aparência ao objeto. A determinação 

real do objeto científico em sentido filosófico ou a verdadeira expressão da coisa 

mesma é a apresentação categorial em sistema. 

 

Conclusão 

 

A Filosofia do Direito de Hegel é um tratamento detido e acurado do direito que 

é tomado enquanto liberdade realizada assim como realização da liberdade. 

Liberdade realizada porque esta não se efetiva de qualquer modo, segundo Hegel, 

mas pela assunção de determinações históricas que não são senão determinações 

do humano. Para Hegel não há liberdade no isolamento porque numa tal situação o 

                                                     
13 Hegel. 2000,§ 1. 
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ser humano nem seria ser humano, pois ele é o que é ou tem seu ser negado na 

relação que estabelece com outro ser humano. A confirmação ou a negação da 

humanidade se dá na humanidade ou pela humanidade. O Hegel teólogo recorda 

muito bem uma das falas do Jesus ressuscitado, ou seja, de que ele se faria presente 

quando dois ou mais se reunissem em seu nome. De igual modo afirma Hegel que 

quando dois ou mais se reúnem a liberdade se efetiva. Que o ser humano já seja livre 

em si trata-se de um reconhecimento que somente é possível no momento do para-

si. Assim como a consciência e consciência quando se faz autoconsciência, 

analogamente a liberdade somente é reconhecida quando relações humanas são 

travadas entre si. Nesse sentido o direito se mostra como efetivação histórica de 

seres humanos que sabem nessa efetivação porque o direito não é acidente, acaso 

nem determinação natural. O direito é expressão do ser humano que se sabe e se 

sabe em algo outro de si mesmo como a si mesmo. Pelo direito, posto humanamente, 

a liberdade é assumida numa determinação histórica que alcança o universal ou todo 

e qualquer ser humano em todo em qualquer lugar e tempo. O direito, portanto, 

efetiva a liberdade, mas não de qualquer modo porque também se dá pelas 

delimitações que, por exemplo, a lei indica. Nesse sentido a liberdade estabelece, 

funda e fundamenta o direito fazendo com que este seja tomado como resultado da 

atividade, do querer de um ser livre, isto é, o ser humano. Por isso, não há direito sem 

liberdade e a mesma liberdade é condição para o direito. Daí, que qualquer que seja 

a ameaça que o direito possa vir a representar à liberdade não mais caracteriza o 

direito enquanto direito, pois sendo a liberdade realizada ele não pode senão ser o 

ordenamento e a garantia do livre agir. Em suma, o direito vem da liberdade e 

somente é direito se é a liberdade afirmada e confirmada. Ou ainda o direito é como 

a liberdade se quer enquanto forma e conteúdo rompendo, assim, seu invólucro 

universal abstrato e se fazendo carne e osso da carne e osso aí existente. 

O direito também é a realização da liberdade ou sua efetivação porque é, por 

exemplo, a organização livre da liberdade na administração da justiça e de todo o 

constructo que historicamente se põe como necessário para que realize a si mesma 

em suas atividades. A institucionalização do direito em sua forma e conteúdo 

organizacionais servem de referência para o que pode ou não ser feito. O caráter 

positivo do direito confronta a arbitrariedade e a indeterminação. Todo ser humano 
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sempre pode invocar a seu favor a posse mais que suficiente de bom senso que o 

torna capaz de saber como agir nas mais diferentes situações. Dificilmente alguém 

diz que lhe falta bom senso jamais entendendo que necessita de mais. Aqui a 

subjetividade se arvora em autoridade que determina o comportamento em relação 

a outra subjetividade. Que aí a arbitrariedade possa assumir a determinação da 

relação não é algo que poderia ser facilmente negado. Obviamente conforme o 

próprio Hegel já havia advertido nem tudo pode ser positivado, mas ele também 

reconhece que uma lei ainda que ruim é muito melhor do que nenhuma. Não se trata 

de criar uma camisa de força nem de inibir a inciativa dos indivíduos, mas sim de 

proporcionar aos mesmos uma guia condutora que não somente ordena o agir, mas 

também orienta na busca do mais adequado para uma relação marcada pela 

pluralidade como é o caso na polis. O convívio com o outro exige atenção e cuidado. 

Exige que se aprenda a ser livre porque não se pode sê-lo de qualquer modo. 

Aprender a ser livre significa também aprender a se limitar sem o que não se pode 

pretender realizar o que quer que seja. Hegel citando Goethe diz que aquele que não 

aprende a se limitar está fadado a não realizar coisa alguma. Os limites não somente 

representam restrições, impedimentos, barreiras, mas também o reconhecimento de 

transgressões possíveis e do ultrapassar os mesmos limites. Nesse sentido o direito 

estabelece condições para que a liberdade se efetive, pois não é a indicação do agir 

indiscriminado e voluntarista. O agir individualista representa uma ameaça à 

liberdade na medida em que não considera a coletividade senão como um obstáculo 

a ser vencido. Desse modo o direito se põe como proteção à liberdade contra os 

ataques subjetivistas que afirmam a liberdade de um em detrimento dos outros. 

A Filosofia do Direito de Hegel pensa o direito e ao fazê-lo afirma, sua 

inteligibilidade, sua racionalidade e, assim, sua efetividade. Contudo, a filosofia não 

pensa o direito com a pretensão de dizer o que este deve ser ou como este deve ser 

o que é. Hegel entende que não cabe à filosofia ditar regras ou procedimentos, nem 

criar um caminho pelo qual o direito deve trilhar. A filosofia até teria condições para 

tanto e em alguns momentos chegou a fazê-lo. No entanto, segundo Hegel a filosofia 

não se antecipa à história, pois resulta dela e muito embora já se encontre presente 

enquanto pensar, ainda não é o pensar que sabe de si e tem a si como seu objeto. 

Com isso o pensar se faz sujeito de si o que se expressa na sua realização 
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historicamente instituída. Além disso, a atividade humana se faz no fazer-se 

segundo interesses que a movem e até justificam constantemente. Quando a 

filosofia pensa o direito ela procura conhecê-lo e reconhecê-lo como o que tem sido, 

como o que fez de si. Não se trata aí senão do ser humano que se quer e se sabe de 

um determinado modo. À luz da história, ou seja, do que aconteceu e tem acontecido 

a filosofia mostra o que o direito é e o que ele intenciona ser. A avaliação que a 

filosofia opera em relação ao direito não é uma avaliação axiológica, mas de 

revelação ao próprio direito o que ele tem feito e sido de acordo com o que diz de si. 

O direito, por exemplo, busca a maior racionalidade possível e isso pode ser visto e 

comprovado através da codificação que apresenta maior ou menor intensidade nas 

práticas penais. Se o direito intenciona um agir humano calcado na confiança as 

penas não podem ser marcadas pela extrema força, quase violência, das punições. 

Caso contrário, o medo é que assume o direcionamento das ações muito mais do 

que o empenho em não abusar da credibilidade uns dos outros. Então, se o direito é 

para todos ele não pode se tornar acessível somente a alguns especialistas. Suas 

regras ou servem à transparência ou ao obscurantismo dos labirintos de sua 

execução. Para Hegel não há um dever ser ao qual o direito precisa aderir porque o 

direito enquanto direito já é mais do que indicação suficiente para ser o que é. Desse 

modo todo e qualquer desvio do direito de si mesmo não somente depõe contra si 

mesmo, mas, ao mesmo tempo, mostra ao direito, entenda-se aqui o agir do ser 

humano pelo direito que o quer como a si mesmo, reforça o que o direito é. Nas 

palavras do próprio Hegel o crime é fundado pelo direito e concomitantemente 

refunda sempre que se manifesta o mesmo direito. Pensar o direito, segundo Hegel, 

também indica que a ciência do direito é filosófica e, assim, exige que seja pensado, 

olhado com atenção e acuidade. Então, a filosofia pensa o direito que faz, pensa, 

pensa fazer e faz pensando. As exigências do pensar sobre o ser, no caso em 

questão, sobre o direito, submete o pensado ao alcance do pensar em sua infinitude 

conceitual. Ora, o direito estabelece limites ao pensar porque se apresenta nos 

contornos de sua realização que o pensar, por sua vez, considera e mostra como 

superáveis ou não e de acordo com quais interesses. Pode o direito ter outro 

interesse e ou motivação que não seja a liberdade e a liberdade realizada no que ele, 

direito, é e representa?  
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Mas, com que direito se põe a filosofia a pensar o direito? Por que o faz? Deve 

fazê-lo? Não ultrapassa suas competências? O direito da filosofia sobre o direito 

enquanto o que o pensa advém do que funda e fundamenta o direito, isto é, da 

liberdade que se expressa na vontade humana, no querer que não é senão livre no 

exercício do querer. A mesma vontade humana livre quis que o direito fosse pensado 

e que continue sendo pensado. Aliás, o próprio direito não se torna direito senão pelo 

pensar que o quer como é. Por isso, o direito sobre o direito se constitui a partir do 

direito ou da liberdade que o direito encarna. Portanto, quando a filosofia pensa o 

direito não faz algo alheio ao direito ou que este deveria tomar como uma ameaça ou 

intromissão porque se trata do que o direito exige de si e sobre si. O direito como 

consciência da liberdade é o que tem vindo a ser e continua vindo a ser assim como 

a consciência se faz consciência enquanto autoconsciência. O direito se faz direito 

pelo pensar e sem o pensar o direito deixa de ser o que é. Isso significa que o direito 

não pode enclausurar-se em formas e conteúdos que possam pretender substituir 

toda e qualquer interpelação humana. Daí, a vivacidade do direito se dá em seu 

permanente pensar sobre si no confronto com o pensar que ele também fomenta.  

A filosofia é expressão do agir livre porque determina seu objeto 

diferentemente de outras ciências cujo objeto é dado de antemão. Ao contrário, a 

filosofia se dá seu objeto que não é outra coisa ou algo mais que não seja ela mesma. 

Seu objeto é sua escolha, sua autodeterminação que se antecipa a toda 

predeterminação ou contexto que a faria ser o que é. É óbvio que a filosofia não 

abdica do mundo, mas o faz seu mundo ou se faz mundo porque exerce sua condição 

de determinação. A filosofia sabe que toda predeterminação não se trata senão de 

uma determinação que foi posta previamente. Portanto, é resultado, é algo que veio 

a ser, mas que é tratado como se fosse um ou o ponto de partida. Ora, a filosofia 

começa por onde ou como quer, pois expressa com isso seu livre agir, seu senhorio 

sobre seu destino. No entanto, porque a filosofia começa por onde e como quer não 

advém daí um agir indiscriminado nem arbitrário porque a filosofia assume a história 

e, novamente, não se antecipa a ela. A filosofia não se manifesta senão sobre o que 

aconteceu e o que tem acontecido o que implica na atenção cuidadosa à história ou 

ao que os seres humanos tem feito. Apesar da filosofia se fazer através do pensar 

que pode ser acompanhado, compreendido, investigado porque esmera-se pela 
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logicidade isso não significa que a filosofia submete-se a ditames que não sejam os 

do pensamento cuja autoridade é a única a ser observada por ela. O pensar não é 

limitado por nada que não seja ele mesmo. De igual modo a liberdade não se deixa 

limitar a não ser por sua própria assunção. A coerção é reconhecida pela liberdade 

que se refugia na submissão, mas o que quer que faça é sempre confirmação de sua 

atividade. Consequentemente a filosofia não é forçada a querer pensar o direito. É o 

que o próprio direito espera e até exige da filosofia. Entretanto, o direito que se 

calcifica em suas estruturas positivas se incomoda com o pensar da filosofia e até 

mesmo o teme em alguns momentos pela incisão provocada pelo pensar filosófico 

que não se detém nas intenções, mas que avança para o intencionado que se 

confirma no que é feito. O direito se põe positivamente para realizar cada vez mais 

sua racionalidade que, não poucas vezes, é escamoteada em seu abandono das 

regras que ele mesmo estabelece. Não há regras que não sejam históricas e que, via 

de regra, procuram capturar o espírito de um povo, porém precisamente por esse 

esforço de captura se veem colocadas sob a premência da atualização constante.  

O direito propriamente dito é competência de uma certa parcela da sociedade 

civil politicamente organizada, mas não é uma atividade reservada de modo que a 

mesma sociedade não se interesse e nem acompanhe seu desenvolvimento. A 

participação no direito é uma necessidade do todo, de cada ser humano. 

Praticamente sabe-se que nem todos se interessam e nem se envolvem com o direito 

a não ser que em caso de necessidade. Paradoxalmente o direito não se encontra aí 

para a necessidade do ser humano e sim pela afirmação de sua liberdade. Quando 

desavenças e ou diferenças são resolvidas pelo direito através de sua positividade o 

que se obtém é a confirmação da liberdade que se mostra pelo esclarecimento dos 

limites ou de como os seres humanos são levados a reconhecer um e outro na 

relação que querem entre si. O estranhamento por parte dos grupos que de forma 

especializada efetivam o direito em suas estruturas denota nas mais diversas 

culturas que o direito ainda não se tornou reconhecido por todos e nem todos se 

reconhecem nele. Para Hegel o estágio cultural no qual um povo se encontra explica 

e diz muito a respeito de sua concepção do direito assim como de seu 

reconhecimento nele. Dessa forma não somente o direito vê os indivíduos, mas 

também estes devem podem se ver nele. É claro que não se pode pedir que todos 
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numa sociedade se envolvam com as questões do direito, pois para isso a sociedade 

destina e reconhece a competência de alguns, mas pode-se esperar que todos se 

ocupem com o direito em suas atividades seja tomando-o como referência seja 

contribuindo para que ele sempre seja assumido como a regra das relações sociais. 

O direito não pode ser deixado ao domínio exclusivo de juristas e legisladores porque 

estes também são afetados por caprichos, preferências e interesses nem sempre 

muito claros. A transparência no exercício do direito, principalmente em sua 

manifestação positiva, se expressa pela adoção de procedimentos arregimentados e 

publicamente estabelecidos de modo que todos num povo sejam capazes de 

acompanhar e verificar a fundamentação das decisões tomadas.  

A apreensão do direito por parte de um povo liga-se obrigatoriamente à 

apreensão que este mesmo povo tem da liberdade. Se, o outro é visto como um limite, 

uma barreira para a realização da minha liberdade, então o direito é aqui entendido 

como favorecimento ou desfavorecimento porque se trata ou de ganhar ou de perder 

em relação a alguém. A consideração de “minha liberdade” já indica que se fala de 

um posicionamento individualista que prima sobre o coletivo visto quase como terra 

de ninguém. Daí, a importância da solidariedade por parte daqueles que se envolvem, 

se condoem por alguém numa situação na qual não se está diretamente envolvido. 

A discriminação do outro, por exemplo, quando incomoda indica que a diminuição 

deste é a concomitante diminuição de quem se incomoda. A consciência do direito 

para além de sua expressão positiva permite reconhecer o abuso que alguém sofre 

mesmo que não se tenha uma regulamentação ainda estabelecida. Na medida em 

que um povo compreende o alcance do direito enquanto totalidade, isto é, que 

abrange todos os momentos particulares, todas as situações localizadas não 

deixarão de ser vistas a partir do todo que coloca em perspectiva todas as partes. 

Pensar o direito é tarefa que a filosofia se impõe assumindo e inteligibilidade 

do mundo e, por conseguinte, sua efetividade. O mundo é pensável e é efetivo não 

devendo ser entregue à consideração de ser um acaso ou acidente sobre o qual não 

se poderia ter nenhuma interferência. Para a filosofia o direito não é o que é como 

algo que sempre esteve aí e sobre o qual não caiba consideração alguma. Pelo 

contrário o direito, assim como o que constitui a efetividade humana, não é senão 

atividade do pensar não menos humano que pode saber mais de si em tudo o que 
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tem feito, mas que nem sempre foi assim reconhecido. A filosofia não possui cadeira 

cativa porque sempre se pode invocar o bordão de “segundo minha filosofia” e etc 

demonstrando que o pensar é o que define o ser humano e o que ele é, é sempre seu 

pensar. A jurisprudência e a legislatura são normalmente ocupadas diretamente por 

especialistas ou por indivíduos que se especializam na sua execução. A filosofia, ao 

contrário, não é atividade restrita a especialistas, muito embora também permita 

especialização, mas é atividade que todos podem exercer e como diria Hegel, é o que 

pode contribuir para uma melhor jurisprudência e legislatura porque o direito pensa 

e se faz ainda mais direito no pensar de si.                  
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 9. SOBRE A ATUAÇÃO DO ESPÍRITO ABSOLUTO NO ESPÍRITO OBJETIVO; 

OU, POR QUE NOS TORNAMOS ÉTICOS? 

 
 

https://doi.org/10.36592/9786581110321-09  

  

Ricardo Pereira Tassinari1 
Introdução 

 

Almeja-se, neste trabalho, interpretar e discutir, em linhas gerais, a relação 

entre Espirito Absoluto e Espírito Objetivo, no pensamento de Georg W. F. Hegel, em 

especial, também mostrar a existência de certa forma de atuação do Espirito 

Absoluto sobre o Espírito Objetivo e como tal atuação leva à necessidade do 

conteúdo do Espírito Objetivo e da Filosofia do Direito, não como um dever ser, mas 

como algo que é. Este texto foi elaborado de forma a servir também como uma 

introdução ao tema da relação entre o Espirito Absoluto e o Espírito Objetivo, em 

especial, colocando-se no contexto metafilosófico, isto é, tendo como objeto não 

apenas o conteúdo da exposição hegeliana, mas também possíveis filosofias e 

diversas interpretações do pensamento de Hegel. 

Cabe notar que, neste trabalho, para simplificar, devido às numerosas citações, 

utilizam-se as abreviações Enciclopédia e Filosofia do Direito, respectivamente, para 

a Enciclopédia das Ciência Filosóficas em Compêndio (1830), por ser a última 

exposição do Sistema da Filosofia por Hegel, e para a obra Princípios da Filosofia do 

Direito ou Direito Natural e Ciência Política em Compêndio, por ser a obra em que 

Hegel detalha melhor a exposição da Enciclopédia das determinações do Espírito 

Objetivo. Cabe também notar que, no textos das citações, os destaques de Hegel 

estão em itálico e os sublinhados são aqui inseridos para se destacar as partes que 

se correlacionam diretamente com o contexto da exposição aqui realizada. As 

referências bibliográficas são na forma ([AUTOR], data, página), com excessão das 

referências à Enciclopédia, que são feitas apenas se indicando, entre parênteses, o 
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número do parágrafo, após o símbolo §, seguido da letra A (de Anmerkung), quando 

se refere ao comentário do parágrafo, ou da letra Z (de Zusatz), quando se refere ao 

adendo ao parágrafo; e com excessão também das referências à Filosofia do Direito, 

que são feitas da mesma forma que as da Enciclopédia, mas com a abreviação FD 

anteposta. Os textos da Enciclopédia aqui explicitamente mencionados são 

traduções diretas do texto original alemão de Hegel (1969), para as quais também foi 

consultada a tradução de Hegel (1995) de Paulo Meneses. 

Quanto ao objetivo geral deste trabalho, cabe salientar, inicialmente, que, 

existem várias interpretações sobre a questão da relação, no pensamento hegeliano, 

entre o Espirito Absoluto e o Espírito Objetivo — em especial, com o Espírito Absoluto 

considerado como a definição última de Deus (cf. §85 e §384A, e TASSINARI, 2015 e 

2020a, p. 261 et seq.) e o Espírito Objetivo considerado como a esfera em que se 

manifestam o direito, a moralidade, a eticidade, a cultura e sua história. 

Por exemplo, considere-se, inicialmente aqui, a interpretação de um dos seus 

mais obstinados críticos, Friedrich Nietzsche, que também pode ser considerada 

como representante de algumas interpretações atuais de Hegel: 

 

Essa história entendida hegelianamente foi chamada com escárnio a 

perambulação de Deus sobre a Terra, Deus este que entretanto, por seu lado, só 

é feito pela história. Esse Deus porém tornou-se, no interior da caixa craniana de 

Hegel, transparente e inteligível para si mesmo e já galgou os degraus dialéticos 

possíveis de seu vir-a-ser, até chegar a essa auto-revelação: de tal modo que 

para Hegel o ponto culminante e o ponto final do processo universal coincidiam 

em sua própria existência berlinense (NIETZSCHE, 1974, p. 76). 
 

Com efeito, essa é (e pode ser) uma interpretação de um crítico de Hegel ao 

Deus hegeliano… mas é estranho que haja interpretes de Hegel que julguem que o 

próprio Hegel assim o pense, isto é, que, para Hegel, Deus “só é feito pela história”, 

sem perceber o “escárnio” dessa interpretação. Afinal, que tamanho teria esse Deus ? 

Bem pequeno para um Deus… um tanto quanto constrangedor… principalmente, para 

uma autor como Hegel, formado em Teologia, que discute e comenta as diversas 

concepções de Deus na História da Filosofia, inclusive, medieval, e se considerava 

cristão e luterano. 
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Em especial, tais interpretações parecem considerar o Espírito Absoluto como 

sendo o Espírito do Mundo e sua História e desconsiderar que, para Hegel (cf. §386Z), 

o Espírito do Mundo e sua História estão na esfera do Espírito Objetivo e que “O 

Espírito Subjetivo e o Espírito Objetivo são ainda finitos”, enquanto o Espírito 

Absoluto é e “[…] faz-se verdadeiramente infinito”.  

Cabe notar também que muitas interpretações, atualmente, chamam a 

atenção (com razão) para a necessidade de se compreender o conteúdo da Ciência 

da Lógica para a compreensão da Filosofia do Direito, como aliás salienta 

explicitamente o próprio Hegel (cf. e.g. FD, Prefácio, §2A, §7A, §24A, §31, §33A, §48A, 

§81A, §95, §119A, §141A, §272A, §280A). Entretanto, parece que não se salienta o 

suficiente o quanto a compreensão da Filosofia do Direito depende 

fundamentalmente do Sistema, o que será o norte da interpretação aqui exposta, já 

que, como insiste Hegel (§14A), “Um filosofar sem sistema não pode ser algo 

científico”; dependência aliás também salientada explicitamente várias vezes por 

Hegel (cf. e.g. FD, Prefácio, §4A, §4Z, §7A, §8, §24A, §35A, §47A, §57A, §78, §88, 

§123A, §135A, §161, §163A, §181, §270A, §273A e §278A), e, especialmente, no 

Prefácio da Filosofia do Direito, que a situa como uma exposição mais detalhada das 

determinações do Espírito Objetivo na Enciclopédia: 

 

Este manual é uma ulterior exposição, em particular mais sistemática, dos 

mesmos conceitos fundamentais que sobre essa parte da filosofia já estão 

contidos na Enciclopédia das Ciências Filosóficas (Heidelberg, 1817) […] 
 

Hegel e Deus 

 

Pode-se, inicialmente, perguntar: por que se falar de Deus na Filosofia ? Em 

especial, por que se falar de Deus na Filosofia Hegeliana ? É verdade que algumas 

interpretações de Hegel tentam evitar falar de Deus (talvez por não ter claro para si 

o sentido do termo Deus em Hegel); mas, parece ser inevitável tratar de Deus e seu 

sentido em uma interpretação mais aprofundada do seu pensamento, pois, está no 

seu próprio texto; mais ainda, para Hegel, Deus é, por excelência, o objeto principal 

da Filosofia. 
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Na Enciclopédia, em que Hegel (como diz, no inicio do Prefácio da 1ª edição 

de 1817) expõe uma “vista geral do escopo completo da Filosofia”, já no §1, ele nos 

afirma: 

Em primeiro lugar, a Filosofia tem, de fato, seus objetos em comum com a religião. 

Ambas têm a Verdade por seu objeto, decerto no sentido mais alto: no sentido de 

que Deus é a Verdade, e somente ele é a Verdade. Além disso, ambas tratam do 

âmbito do finito, da Natureza e do espírito humano, de sua relação recíproca, e 

de sua relação com Deus, enquanto sua Verdade. 
 

Mas, nesses termos, pode-se perguntar: que tamanho tem a Verdade (para 

Hegel e para nós, interpretes de Hegel) ? Parece que algumas interpretações acabam 

por minimizar o sentido dessa Verdade e desse Deus… Ele seria um Deus de tipo 

aristotélico, ou de tipo espinosano etc., ou ainda, para alguns, um Deus de tipo 

histórico, como na citação nietzschiana. Embora, como citado, Hegel tenha se 

formado em Filosofia e também Teologia… Embora Hegel conheça e discuta em suas 

Lições (sobre a História da Filosofia, sobre a Filosofia da Religião e sua História, 

sobre Estética e Filosofia da Arte, sobre a Filosofia da História, etc.) as diversas 

concepções de Deus, em especial, as dos filósofos cristãos. Embora Hegel nunca 

tenha expressado que se devesse limitar tais concepções. Aliás, é difícil escolher 

uma concepção limitada de Deus em Hegel sem cairmos no “escárnio” nietzschiano 

citado. Em especial, Deus, em Hegel, como citado, tem que ser “verdadeiramente 

infinito” (cf. TASSINARI, 2020b, p. 258 et seq.). Por fim, embora o próprio Hegel (1974, 

p. 373) se assuma confessadamente cristão e luterano: 

 

O espírito divino vive na sua comunidade, e está aqui presente; esta apreensão 

chama-se fé, mas não é uma fé histórica. Nós, os luteranos (eu sou luterano, e 

faço tenção de continuar a sê-lo), possuímos apenas esta fé originária. 
 

Em geral, existem interpretações que fazem uma separação (mais do que uma 

distinção) entre Filosofia, enquanto pensar conceitual racional, e religião, relegando 

esta a mera representação, não considerando que, para Hegel, ambas Filosofia e 

religião tem o mesmo conteúdo, que a representação é parte do pensar e que “a 

consciência faz para si no tempo representações dos objetos, antes de [fazer] 



 
Ricardo Pereira Tassinari  | 173 

 

conceitos deles” (cf. §1), e que existe uma “Religião Revelada”, “Verdadeira” e 

“Absoluta” (cf. §564); sem considerar, enfim, que Hegel (1981, p. 61) afirma, em uma 

carta de 3 de julho de 1826, em uma discussão com o teólogo pietista Friedrich 

Tholuck: “Eu sou um luterano e no luteranismo totalmente consolidado também pela 

Filosofia”. 

Nesse sentido, tem-se que, por um lado, Hegel se insere, pois, (de forma 

consciente e confessada) na tradição cristã e luterana (sem minimizá-la, ao contrário, 

expandindo ao máximo a compreensão de Deus nessa tradição) e, por outro lado, 

Hegel é um grande pensador (também) do ser humano, da História Mundial e da 

Religião; portanto, na tarefa de interpretar Hegel, trata-se aqui, não de rejeitar o 

cristianismo luterano de Hegel, mas de o expor, explicitar, compreender e explicar. 

Nesse contexto, pode-se perguntar: o que o Deus hegeliano e seu tamanho 

verdadeiramente infinito teria a ver com o direito, a moralidade, a eticidade, a cultura 

e sua história ? 

E, mais ainda: como pode ser demonstrada a necessidade de tais posições 

sobre Deus, em uma filosofia sem pressupostos, como Hegel o pretendia (cf. e.g. §1) ? 

Note-se que este ponto é crucial, pois, sem uma demonstração, tais posições 

hegelianas se mostrariam como meras formas unilaterais de ver e pressupostos, e 

não necessariamente como um conhecimento universal, objetivo e absoluto. É o que 

será considerado na próxima seção. 

 

Hegel e a Filosofia como Teologia 

 

Note-se, inicialmente, que basear uma filosofia em pressupostos é 

problemático, pois uma vez que eles não mostram de forma evidente a necessidade 

de serem aceitos (pois, se assim o fosse, não seriam pré-supostos, mas sim 

verdades auto-evidentes), tal filosofia se mostraria como dogmática e “[…] poderiam 

se sustentar com o mesmo direito afirmações opostas” (cf. §10) aos seus 

pressupostos. E, uma vez posto em dúvida seus pressupostos de base, todo o 

edifício de tal filosofia estaria comprometido. 

 Quanto a desenvolver uma filosofia sem pressupostos, cabe notar que: não 

ter pressupostos não significa não começar ou não considerar nenhum conteúdo 
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(pois sem conteúdo não se teria nenhuma filosofia). Mas, significa que toda 

proposição terá de ser analisada e criticada, ao ponto das proposições (que vierem 

a ser aceitas), constituintes do conhecimento filosófico, resultem do 

desenvolvimento dessas análises, críticas e sínteses. 

Lembremos de certa tradição filosófica, que remonta à Aristóteles (cf. e.g. 

2002, p. 273) e chama de Filosofia Primeira (como, por exemplo, Descartes, em sua 

obra Meditações sobre Filosofia Primeira) e também de Teologia, a filosofia (ou 

ciência) que trata das “causas primeiras” e dos “primeiros princípios”. 

Note-se que não se trata aqui de assumir diretamente a significação dos 

termos desses filósofos para a interpretação da filosofia hegeliana, mas de se 

compreender seu sentido histórico-filosófico geral e se compreender porque Hegel 

afirma que o objeto da Filosofia é Deus “no sentido mais alto […] de que Deus é a 

Verdade, e somente ele é a Verdade […e o] âmbito do finito, da Natureza e do espírito 

humano, de sua relação recíproca, e de sua relação com Deus, enquanto sua 

Verdade.” Com efeito, nesse sentido, a Filosofia se mostra como a busca do Absoluto, 

que atua como princípio supremo, que é, por excelência, o objeto principal da 

Filosofia, a ponto de ser chamada Filosofia Primeira, quando dele trata 

explicitamente. 

Pode-se, pois, compreender porque, segundo Hegel (2001, p. 115): “[…] a 

filosofia não possui outro objeto a não ser Deus, sendo assim essencialmente 

teologia racional e, por estar a serviço da verdade, é culto divino continuado.” 

Sobre a relação de Deus ou Absoluto com o desenvolvimento da exposição 

científico-filosófico-enciclopédica das categorias e conceitos, como o próprio Hegel 

explica (§85): 

 

O próprio Ser, como também as determinações que seguem – não só as do Ser, 

mas as determinações lógicas em geral – podem ser consideradas como 

definições do Absoluto, como as definições metafísicas de Deus [...] Pois, definir 

Deus metafisicamente significa exprimir sua natureza em pensamentos 

enquanto tais […]. 
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Portanto, as determinações da exposição enciclopédica da Filosofia (em 

especial, as determinações lógicas) são um aprofundamento no conhecimento de 

Deus ou Absoluto, assim compreendido. 

Pode-se, pois, encontrar tais definições por toda a Enciclopédia, desde o início 

da exposição, em que Deus ou o Absoluto é o Ser Puro (dos Eleatas, cf. §86A), ou o 

Nada (dos budistas, cf. §87A), ou o Devir (de Heráclito, cf. §88Z), até a própria 

definição hegeliana (cf. §384A), exposta na Introdução do terceiro tomo da 

Enciclopédia, a Filosofia do Espírito, segundo a qual: Deus ou “O Absoluto é o Espírito”; 

e “esta a suprema definição do Absoluto” ou de Deus. 

Mas o que seria o Espírito para Hegel ? E, o que a caracterização de Deus ou 

Absoluto como Espírito teria a ver com o direito, a moralidade, a eticidade, a cultura 

e sua história ?  

Antes de se responder a tais questões, considera-se, a seguir, o que Deus, 

compreendido como o Absoluto, tem a ver com o direto, a moralidade e a eticidade. 

 

As Filosofias e a relação de Deus com o direto, a moralidade e a eticidade 

 

Pode-se começar com a questão: o que Deus, compreendido como o Absoluto, 

tem a ver com o direito, a moralidade e a eticidade ?  

Ora, se o direito, a moralidade ou a eticidade não estiverem ancorados em uma 

efetividade maior que lhes dê suporte, eles próprios serão efêmeros, ou ainda, de 

efetividade relativa. Ou ainda, parafraseando Nietzsche, um direito, uma moralidade 

ou uma eticidade que se apoiasse apenas no produto do “interior da caixa craniana” 

seria digno de “escárnio”. 

Quando à determinação dessa efetividade última, pode-se ver como toda 

filosofia, todo filósofo, e até todo ser humano, tem, em última análise, uma expressão 

dessa efetividade última em sua filosofia, o que se pode chamar de Deus ou Absoluto 

dessa filosofia, mesmo que não de forma consciente. É por isso que, como citado, 

Hegel pode considerar que “a filosofia não possui outro objeto a não ser Deus, sendo 

assim essencialmente teologia racional”. É por isso que também é possível para 

Hegel determinar os Deuses de Parmênides, budistas, Heráclito etc., na exposição 

enciclopédica. É por isso também que, por exemplo, Espinosa pôde dizer, em sua 
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filosofia, “Deus ou Natureza”, estabelecendo uma equivalência entre as significações 

desses termos. 

Algo interessante, nessa perspectiva, é ver que mesmo os que se consideram 

ateus têm um Deus, ainda que inconscientemente. Com efeito, ainda que se oponham 

a Deus, como o termo a-teu sugere, esse Deus é o Deus de uma certa religião ou de 

certas religiões; um ateu não se opõe ao seu próprio princípio de Mundo (o Deus dele, 

no sentido aqui empregado), apenas considera que o Deus dessas religiões, o 

princípio do Mundo, não é o seu próprio Deus, no sentido aqui empregado. Nesse 

caso, um ateu poderia argumentar que não é assim que as religiões usam o termo 

Deus. Sim, mas é assim que a Filosofia, na sua História, usa o termo Deus, e a 

discussão sobre ele (o que ele é, se ele existe etc.) é filosófica, não apenas religiosa. 

Mais, ainda, nas religiões, Deus é entendido como o princípio de tudo, o que mostra 

a abrangência universal da concepção de Deus aqui exposta. 

Também, pode-se considerar aqui as filosofias que dizem não haver uma 

Verdade Absoluta e, por isso, também, dizem não haver um Deus absoluto (no 

sentido aqui empregado), e que fazem dessa posições a sua Verdade Absoluta e seu 

Deus (não de forma consciente, é claro). Com efeito, tais verdade (de não haver uma 

Verdade Absoluta e um Deus absoluto), bem como outras que constituem tais 

concepções filosóficas, acabam se efetivando (de forma inconsciente) como 

absoluta na ação delas e nas suas concepções filosóficas, como algo que sempre é, 

foi e será assim, embora essa permanência não seja efetivamente reconhecida (e por 

isso é inconsciente) e, muitas vezes, nem mesmo questionada. 

Em especial, pode-se denominar também de religião à ocupação com Deus 

em sentimento, pensamento, ações etc., de tal forma que toda e qualquer concepção 

filosófica da Totalidade estabelece uma religião e um culto, relativos ao próprio Deus 

dessa concepção. Para citar um exemplo (extremo), um ateu, que busca discutir com 

religiosos sobre a existência ou significação de Deus, faz isso devido a sua própria 

concepção de Deus que lhe é efetiva; ou seja, faz isso por sua própria religião, no 

sentido aqui empregado; bem como as filosofias que bradam que não existe uma 

Verdade Absoluta e um Deus absoluto, o fazem por crença e culto em suas verdades 

tomadas de forma absoluta (inconscientemente). 
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Nesse sentido, como foi comentado, é uma tarefa essencial da Filosofia, a 

ponto de ser chamada Filosofia Primeira quando assim procede, determinar o que é 

Deus, qual o significado do termo Deus, enquanto objeto universal e absoluto. É o 

que motiva a considerá-lo como objeto por excelência da Filosofia, e possibilita 

interpretar as diversas filosofias, na História da Filosofia, como buscando a 

determinação, cada vez mais precisa, de Deus, como Hegel o faz. Nesse sentido, a 

tarefa de determinação do que é Deus se mostrará excelsa, mais ainda, se também 

se mostrar que Ele é o Deus de cada visão filosófica (inconsciente para elas, é claro), 

ou ainda, mostrar que os Deuses das diversas visões filosóficas são o que cada visão 

filosófica reconhece de Deus (enquanto objeto universal e absoluto). 

Quanto a relação entre direito, moralidade e eticidade com religião e Deus, fica 

clara a dependência do direito, da moralidade e da eticidade em relação a Deus e a 

religião: se, para uma visão filosófica qualquer, o direito, a moralidade e a eticidade 

não estiverem ancoradas no Deus e na religião dessa filosofia, eles serão de 

efetividade relativa e até efêmeros. 

Assim, pois, pode-se interpretar as palavras de Hegel (§552A), no “lugar [da 

exposição enciclopédica do Sistema que trata] de aprofundar a relação do Estado e 

da religião, e de elucidar as categorias que estão em voga a respeito”, no final da 

exposição da esfera do Espírito Objetivo: 

 

[…] o Estado repousa na disposição ética, e esta na religiosa. Sendo a religião a 

consciência da Verdade Absoluta, o que deve valer como direito e justiça, como 

dever e lei, isto é, como Verdadeiro, no mundo da vontade livre, só pode valer 

enquanto tem parte naquela Verdade, está subsumido sob ela e resulta dela. 
 

Determinado (em linhas gerais) o papel de Deus e da religião para o direito, a 

moralidade e a eticidade, e visto que, para Hegel, Deus ou o Absoluto é espírito, ficam, 

pois, as questões: 

O que é Espírito para Hegel ? Como sua determinação determina o direito, a 

moralidade e a eticidade ? Como tal determinação se apresenta como um 

“luteranismo totalmente consolidado pela Filosofia” sem pressupostos ? 
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O Conceito de Espírito 

 

O conceito de Espírito pode ser considerado como uma das maiores 

contribuições (se não a maior contribuição) de Hegel para a Filosofia e sua História; 

inclusive segundo ele próprio (§384A), pois, como salienta: 

 

[Deus ou] O Absoluto é o Espírito; essa a suprema definição [de Deus ou] do 

Absoluto. Encontrar essa definição e conceber seu sentido e conteúdo, pode-se 

dizer que foi essa a tendência absoluta de toda cultura e filosofia; nesse ponto 

insistiu toda religião e ciência, somente a partir dessa insistência pode-se 

conceber a História Mundial. 
 

Talvez ainda não tenhamos compreendido suficientemente bem tal conceito 

para perceber sua força explicativa que Hegel lhe atribui, especialmente em vista da 

ideia de uma filosofia sem pressupostos, em que toda proposição pode ser analisada 

e criticada, a ponto das proposições aceitas, que constituem nosso conhecimento 

filosófico, resultarem do desenvolvimento dessas análises, criticas e sínteses. 

A (auto)exposição do conceito de Espírito se realiza em seu aparecer filosófico: 

a Fenomenologia do Espírito. 

Precisamente, não se quer referenciar aqui (somente) a obra Fenomenologia 

de Espírito (embora a estrutura aqui analisada também componha sua estrutura 

geral), que “é ciência da experiência da consciência” (cf. HEGEL, 2014, p. 79), e que 

foi, inicialmente, considerada ser “a primeira parte do Sistema da Ciência” (cf. HEGEL, 

2016, p. 29), mas que, posteriormente, foi lhe retirado esse título por Hegel (2016, p. 

29, nota 2), porque ele deixou “vir à luz a Enciclopédia das Ciências Filosóficas”. 

Trata-se aqui do conceito de Espírito de acordo com seu aparecimento 

segundo uma estrutura filosófico-conceitual geral, descrita no §417 da Enciclopédia 

e desenvolvida, na exposição do Sistema, na seção Fenomenologia do Espírito: 

 

Os graus dessa elevação da certeza [do Espírito] à Verdade são [os que seguem]. 

O Espírito é: 
 a) consciência em geral, que tem um objeto como tal; 
 b) autoconsciência, para a qual o Eu é o objeto; 



 
Ricardo Pereira Tassinari  | 179 

 

 c) unidade da consciência e autoconsciência, [de modo] que o espírito vê 

(anschaut) o conteúdo do objeto como a si próprio, e a si próprio como 

determinado em si e para si: [é a] Razão, o conceito do Espírito. 
 

Aqui, devido ao limite de espaço e a finalidade deste trabalho, indicar-se-á de 

forma geral os passos dessa elevação, apenas para se expor o necessário à 

interpretação que se faz aqui do Espírito Absoluto. Em especial, retraça-se aqui esses 

passos também levando em consideração a diversidade de filosofias e 

interpretações e suas relações com um possível conhecimento da Verdade (ou de 

Deus tomado como o objeto universal e absoluto), como já comentado. 

Seguindo os passos citados, tem-se então que: 

(a) Se existe uma visão minha da Verdade, de acordo com minha consciência, 

os objetos dessa minha visão são meus também, são representações 

(Vorstellungen) minhas; por isso me vejo nesse objetos; 

(b) Em termos de minha consciência, todos esses objetos fazem parte dela, ou 

melhor, constituem o conteúdo dela, de forma que eu experiencio apenas minha 

consciência; o que leva à compreensão de mim como uma autoconsciência. Ou 

melhor: denomina-se aqui autoconsciência à consciência em que é possível, para 

ela, reconhecer que sempre se está experienciando apenas a própria consciência. 

Portanto, a compreensão de que se é uma autoconsciência supera (e conserva) 

(aufhebt) os dois momento indicados: dos objetos como representações minhas e 

de me ver nos objetos. Como salienta Hegel (§424): 

 

A verdade da consciência é a autoconsciência, e esta é o fundamento daquela, 

de modo que na existência toda a consciência de um outro objeto é 

autoconsciência: eu sei do objeto como meu (ele é minha representação); 

portanto, nele eu sei de mim. 
 

Para explicitar o quão espantoso é a compreensão de que se é uma 

autoconsciência, pode-se notar que tudo o que cada um de nós experimenta 

(inclusive, os objetos sensíveis e nossas percepções em geral, sentimentos, desejos, 

entes intelectuais, morais, espirituais, filosóficos, racionais, naturais, a própria 

Natureza etc.) estão em, ou ainda, são parte de, nossa autoconsciência. 



 
180 | Razão & Efetividade: 200 anos da Filosofia do Direito de Hegel 

Para analisar com mais profundidade a autoconsciência, em especial, frente 

ao conhecer, pode-se considerar o para si em uma autoconsciência, o que é 

atualmente consciente para ela, e o em si em ema autoconsciência, o que tem a 

possibilidade de ser consciente para ela. Nesse sentido, o processo de conhecer 

pode ser traduzido como o tornar para si o que é em si na autoconsciência. A 

princípio, tudo é (em si) em uma autoconsciência, e o Todo é o em si (total) de uma 

autoconsciência. Note-se, em especial, que é uma contradição considerar que algo 

existe e não pode vir a existir para a consciência, já que esta é uma consideração dA 

existência do algo na e pela consciência, contradição que é superada no 

desenvolvimento que segue. Como se verá, a consideração do conceito de 

autoconsciência e das relações entre as autoconsciências leva a uma idealidade que 

contém nela como superada (e conservada) (aufhebt) o que, em geral, 

compreendemos imediatamente como realidade. 

Inicialmente, o conteúdo atual para si de nossa autoconsciência já indica um 

certo conhecer da Verdade. Entretanto, pode-se notar aqui uma certa forma de 

solipsismo ainda, na medida em que eu me relaciono apenas comigo mesmo. Cabe 

pois analisar a relação com o outro, a relação com as outras autoconsciências (que 

remete, inclusive, ao processo de luta pelo reconhecimento, muito discutido pelos 

interpretes da filosofia hegeliana). Nesse caso, é interessante notar que dentre os 

objetos que se mostram em uma autoconsciência (como a sua, por exemplo, caro 

leitor), além dos objetos inorgânicos e dos organismos em geral, existem organismos 

humanos que expressam outras autoconsciências (como a que lhe escreve). 

Nesse sentido, os outros de uma autoconsciência também fazem parte dessa 

autoconsciência. O outro é para uma autoconsciência, em dado momento, apenas o 

que ela reconhece dele; e sempre será (para ela) apenas o que ela vir a reconhecer 

dele. O outro está em si em uma autoconsciência e, portanto, é parte integrante dela, 

do que é em si nela; o que é reconhecido do outro é o que dele é para si em uma 

autoconsciência. 

Em geral, o outro e seus comportamentos são estranhos à nossa própria 

autoconsciência e, principalmente, de imediato, não compreendemos as razões dos 

seus comportamentos. Mas também se reconhece que os outros tem neles um 

reconhecimento, de forma que eles são reconhecidos também como 
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autoconsciências. Ao buscar conhecer as razões do outro, pode-se então conhecer 

algo que é em si em sua própria autoconsciência, mas que é para si na 

autoconsciência do outro. Cada autoconsciência pode, pois, aprender com a outra. 

Nesse sentido, ainda, o conteúdo (em si) de uma autoconsciência se mostra 

como o conteúdo comum (em si) das diversas autoconsciências; e, como tal 

conteúdo tem sempre, por sua própria forma de ser, a possibilidade intrínseca de ser 

para si, tal conteúdo acaba por explicitar o conceito de Autoconsciência Universal 

(com inicial maiúscula para indicar um substantivo próprio), em que todo esse 

conteúdo é simultaneamente em si e para si, enquanto tal conteúdo é a objetividade 

que se sabe como subjetividade idêntica a si e, por isso, universal. Essa 

Autoconsciência Universal é, no fundo, o próprio conhecimento da Verdade, ou a 

Verdade como Conhecimento, ou ainda, o Conceito, como Hegel às vezes denomina, 

que propicia o conhecimento em geral e, em especifico, o reconhecimento reciproco, 

e que se mostrará como substância das autoconsciências, na qual elas estão 

imersas. Como salienta Hegel (§436A): 

 

Esse reaparecer universal da autoconsciência — o Conceito, que em sua 

objetividade se sabe como subjetividade idêntica a si e, por isso, universal — é a 

forma da consciência da Substância de toda espiritualidade essencial da família, 

da pátria, do Estado, assim como de todas as virtudes, do amor, da amizade, da 

bravura, da honra, da glória. Mas esse aparecer do substancial pode também ser 

separado do substancial e sustentado para si próprio em honra sem conteúdo, 

em vanglória etc. 
 

(c) Pode-se então chamar de Razão (com inicial maiúscula para indicar um 

substantivo próprio) tal conteúdo comum em si de todas as autoconsciências que 

constitui a Autoconsciência Universal. Como salienta Hegel (§437): 

 

Essa unidade da consciência e da consciência-de-si contém, antes de tudo, os  

[autoconscientes] singulares como aparecendo uns nos outros. Mas sua 

diferença (Unterschied) é, nessa identidade, a distintividade (Verschiedenheit) 

totalmente indeterminada, ou melhor, uma diferença (Unterschied) que é 
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nenhuma. Sua verdade é, portanto, a universalidade e objetividade da 

autoconsciência sendo (seiende) em si e para si: a Razão. 

 

Nesse sentido, a própria Razão é autoconsciente, é uma autoconsciência, é a 

Autoconsciência Universal, ou melhor, é a própria realização desse conceito de 

Autoconsciência Universal, é a Ideia Autoconsciente. Como salienta Hegel (§437Z): 

 

O que denominamos, no parágrafo anterior, a Autoconsciência Universal é, na 

sua Verdade, o conceito da Razão: o Conceito enquanto não existe como Ideia 

meramente lógica, mas como a Ideia desenvolvida até a autoconsciência. 
 

Um dos pontos cruciais da Razão, enquanto Ideia e Autoconsciência Universal, 

é a consideração de conhecimentos que, em dado momento, estão apenas em si em 

todas as autoconsciências, que ainda não foi descoberto e que, portanto, não são 

para si nessas autoconsciências; em especial, um conhecimento da Natureza, ou 

razões inconscientes de nossos comportamentos, ou razões que explicam as nossas 

relações sociais que ainda não conhecemos. Se existem tais conhecimentos ainda 

desconhecidos para nós, apenas em si para nós, esses conhecimentos existem como 

parte da Razão, e são para si na Razão. 

Com efeito, Hegel (2000, §5, p. 17) ressalta, na primeira edição de 1817 da 

Enciclopédia: “A Filosofia é dada, pois, aqui ao conhecimento da Razão e isso 

enquanto a Razão é consciente dela própria como de todo o ser.” 

Nessa medida, a Razão não é uma faculdade humana (como em Kant, por 

exemplo), não temos a Razão, mas a Razão nos tem, enquanto a Razão se mostra 

ser a Verdade e seu Conhecimento, ou melhor: a Razão é a Verdade que está sendo 

em si e para si, Verdade que se sabe, um Eu universal pleno de todo conteúdo e 

consciente de si próprio. Como salienta Hegel (respectivamente, §438 e 439): 

 

A Verdade que está sendo [seiende] em si e para si, que é a Razão, é a identidade 

simples da subjetividade do Conceito e de sua objetividade e universalidade. A 

universalidade da Razão tem, por isso, tanto a significação do objeto apenas 

dado à consciência como tal — mas agora ele próprio universal, penetrando e 
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abarcando o Eu — quanto a significação do puro Eu, da forma pura que pervade 

o objeto e o abarca em si própria. […] 
A autoconsciência, ou seja, a certeza de que as suas determinações são tanto 

objetais, determinações da essência das coisas, quanto seus próprios 

pensamentos, é a Razão; enquanto tal identidade, a Razão é não apenas a 

Substância Absoluta, mas a Verdade como Saber. Pois, ela tem aqui por 

determinidade própria, por forma imanente, o Conceito puro existente para si 

próprio: [o] Eu, a certeza de si próprio como universalidade infinita. Essa Verdade 

que se sabe é o Espírito [Diese wissende Wahrheit ist der Geist]. 
 

Nesse sentido, a Razão também se mostra ser “a Substância Absoluta” que 

possibilita todas as autoconsciências e seus processos de conhecimento, de se 

tornar para si o que é em si; e nesse sentido, tem por determinidade o “Eu, a certeza 

de si próprio como universalidade infinita.”  

A luz/luminosidade, em seu sentido mais geral e simbólico, pode servir aqui 

como uma metáfora da Razão como Substância e de sua relação com o ser de todas 

as coisas. Se estivéssemos em um lugar completamente escuro, nada para nós 

existiria. Ao aumentarmos um pouco a luz/luminosidade, os seres começariam a ser 

para nós, mas ainda em termos de contornos. Com um pouco mais de 

luz/luminosidade, os seres se tornariam mais definidos, mas ainda sem cor. Com 

mais luz/luminosidade, os seres se tornariam definidos e definitivamente seriam o 

que são para nós. É como se a luz/luminosidade e o ser dos seres fossem um só: o 

ser de tudo é a luz/luminosidade. Analogamente, mas agora de forma rigorosa: o ser 

de algo qualquer e o seu ser na Razão (em si e para si) coincidem. 

Um outro artifício para se melhor compreender a Razão como Substância e 

sua relação com o ser de todas as coisas é um Argumento do Sonho. Poderia ser que 

você, agora, caro leitor, estivesse sonhando (seria um pesadelo?). Logo, tudo o que 

você vê e experimenta atualmente (inclusive, os objetos sensíveis e suas percepções 

em geral, sentimentos, desejos, entes intelectuais, morais, espirituais, filosóficos, 

racionais, naturais, a própria Natureza etc.) seriam esse próprio sonho, e o próprio 

sonho seria a substância de tudo isso. De forma análoga, tudo o que se experiencia 

é a parte da Razão. Entretanto, diferente do sonho que não apresenta conexão (pelo 

menos explícita) com os demais estados de consciência, a autoconsciência, na 
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Razão, tem a possibilidade de conhecer as conexões do seu estado atual de 

consciência com os demais estados de consciência. Nesse sentido, a Razão é como 

um grande sistema de estados de consciência, inclusive os atuais; mais ainda, a 

Razão é o próprio estado de compreensão total de todo o sistema dos possíveis 

estados de consciência e de suas conexões, ou seja, a Razão é ela própria uma 

autoconsciência, a Autoconsciência Universal. 

Cabe notar que tudo o que compreendemos e reconhecemos atualmente está 

na Razão e pode ser (e são) manifestação da Razão, que como se viu é, 

simultaneamente, objetiva, subjetiva e universal. 

Por fim, Hegel finaliza a seção Fenomenologia do Espírito, com o parágrafo 

citado (§439), e, a partir do conceito de Razão, expõe o conceito de Espírito como: 

“Essa Verdade que se sabe é o Espírito [Diese wissende Wahrheit ist der Geist].” 

O Espírito não é apenas Saber: o Espírito é Auto-Saber. Nesse sentido, cada 

um de nós é espírito, uma autoconsciência, um eu, no interior da Razão, essa como 

o Eu Supremo. Nesse sentido ainda, como se verá, pode-se compreender o Espírito 

Absoluto como a Razão Autoconsciente em sua totalidade. Pode-se dizer que 

Espírito Absoluto é uma melhor determinação do que se denomina com o termo 

Razão, enquanto o termo Espírito Absoluto designará a Razão com todas as 

determinações que serão explicitadas, em seguida e até o final, na exposição 

científico-filosófica na Enciclopédia. 

Cabe notar que o conceito de Espírito é um conceito geral e que é usado em 

vários contextos particulares, no texto hegeliano, neles recebendo uma denominação 

suplementar, e.g.: espírito finito, espírito humano, espírito infinito, espírito eterno, 

espírito subjetivo, espírito teórico, espírito pensante, espírito prático, espírito livre, 

espírito objetivo, espírito efetivo, espírito ético, espírito do povo, espírito do mundo, 

espírito do tempo, espírito universal, espírito religioso, espírito divino, espírito 

absoluto etc. 

Em especial, a exposição do desenvolvimento das determinações espirituais 

que estão (1) no interior da autoconsciência, (2) na relação das autoconsciências 

entre si e (3) na relação das autoconsciências com a Razão, enquanto 

Autoconsciência Suprema, é realizada, na Enciclopédia, respectivamente, nas partes: 

(1) Psicologia, em O Espírito Subjetivo; (2) O Espírito Objetivo; e (3) O Espírito 
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Absoluto. Em especial, a parte O Espírito Absoluto, expõe apenas uma parte do 

próprio Espírito Absoluto, e não todo Ele (pois Ele é exposto em toda a Enciclopédia, 

como se viu, especialmente como salienta a citação do §85); na parte O Espírito 

Absoluto, Hegel expõe apenas as determinações gerais da relação das 

autoconsciências com o Espírito Absoluto, isto é: na seção A Arte, discute a arte 

como exposição do (conteúdo do) Espírito Absoluto em objetos sensíveis; na seção 

A Religião Revelada, discute a religião como exposição do (conteúdo do) Espírito 

Absoluto na e para a representação; e, na seção A Filosofia, discute a Filosofia como 

exposição do (conteúdo do) Espírito Absoluto em seu elemento próprio, no Conceito 

e na Ideia. 

Cabe notar que os conceitos desenvolvidos nesta seção são pragmáticos, no 

sentido que constituem e são a possibilidade de exposição, coordenação, 

explicitação, compreensão e explicação de como é ser uma consciência: (1) que pode 

se tornar autoconsciente; (2) que pode vir a ser consciente de como as 

autoconsciências se relacionam entre si; (3) que consegue expor, coordenar, 

explicitar, compreender e explicar, em sua relação com as demais autoconsciências, 

o em si das autoconsciências, que é a Razão; (4) que, a partir daí, reconhece-se como 

espírito, uma autoconsciência, um eu, no interior da Razão, essa como o Eu Supremo; 

e (5) que reconhece que e como tais conceitos possibilitam expor, coordenar, 

explicitar, compreender e explicar esse Todo, mostrando-se, pois, como sendo a 

Verdade pragmática e efetiva desse Todo. 

Esse é pois o conceito de Espírito. Sua exposição e compreensão se mostra, 

pois, como uma espécie de, como se diz hoje em dia, Revolução Espiritual ou Virada 

Espiritual. Pode-se dizer que se trata de um renascimento espiritual; renascimento 

pois agora o espírito (que somos) se reconhece pela primeira vez como Espírito, e 

tudo pode (e deve) agora ser referenciado ao Espírito e nele ser re-conhecido. 

 

Deus como Espírito Absoluto 

 

Tratando agora, mais especificamente, do Espírito Absoluto, de acordo com 

Hegel (§384Z), na progressão das definições de Deus ou do Absoluto (mencionada 

no §85 citado): 
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A mais elevada definição [de Deus ou] do absoluto é que [Deus ou] o absoluto 

não é meramente em geral o espírito, mas [sim] o espírito infinitamente criador, 

autoconsciente, completamente manifesto a si próprio […]. 
 

Dentre as várias interpretações possíveis do pensamento de Hegel e do 

Espírito Absoluto, adota-se aqui a Interpretação Espiritual Especulativa (cf. 

TASSINARI, 2020a, p. 253 et seq.), para a qual: 

 

[…O] Espírito Absoluto é em si, por si e para si, […] em que [todos] os 

conhecimentos / saberes / ciências / filosofias particulares, em especial, os de 

cada um de nós e o de Hegel, se encontram nela. […No] Espírito Absoluto se 

encontram a Natureza e todos os espíritos particulares, todo o âmbito do finito 

(das Gebiet des Endlichen; cf. §1). Inclusive todos os conceitos, razões e forças 

que a tudo movem. [… O] Espírito Absoluto é Sujeito. Enquanto [..ele] é [a] 

compreensão absoluta que contém todos os eus, e seu conteúdo vêm a constituir 

os conteúdos de todos os eus, tendo seu conteúdo (parcialmente) compreendido 

pelos eus, [… o] Espírito Absoluto é um Eu que é nós e um nós que é Eu; [… o] 

Espírito Absoluto é um Eu que a tudo contém, a tudo rege, auto-regula-se e se 

auto-expõe, por isso, é Sujeito. 
 

Nesse sentido, fica evidente que o Espírito Absoluto se mostra como uma 

definição (do Absoluto ou) de Deus completamente congruente com a compreensão 

de Deus na tradição cristã (cf. TASSINARI, 2020a, p. 256 et seq., e 2015), e possibilita 

expor, explicitar, compreender e explicar porque Hegel se assume de forma 

consciente e confessada na tradição cristã e luterana, como já citado, sem minimizá-

la, ao contrário, expandindo ao máximo a compreensão (conceitual e filosófica) de 

Deus (tal como representado) nessa tradição. Em especial, o Espírito Absoluto é 

Sujeito e nossa Substância e Morada, e em si somos o Espírito Absoluto e o Espírito 

Absoluto é o nosso em si, do qual temos cada vez mais consciência, tornando-o para 

si, para nós, quando mais desenvolvemos a própria Filosofia para nós. 

Nesse sentido, fica claro também como Deus, como Espirito Absoluto, 

autocompreensão total e autoconsciente do Todo, é, por excelência, o objeto 

(universal e absoluto) da Filosofia. E também fica claro como Ele possibilita 
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interpretar as diversas filosofias, na História da Filosofia, como buscando a 

determinação, cada vez mais precisa, de Deus, como Hegel o faz. Pois, Ele é o Deus 

de cada visão filosófica (inconsciente para elas, é claro), na medida em que os 

Deuses das diversas visões filosóficas são o que tais visões filosóficas reconhecem 

de Deus (objeto universal e absoluto), enquanto Ele é a autocompreensão total e 

autoconsciente de tudo e do Todo e as filosofias são parte dessa autocompreensão 

total e autoconsciente de tudo e do Todo e a buscam (ainda que parcialmente). 

 

O Espírito Absoluto e o Espírito Objetivo 

 

Exposta a concepção de Deus como Espírito Absoluto, pode-se agora mostrar, 

em linhas gerais, como ela possibilita expor, explicitar, compreender e explicar a 

esfera do Espírito Objetivo e suas determinações, relativas às relações das 

autoconsciências entre si. 

Note-se, inicialmente, que as determinações presentes no Espírito Objetivo — 

isto é, no direito, na moralidade e na eticidade — são expostas, seja na seção O 

Espírito Objetivo na Enciclopédia, seja na própria Filosofia do Direito, e emergem a 

partir da consideração do conceito de Espírito, em especial, do espírito humano como 

autoconsciência no interior da Razão, especialmente enquanto esse espírito pode se 

reconhecer como espírito livre, com vontade livre e, portanto, com liberdade. Como 

salienta Hegel (FD, §4): 

 

O terreno do direito é, em geral, o espiritual, e seu lugar e seu ponto de partida 

mais precisos são a vontade, que é livre, de modo que a liberdade constitui sua 

substância e sua determinação e que o sistema do direito é o reino da liberdade 

[…] 
 

Em especial, a determinação mais aprofundada da Razão como sendo o 

Espírito Absoluto, a determinação de nós como espíritos finitos, autoconsciência no 

interior do Espírito Absoluto, e a análise da relação entre tais determinações (que 

será apenas indicada aqui) possibilitarão constituir as determinações da esfera do 

Espírito Objetivo, em especial, a determinação central dessa esfera: a Liberdade. 
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Para se expor, em linhas gerais, à relação de Deus (como Espírito Absoluto) e 

nós (no interior dele) com a esfera do Espírito Objetivo, traz-se aqui, uma citação do 

próprio Hegel sobre a ideia de Liberdade que, embora longa, torna clara essa relação; 

note-se que, em especial, ela se encontra logo anterior a exposição científico-

filosófica da esfera do Espírito Objetivo, no comentário do §482 da Enciclopédia, que 

finaliza a seção do Espírito Livre e que dá início à parte do Espírito Objetivo: 

 

Essa ideia [da Liberdade] veio ao mundo pelo cristianismo, segundo o qual o 

indivíduo como tal tem um valor infinito, enquanto objeto e alvo do amor de Deus, 

[e] destinado a ter com Deus enquanto Espírito [Absoluto] sua relação absoluta, 

habitar esse Espírito [Absoluto] nele; isto é, que o homem é em-si destinado à 

suprema liberdade. Se na religião como tal o homem sabe a relação ao Espírito 

Absoluto como [sendo] sua essência, ele tem além disso presente também o 

Espírito [Absoluto] Divino como entrando na esfera da existência mundanal como 

a substância do Estado, da família etc. Tanto essas relações são elaboradas por 

aquele Espírito [Absoluto Divino], e constituídas como ajustadas a ele, quanto se 

torna a disposição da vida ética, mediante tal existência, imanente ao singular; e 

ele então é efetivamente livre nessa esfera da existência particular, do 

sentimento e do querer presentes. Se o saber da ideia – isto é, do saber dos 

homens de que sua essência, meta e objeto é a liberdade – for especulativo, essa 

própria ideia como tal é a efetividade dos homens: portanto, não a ideia que eles 

têm, mas a ideia que eles são. Entre seus adeptos, o cristianismo fez [que fosse] 

sua efetividade, por exemplo, não serem escravos: quando se fazia deles 

escravos, quando a decisão sobre sua propriedade era entregue ao bel-prazer, 

não às leis e tribunais, os cristãos achavam lesada a substância de seu ser-aí. 

Esse querer da liberdade não é mais uma tendência que exige sua satisfação, 

mas o caráter: a consciência espiritual que se tornou um ser sem tendências. 

Porém essa liberdade, que tem o conteúdo e a meta da liberdade, ela própria é 

antes de tudo conceito, princípio do espírito e do coração, e se destina a 

desenvolver-se em objetividade, em efetividade jurídica, ética e religiosa, como 

também científica. 
 

Ou seja, correlacionando essa passagem com os conceitos de Espírito e 

Espírito Absoluto, aqui expostos, e com nossa tomada de consciência da Liberdade 
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na História Mundial, tem-se que: “veio ao mundo pelo [que é representado no] 

cristianismo” a ideia de que “o indivíduo como tal tem um valor infinito, enquanto 

objeto e alvo do amor de Deus, [e] destinado a ter com Deus enquanto Espírito 

[Absoluto] sua relação absoluta, habitar esse Espírito [Absoluto] nele”; ou seja, “que 

o homem é em-si destinado à suprema liberdade”. Com efeito, de acordo com a 

Interpretação Espiritual Especulativa, Deus é Espírito Absoluto, o Todo 

autoconsciente em que estão todos os conhecimentos e os seres, de forma ideal e 

que contém a realidade imediata, “não a ideia que eles têm, mas a ideia que eles são”; 

nesse sentido, “na [representação existente da] religião como tal o homem sabe a 

relação ao Espírito Absoluto como [sendo] sua essência” enquanto sua essência é 

ser espirito no interior do Espírito Absoluto, o que ele intui como a presença do 

Espírito Santo na comunidade crente. Portanto, enquanto tal, o ser humano “tem […] 

presente também o Espírito [Absoluto] Divino como entrando na esfera da existência 

mundanal como a substância do Estado, da família etc.”. Na medida em que “o 

indivíduo como tal tem um valor infinito, enquanto objeto e alvo do amor de Deus”, 

“[t]anto essas relações são elaboradas por aquele Espírito [Absoluto Divino], e 

constituídas como ajustadas a ele, quanto se torna a disposição da vida ética, 

mediante tal existência, imanente ao[s seres humanos] singular[es]”; e, enquanto tal, 

“[s]e o saber da ideia – isto é, do saber dos homens de que sua essência, meta e 

objeto é a liberdade – for especulativo, essa própria ideia como tal é a efetividade 

dos homens”: o ser humano “é efetivamente livre nessa esfera da existência parti-

cular, do sentimento e do querer presentes.” Nesse sentido, “[e]sse querer da 

liberdade não é mais uma tendência que exige sua satisfação, mas o caráter: a 

consciência espiritual que se tornou um ser sem tendências”. Por isso, “quando se 

fazia […] escravos [os cristãos], quando a decisão sobre sua propriedade era entregue 

ao bel-prazer, não às leis e tribunais, os cristãos achavam lesada a substância de 

seu ser-aí.” “Entre seus adeptos, o cristianismo fez [que fosse] sua efetividade, por 

exemplo, não serem escravos”. Nesse sentido, portanto, “essa liberdade, que tem o 

conteúdo e a meta da liberdade, ela própria é antes de tudo conceito, princípio do 

espírito e do coração, e se destina a desenvolver-se em objetividade, em efetividade 

jurídica, ética e religiosa, como também científic[o-filosófica].” 
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Pode-se agora, em linhas gerais, a partir dos conceitos tratados no início deste 

trabalho, esclarecer melhor a atuação do Espírito Absoluto no Espírito Objetivo. 

Inicialmente, tem-se que somos espíritos, autoconsciências no interior da 

Razão como Autoconsciência Universal, ou melhor, somos espíritos no interior do 

Espírito Absoluto. Em termos de nossas relações, formamos um Sistema das 

Autoconsciências (cf. TASSINARI, 2018, p. 248 et seq.), na medida em que somos 

autoconsciências e nos relacionamos entre nós como tais. Em especial, o que cada 

um de nós faz, nossos comportamentos, é fruto de como se concebe a si próprio, os 

outros, a natureza, enfim, a Totalidade. Ou seja, o comportamento de cada um é fruto 

de sua filosofia (cf. TASSINARI, 2018, p. 237 et seq.). Como visto, cada uma das 

filosofias tem um Deus, um Absoluto, bem como tem uma religião relativa a esse 

Deus, a esse Absoluto, a essa Verdade para si. E como diz Hegel, já citado: “o que 

deve valer como direito e justiça, como dever e lei, isto é, como Verdadeiro, no mundo 

da vontade livre, só pode valer enquanto tem parte naquela Verdade, está subsumido 

sob ela e resulta dela”. 

Mas, se é assim, tem-se que: (1) a compreensão do Todo depende da 

compreensão desse Sistema das Filosofias que movem as pessoas; (2) tal 

compreensão do Todo vem ela própria a constituir uma filosofia e a Filosofia, que 

está sendo exposta aqui; (3) a filosofia que está sendo exposta aqui (e, com isso 

também, a Filosofia) depende de conceitos que possam pensar o Sistema das 

Filosofias como um Todo; (4) os conceitos expostos de Deus, Absoluto, religião, 

autoconsciência, em si, para si, Razão, Espírito e Espirito Absoluto são conceitos que 

possibilitam tratar tal Sistema das Filosofias; (5) tal filosofia (e, com isso também, a 

Filosofia) possibilita a compreensão (geral) da Totalidade, na medida em que 

possibilita compreender a própria Totalidade como autocompreensão, 

autoconsciência, Espírito Absoluto; (6) cada uma das filosofias, no Sistema das 

Filosofias, tem um Deus, um Absoluto, bem como tem uma religião relativa a esse 

Deus; (7) o Espírito Absoluto é o Deus da filosofia aqui exposta e também da Filosofia, 

(8) enquanto Ele é a (auto)compreensão do Todo e as filosofias buscam 

compreender (ainda que parcialmente) o Todo, Ele é o próprio Deus de cada visão 

filosófica (inconscientemente para elas, é claro) e, com isso, o próprio Deus da 
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Filosofia, ou ainda, os Deuses das diversas visões filosóficas são o que tais visões 

filosóficas reconhecem desse Deus (Espirito Absoluto) da Filosofia. 

Nesse sentido, uma vida melhor depende da compreensão de quem somos; e 

somos autoconsciências no interior da Razão como Autoconsciência Universal, ou 

melhor, somos espíritos no interior do Espírito Absoluto. Nesse sentido, pode-se 

manter a liberdade de ação de cada agente ético, mas, na medida em que se busque 

uma vida melhor (e, especialmente, a felicidade), é-se levado a reconhecer-se, e, com 

isso se é levado a reconhecer a forma presente (em si) nas relações entre as 

autoconsciências e de nós com a Razão e o Espírito Absoluto; é-se levado a 

reconhecer a Liberdade. Como salienta Hegel (respectivamente, FE, §20 e §21, e §482 

da Enciclopédia): 

 

A reflexão que se refere aos impulsos, enquanto ela os representa, calcula e 

compara entre eles e, em seguida, com seus meios, consequências etc. e com 

um todo de satisfação – a felicidade –, traz a universalidade formal nesse 

material, e desse modo exterior purifica-o de sua brutalidade e de sua barbárie. 

[…] 
Mas a verdade dessa universalidade formal [a felicidade], indeterminada para si 

e que já encontra sua determinidade naquela matéria, é a universalidade 

determinando-se a si mesma, a vontade, a liberdade. 
O espírito que se sabe como livre, e se quer como esse seu objeto — isto é, tem 

sua essência por determinação e por fim —, é antes de tudo, em geral, a vontade 

racional ou em si, a Ideia, portanto somente o conceito do Espírito Absoluto. 
 

Não apenas nos constituímos historicamente assim, somos em si tais 

determinações espirituais. A estrutura filosófico-conceitual de tais determinações 

no Espírito Absoluto é de ordem lógica, não temporal; mostra-se temporal para nós 

na medida em que tal organização lógico-conceitual surge para nós nas concepções 

histórico-filosóficas, na ordem do tempo (cf. TASSINARI 2020a, p. 254 et seq., e 

2020b, p. 353 et seq.). 

Nesse sentido, a meta da História Mundial é o espírito (humano) reconhecer 

(para si) o ele é (em si); e, consequentemente, toda o direito, a moralidade, a eticidade 

que isso implica.  
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Como nos diz Hegel (respectivamente, §385Z e §377Z): 

 

A meta [Ziele] do espírito é fazer-se e tornar-se para si o que ele é em si. 
O espírito é, sem dúvida, já no começo, o espírito; mas não sabe ainda que é isto. 
Só o cristianismo, pela doutrina da encarnação de Deus em um ser humano 

[Menschwerdung] [Cristo] e da presença do Espírito Santo na comunidade crente, 

deu á consciência humana uma relação completamente livre para com o infinito, 

e desse modo tornou possível o conhecimento conceituante do Espírito em sua 

infinitude absoluta. 
 

Pode-se ainda aprofundar tal visão teológica, levando-se em consideração 

que a vontade e a inteligência do Espírito Absoluto formam uma só, portanto, tais 

determinações aqui expostas e tal movimento do espírito de tornar para si o que ele 

é em si é a expressão da vontade da inteligência suprema, infinita e universal, aqui 

presente. Nesse sentido, se, por um lado a representação religiosa pode ser 

distinguida do pensar conceitual filosófico, por outro, não são separados, ao 

contrário, como salientado no início deste trabalho: ambas Filosofia e religião tem o 

mesmo conteúdo e a religião vem temporalmente antes da filosofia, pois, “a 

consciência faz para si no tempo representações” de Deus, nas religiões, “antes de 

[fazer] conceitos” Dele, nas filosofias, e a compreensão filosófica de Deus, como 

Espírito Absoluto, é a superação (aufhebung) que supera e conserva as 

representações religiosas, sendo portanto também, como salienta Hegel, já citado, 

“culto divino continuado”.  

Por fim, nesse sentido, pode-se compreender, como afirma Hegel (§384A, já 

em parte citado): 

 

[Deus ou] O Absoluto é o Espírito [Absoluto]; esta a suprema definição [de Deus 

ou] do Absoluto. Encontrar essa definição e conceber seu sentido e conteúdo, 

pode-se dizer que foi essa a tendência absoluta de toda cultura e filosofia; nesse 

ponto insistiu toda religião e ciência, somente a partir dessa insistência pode-se 

conceber a História Mundial. A palavra e a representação do Espírito cedo foram 

encontradas; e o conteúdo da Religião Cristã é dar a conhecer Deus como Espírito 

[Absoluto]. O que aqui é dado à representação [na Religião Cristã] e o que é em si 
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a essência, a tarefa da Filosofia é apreendê-lo em seu elemento próprio, no 

Conceito. 
 

Vê-se assim, em linhas gerais, como o Espírito Absoluto, com suas 

determinações, atua na esfera do Espírito Objetivo, e, consequentemente, o porquê 

nos tornamos (e devemos nos tornar) éticos. Fica claro também, aqui, como a 

interpretação da Filosofia do Direito depende da interpretação do Sistema. 
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