
 



 

Se a Ciência da Lógica deve ser lida como o lugar de uma inigualável 

exposição crítica das categorias da metafísica ocidental desde Parmênides, 

como um discurso ontológico do ser sobre si mesmo na sua totalidade, 

imanente ao mundo natural e ao mundo histórico, então a decisão do título 

do Colóquio (A Autobiografia do Pensamento) dá voz à sugestão de que a 

lógica, como teoria conceptual do pensamento, é inevitavelmente uma 

ciência reflexiva, ou especulativa, na terminologia hegeliana. Assim como 

numa autobiografia o tema da narrativa é também o seu autor, a Lógica 

hegeliana é o pensamento acerca de si próprio, onde objeto e sujeito da 

narrativa coincidem, num processo de auto-explicação do puro pensar. A 

vida do pensar que a Ciência da Lógica procura apreender em pensamentos 

não é apenas uma pura categoria sem história, tampouco um horizonte de 

problemas restritos ao espírito do tempo de Hegel. A vida em questão 

inclui a sobrevivência ou continuidade de vida que essa obra experimenta 

enquanto possibilidade aberta de recriação por parte das gerações 

posteriores até o presente. 
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Apresentação 

  

Federico Orsini 

 

Os textos recolhidos neste volume são a versão escrita da maioria dos trabalhos 

apresentados no congresso A Autobiografia do Pensamento: A Ciência da lógica de 

Hegel. O evento ocorreu nos dias 11 e 12 de abril de 2019 no Departamento de Filosofia, 

Comunicação e Informação da Universidade de Coimbra (Portugal) e contou com a 

participação de pesquisadores internacionais. Os autores abordaram a Ciência da 

Lógica de Hegel a partir de diversas perspectivas, interligando os problemas clássicos 

(o conteúdo da lógica, a aporia do começo, o significado da negação, a fundamentação 

do método) com problemas ligados à interpretação de transições específicas da obra 

(a dialética de finito e infinito, a transição do ser para a essência através da medida, a 

transição da subjetividade para a objetividade) e às variadas vertentes da crítica 

moderna e contemporânea da filosofia hegeliana.  

Cabe ressaltar que a primeira motivação do evento foi criar uma ocasião para 

apresentar e prestigiar a primeira tradução integral dos três livros da Wissenschaft der 

Logik para o português, tradução esta que visou preencher uma lacuna muito grande 

na recepção da filosofia hegeliana no mundo lusófono. No curso de uma mesa-

redonda, o prof. Agemir Bavaresco (PUCRS), coordenador da equipe internacional de 

tradutores versados no campo dos estudos hegelianos, ilustrou a finalidade e os 

resultados de um intenso esforço plurianual, que se concretizou, entre 2016 e o 2018, 

na publicação de três volumes pela editora brasileira Vozes. O grupo de trabalho foi 

composto pelos seguintes participantes: Christian G. Iber, Marloren L. Miranda e 

Federico Orsini (tradutores), Michela Bordignon, Tomás Farcic Menk, Danilo Costa e 

Karl-Heinz Efken (colaboradores), Francisco Jozivan Guedes de Lima (revisor). 

Embora o trabalho dos tradutores seja normalmente subestimado no meio 

acadêmico, a tradução de um clássico é um empreendimento indispensável para a 

compreensão aprofundada da sua complexidade e para a formação eventual de uma 

tradição interpretativa na língua dos tradutores. Sem tradução, não há nem 

‘reconstrução racional’ na língua de destino nem recriação autônoma da 

conceitualidade de um autor ou da sua obra. Qualquer tradução da Ciência da Lógica 

envolve não apenas a interpretação gramatical da língua alemã, mas também a 
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capacidade de reconhecer uma terminologia ‘técnica’ elaborada por Hegel para 

satisfazer o critério metodológico que ordena o desenvolvimento da obra em questão. 

O adjetivo ‘técnico’ não se refere à invenção de uma linguagem formalizada de tipo 

matemático, tal como era exigida pelo projeto leibniziano de uma ars characteristica 

universalis ou como será idealizada, depois de Hegel, pela lógica fregeana e pelos seus 

desdobramentos pós-fregeanos. No caso de Hegel, ‘técnico’ significa o modo em que 

ele utiliza a língua alemã, tanto aquela comum quanto aquela filosoficamente culta – 

introduzida na Alemanha especialmente por Wolff – como meio para a expressão de 

pensamentos novos, ou seja, pensamentos originais ou peculiares quanto ao estilo 

linguístico e, ao mesmo tempo, universais quanto à pretensão de verdade. Através da 

purificação da linguagem das representações numa linguagem da especulação, a 

Ciência da Lógica busca apresentar uma forma de saber que, no decurso do seu 

conteúdo, seja capaz de justificar, de modo completo ou transparente, a 

compenetração da forma e do conteúdo, portanto, as condições de inteligibilidade do 

saber científico. 

Para esse fim, Hegel elabora uma linguagem que almeja conduzir-se pelo 

princípio da explicitação da coisa mesma (Auslegung der Sache selbst). A ‘coisa’ em 

questão não é um referente exterior ao pensar, mas, sim, o pensar conceitual mesmo, 

que avança por determinação progressiva do significado mais indeterminado (o ser 

puro) para o significado mais determinado (o ser como ideia absoluta). A linguagem 

da Lógica constitui como que um vocabulário em autoconstrução, que não poupa 

esforços para plasmar as palavras do uso comum como meios de expressão de formas 

novas de significação, ou seja, de pensamento. Através de uma sapiente exploração das 

ambiguidades das palavras da língua alemã – seja suficiente tomar o verbo aufheben 

como referência exemplar –, de frequentes transliterações de palavras filosóficas das 

línguas clássicas (pensemos, sobretudo, em Negation, Qualität, Quantität, Reflexion, 

Indifferenz, Identität, Form, Materie, Existenz, Substanz, Manifestation, Subjekt, 

Objekt, Idee) e do uso metodicamente esclarecido de todos os recursos da gramática 

da linguagem (verbos, substantivos, adjetivos, artigos, compostos, pronomes 

reflexivos, mas até mesmo preposições, conjunções e prefixos), Hegel tenta comunicar 

com a precisão do entendimento (Verstand) e, ao mesmo tempo, com a plasticidade 

da razão (Vernunft), o movimento de organização do conteúdo lógico próprio a cada 

Denkbestimmung, desenhando assim uma ontologia conceitual sui generis, em que os 
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múltiplos significados do ser vêm a constituir uma polissemia sistematicamente 

articulada, “o sistema da razão pura”1 que estabelece a identidade processual de todo 

o ser e de todo o pensar.  

Diante do desafio de uma forma de exposição que ambiciona superar todo 

pressuposto inerente ao seu meio de exposição, a tarefa do tradutor não pode ser 

menos desafiadora. Valendo-se tanto de uma interpretação gramatical como de uma 

interpretação técnica, no sentido indicado acima, o tradutor é chamado a reconstruir 

na língua de destino o uso constante das palavras-chave e a estrutura das expressões 

compostas, de modo que o leitor possa acompanhar a estrutura recursiva da obra, onde 

as mesmas determinações de pensamento se apresentam com significados cada vez 

novos, dentro de esferas de relação cada vez mais complexas, que, englobando as 

estruturas anteriores, redeterminam o significado dessas mesmas. Diante do dilema 

entre uma tradução domesticadora, que aproxima o autor do leitor, e uma tradução 

estrangeirizadora, que traz o leitor ao autor, os tradutores da edição brasileira 

escolheram pela segunda opção, sacrificando, sempre que necessário, a beleza do estilo 

por uma prosa mais difícil, mas aderente às torções do original, a fim de reproduzir a 

dinâmica lógica na sua simplicidade e no seu rigor. Exemplos concretos dessa prática 

de tradução e justificativas dos termos mais controversos do vocabulário lógico 

hegeliano podem ser encontradas nos Glossários e nas Notas dos Tradutores que 

integram os três volumes da tradução. Se os tradutores tiveram ou não sucesso em 

trilhar a linha sutil entre a clareza e a fidelidade, é uma questão para cuja resposta 

remetemos aos leitores de língua portuguesa, com a esperança que demonstrem aquele 

“sentido plástico do apreender e do compreender”2 que Hegel pedia aos leitores da 

Lógica, junto com uma boa dose de compreensão diante das insuficiências que uma 

primeira tentativa é quase inevitavelmente destinada a trazer consigo.                           

Além de destacar o valor da tradução da Ciência da Lógica, o Colóquio buscou 

criar um espaço para a apresentação e a discussão de diferentes aspectos da Ciência 

da Lógica, bem como da sua relação com outras disciplinas do sistema de Hegel e com 

os questionamentos da filosofia contemporânea. A abertura de uma call for paper 

permitiu colocar em diálogo jovens pesquisadores da Europa, dos Estados Unidos, do 

Canadá e do Brasil com pesquisadores afirmados de renome internacional, tais como 

                                                     
1 HEGEL, G.W.F. Ciência da Lógica. 1. Doutrina do ser. Tradução de C. Iber, M.L. Miranda, F. Orsini. 
Petrópolis: Vozes, 2016, p. 52.   
2 HEGEL, G.W.F. Ivi, p. 41.  
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Klaus Vieweg, Stephen Houlgate, Diogo Ferrer e Christian Iber. Levando em 

consideração a intensidade dos trabalhos do colóquio, que revezou mesas paralelas e 

mesas plenárias, é ainda mais gratificante podermos disponibilizar para a fruição do 

leitor uma variedade de perspectivas sobre uma obra que constitui o cerne do sistema 

da filosofia hegeliana e que continua a interrogar gerações de intérpretes, entre os 

quais há hoje quem confesse que a Ciência da Lógica é “um livro que ainda aguarda 

sua plena recepção contemporânea”3. 

Se a Ciência da Lógica deve ser lida como o lugar de uma inigualável exposição 

crítica das categorias da metafísica ocidental desde Parmênides, como um discurso 

ontológico do ser sobre si mesmo na sua totalidade, imanente ao mundo natural e ao 

mundo histórico, então a decisão do título do Colóquio (A Autobiografia do 

Pensamento) dá voz à sugestão de que a lógica, como teoria conceptual do 

pensamento, é inevitavelmente uma ciência reflexiva, ou especulativa, na terminologia 

hegeliana. Assim como numa autobiografia o tema da narrativa é também o seu autor, 

a Lógica hegeliana é o pensamento acerca de si próprio, onde objeto e sujeito da 

narrativa coincidem, num processo de auto-explicação do puro pensar. Aplicada à 

Ciência da Lógica de Hegel, enquanto ciência do puro pensar, e decomposta em auto-

bio-grafia, a palavra do título se afasta naturalmente da interferência de um conceito 

restrito de história ou de autobiografia como narração de eventos particulares e 

pessoais sem ligação conceptual necessária. O prefixo auto- sugere a relação do 

pensamento puro consigo mesmo, enquanto o elemento -bio- parece perfeitamente 

adequado à ambição hegeliana de tratar a vida em termos de automovimento do 

pensar conceitual e de definir uma categoria de vida lógica. O componente -grafia, por 

sua vez, não se compromete com uma escrita não-conceptual, narrativa ou metafórica, 

mas antes assinala o problema de uma linguagem especulativa capaz de expor de 

maneira plástica o conteúdo da Lógica. A junção de pensar, vida e movimento indica 

na Ciência da Lógica a preocupação hegeliana por um tipo transfigurado ou superado 

(aufgehoben) de historicidade (a historicidade da metafísica ocidental trazida 

finalmente à dinâmica atemporal da conceitualidade), em oposição a estruturas lógicas 

que, por serem separadas da autorreflexão do espírito, não tomam a sério o fato de que 

                                                     
3 PIPPIN, R. Hegel's Realm of Shadows. Logic as Metaphysics in the Science of Logic. Chicago and 
London: University of Chicago Press, 2019, p. 4.  
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na lógica se trata de pensar o pensar, de que o pensar é sujeito e o mesmo pensar é o 

objeto, e estão desprovidas de qualquer forma de desenvolvimento.  

A vida do pensar que a Ciência da Lógica procura apreender em pensamentos 

não é apenas uma pura categoria sem história, tampouco um horizonte de problemas 

restritos ao espírito do tempo de Hegel. A vida em questão inclui a sobrevivência ou 

continuidade de vida que essa obra experimenta enquanto possibilidade aberta de 

recriação por parte das gerações posteriores até o presente.4 Embora decifrar o estado 

‘presente’ da filosofia seja uma tarefa muito difícil e altamente controversa, pode-se 

pelo menos tentar pincelar o quadro da recepção contemporânea da Lógica dentro dos 

estudos hegelianos.  

O ponto de partida é a constatação de que, na realidade, a fortuna da Ciência da 

Lógica é longe de ser uma história de mera recepção, mas representa, antes, um campo 

de críticas radicais e de legados controversos. Dificilmente uma obra que ambiciona 

ser a verdadeira crítica da crítica kantiana da razão pura podia ir ao encontro de um 

destino diferente. Depois da contenda entre velhos e jovens hegelianos e das primeiras 

críticas arrasadoras vindas de Trendelenburg, Schelling, Feuerbach, e Marx, o sucesso 

de outras correntes filosóficas (notavelmente, o positivismo e o neokantismo) e o 

anúncio profético do niilismo contribuiram para obscurecer a importância da Ciência 

da Lógica até a segunda década do século vinte, quando as filosofias de Nicolai 

Hartmann e de Martin Heidegger deram, de perspectivas diferentes, um impulso 

decisivo para a reconsideração da posição da filosofia hegeliana a respeito da 

ontologia. Mas, ao mesmo tempo, a união hegeliana de lógica e metafísica foi sujeita a 

mais uma divisão do Verstand analítico, que a partir da obra de Frege e Russell 

perseguiu o ideal de uma nova lógica simbólica formalizada, destinada a deixar para 

trás o suposto dogmatismo da metafísica, a eliminar as ambiguidades da linguagem 

natural e a resolver o problema dos fundamentos da matemática. Somente a partir dos 

anos Sessenta e Setenta do século XX se começou a questionar o mito fundador da 

                                                     
4  Retomando a ligação que Benjamin estabelece entre Übersetzung (“tradução”), Überleben 
(“sobrevida” ou “sobrevivência”) e Fortleben (“o continuar a viver” ou “pervivência”) em seu clássico 
ensaio sobre “A tarefa do tradutor”, podemos dizer que a Ciência da Lógica conhece o mesmo processo 
que Benjamin vê em ação nas obras de arte: “A história das grandes obras de arte conhece sua 
descendência a partir das fontes, sua configuração na época do artista, e o período de sua “pervivência” 
[Fortleben], em princípio eterna, nas gerações posteriores. Quando surge, essa continuação da vida 
[Fortleben] das obras recebe o nome de fama”. (BENJAMIN, W. “A tarefa do tradutor”. Tradução de 
Susana Kampff Lages. In: BENJAMIN, W. Escritos sobre mito e linguagem (1915-1921). São Paulo: 
Duas Cidades: Editora 34, 2011. p. 101-119 (p. 105).     
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filosofia analítica (a saber, o anti-hegelianismo) e a verificar a possibilidade de uma 

reconciliação entre a lógica dialética hegeliana e uma lógica formalizada, mas ainda 

debaixo do preconceito da necessária subordinação da primeira a uma ideia de lógica 

superior e alegadamente mais rigorosa. Sobre a viabilidade e as implicações dessas 

tentativas do século passado, que ainda se prolongam em algumas leituras brasileiras 

contemporâneas, especialmente na vertente interpretativa ‘pós-dialética’ defendida 

por Carlos Cirne Lima e pelos seus alunos, um importante artigo de Lachterman de 

19875 parece estabelecer um diagnóstico definitivo.     

Se considerarmos o panorama da primeira década do século presente, uma das 

características mais salientes da discussão sobre a Ciência da Lógica é certamente a 

quantidade de abordagens diferentes, muitas vezes interligadas, que essa obra é ainda 

capaz de provocar: abordagens marxistas (e marxianas), abordagens da Teoria Crítica 

da sociedade, abordagens lógico-formalizantes, abordagens de semântica 

transcendental-pragmática, abordagens de racionalidade hermenêutica, abordagens 

onto-teo-lógicas, abordagens ontológicas não metafísicas, abordagens metafísicas não 

ontológicas, abordagens céticas, abordagens psicanalíticas, abordagens histórico-

filosóficas, etc. Embora resulte, de fato, impossível encontrar um fio condutor que 

possa atravessar essa variedade de estratégias interpretativas, elaboradas sob a 

insígnia da revisão de correntes ou tradições filosóficas distintas do século XX, tem-se 

a percepção de que o debate sobre a Lógica de Hegel já ultrapassou a fase em que se 

contrapunham uma leitura ‘neo-transcendental’ (a lógica como continuação da crítica 

kantiana da metafísica) e uma leitura ‘metafísica’ (a lógica como teoria do Absoluto, 

fundamentação do monismo do espírito, dedução a priori das características mais 

universais do mundo, etc.). 

Dentro do debate anglófono, no qual essa alternativa se afirmou e vigorou por 

duas ou três décadas, a partir de um famoso ensaio de Klaus Hartmann6, condizente 

com outro ‘reexame’ pouco anterior da filosofia de Hegel7, cresceu a consciência de que 

falar de uma interpretação ‘anti-metafísica’ de Hegel é um discurso sem sentido a 

menos que saibamos qual é a concepção de metafísica que Hegel estaria rejeitando ou 

acolhendo. Os representantes mais conscientes e mais relevantes nessa renovada 

                                                     
5  Cf. LACHTERMAN, D. “Hegel and the Formalization of Logic”. In: “Topics in the History and 
Philosophy of Science,” special issue, Graduate Faculty Philosophy Journal 12:1-2 (1987), pp. 153-235. 
6 HARTMANN, K. “Hegel: A Non-Metaphysical View”. In: A. MacIntyre (Ed.) Hegel: A Collection of 
Critical Essays, Notre Dame: Notre Dame Press, 1972, p. 102-124.   
7 Refiro-me a: FINDLAY, J.N. Hegel. A Re-examination, New York: Collier Books, 1962.  
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discussão são, no milieu inglês, Robert Stern e Stephen Houlgate, e, no milieu norte-

americano, Robert Pippin, James Kreines e Brady Bowman. 

Graças a um processo internacional de integração cada vez mais intensa das 

comunidades de pesquisa, o debate britânico e norte-americano chegou 

progressivamente a fazer próprios os resultados do que havia de melhor nas pesquisas 

européias, que, especialmente a partir da discussão sobre a dialética nos anos ’70, 

desenvolveram interpretações detalhadas daquilo que Hegel entende ao dizer que a 

metafísica se transformou em lógica ou que a lógica é a verdadeira metafísica. 

Julgamos que os trabalhos de Henrich, Theunissen, Horstmann, Düsing, Fulda e Rohs 

na Alemanha, os trabalhos de Longuenesse, Kervégan e Mabille na França, bem como 

os trabalhos de Chiereghin, Lugarini, Nuzzo, Ferrarin e Giuspoli na Itália, constituem 

exemplos de destacada excelência das pesquisas das últimas décadas sobre a 

originalidade do estatuto da metafísica em Hegel. 

A renovação do debate sobre a metafísica hegeliana não se deve apenas ao 

fenômeno da internacionalização acadêmica ou à boa práxis dos historiadores da 

filosofia. Existem razões culturais e teóricas mais profundas, ligadas especialmente à 

história da filosofia norte-americana, cujas apropriações criativas da filosofia europeia 

geram, em virtude da potência de recursos da política acadêmica dos EUA, novas 

agendas e curiosos fenômenos de ‘retorno’ dos clássicos aos ambientes de origem. Se 

já no meio do século XX os artigos de Quine – refiro-me a On What There Is, de 1948, 

e a Two Dogmas of Empiricism, de 1951 – foram decisivos para questionar o veto do 

neopositivismo lógico contra a metafísica, parece-me que a transição do século XX 

para o século XXI permite individuar, desde os anos setenta, pelo menos três fatores 

que explicam o interesse da filosofia norte-americana para a filosofia de Hegel e, de 

modo mais específico e mais tardio, para o seu projeto de lógica. 

Em primeiro lugar, assistimos à crise dos discursos de cunho heideggeriano 

sobre o ‘fim da metafísica’ e o questionamento da convicção de que a validade ou a 

‘relevância contemporânea’ de uma posição filosófica tenha de ser medida pela sua 

capacidade de sintonizar-se com um certo tipo de pensamento pós-moderno e, 

portanto, pós-metafísico. 

Em segundo lugar, foi a vez da queda do mito fundador da filosofia analítica, ou 

seja, o esgotamento do veto russelliano contra a filosofia de Hegel, devido, em parte, à 

crise cada vez mais evidente da divisão artificial entre ‘analíticos’ e ‘continentais’, em 



 

 

 

 

20 | A Autobiografia do Pensamento. A Ciência da Lógica de Hegel 

 

parte, à virada normativista na filosofia norte-americana inaugurada por Wilfrid 

Sellars, cujos alunos (especialmente McDowell, Brandom, Pinkard e Pippin) 

recorreram a interpretações originais da filosofia de Hegel para questionar o 

naturalismo da imagem científica vigente e os impasses da epistemologia analítica. 

Em terceiro lugar, por meio da elaboração da teoria da ação como rational 

agency, chegou-se a perceber que é necessário examinar como as ações mesmas são 

constituídas por regras, práticas e instituições, e isso conduziu a Hegel, pois nenhum 

filósofo igualou Hegel no cuidado com o qual ele argumentou que a dinâmica da ação 

humana precisa ser entendida no contexto de interações intersubjetivas. 

A renovação do interesse por Hegel, especialmente no contexto anglófono, 

abarca razões que foram reconstruídas e diversamente avaliadas em artigos8 e livros 

recentes 9 . Embora o presente relato sobre as razões da atualidade do discurso 

‘metafísico’ de Hegel tenha se limitado ao essencial, acreditamos que seja suficiente 

para dizer que a possibilidade de lançar pontes teóricas e de traçar genealogias e 

confrontos inteligentes dentro de múltiplas perspectivas de pesquisa e tradições 

hermenêuticas seja um indício de que vivemos em tempos bastante interessantes e 

desafiadores para uma ‘ontologia crítica’. 

A própria noção de ‘ontologia crítica’, longe de designar uma abordagem 

univocamente definida, é uma espécie de canteiro aberto de obras, onde se pode 

discutir (e, de fato, se discute) se a ontologia crítica admite ou não uma interpretação 

transcendental e, no caso positivo, até que ponto esse caráter transcendental está em 

continuidade com o idealismo transcendental de Kant e de Fichte. Posto que a Ciência 

da Lógica possa ser interpretada como ontologia transcendental, discute-se também 

se a ‘ontologia hegeliana’ integra eventualmente uma epistemologia formal e uma 

semântica transcendental, na medida em que desenvolve a priori a constituição formal 

de operações às quais se deve a articulação da determinidade objetiva do mundo em 

unidades de significação organizadas de modo holístico. 

Os ensaios apresentados neste volume, cujos resumos estão colocados na 

abertura de cada ensaio, podem ser considerados como uma contribuição 

                                                     
8 BERNSTEIN, R. J. “Why Hegel Now?” Review of Metaphysics 31, n.1, 1977, p. 29-60; STERN, R. “Why 
Hegel Now (Again) - and in What Form?” Royal Institute of Philosophy Supplements, 78. p. 187-210.    
9  REDDING, P. Analytic Philosophy and the Return of Hegelian Thought. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2007; NUZZO, A. (Ed.) Hegel and the Analytic Tradition. New York: Continuum, 
2009; CORTI, L. Ritratti hegeliani. Un capitolo della filosofia americana contemporanea. Roma: 
Carocci, 2014.    
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internacional para esse work in progress cada vez mais colaborativo e potencialmente 

multilíngue que é a interpretação da Ciência da Lógica. O material está articulado em 

cinco seções, que investigam um amplo leque de problemas: I. Tema e finalidade da 

Ciência da Lógica; II. Temas da lógica do ser; III. Temas e atualizações da lógica da 

essência; IV. Temas da lógica do conceito; V. Dialética e lógica da filosofia.  

Dado que as línguas do Colóquio foram o português, o alemão, o inglês, o 

espanhol e o francês, optamos por deixar essa variedade no presente volume, 

traduzindo para o português exclusivamente os artigos dos professores convidados. 

Quanto aos artigos redigidos em inglês por parte de falantes de outras línguas 

(contempladas ou não pelo Colóquio), não nos responsabilizamos pelos erros que 

ainda podem ser eventualmente encontrados nos textos. O nosso desejo de 

organizadores é que os leitores de língua portuguesa tenham acesso a um volume que 

possa oferecer, se não uma medida suficiente, pelo menos uma instigante amostra 

daquele “mais tardio e mais abrangente desdobramento” através do qual a “vida do 

original”10 continua a escrever a sua permanente autobiografia.   

 

Federico Orsini. 

     

 

 
 

 

 

 

 

                                                     
10 BENJAMIN, W. Escritos sobre mito e linguagem (1915-1921). São Paulo: Duas Cidades: Editora 34, 
2011. p. 101-119 (p. 105). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seção I 

 Tema e finalidade da Ciência da Lógica 

 

 

 

 

 

 



 



 

1. Hegel’s Adventures in Wonderland – O Começo da Filosofia 

Hegel’s Adventures in Wonderland – Der Anfang der Philosophie1 
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Resumo 

A resposta à questão pelo começo na filosofia de Hegel é um dos pontos mais discutidos 

da investigação hegeliana. Aqui serão fornecidas as primeiras pedras para uma nova 

interpretação. Deverá tornar-se claro o que Hegel pretende com o seu dito paradoxal 

de uma filosofia terceira, que não é nem dogmatismo nem ceticismo, nem realismo 

nem construtivismo, mas ambos. O começo lógico parece dever ser tomado pelos dois 

lados, ou seja, de maneira mediada e imediata. Recorrendo à Enciclopédia, lemos que 

“nada há no céu, na natureza, no espírito ou onde quer que seja, que não contenha 

tanto a imediatez quanto a mediação, de modo tal que ambas estas determinações se 

mostram como inseparadas e inseparáveis, e a sua oposição como nula.” A tentativa 

de ligação entre estes dois lados, o imediato e o mediado, constitui a novidade do 

começo de Hegel. 

Palavras-Chave: Hegel, Ciência da Lógica, Começo, Mediação, Imediato, 

Construtivismo, Realismo. 

 

Zusammenfassung 

Die Beantwortung der Frage nach dem Anfang in Hegels Philosophie ist einer der 

umstrittensten Punkte in der Hegel-Forschung. Hier sollen erste Bausteine für eine 

neue Interpretation geliefert werden. Es soll deutlich werden, was Hegel mit dem 

paradoxen Diktum einer dritten Philosophie, die weder Dogmatismus noch 

Skeptizismus, weder Realismus noch Konstruktivismus, sondern beides ist, intendiert. 

Der logische Anfang scheint nach zwei Seiten genommen werden zu können, auf 

vermittelte und auf unmittelbare Weise. Mit Rekurs auf die Enzyklopädie hebt Hegel 

                                                     
1 Tradução de Diogo Ferrer. 
2  Professor de Filosofia Clássica Alemã na Friedrich-Schiller Universität Jena. klaus.vieweg@uni-
jena.de 
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hervor, „daß es Nichts gibt, nichts im Himmel oder in der Natur oder im Geiste oder 

wo es sei, was nicht ebenso die Unmittelbarkeit enthält als die Vermittlung, so dass 

diese beiden Bestimmungen als ungetrennt und untrennbar“ gelten. Der Versuch der 

Verbindung dieser beider Seiten, des Unmittelbaren und Mittelbaren, bildet das 

Innovative des Hegelschen Anfangs.  

Schlüsselwörter: Hegel, Wissenschaft der Logik, Anfang, Logische Vermittlung, 

Unmittelbarkeit, Konstruktivismus, Realismus. 

 

“Por onde devo começar?” perguntou o coelhinho branco. “Começa pelo 

começo”, respondeu o Rei, com dignidade. Esta resposta do Rei nas Aventuras de Alice 

no País das Maravilhas assemelha-se à resposta do Rei da filosofia moderna, sob o 

título “Como deve ser feito o começo da filosofia?” Também o poeta e amigo de Kant, 

Theodor Gottlieb von Hippel acentuara a extraordinária relevância do início de uma 

obra: “Tudo está neste começo. Se ele é bom, o resto é bom. Se o começo é mau, então 

não dou nada pelo escrito inteiro.” Romances modernos do género de um Laurence 

Stern ou um Hippel são, como se sabe, autobiografias, solilóquios, narrativas de vida, 

tal como o título da principal obra de Hippel, Lebensläufe, que abre, muito 

consequentemente, com a palavra EU. Este é um começo muito consistente para um 

romance moderno, ainda mais que Hippel, cheio de verve, clama para um oficial da 

república dos sábios – e quer referir-se a Kant: derrubem-se finalmente as barreiras! 

Ou seja, ponha-se fim à conversa sobre os limites do pensamento. 

 Mas retornemos a Hegel e ao seu passe de magia: tal como Lewis Carrol, trata-

se de tirar da cartola da sabedoria o coelho branco do começo. 

 A resposta à questão pelo começo na filosofia de Hegel permanece um dos 

pontos mais discutidos – 100 estudiosos de Hegel, uma centena de respostas 

diferentes, em parte opostas, uma confusão babilónica. No que se segue, proponho 

uma nova tentativa de interpretação, ou melhor: as primeiras bases para uma 

interpretação. 

 

“Como deve ser feito o começo da ciência?” 

 

 Com o capítulo assim intitulado e a Introdução à Ciência da Lógica, Hegel 

retoma as suas teses de Iena, conferindo-lhes agora uma forma argumentativa 
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completa. Só agora se mostra suficientemente o que Hegel pretendia dizer com o seu 

dito paradoxal sobre uma terceira filosofia, que não é nem dogmatismo nem ceticismo, 

nem realismo nem construtivismo, mas ambos. Este dito fornece uma escapatória 

para a dificuldade do começo. 

 Se o começo fosse determinado, mediado, excluir-se-ia como começo, porque 

teria de admitir algo que o fundasse, e cairia no infindável regresso da relatividade. 

Mas se devesse ser algo de indeterminado, infundado ou imediato, o começo seria um 

dogmatismo de uma pura afirmação. No início, o autor, recorrendo aos argumentos 

que já tinha apresentado em Iena, aponta decididamente contra um tal postulado 

arbitrário do começo “disparado da pistola da revelação interior, da fé ou da intuição 

intelectual” (HEGEL, 1968/21, p. 53),3 contra Jacobi e Schelling, que ignoram desde o 

princípio o método da lógica e renunciam, com isso, à exigência de saber. Em 

contraste, é louvado o mérito de Fichte, do “idealismo transcendental consumado de 

modo consequente”, “de fazer a razão expor a partir de si mesma as suas 

determinações” (HEGEL 1968/21, p. 31). Na Introdução à Ciência da Lógica, é por três 

vezes salientado o facto de que a oposição da consciência está ultrapassada, 

[nomeadamente pela Fenomenologia do Espírito,] e que o facto de partir do puro 

saber, do puro conceito, não é algo de assumido arbitrariamente ou meramente 

asseverado, mas foi justificado, foi demonstrado como o resultado necessário da 

Fenomenologia do Espírito. Também a 2ª edição da Lógica, em 1831, confirma que a 

Fenomenologia do Espírito de Iena fornece a dedução do conceito da pura ciência, do 

começo da filosofia em geral e, assim, também do começo da Lógica. No entanto, pode-

se dispensar esta “escada” do ceticismo consumado, na medida em que se tome, 

imediatamente, a decisão de pensar puramente. 

 O começo lógico parece assim poder ser tomado de dois lados, tanto de maneira 

mediada quanto imediata. Quase no início da secção intitulada Como deve ser feito o 

começo da ciência?, Hegel sublinha os “dois lados” segundo os quais o começo lógico 

pode ser considerado. Na Enciclopédia, Hegel salienta “que nada há no céu, na 

natureza, no espírito ou onde quer que seja, que não contenha tanto a imediatez quanto 

a mediação, de modo tal que ambas estas determinações se mostram como 

inseparadas e inseparáveis, e a sua oposição como nula” (HEGEL 1969/5, p. 66). Como 

Ulisses, Hegel tentou na sua Ciência da Lógica escapar a um cheque do moinho. No 

                                                     
3 HEGEL, 1968/21, p. 53.  
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xadrez, como se saber, escapar a este cheque é uma tentativa sem saída, porquanto o 

desastre se segue de imediato, independentemente de qualquer movimento que se 

faça, de qualquer alternativa que se escolha. Embora uma abertura clássica do jogo 

real de 64 casas receba justamente o nome de Defesa Siciliana, a Odisseia Siciliana não 

foi, claramente, uma partida de xadrez. O antigo herói logrou evitar o monstruoso 

cheque do moinho, e escapar aos monstros Cila e Caribdes, que espreitavam de ambos 

os lados do estreito de Messina. A Lógica de Hegel assemelha-se em muitos aspectos 

ao audacioso empreendimento de Ulisses, porque também na Lógica o conhecimento 

não deve, segundo a sua própria declaração, sucumbir nem ao remoinho hiante de Cila, 

que traz o nome de imediatez, nem aos tentáculos da mediação devoradora de 

Caribdes. 4  Ulisses tentou escapar ao cheque do moinho do realismo e do 

construtivismo. Assim como outrora em Messina, também este problema é difícil e 

delicado. 

 Lemos, no § 12 da Enciclopédia: embora ambos os momentos, a imediatez e a 

mediação “apareçam como diferentes, nenhum deles pode faltar, e estão 

inseparavelmente ligados” (HEGEL 1969/8, p. 56). O § 65 da Enciclopédia argumenta 

contra uma alternativa entre o saber imediato e mediado, que depende, segundo 

Hegel, do elemento lógico da oposição entre imediatez e da mediação. “Toda a segunda 

parte da Lógica, a Doutrina da Essência, é o tratado da unidade, que se põe 

essencialmente a si, da imediatez e da mediação” (HEGEL 1969/8, p. 156). 

 Também aqui, na questão do começo, não se pode ir contra os princípios 

fundamentais do método esboçados, contra a estrutura interna do conceito: a negação 

auto-referente. A possibilidade de uma alternativa não está, portanto, disponível, e não 

se pode encetar nem com uma mera imediatez, nem com uma mera mediação. Ainda 

que os dois momentos apareçam como diferentes, eles têm de ser compreendidos 

numa ligação inseparável. O autor oferece, portanto, duas ‘variações’, duas 

‘perspectivas’ do único começo, duas vias lógicas como dois momentos na sua 

unilateralidade respectiva que encontram simultaneamente a sua própria superação, 

contêm em si a negatividade e, nesta, demonstram a identidade, a uni-dade de 

imediatez e mediação. 

 

 

                                                     
4 HEGEL, 1969/8, § 75.  
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A) 

 

Na variação A – versão da mediação – o resultado da Fenomenologia figura 

como o começo lógico e faz, assim, a mediação pela demonstração nela alcançada do 

ponto de vista do puro saber, do pensar conceptual. Todos os outros pontos de partida 

possíveis estão excluídos – opinar, sentir, crer, representar, etc. Nessa medida, ele é 

um pressuposto da Lógica sob a forma da legitimação do começo por meio da negação 

do paradigma da consciência – por meio do lado ‘cético’ – como superação da 

relatividade, da mediação, no pensar puro, conceptual: assim, o ‘resultado’ 

transforma-se direta e imediatamente no ‘começo’, o término no início. A 

consequência da via da mediação foi a superação da mediação, o pensar puramente 

conceptual como imediatez simples, sem nenhuma outra determinação. A mediação 

contém a sua própria superação no puro imediato. 

 

B) 

 

 Na variação B – a versão da imediatez como alternativa – o começo deve ser 

tomado imediatamente, por meio da decisão de querer pensar puramente, de pensar 

o pensar como tal. Esta de-cisão significa ‘abertura’ [Dieses Ent-Schließen bedeutet 

‘Er-Öffnen’], implica um pôr imediato, implica o É do pensar inicial, e de 

absolutamente nenhuma outra coisa. Antes da decisão não se pode falar de um tal 

‘subsistir’ [seja do que for] – Hegel emprega a fórmula críptica de que “o começo é o 

começo” (HEGEL 1968/21, p. 62). Está assim expresso o puro ser, posto como o 

primeiro imediato. 

 Nada é assim pressuposto, não se recorre a nenhuma mediação. No entanto, o 

puro é, o puro ser, o absolutamente imediato se revela, simultaneamente, como 

absolutamente-mediado. Através do progredir necessário da dedução, o começo perde 

aquilo que ele expunha nesta primeira determinidade, a saber, o facto de ser 

inteiramente imediato e abstrato. Também o puro saber é uma determinação negativa, 

tem a negatividade nele mesmo e possui, assim, a determinação mínima do 

indeterminado – negatio est determinatio. 

 As duas vias levam a Roma, ao puro ser como uma determinação que tem, antes 

de mais, de ocorrer no saber, conduzem ao imediato, ao simples que não está ainda 
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determinado mais além, que não é senão começo. Com este ponto, Hegel esclarece que 

a exposição está argumentativamente concluída, que o resto não servirá mais do que 

como explicação e ilustração. A legitimação do começo liga a mediação unilateral com 

a não menos unilateral imediatez, o ‘pressuposto’ com a ‘ausência de pressupostos’ – 

ambas as variações, como alternativas, conduzem ao puro É, ao puro ser. Em termos 

rigorosos, a Lógica inicia com o puro pensar conceptual e como o É deste pensar, que 

é assim posto. O conteúdo da Lógica é, sem exceção, o pensar que puramente se 

concebe a si próprio, e nada mais; ela parte deste puro pensar como ser. Numa 

aproximação metafórica: aquele que se de-cide [sich Ent-schließende] a jogar xadrez, 

que abre o que ainda está encerrado [die Ver-schlossenheit Öffnende], manifesta esta 

decisão de participar no jogo unicamente através do lance de abertura, ao qual, no 

entanto, é inerente como pressuposto o pensamento de jogar (xadrez), e que tem de 

ser conforme ao princípio do jogo, i.e., às suas regras.  

 Com o ser, o puro ser, articula-se o mínimo da determinação do conceito, o 

‘primeiro’ ser, a imediatez, o em-si determinado como indeterminado, sem nenhuma 

determinação ulterior, unicamente como igualdade consigo. Acrescente-se 

brevemente: quando se diz em alemão “sem nenhuma determinação ulterior” [ohne 

alle weitere Bestimmung], isso implica que tem de estar dada pelo menos uma 

determinação, ou seja, que só estão excluídas outras determinações além da primeira.  

O autor insiste neste mínimo da determinação através do uso do superlativo: o 

ser é o ‘mais pobre de todos, a mais abstrata das determinações’; no que se refere ao 

conteúdo, tem de se dar ao pensamento “nada menos” do que o puro ser. Este é o 

mínimo que pode ser indicado no conceito, a ‘definição’ mais pobre, a mais abstrata, 

pura e simplesmente inicial (HEGEL 1968/20, p. 92, p. 175, pp. 122s.), o único e 

exclusivo imediato – justamente o aparente paradoxo da indeterminidade como 

determinidade, ou da determinidade da indeterminidade. Este começo como começo, 

nesta radical simplicidade, na determinação simples, tem de ser designado como ser 

– “o universal, em si mesmo pobre [..], é imediatamente esse mesmo imediato” 

(HEGEL 1968/12, p. 240). Também a consciência, na Fenomenologia, partiu da figura 

mais imediata, mais pobre, mais abstrata, cuja única riqueza era a sua pobreza, era 

algo que propriamente desapareceu – partiu unicamente da consciência do É e do 

visar [Meinen]. O começo lógico só pode ser descrito como a primeira unidade do 

universal, do particular e do singular, onde estes momentos ainda não estão 
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diferenciados como algo de desdobrado, estão ainda subdeterminados, embora já 

estejam em jogo – igualdade como a universalidade mais abstrata, a diferença 

inteiramente abstrata, singularidade [Singularität], mas como singularidade 

[Einzelheit] ainda subdeterminada.5 Este extremo do deficitário requer uma expressão 

linguística correspondente, aqui não pode estar nenhuma frase, nenhuma proposição 

e tão-pouco um juízo, mas justamente apenas a pura palavra ser, uma exclamatio, a 

transformação de uma frase numa exclamação, aqui tem de estar, por isso, uma 

palavra isolada, a pré-forma linguística mínima para o conceito. 

 O começo ocorre na linguagem, portanto, como o que é em si mesmo carente, 

como o pura e simplesmente deficitário, o simples começar “posto como afetado por 

uma negação” (HEGEL 1968/12, p. 240) – a determinação mais pobre, mínima, da 

negatividade – negatividade pura – o nada (não-ser). Esta primeira continuação, 

como segundo passo, este proceder permanece ainda imediato, na medida em que o 

ser é posto imediatamente, e “o nada irrompe imediatamente nele” (HEGEL 1968/21, 

p. 86). O superlativo não consegue evitar a determinidade, e a mediação, a relação lhe 

é inerente. O logicamente segundo,6 o ‘segundo caso’ [zweite Fall] (a dúvida [Zwei-

fel], o negativo), mostra-se como ‘afetando’ o primeiro, o puro ser é posto como 

‘afetado pela negação’, o nada permanece, do mesmo modo, como a pura igualdade 

consigo mesmo. A formulação linguística exclamatória poderia ser também: ser-nada, 

duas palavras opostas, que se excluem, numa só – uma espécie de oxímoro, que é, ele 

próprio (inteligente-néscio), linguisticamente, algo de ‘indizivelmente dizível’ 

(Goethe).  

 Na versão de Hegel: o ser e o nada são o mesmo, absolutamente idênticos, o 

mínimo da unidade (identidade) e, no entanto, persiste a ‘diferença inteiramente 

abstrata’ entre a primeira palavra, ou o primeiro caso, ‘ser’, e a segunda palavra, ou 

segundo caso, ‘nada’. Encontra-se assim articulada a forma mínima da diferenciação 

(forma originária da não-identidade, diferença) e da contradição (contraposição) – o 

logicamente primeiro e o logicamente segundo, e não mais do que isso. Cada um deles 

tem a negação nele mesmo e ‘desaparece’ então imediatamente no seu contrário: este 

é o primeiro movimento, mínimo, tomado abstratamente como movimento lógico 

inicial – denominado por Hegel o devir abstrato. O começo contém, pois, 

                                                     
5 KOCH, 2014, pp. 62ss.  
6 Vide a compreensão de Hegel do ceticismo, da dúvida [Zwei-fel, divisão] como um segundo caso. [Cf. 
VIEWEG, 2018.]  
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obrigatoriamente a unidade do ser e do nada no devir, assim como o seu negativo, o 

ser-aí [Dasein], onde o ser e o nada recebem a sua subsistência como momentos. Hegel 

caracteriza-o como a ‘primeira verdade’, que estará doravante na base7 de tudo o que 

se segue, qua negatividade reflexiva o ser e o nada são pré-formas do outro de si 

mesmo, a sua formação lógica radicalmente subdeterminada. A negatividade auto-

referente mostra-se como a constituição fundamental, a célula germinal do conceito 

como o conceito ‘livre’ em si. 

 Isto encontra-se ilustrado, nas secções intercaladas com o título Adenda, 

através de formações da filosofia, mas numa sequência lógica, não histórico-temporal: 

o primeiro caso, com o ser de Parménides, o segundo, com o nada do Budismo, e o 

terceiro como o profundo Heraclito, que superou as abstrações simples e unilaterais 

do ser e do nada em algo de mais elevado – o devir – numa forma mínima e 

superlativamente abstrata: tudo é devir (panta rhei).8 O autor acrescenta, além disso, 

exemplos de más interpretações gritantes e obtusas do discurso acerca do ser e do nada 

como o mesmo: o ser e o nada têm de ser tomados, de modo inteiramente rigoroso, na 

referida abstração radicalmente extrema, como ‘coisas do pensamento’ abstratas, e 

não como algo de mais determinado do que isso. Seria disparatado e sem sentido 

assumir um ser mais determinado ou um nada determinado, porque ver-se-ia, então, 

como o mesmo, o ser ou o não ser desta casa, ou se tenho 100 táleres ou não.  

 Com esta ‘primeira’ e minimalista unidade dos opostos está colocada a primeira 

pedra para o conceito, está colocado o fundamento do movimento das determinações 

subsequentes do pensar, para as formações seguintes desta unidade, como um 

‘caminho que se constrói a si mesmo’. Citando Anton Koch: “no proceder da Ciência 

da Lógica a compreensão teórica do seu começo alarga-se sucessivamente. No próprio 

começo só muito superficialmente sabemos o que fazemos, só compreendemos o que 

é necessário para começar (e depois para prosseguir de modo regrado).” 9 

 Consegue-se, desta maneira, pela unidade do ‘pressuponente’ e do ‘sem 

pressupostos’, evitar pressuposições inadmissíveis e ilícitos dogmáticos. A progressão 

escalonada que se segue tem, contudo, de demonstrar o seu rigor lógico, especialmente 

                                                     
7 Cf. HEGEL 1968/21, 72. Uma espécie de ‘inversão’  do começo da Lógica, ou um ‘segundo começo’, 
cuja necessária pré-história tem de ser encontrada no início com o ser e o nada.  
8 Esta sequência lógica não corresponde à sequência histórica.  
9 KOCH, 2014, p. 63. 
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nas transições, o que constitui uma exigência indeclinável para a nova lógica do 

conceito.  

 

O Começo da Filosofia Prática, ou da Filosofia do Direito 

 

Um dos textos mais convincentes de toda a filosofia de Hegel são os congeniais 

parágrafos 5 a 7 da filosofia prática de Hegel, onde é efetivada de modo sutil a 

ancoragem lógica da teoria filosófica da vontade e da ação livres. Encontra-se, além 

disso, uma exposição clara da relação, essencial ao filosofar de Hegel, entre imediatez 

e mediatividade. A determinidade fundamental do conceito da vontade livre como 

princípio e começo da ciência do direito só pode ser acedida inteira e coerentemente 

com recurso à inovadora lógica de Hegel. 

 

A Tríade Fundamental das Determinações do Conceito da Vontade 

 

 α) Universalidade (U) 

 Igualdade, Indiferença, Identidade 

 

 β) Particularidade (P) 

 Diferença [Unterchied], Diferença determinada [Differenz], Não-Identidade 

  

 γ) Singularidade (S) 

 Identidade da Identidade e da Não-Identidade 

 

 O ponto de partida – o conceito universal – resulta do ponto final do espírito 

subjetivo: o eu como a primeira forma da vontade efetivamente livre, a singularidade 

imediata posta por si mesma, que se elevou à universalidade. A imediatez do eu 

resultante da abstração de qualquer conteúdo determinado encontra-se fixada 

categorialmente no Parágrafo 5: a vontade livre como o pensarse-a-si-mesmo, o eu 

como o puro pensar de si mesmo. As Linhas Fundamentais da Filosofia do Direito e 

a Lógica caracterizam quase com as mesmas palavras este primeiro momento da 

vontade como egoidade pensante: o eu é “esta primeira unidade que se refere 

puramente a si, porém não imediatamente, mas porque abstrai de toda a 
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determinidade e conteúdo, e retorna à liberdade da igualdade irrestrita consigo 

mesma. Então, o eu é universalidade” (HEGEL 1968/12, 17). A indeterminidade, a 

identidade abstrata é a única e exclusiva determinidade que se encontra na 

determinidade da identidade. Neste puro pensar quero-me como um universal, e 

excluo então toda a particularidade, assumo em mim todas as determinações como 

possibilidades. No entanto, este primeiro momento “não é tão-pouco sem a 

determinidade; e a sua determinidade é a de ser abstrato, unilateral.”10 O conceito da 

vontade como ainda indeterminada – e recorde-se a passagem da Lógica: “sem 

nenhuma determinação ulterior”, – e contudo, de modo nenhum inteira ou puramente 

indeterminado, mas justamente na sua minimalidade da mera determinidade única. 

Devemos deter-nos neste ponto, porque temos aqui nada menos do que o argumento 

fundamental da Lógica hegeliana e o pensamento diretor da filosofia prática, o eixo e 

ponto angular do filosofar hegeliano: o que é em cada caso o outro da imediatez e da 

mediação, da universalidade e da particularidade está nelas mesmas, e temos assim a 

forma germinal da contradição em superação. Só por esta via se abrem os portões para 

uma transição logicamente respaldada da universalidade, como indeterminidade 

(supostamente total), para a particularidade. Trata-se, em primeiro lugar, da 

“absoluta possibilidade de abstrair de qualquer determinação em que me encontre.” 

O eu é visado como o ‘autor’ [‘Ur-Heber’] potencial, como o que põe, de modo 

incondicionado e indeterminado, o impulso. Falta a este momento alfa a dimensão da 

efetividade, ele se fixa, supostamente, no puramente ‘teórico’. A liberdade permanece, 

por conseguinte, a mera possibilidade absoluta. Neste primeiro passo do pensamento 

resulta para a vontade, de modo aparentemente paradoxal, o seu contrário, algo de 

imóvel, que nada quer e inativo. Este lado ‘teórico’ da liberdade mantém-se uma 

condição necessária da vontade, embora não suficiente. 

 O Parágrafo 6 trata o momento beta da vontade livre, a sua particularidade. O 

eu (por força da unilateralidade principial do primeiro momento da determinação) 

tem de ser pensado também como o abandono da indeterminidade, como des-

encerramento [Auf-Schließen der Verschlossenheit], como abrir, diferenciar, partição 

originária, posição da determinidade de um conteúdo ou objeto. Por necessidade 

                                                     
10 HEGEL 1968/14-1, p. 33. Este pensamento fulcral para a filosofia de Hegel encontra-se também no 
começo da Ciência da Lógica: a indeterminidade do ser constitui a determinidade própria do ser 
(HEGEL 1968/21, p. 68), mas justamente‚ ‚nada de determinado mais além‘ e, por isso, uma forma 
subdeterminada da mediação. 
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lógica, a vontade sai da sua universalidade para a particularidade.11 Factos particulares 

essenciais como a responsabilidade, imputabilidade ou autoria dependem deste 

teorema. 

 Com a realização desta de-cisão o eu pode ser descrito como ator, como eu 

agente. Através desta posição de si próprio como algo de determinado – ‘de-cidir-se’ 

como ‘desencerrar-se’ – o eu torna-se ser-aí, algo de finito. 12  Aqui se articula a 

particularização do eu. ‘Através deste pôr-se a si mesmo como algo de determinado, 

o eu acede ao ser-aí em geral’ (HEGEL 1968/14-1, p. 33). O segundo momento está já 

contido no primeiro, ele é – como se lê na passagem chave – ,somente algo de 

determinado, unilateral; a saber, porque ele é a abstração de toda a determinidade, o 

eu não é ele próprio sem determinidade; e ser abstrato e unilateral constitui a sua 

determinidade’.13 Este momento beta não se adiciona simplesmente, no sentido de um 

‘também’. O negativo não se acrescenta justamente num segundo passo, mas é, desde 

o início, inerente ao primeiro. A negatividade imanente como núcleo da Lógica 

hegeliana tem de ser pensada também relativamente à vontade livre. O primeiro 

momento implica já aquilo que ele exclui, não é infinidade e universalidade pura e 

verdadeira, e tão-pouco o conceito inteiro, mas a sua determinidade reside justamente 

no seu estatuto de indeterminado e abstrato. É certo que o eu consegue abstrair de 

tudo, menos no pensar, visto que o pensar é ele próprio o abstrair, e o abstrato é desde 

logo a única determinidade deste momento. Ele não permanece assim exatamente sem 

nenhuma determinação, não permanece vazio, o eternamente indeciso, mas a 

indeterminidade constitui, pelo contrário, a sua determinidade. A pura abstração tem 

‘a determinidade da indeterminidade’ – a suposta indeterminidade tem de valer como 

a sua determinidade. 

O parágrafo 7 expõe o caminho em que a universalidade e a particularidade 

sucumbem – a unidade lógica dos momentos – na singularidade (E). ‘Imediatez e 

mediação do saber são uma abstração unilateral, tanto uma quanto a outra’. O 

                                                     
11 “Só o juízo […] é a verdadeira particularidade do conceito” (HEGEL 1968/20, p. 183), com a partição 
originária do uno originário, do conceito, por si próprio.  
12 Hegel compreende o ser-aí como o ser com a negação ou com a determinidade. “O ser-aí como 
refletido em si nesta sua determinidade é ente-ai, algo.” O algo vale como finito e alterável (HEGEL 
1968/20, p. 128ss.).  
13 HEGEL 1968/14-1, p. 33. A pluralidade dos sujeitos é logicamente fundada por Hegel, e nisso consiste 
também um ponto forte da sua filosofia prática. O conceito de reconhecimento como fundamento dos 
estádios ascendentes de intersubjetividade característicos do pensamento das Linhas Fundamentais da 
Filosofia do Direito está já implícito nos parágrafos 5 a 7.  
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pensamento verdadeiro, especulativo – o conceber – não exclui uma delas, mas unifica 

ambas dentro de si. As duas determinações do conceito têm o seu fundamento na 

singularidade, no qual elas são somente momentos, [silogisticamente] ‘co-incluídos’ 

[‘Zusammen-Geschlossene’], ou seja, a cisão originária [Ur-Teilung] transita para a 

con-clusão [silogística] [Zusammenschluss], a forma lógica do juízo [Urteil] transita 

para a forma lógica do silogismo. A singularidade vale como a particularidade refletida 

em si e, assim, reconduzida à universalidade, a negatividade da negatividade, a 

genuína auto-determinidade do eu que se determina, e é então um particular, embora 

permaneça idêntico a si, e ‘se co-inclui silogisticamente somente a si próprio’.14 Nisto 

se baseia a compreensão de Hegel da auto-determinação – o “eu determina-se na 

medida em que é a referência da negatividade a si mesma” e, simultaneamente, como 

‘esta referência a si ele é indiferente perante essa determinidade’ (HEGEL 1968/14/1, 

p. 34). É certo que o eu se define a si, mas permanece igualmente ‘indiferente’ perante 

essa definição, sabe-a como sua, como pura possibilidade. Um ser capaz de se 

diferenciar desta maneira da sua existência, pode ser considerado um ser livre, um ser 

de razão. Hegel sublinha repetidamente que os momentos alfa e beta podem ser 

facilmente admitidos, mas não o momento gama, o momento especulativo e 

verdadeiro, a singularidade. O conceito pura e simplesmente.15 

 

O conceito é, por isso, o universal que, por um lado, se nega a si através de si 
mesmo até a determinidade e a particularização, e contudo, por outro lado, 
também supera novamente esta particularidade como negação do universal. 
Porque no particular, que não é senão os lados particulares do próprio universal, 
este não chega a algo de absolutamente outro, e restabelece portanto novamente 
no particular a sua unidade consigo como universal. Neste retorno a si, o conceito 
é negação infinita; negação não perante um outro, mas auto-determinação, na qual 
ele permanece somente unidade afirmativa referente apenas a si. Assim, ele é a 
verdadeira singularidade como a universalidade que nas suas particularidades 
somente se co-inclui [silogisticamente] consigo mesma.16 

 

                                                     
14 “O eu que pensa, o universal ativo e o sujeito imediato são um e o mesmo eu, consciência infinita e 
auto-consciência finita; eu sou a relação dos dois lados, a unidade do conflito entre eles e de os manter 
unidos – o esforço de incluir ambos os lados”. (HEGEL 1969/16, p. 68s.). 
15 Cf. HEGEL 1968/20, p. 177s. 
16 “Der Begriff ist deshalb das Allgemeine, das sich einerseits durch sich selbst zur Bestimmtheit und 
Besonderung negiert, andererseits aber diese Besonderheit, als Negation des Allgemeinen, ebensosehr 
wieder aufhebt. Denn das Allgemeine kommt in dem Besonderen, welches nur die besonderen Seiten 
des Allgemeinen selber ist, zu keinem absolut Anderen und stellt deshalb im Besonderen seine Einheit 
mit sich als Allgemeinem wieder her. In dieser Rückkehr zu sich ist der Begriff unendliche Negation; 
Negation nicht gegen Anderes, sondern Selbstbestimmung, in welcher er sich nur auf sich beziehende 
affirmative Einheit bleibt. So ist er die wahrhafte Einzelheit als die in ihren Besonderheiten sich nur mit 
sich selber zusammenschließende Allgemeinheit” (HEGEL 1969/13, p. 148s.). 
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A vontade, como auto-determinação do eu, onde a singularidade (S) tem de ser 

pensada como unidade do universal (U) e do particular (P), só pode ser apreendida 

pelo pensar especulativo, a demonstração do pensamento central da negação que se 

refere a si própria é fornecida pela Ciência da Lógica. O conceito do querer, sob a 

forma de uma tal singularidade, vale para Hegel como o princípio absoluto da Filosofia 

do Direito e, simultaneamente, como o ponto angular do mundo moderno: “princípio 

absoluto – como momento da nossa época.”17 O conceito da vontade livre pode, neste 

sentido, ser compreendido como absoluto ou ‘sagrado’, embora de modo nenhum 

como algo transcendente, mas como não relativizável, inviolável – a liberdade 

constitui o único e exclusivo conteúdo do conceito da vontade. O decisivo está no facto 

de que o eu ‘na sua restrição, está nesse outro junto a si mesmo [bei sich], que ao se 

determinar ele permanece contudo junto a si e não deixa de estar junto a si mesmo.’18 

 

Após estas reflexões sobre o começo, uma breve conclusão: 

 

Hegel insiste, claramente, na unidade da imediatez e da mediação opostas, que 

se pressupõem mutuamente na forma do silogismo lógico, e que tomadas 

isoladamente são abstrações unilaterais. O sucumbir da mediação é simultaneamente 

o fundamento de que o imediato procede e, inversamente, o sucumbir da imediatez, 

que os tropoi céticos demonstram, é o fundamento de que procede a mediação. Para 

Hegel, pensar é mediação e superação da mediação, imediatez e superação do imediato 

– assim, tem de ser pensada a inseparabilidade, no todo, das duas determinações 

opostas, e isto vale justamente também para o começo, nenhuma exceção é aceitável. 

Seria preciso trabalhar ainda de modo pormenorizado numa fundamentação 

completa, aqui tratou-se somente de um acesso ao campo do problema. 

O Rei de Lewis Carrol ordenou então: “lê até o fim e então termina!” Isso mesmo 

é o que farei agora, terminar o discurso sobre o começo. 
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 Abstract 
 
Hegel’s self-understanding of the role played by the Phenomenology of Spirit in the 

whole of his system of philosophy ranges from viewing it as the first part of the system 

of science to considering it as antecipation of science. As antecipation of science, 

however, the movement of consciousness described by the Phenomenology of Spirit 

does not take place outside science’s logical, internal course 

as it unfolds itself in the Science of Logic. Its thought forms [Denkbestimmungen] are 

illustrated by the experience [Erfahrung] of phenomenological consciousness, for its 

figures [Gestalten] are a concrete example [Beispiel] of the movement of thought 

forms in their own, abstract, logical sphere. Regarded as the figure of consciousness 

that exemplifies the thought forms: thing-in-itself [Ding an sich], existence [Existenz], 

and property [Eigenschaft], the second chapter of the Phenomenology of Spirit, “The 

Perception Or The Thing And The Delusion”, oscillates between ground-property 

mode of perceiving, the true result of the experience of perceiving consciousness, and 

substrate-property mode of perceiving, its own, i.e., fictional truth, de facto always 

refuted by the outcome of its experience, but always reinstated by the consciousness.  

Keywords: Perceiving counsciousness, Fictional and real truth, Thing-in-itself, 

Existence, Attribute  

 

Resumo 

A autocompreensão por Hegel do papel desempenhado pela Fenomenolgoia do 

Espírito no todo do seu sistema filosófico varia desde considerá-la como a primeira 
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parte do sistema da ciência até entendê-la como uma antecipação da ciência. Enquanto 

antecipação da ciência, no entanto, o movimento da consciência descrito pela 

Fenomenologia do Espírito não tem lugar fora do curso lógico interno da ciência, tal 

como este se desenrola a si mesmo na Ciência da Lógica. As suas formas do 

pensamento [Denkbestimmungen] são ilustradas pela experiência [Erfahrung] da 

consciência fenomenológica, visto que as figuras [Gestalten] desta são um exemplo 

[Beispiel] concreto do movimento das formas do pensamento na sua esfera lógica 

abstrata própria. Considerado como a figura da consciência que exemplifica as formas 

do pensamento: coisa em si [Ding an sich], existência [Existenz] e propriedade 

[Eigenschaft], o segundo capítulo da Fenomenologia do Espírito, “A Percepção ou a 

Coisa e a Ilusão” oscila entre o modo da percepção como fundamento-propriedade, o 

verdadeiro resultado da experiência da consciência percepcionante, e o modo da 

percepção como substrato-propriedade, que é a percepção da sua verdade própria, i.e., 

ficcional, a qual é de facto sempre refutada pelo resultado da sua experiência, mas 

sempre novamente restabelecida pela consciência. 

Palavras-Chave: Consciência percepcionante, Verdade real e ficcional, Coisa em si, 

Existência, Atributo 

 

Introduction 

 

The Phenomenology of Spirit (1807, henceforth referred to as PhG) was 

understood by Hegel himself as the first part of the System of Science (System der 

Wissenschaft von Ge. Wilh. Fr. Hegel, Erster Teil, die Phänomenologie des Geistes), 

whose second part was announced and described in broad terms in Hegel’s abstract of 

his own, recently published book (Selbstanzeige der Phänomenologie). This second 

part, in turn, was divided into two other subparts; (a) The System of Logic [das System 

der Logik] and (b) the two other remaining subparts of The System of Science: The 

Science of Nature (Wissenschaft der Natur) and The Science of Spirit (Wissenschaft 

des Geistes). (HEGEL,1988, pp. 1, 549-550) 

However, even before the PhG got printed, Hegel announced in a letter to 

Niethammer that it lacked a second edition that did not take place, unfortunately, by 

virtue of unfavourable circunstances (HEGEL, 1988, p. L). In addition to it, Hegel 

changed his initial plan to divide The System of Science into two parts, since its second 
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part had been turned into the Encyclopedia of the Philosophical Sciences in Basic 

Outline [Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse], 

containing The Science of Logic [Die Wissenschaft der Logik], The Philosophy of 

Nature [Die Naturphilosophie] and The Philosophy of Spirit [Die Philosophie des 

Geistes]. Besides, Hegel partially integrated the PhG into the Encyclopedia, more 

precisely, into one of the subdivisions of The Philosophy of Spirit, namely The 

Subjective Spirit [Der subjektive Geist]. And as a result of all these changes, the role 

played by the PhG in the whole of Hegel’s thought had to be ressignified, since it no 

longer made sense to consider it as the first part of the System of Science, his initial 

intention abandoned later, or even as the first part of the Encyclopedia, Hegel’s idea 

of philosophical system de facto fulfilled. 

It is true that Hegel did not view the PhG as the only path to the Science, but he 

also put the decision of purely and abstractly thinking as the other way to it. 

[HEGEL,1988, p. LIII] And yet, this did not mean the abandonment of PhG as 

legitimate course to Science, since he was reworking its second edition when he died, 

in 1831. On a note in which he expressed his intention of revising the PhG, he classified 

it as an antecipation of science [Voraus der Wissenschaft] that is not to be reworked 

[nicht Umarbeiten] [HEGEL, 1988, pp. 550-552]. 

As antecipation of the Science, however, the PhG is not to be understood as 

being outside the field of science. On the contrary, it is an example, an illustration 

[Beispiel] (HEGEL, 1996, p. 42, p. 49)  of what is the subject of The Science of Logic: 

die Denkbestimmungen, the thought forms, i.e., the movement of thought that 

determines itself, produces its own limitations, and builds self-produced horizons of 

its own movement, the horizonts which thought overcomes again and again along its 

three stages of development: Being [Sein], Essence [Wesen] and Concept [Begriff]. 

The method of thought is thus the path itself [der Gang der Sache selbst] (HEGEL, 

1996, p. 50),2 followed by thought in its process of self-construction. 

A more concrete illustration of this method, i.e., an example of it outside of the 

movement of thought taking place within its own sphere, is the movement of 

consciousness as described in the PhG. In its interpretation of what is true or false, the 

consciousness is inadvertently oriented by underlying thought forms, since its full 

awareness of them will be achieved only at the end of its phenomenological experience 

                                                     
2 See also FERRER 2016, pp. 92-93.  
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[Erfahrung], that is, at the absolute knowledge as the last figure [Gestalt] of the 

unfolding of consciousness. In the context of PhG, experience is to be understood as a 

movement inside consciousness, i.e., in its knowledge [Wissen] and its truth 

[Wahrheit], so that both of them are criticized, and changed into a new figure of 

knowledge and truth that is now in a position to deal with that which the earlier figure 

could not face up to (HEGEL, 1988, p. 66).  

These thought forms are, for instance, positive and negative, universality and 

singularity, being and not being, identity and difference, unity and multiplicity, 

mediation and immediacy, essence and phenomenon, and so on. Therefore, 

consciousness, as example of them, judges through them the object that it comes 

across without knowing how it stumbles upon it: for it, consciousness [für es, 

Bewuβtsein], stands against the object [Gegenstand], or, the other way around, the 

object stands against it, so that it has no knowledge of how the object came to be 

standing against it. And not in agreement with that, for us [für uns] who follow the 

whole unfolding of consciousness, rather than mere blindness of what is going on in 

the experience of consciousness, we watch the movement [Bewegung] of 

consciousness through which it becomes [Werden] what it is at a certain stage of its 

unfolding (HEGEL, 1988, p. 68). Both kinds of logic, that of for it, and that of for us, 

converge at the end of experience of consciousness, at the absolute knowledge, where 

master, i.e., we, and disciple, that is, consciousness, share the same interpretation of 

the whole process of the becoming of consciousness. The result of this becoming is the 

concept of science [Begriff der Wissenschaft] (HEGEL, 1996, p. 42) that is the stage of 

the unfolding of consciousness, at which it is now ready to handle thought forms as 

such, without the disguise of their appearance in the experience of consciousness. 

Hence, absolute knowledge is the focal point by means of which three kinds of logic 

congregate: 1) the logic of for it, 2) the logic of for us, and, finally, 3) the logic of thought 

forms, i.e., the Logical [das Logische] or the Purely Rational [das Rein-Vernünftige] 

as such (HEGEL, 1996, p. 45, p. 55). Whereas the experience of consciousness is, so to 

speak, laid on the logical basis of thought forms, the logic of for us is, in reality, a 

commentary on the conflict between the phenomenological way through which 

consciousness views its own experience – a view that is to be refuted – and our 

(author’s and reader’s) interpretation of the phenomenological view by consciousness. 

Mainly in the introductory and concluding paragraphs of each chapter, but also in the 
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ones of the development of the experience of consciousness, both readings are 

highlighted, confronted and argued favorably for our view, since the view of 

consciousness falls down into itself due to its argumentative weakness.  

I want to show not only that the thought forms of thing-in-itself and existence 

[Ding an sich und Existenz] and of the property [Die Eigenschaft], are the forms 

illustrated in the experience of consciousness as depicted in PhG’s second chapter, 

“The Perception or the Thing and the Delusion”, but also how they are illustrated by 

it. To that end, I will proceed as follows. Firstly, I will deal with the paragraphs that 

cope with the experience of the perceiving consciousness, i.e., the three stages of its 

effort in the perception of an object, preceded by the paragraphs that introduce the 

chapter’s dramatis personae and concluded by the paragraphs that confirm how 

consciousness fails to make sense of its interpretation of perceiving, and, as a 

consequence of such failure, the chapter’s closing paragraphs also report the 

emergence of the next figure of consciousness. 

Secondly, I will treat the thought forms of thing-in-itself, existence, and the 

attribute as they unfold themselves in their own intrinsic logical sphere of movement. 

The perceived thing and its attribute are seen whether as belonging to the same 

movement of internal reflection, i.e., the self-reflection of the thing-in-itself, or as 

pertaining to its external reflection. 

Finally, I will focus on the link between the thought forms and the experience 

of consciousness: the experience of the perceiving consciousness as concrete 

expression, or illustration of thought forms. Whereas internal self-reflection exposes 

the logic of perception, ground-property mode of perceiving, as viewed by us, external 

reflection lends visibility to the way by which the perceiving consciousness 

miscomprehends the attributes of the perceived object, substrate-property mode of 

perceiving. Since the perceiving consciousness does not grasp the movement of self-

reflection or self-mediation that takes place between it and its object, it ends up giving 

in to the next figure of consciousness (consciousness as in the figure of understanding 

[Verstand]) that presents itself as capable of doing what the perceiving one does not. 

 

Perception 

 

The whole movement of the  perceiving  consciousness  can  be summed  up  as  
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follows:  

 

 

 
 

The PhG’s figure of perception arises from the fiasco (from a merely negative 

point of view) of the immediately preceding figure, the sense-certainty. 4  Sense-

certainty could not handle the real, true object of its experience, but it only manages 

the fancy one coming out from its claim not granted by its own experience. Then, on 

the one hand, it lays claim to having the correct interpretation of the Being as being 

exclusively singular, immediate, identical, one, and positive. On the other hand, 

however, it does not succeed in defending its interpretation, because the Being 

proceeding from its own experience turns out to be the opposite of its claim: it is 

simultaneously singular and universal, immediate and mediate, identical and 

different, one and manifold, positive and negative. This object is no longer accepted by 

immediate certainty, because it lies beyond its horizon of immediate knowledge and 

immediate truth; it is, so to speak, perception’s daily bred: the thing with many 

properties [das Ding von vielen Eigenschaften] [HEGEL, 1988, p. 80]. This salt is, at 

the same time, singular and universal, immediate and mediate, identical and different, 

                                                     
3 Paragraph (§) numbers of PhG correspond to HEGEL 1977. See also VIEIRA 2008; CHAGAS 2014, pp. 
75-85. As a rule, I will render Eigenschaft as property. As synonym for property, I will also use quality 
and attribute without any logical link to Hegel’s Science of Logic. 
4 See SCHICK, 2012, pp. 179-199. 

The Perception Or The Thing And The Delusion 

 [Die Wahrnehmung; oder das Ding, und die Täuschung, § 111-131]3 
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one and manifold, positive and negative: it “is white, also pungent, also cubical in 

shape, also of a specific weight, and so forth”.5 [HEGEL, 1988, p. 81] 

Therefore, as an entity in its positive aspect, this salt, on the one hand, is like a 

substrate, ὑποκείμενον,6 a thinghood [Dingheit] which, on the other hand, hosts in 

itself different attributes: white, cubical in shape, and so on. The word ‘also’, above 

mentioned in the quotation, is the spoken and written word that stands for the medium 

[Medium], universal and without qualities, on which salt’s several qualities are laid. 

This salt is thus unity (substrate, medium, thinghood) and multiplicity (attributes) as 

well [HEGEL, 1988, pp. 80-81]. 

Nevertheless, as an entity in its negative aspect, since the salt is positive and 

also negative, it is also “excluding unity” [ausschließende Einheit] (HEGEL, 1988, p. 

81) that repels from itself another object with opposite properties: the ‘white’ quality 

of this salt as opposed to the ‘black’ property of that rock. In its negative feature, it 

brings its negativity into play, which is kept hidden in the thinghood. Thus, as a 

negative and excluding entity, the thing [Ding] is different from the thinghood 

[Dingheit]. 

However, the salt is thinghood, identity, universality and positivity and thing, 

difference, singularity and negativity, as well. This means that the same quality that 

highlights the identity of the salt also expresses its difference from other objects. Both 

“sides” must be kept, simultaneously and under the same perspective, in dialectical 

balance in order to have the thing with its own properties, as they do belong to it, and 

are thus proper to it: properties of the thing itself. 

Therefore, the perceived thing is not a mechanical association of identity, 

thinghood, with difference, thing, nor are its several properties contingent, inessential, 

and adventitious to its identity, so much so that the latter could be reaffirmed 

neglecting the former, as if its attributes could be ranked as secondary and, thus, 

unimportant features of its essence, or as if its identity could be understandable 

without the qualities. As a matter of fact, from our perspective and considering the 

perceived thing as it is in itself, this salt is so essentially white in itself as it is essentially 

different from another thing that possesses the black color quality. Hence, the 

perceived thing’s white color quality is not the essence of this salt isolated from the 

                                                     
5 “[...] ist weiß, und auch scharf, auch kubisch gestaltet, auch von bestimmter Schwere, und so weiter”.  
6  Substrate is just one of the features that defines substance (οὐσία), see ARÍSTÓTELES, 2001b, Z 3, 
1028b33-1929a33; ARISTÓTELES, 2001a, p. 98. 
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role played by this color itself as one of the perceived thing’s multiple qualities that 

differentiate it from another object: the object of the perceiving consciousness is 

different from another, due to its white color attribute, as long as it is identical to itself, 

also due to its white color attribute; and identical to itself, as long as it is different from 

another object. 

Nevertheless, the action of the perceiving consciousness does not take place as 

described above. On the contrary, its reading of the perceived object tends to regard 

the thing with many properties as consisting in having the thing independently from 

thinghood, and vice-versa, so that the thing with many properties is not a 

simultaneously identical and different being. For that reason, it has to manage both 

kinds of contradictory determinatenesses [Bestimmtheiten] of the thing, however, in 

isolation from each other: the thing itself – so is perceiving consciousness’ belief – 

cannot host them at the same time. Thus, it must immunize itself against possible 

errors, whose basic feature is to assign to the thing, according to its interpretation of 

the perceived object, what does not belong to it: opposite determinatenesses, one and 

manifold, for instance. Hence, its perception has to be a “pure apprehension” [reines 

Auffassen] (HEGEL, 1988, p. 82) of the object, not allowing any kind of interference 

by itself into the grasping of the object. That interference would alter the true and non-

contradictory nature of the thing with many properties, for it would project into the 

thing what does not exist in it at all. The perceiving subject is deemed to be a kind of 

mirror that reflects – from outside the object, namely from an external reflection – the 

reality or intrinsically existent truth, which is already configured in the object. 

Consequently, the perceiving consciousness is aware of possible errors in its action of 

perception, and it ascribes them to itself. The thing with many properties must be as it 

is, without contradiction in itself brought about by a subject who can certainly delude 

oneself, but it is, at the same time, capable to correct its perception errors.  

Being deluded and being aware of delusion rise perception’s immediate and 

mediate truth, as well as knowledge, way above sense-certainty’s naïve self-

understanding, for the latter cannot admit of a possible error, given the absolute 

certainty generated by its immediate knowledge and truth. After all, sense-certainty’s 

subject cannot deal with this salt with many properties in virtue of its unshakeable 

attachment to the immediacy of truth and knowledge. To it, there is no such a thing as 

property of a thing! 
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Thus constituted, consciousness goes for perceiving its object. Its entire 

experience oscillates between these two poles: on the one hand, the unwavering refusal 

of “an opposite truth [eine entgegengesetzte Wahrheit]” (HEGEL, 1988, p. 87), and, 

on the other hand, the irrefutable result of its experience: the perceived thing itself is 

an opposite truth. The consequence of this conflict will build the three stages of the 

experience through which the perceiving consciousness will manoeuvre its 

interpretation against the factual result of what it has de facto experienced, but has 

theoretically refused.  

In the first stage, the subject of perception tackles several determinatenesses of 

its object: it is a one and single entity, and also an entity possessing a community of 

properties, and also an entity determined as a being excluding opposite properties, 

and so on. The subject goes through all of them and sees that, from its understanding 

of the perceived object, the latter cannot be one and single at the same time, on the one 

hand, and manifold, on the other. Such contradictory manifestation of the object is not 

due to its intrinsic nature, as the perceiving consciousness thinks. To it, this kind of 

manifestation stems from its failure to interfere in the grasping of the object, and, so 

to speak, to pump up into the object what does not exist in it: contradictory elements. 

Therefore, it is up to the subject to correct this deceptive perception, so that the object 

can be restored to its contradiction-free authenticity and integrality, without the 

subject’s disturbing engagement.7 However, the correction, and that is the irony of it, 

testifies the participation of the subject in the grasping of the object. Against its whole 

expectation, though, rectifying the deluded perception is rather a denial of that pure 

apprehension, of which it is so proud and which would witness its claim to be true in 

its knowledge of the object. 

Thus, aware of its involvement in the perception of the object, the subject enters 

the second stage of its experience. It perceives the object as a one and single entity. At 

the same time, it should be made up of some properties, such as its white color, its 

                                                     
7 Contradiction is the constitutive meaning of the object, and the dialetical thought views negation as 
relation: “[…] a contradição não é a destruição de todo o sentido determinado mas, pelo contrário, é-lhe 
constitutiva […]. O pensamento dialético baseia-se em considerar a negação como relação, de tal modo 
que, por assim dizer, não é pensável uma não-relação ou exclusão da relação simplesmente, mas a 
negação da relação deve ser entendida sempre como relação negativa”, FERRER 2016, p. 104; p. 105. 
Property is essentially relation [Verhalten/Verhältnis], 1988, p. 88: “[das Ding] (…) ist wesentlich nur 
dies Verhalten; das Verhältnis aber ist die Negation seiner [des Dings] Selbständigkeit (…) Das Ding ist 
gesetzt als für sich Sein, oder als absolute Negation alles Andersseins; daher absolute, nur sich auf sich 
beziehene Negation; aber die sich auf sich beziehende Negation ist Aufheben seiner selbst, oder sein 
Wesen in einem andern zu haben”.  
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cubic shape, and so on. Here again, there is the above-mentioned contradictory 

manifestation of the thing that would destroy, according to perception’s self-

understanding, the thing’s own being as a well organized thing in the world. So, in 

order to avoid such annihilation, the contradiction of the thing (in) itself must be 

disarmed, like an ontological bomb that should not go off: the ontological implosion of 

the thing must be prevented. 

How does the subject do it? It does it by distributing the contradictory 

determinatenesses between subject and object: the salt is not white in itself, but it is 

so only when it is brought to the subject’s eyes. In itself, the thing is not white, because 

we are “this universal, and abstract medium [Dies abstrakte allgemeine Medium]” 

(HEGEL, 1988, p. 80) on which all its properties are laid. The “white color” quality is 

the result of a distortion engendered by the subject’s undue involvement. Therefore, 

by counteracting the subject’s entanglement in the perception, the perceived thing is 

reinstated to its ontological viability, whereas the subject of perception finds its 

cognitive peace. 

The other way round, the roles played by subject and object in the next move of 

perception, still concerning this second stage, are inverted. Now, the object has some 

qualities: white, cubic in shape, and so on, instead of being one and single like in the 

first move of this second stage. Since the object cannot, at the same time, and in one 

and the same respect, be one and manifold, according to perception self-

understanding, its unity is not an intrinsic nature of the object but, rather, an extrinsic 

feature promoted by an external agent, namely, the perceiving subject. As a matter of 

fact, it grants, like a kind of charitable assistance, the object with the unity that it 

cannot have on its own. In this context, the very important role played by speech comes 

into play, because the unity conceded to the unity-free, manifold perceived object is 

the result of a kind of “speech act”: the unity taken upon by consciousness itself is also 

linked to the attributes of the object, so that it is white and also cubic in shape, and 

insofar as it is white, it is not cubic in shape. The introduction of the insofar [insofern] 

(HEGEL, 1988, p. 86) by the speaking and perceiving subject aims at both keeping the 

object’s properties separated from each other and avoiding the unity of the properties 

as coming out from the thing itself, for it is up to consciousness to gather them into 

unity. Therefore, the thing of perception as unity and multiplicity is not a “natural 
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thing”, but an “artifact”, a product of perceiving subject’s discursive skill that introjects 

into the perceived object what it does not own by itself: unity.  

As a result of the whole second stage of its experience, subject and object have 

gone through the opposite truth: unity and multiplicity, identity and difference, and so 

on. Once again, the conflict between the unquestionable result of the experience of 

consciousness and its cognitive devotion to its interpretation of truth comes into play 

and, once more, the latter does not come into question, as far as consciousness itself is 

concerned. Hence, it proceeds to the third stage, in which the so-called ontological 

implosion of perceived being has to be outmanoeuvred, namely, by distributing 

‘democratically’ the opposite determinatenesses, no longer between subject and object 

but between two different objects. Through this exit strategy, the contradiction found 

in the object itself is (dis-) solved into two different objects. Each takes in one of the 

opposite determinatenesses, and the contradiction is not removed from the thing of 

perception, for it never belonged to it, according to perception’s self-understanding, 

but kept away from it, since any attempt to introject contradiction into the perceived 

thing is a cognitive deficiency of the perceiving subject, not an ontologically structural 

failure of the thing itself. Knowledge and being have not come into agreement yet (and 

will never do, at least for the perceiving consciousness). 

Despite its efforts of (dis-) solving the contradiction into two different objects, 

the perceiving subject does not deliver what they promised to, for they sustain 

themselves only through words without any support in the field of being. It 

distinguishes the same attribute, say, cubic in shape, both as the identity of that salt 

and as the quality that differentiates it from another object with opposite property, say, 

round in shape. Whereas the attribute “cubic in shape” marks its identity, it is its 

essential attribute. But, when the same attribute marks its difference in relation to 

another object, the same “cubic in shape” now features an inessential quality of it, for 

it does not express its intrinsic nature, although it is also its necessary quality, since, 

through which, the difference between objects is assured. Such “solution” denies the 

true result of the experience, according to which the same attribute of that salt is as 

essential when it marks identity as when it differentiates from another object. On the 

one hand, the “cubic in shape” property expresses the essence of that salt, but, on the 

other, it is inessential if it is related to objects with opposite quality. “But this is a 

difference that exists only in words: the nonessential that has, despite that, to be, at 
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the same time, necessary”.8 In order to save [retten] its interpretation of truth, the 

perceiving subject builds a discourse that covers up the true result of its experience. 

But even this speech scheme cannot hide the weakness of its position, and it finally 

gives up on its theoretical precariousness, because it sees no more choice to sustain 

what is theoretically unsustainable. 

Speech expedients – such as insofar, different aspects, nonessential that is 

necessary, manifold properties coming from the object itself or stemming from the 

perceiving subject’s discursive act, and so on, – are used to save the thing from intrinsic 

contradiction and to rescue it from ontological collapse. There is “the impending 

danger [die drohende Gefahr]” (HEGEL, 1988, p. 91) that threatens to destroy the 

existence of the contradiction-free being of a perceived thing. But none of those speech 

expedients can provide the perceiving subject with arguments immunized against the 

unquestionable outcome of its experience. Thus, the “logic of perceiving [Logik des 

Wahrnehmens]” (HEGEL, 1988, p. 90) and the logic of thing do not come to terms, 

and the perceiving consciousness comes even to mistrust the things, because the 

delusion – to which it succumbs and which it has always to correct in order to adjust 

it to its truth – is also ascribed to “the illusion of the unreliable things” [Schein der 

unzuverlässigen Dinge]” (HEGEL, 1988, p. 90), rather than criticizing its own 

interpretation and assigning itself full responsibility for the untruth of its failed 

perception. Hence, as it cannot relinquish its interpretation of the perceived things and 

resort to other course of action that would reassure its reading of the perceived thing, 

it must give in to the next figure of consciousness, i.e., the understanding [Verstand] 

that is now able to tackle what the previous one fails to understand. Therefore, the 

perceiving consciousness does “enter into the reign of understanding [… tritt …in das 

Reich des Verstandes ein]” (HEGEL, 1988, p. 89), just as the perceiving consciousness 

comes into play to perceive or to take [nehmen] “the true” [wahr] [wahrnehmen = to 

perceive] that the sense-certainty failed to grasp beforehand, due to its short-sighted 

cognitive horizon anchored in the exclusively immediate being. 

 

 

 

                                                     
8 “Aber dies ist eine Unterscheidung, welche nur noch in den Worten liegt; das Unwesentliche, welches 
doch zugleich notwendig sein soll” (HEGEL 1988, p. 89). 
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The Logical Determinateness of the Thing and Its Properties 

 

The logical determinateness more clearly related to PhG’s Perception is 

addressed in the context of Science of Logic’s second book, The Essence [Das Wesen]. 

Its second section, The Appearance [Die Erscheinung], contains, in its first part, the 

chapter The Existence, to which the subchapter The Thing and its Properties [Das 

Ding und seine Eigenschaften] belongs. And more specifically, in the subchapters The 

Thing-in-Itself and Existence [Das Ding an sich und Existenz] and The Property [Die 

Eigenschaft], the logical determinateness that underlies the experience of the 

perceiving consciousness are discussed.9  

The Being (Das Sein, handled in Science of Logic’s first book), as absolute 

negativity, negates itself and is thus essence. So, essence stems from the movement of 

self-negation of the Being itself, and “This Being (…) into which the essence makes 

itself is the essential being, the existence” (HEGEL, 1990, p. 104).10 This essential 

being, “the essence must appear” (HEGEL, 1990, p. 104). 11  The existence [Die 

Existenz] is thus the immediately manifested essence as the forthcomingness 

[Herausgegangensein] of the Being out of the negativity and inwardness [Negativität 

und Innerlichkeit] that are intrinsic to it (HEGEL, 1990, p. 104).  

According to the logic of existence as the immanent output of Being, existence 

is “the mediation which is identical with itself” (HEGEL, 1990, p. 108).12 This means 

that it develops its movement by relating all of what is inherently produced by its 

unfolding to itself. Therefore, all these elements possess the reflection within 

themselves, and because of this reflection, each and every one of them is essential, and, 

out of their essential nature, cannot be neglected as adventitious, ancillary and 

external to mediate existence. Mediate existence’s immediate determinateness is a 

thing [ein Ding] or the existent something [das existierende Etwas]. (HEGEL, 1990, 

p. 109).  

                                                     
9  I think that other thought forms, namely, Das Verhältnis der Substantialität [The Relation of 
Substantiality], Das Kausalitätsverhältnis [The Relation of Causality], and Die Wechselwirkung 
[Reciprocity], could also refer to logical determinateness, as illustrated by PhG’s second chapter 
Perception, although they take into consideration a deeper unfoldment of thought forms than that 
explained in our above text. See HEGEL 1990, pp. 191-212. From this edition are taken the quotations 
here reproduced of Hegel’s Doctrine of Essence, and referred to as HEGEL, 1990. 
10 “Dieses Sein […] zu dem das Wesen sich macht, ist das wesentliche Sein, die Existenz.” 
11 “Das Wesen muß erscheinen.”  
12 “die mit sich identische Vermittlung.” 
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Nonetheless, the thing as the mediate existence’s immediate determinateness 

cannot express all kinds of determinateness that shape existence. The thing is an 

immediate mediation of the existence, that is, the inessential existence of the thing, 

whereas the existence is the sublated mediation, i.e., the essential existence of the 

thing. The former is called external existence, the latter, the thing-in-itself [Das Ding 

an sich]. 

On the one hand, external existence is reflection or mediation, since it is 

existence’s immediate mediation. But, as immediate mediation, it is an external kind 

of reflection or mediation. The inessential existence of the thing’s external reflection 

comprises two moments: (1) thing’s manifoldness of attributes, and (2) its relation to 

the thing-in-itself that is other to it, thing’s manifoldness of attributes.  

Ad 1) The plurality of the attributes are external to each other and external to 

what their identity and basis are, on which all of them are laid. As a consequence: 

Ad 2) On the other hand, the thing-in-itself, taken as simple reflection or 

mediation that does not negate itself yet, is a “substrate [Grundlage]” (HEGEL, 1990, 

p. 110), whose attributes are external and indifferent to their own substrate. It does not 

possess them as belonging to its own being, because it is still an “unmoved, 

indeterminate unity [unbewegte, unbestimme Einheit]” (HEGEL, 1990, p. 110), whose 

unfolding has not yet produced its internal determinateness or properties as being 

intrinsic to this very unfolding. Therefore, properties are externally related to their 

own substrate. As “negative unity [negative Einheit]” (HEGEL, 1990, p. 108), however, 

the substrate becomes “ground [Grund]” (HEGEL, p. 110) of its own attributes that 

are, in turn, the results of the unfolding of the ground itself, and so they are ground’s 

internal determinateness.13 

But the difference between substrate and ground must be overcome, because 

they are “one and the same [ein und dasselbe]” (HEGEL, 1990, p. 110), only regarded 

from different moments of the unfolding of existence, provided that existence is 

essential as mediation with itself. How is that?  

External existence is to be considered as external to its substrate, only if it is 

related to its essential identity as being qualitatively other to it. In such case, external 

existence’s manifold attributes are to be taken as beyond the thing-in-itself or their 

                                                     
13  Although Lakebrink’s commentary is restricted to Science of Logic of the Encyclopedia of the 
philosophical Sciences, see the difference between ground [Grund] and substrate [Grundlage], 
LAKEBRINK 1979, p. 261; also p. 267. 
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identical ground. As a matter of fact, however, there is no external and inessential 

existence isolated from its ground. Therefore, it is as essential as its ground, and its 

qualification as inessential is due to the substrate-perspective that introduces 

externality, as well as inessentiality into the relation between ground and external 

existence. 

Even as other to the thing-in-itself, external existence proves to be intrinsic to 

the thing-in-itself, since it cannot keep itself independently or subsisting restrictedly 

from its essential ground, for it is only an essential and never to be abandoned relation 

to it and, that being said, there is a permanent denial of its self-confinement. For this 

reason, such denial cannot be but the confirmation of the identity with its own ground, 

the thing-in-itself. 

Also outside the movement of the thing-in-itself, external existence cannot be 

kept subsisting as the absolute other to it. Since the essential and mediate existence of 

the thing-in-itself is a negative relation to itself, i.e., a “negativity of reflection 

[Negativität der Reflexion]” (HEGEL, 1990, p. 111), then the result of this movement 

of self-negation, directed toward itself, by the thing-in-itself is its own other, the 

external existence that would seem to be outside the thing-in-itself. Therefore, external 

existence is the other of the thing-in-itself, contained in its process of self-negation as 

the other belonging to the thing-in-itself’s unfolding. External existence is then no 

more that the thing-in-itself repelled from itself into its own other or the other of itself. 

However, the identity and the difference of one and same process of unfolding 

by the thing-in-itself are refuted in favor of the syllogism made up of two things-in-

itself and the external relation or reflection that weaves their interaction. In this kind 

of relation, the thing-in-itself truly relates to itself, but this relation is taken as related 

to an external and different thing-in-itself. Thus, the one thing-in-itself negates the 

other thing-in-itself, and vice-versa. Besides, external reflection as the mediating term 

of the syllogism, although external to both things-in-themselves, is as essential to both 

of them as is the link between them, so that they connect to each other as if they were 

absolutely other to each other. Thus considered, external reflection is their external 

and also inessential link, because the two extremes do not relate to each other out of 

their identity or essential ground. Once more, external reflection is an adventitious and 

contingent means of contact between both things-in-themselves.  
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Taken as the inessential one this external link reveals, however, a “reciprocal 

mediation [gegenseitige Vermittlung]” (HEGEL, 1990, p. 111) of both extremes, 

instead of being qualitatively other to each other, as it is the case of external reflection. 

If they are actually what they are – two independent things-in-themselves – only 

through this kind of mediation, then the external relation, now interpreted as 

reciprocal mediation, is, in reality, essential to them. They cannot be what they are 

without the essential link that necessarily associates one with another. Besides, since 

the two things-in-themselves are independent from each other, negate each other and 

cannot exist without the opposite other, then they are not absolutely different, but one 

and the same. Indeed, the two things-in-themselves relate to one another out of the 

intrinsic reflection or mediation that they are themselves. Therefore, they are so 

essentially related to themselves as they are essentially related to the other. This is the 

property of the thing [Eigenschaft des Dings] (HEGEL, 1990, p. 112). 

Thus regarded, the property is not only a kind of feature of a thing that is a sign 

of its difference to another thing, but it is also a sign of its identity. 

The understanding of the property as based on external mediation means that 

the thing is only taken as such when turned against another thing, so that its relation 

to the other is not as essential as its relation to itself. In other words, the former is as 

inessential as the latter is essential. According to this view, the external existence of a 

substrate [Grundlage] occurs when the property of a thing is understood as the sign of 

difference between things. Therefore, thing’s identity and thing’s difference are not the 

same thing, for there is a kind of chasm between them that can be only bridged through 

an external element linking the one to the other. That linking element is the property 

that, as such, does not bring to light the identities of things involved in this mediation. 

In spite of the external relation of the substrate to the property, the property 

itself, as the result of the logical movement of the thing-in-itself and existence, is not 

different from its ground [Grund] and is ground itself.14 As such, it is both identity and 

difference, so that what the thing is as related to itself, its identity, is also the thing as 

related to the other, its difference to another thing. It no longer makes sense to admit 

the identity as essential mark or attribute (say, the white color) of a thing, whereas the 

same attribute is an inessential mark of the same thing as related to another thing 

                                                     
14 “Die Eigenschaft ist nicht von ihrem Grunde unterschieden […] die Eigenschaft selbst als solche ist 
der Grund.” 
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whose property (say, the black color) is opposed to the property of the former. As the 

last barrier isolating the self-mediated reflection of the thing-in-itself from its external 

existence goes down, the thing-in-itself simultaneously exists, thus, as external 

immediacy (the properties of a thing) and as internal and identical mediation in itself 

(its identical ground), as well. 

 

The Logical and the Phenomenological 

 

The PhG’s chapter “The Perception” features the above-described logical 

movement as an illustration of the Science of Logic’s thought forms in a more concrete 

object, namely, the consciousness. 

If we take into consideration the P1 experience, the perceiving consciousness 

believes that thing’s identity, the thinghood [Dingheit] (translated into thought form 

as substrate [Grundlage]) must be kept isolated from the many properties perceived 

by it. As a matter of fact, it succumbs to the substrate-property mode of perceiving and 

witnesses a contradiction in the perceived thing: being identical to itself (unity), the 

thing features some properties (multiplicity). Such contradiction – a thing that is 

simultaneously one and manifold – must be averted, since it rejects the ground-

property mode of perceiving. This is done by taking upon itself the contradiction 

viewed in the perceived thing and, in so doing, it corrects the misinterpretation of its 

perception. It performs an external reflection, for it ascribes to itself what cannot exist 

in the thing: the manifoldness of properties, since the thing is the identical, qualityless 

thinghood. It is thus well aware of the inappropriate mode of perceiving thing’s 

properties, although its correction of the inappropriate perception is, in reality, the 

corroboration of the inescapable participation of the subject in the act of perceiving. 

Consciousness’ unfruitful undertaking is to avoid what is unavoidable. That is 

perception’s beginning act of salvation, as we see in more details below. 

Once aware of this inappropiateness, the perceiving consciousness enters the P2 

experience. But still blinded by the theoretical aversion to “the opposite truth”, its 

phenomenological endeavour aims to achieve a kind of contradiction-free “entente 

cordiale” that releases the thing from any sort of ontological inviability. And it does so 

by distributing the opposite determinatenesses (unity vs. plurality, positive vs. 

negative, immediate vs. mediate, identity vs. difference, and so on) between subject 
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and object. For instance, if the subject hosts the plurality of attributes, the object, in 

turn, is responsible for the unity. Or, vice-versa, if the subject discursively organizes 

thing’s identity, the object stores thing’s manifold properties. Neither subject nor 

object can hold opposite qualities in themselves. The perceived thing or the thing-in-

itself is white, because it is brought to the eyes. They have some flavor, because of the 

contingent taste of the perceiving subject. In the thing itself, in addition, there is no 

plurality of properties such as colour, flavour, and so on. The essential and identical 

existence of the thing should not be disturbed by the inessential existence of several 

properties, which is a fictional production of the perceiving subject. Therefore, the 

external reflection by the perceiving subject brings about the rectification of the 

figment engendered by the perceiving subject itself. On the one hand, it is a fact that 

corrected perception avoids the danger impeding over the perceived thing, namely, the 

fabrication of a thing simultaneously identical and different, immediate and mediate. 

On the other hand, the correction promoted by the perceiving consciousness prevents 

the internal reflection of the thing from coming into light, i.e., the ground-property 

mode of perception, according to which identical ground’s movement of reflection 

differentiates itself into the manifold properties. Furthermore, its discourse, as seen 

above, crowns the task of masking the internal mediation of the perceived thing in 

favour of a kind of saviour whose external reflection rescues it from an ontological 

breakdown. Only the external reflection, as the perceiving subject thinks, blows up 

what is, to it, the fictional bubble of the opposite truth. That is thus the discursive 

salvation of thing’s ontological failure. But the greatest irony of all is the fact that the 

perceived thing does not need any kind of salvation: perception is all about doing what 

is not to be done!  

The conflict between reality – the opposite truth – and fiction – its refutation 

by the perceiving subject – enters its third stage (P3): this conflict is now (dis-) solved 

by sharing out the opposite elements between two objects. Since the former attempts 

to reject the opposite truth concerning the relation of subject to object, and they 

blatantly failed, consciousness’ new move must now find a successful way of 

reaffirming what is, to it, the truth, but, to us, pure fiction. Once again, external 

reflection comes into play, except that, this time, it represents the one between two 

different things. 
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As seen above, the property is the thing-in-itself’s relation to itself as relation to 

the other. But then, regarded as being the external reflection, the property is just a sign 

of thing’s difference to another thing. As such, it is an inessential quality of the thing, 

for it is the external mediation between different things. Yet, the same property as a 

sign of thing’s identity is an essential quality, and this identity, at the same time, 

isolates the thing from another thing. Accordingly, the property as the link of a thing 

to another thing is its necessary quality, for it distinguishes one thing from another, 

but it is also an inessential one, because it is not a mark of its identity. This necessary, 

albeit inessential quality is precisely what is called external reflection, as discussed in 

the above reported Science of Logic’s thought forms. “But this is a difference that exists 

only in words”, a fictional world of a necessary, and also inessential quality shaped only 

by the perceiving consciousness’s discourse. Consciousness’ thinking and being are 

divergent, because the former is entangled with external reflection – substrate-

property mode of thinking – whereas the latter is the internal reflection or mediation 

of the thing itself: ground-property of being. Perceiving consciousness’ talk of 

“unreliable things” reveals its fictional and consequently “untrue” truth, rather than 

the being’s truth. Still imprisoned inside its figment, it persistently refuses the opposite 

truth instead of criticising its theoretical phantasy. For that reason, there must be a 

new figure of consciousness that is capable of understanding the real being of 

perception, confuted by the perceiving consciousness, just as the sense-certainty was 

unable of grasping the own being of perception, confirmed throughout the three stages 

of its experience, but also constantly refused by it. If the sense-certainty could not 

speak its truth due to its criterion of truth, namely, the immediacy of truth, for 

speaking necessarily involves immediate and mediate elements; perceiving 

consciousness speaks, in reality, its own, i.e., fictional truth. However, against the odds 

of reassuring its truth, the opposite truth refuted by it has always been the real truth 

of perceived thing. 
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Resumo 

O artigo está dividido em duas partes. Na parte introdutória é esboçada a problemática 

da máxima metódica de Hegel que diz: voltemos às próprias Coisas. A Coisa da Lógica 

é a Coisa do pensar que é o próprio pensar e suas determinações. Colocam-se as 

seguintes questões: qual o estatuto teórico da Ciência da Lógica? Que tipo de ciência 

é essa Ciência da Lógica? Na parte principal apresenta-se o programa da Lógica 

hegeliana que articula-se em três relações: 1) A relação da Lógica hegeliana com a 

Fenomenologia do Espírito, 2) a relação da Lógica com as ciências filosóficas reais (a 

filosofia da natureza e a filosofia do espírito) e, por fim, 3) a relação da Lógica com a 

tradição filosófica: a lógica formal, a filosofia transcendental e a metafísica (a 

metafísica geral: a ontologia; a metafísica especial: a psicologia, a cosmologia e a 

teologia). Enfim, analisam-se, por conseguinte, três relações ulteriores da Lógica: a 

relação da lógica dialética e da lógica formal; a relação da Lógica hegeliana com a 

filosofia transcendental (Kant); e a relação da Lógica hegeliana com a metafísica 

tradicional (Platão, Aristóteles, Leibniz, Wolff). 

Palavras-Chave: Lógica dialética, Lógica formal, Filosofia transcendental, 

Ontologia, Metafísica 

 

Abstract 

The article is divided into two parts. The introductory part outlines the problems of 

Hegel’s methodical maxim: “Back to the things themselves”. The matter of logic is the 

matter of thinking, which is thinking itself and its determinations. The following 

questions arises: What is the theoretical status of the Science of Logic? What kind of 
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science is the Science of Logic? The main part presents the program of Hegel’s Logic, 

articulated in three references: 1) the relation of Hegelian Logic to the Phenomenology 

of Spirit, 2) the relation of Logic to the real philosophical sciences (natural philosophy 

and the philosophy of mind), and finally 3) the relation of Logic to philosophical 

tradition: formal logic, transcendental philosophy and metaphysics (general 

metaphysics: ontology; special metaphysics: psychology, cosmology and theology). 

Three further references to Hegelian Logic are therefore discussed: the relationship of 

dialectical and formal logic, the relationship of Hegelian Logic to transcendental 

philosophy (Kant) and its relationship to metaphysical tradition (Plato, Aristotle, 

Leibniz, Wolff).  

Keywords: Dialetical logic, Formal logic,Ttranscendental philosophy, Ontology, 

Metaphysics 

 

Por ocasião da publicação da tradução portuguesa do terceiro volume da 

Ciência da Lógica de Hegel, a Doutrina do Conceito, em 2018, o que nos permite, hoje, 

11 de Abril de 2019, celebrar a publicação completa da nossa tradução da Lógica de 

Hegel, gostaria de fazer algumas observações fundamentais sobre o objetivo desta 

grande obra de Hegel. Depois de considerações introdutórias sobre o status teórico da 

Ciência da Lógica de Hegel, ocupo-me com o programa da Lógica hegeliana.2  

 

Nota preliminar 

 

Na Ciência da Lógica Hegel se deixa guiar pela máxima metódica que nós 

reencontraremos em Husserl e Heidegger, a saber, a máxima segundo a qual a própria 

Coisa deve ser abordada imediatamente, sem afirmações programáticas precedentes. 

O que está por detrás dessa atitude é uma crítica à metodologia abstrata que quer 

prescrever o caminho como nós nos deveríamos relacionar com a ciência. Para Hegel, 

o método não é, portanto, uma prescrição a priori, mas, a reconstrução do caminho 

ou do andamento da própria Coisa. Mas o que é a própria Coisa da Lógica hegeliana? 

A Coisa da Lógica é a Coisa do pensar que é o próprio pensar e suas determinações.  

A cada um que se dedica à Lógica de Hegel impõem-se necessariamente as 

seguintes questões: O que Hegel propriamente quer com sua Lógica? Qual o status 

                                                     
2 O presente artigo é uma versão abreviada do ensaio IBER 2017.  
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teórico que essa Lógica tem? Que tipo de ciência é essa Ciência da Lógica? Para chegar 

ao conhecimento de nossas questões eu esboço, a seguir, o programa da Ciência da 

Lógica recorrendo aos prefácios e à introdução da Lógica hegeliana.  

Para esclarecer nossas questões podemos nos orientar pelos três indícios que 

Hegel mesmo nos dá para sua teoria da lógica. O programa de Hegel da Ciência da 

Lógica se evidencia, em primeiro lugar, na reflexão sobre a relação da Lógica com a 

Fenomenologia do Espírito, que apresenta tal coisa como uma introdução ou 

fundamentação do objeto da Lógica, em segundo lugar, na reflexão sobre a relação da 

Lógica com as assim chamadas ciências filosóficas reais, a filosofia da natureza e a 

filosofia do espírito, e, em terceiro lugar, na reflexão sobre a relação da Lógica com a 

tradição da filosofia.  

A estrutura tradicional da filosofia consiste, para Hegel, em três coisas distintas: 

Em primeiro lugar, a lógica formal, em segundo lugar, a metafísica do século XVII e 

XVIII, que se divide na assim chamada metafísica geral, a ontologia, e na metafísica 

especial, quer dizer, a psicologia racional, a cosmologia e a teologia, a qual, por sua vez, 

retoma a metafísica de Platão e Aristóteles, e, em terceiro lugar, a filosofia 

transcendental kantiana, que, para Hegel, apresenta a transição da Modernidade à 

Contemporaneidade.  

 

Parte I: Sobre o status teórico da Lógica hegeliana 

 

Mas, primeiramente, cabe perguntar: o que é o objetivo orientador do 

conhecimento da Lógica hegeliana? Essa pergunta nos reconduz para a pergunta ainda 

mais universal: o que é a filosofia hegeliana em geral e no todo? A filosofia hegeliana 

em geral e no todo alveja uma apreensão e apresentação abrangente da efetividade. A 

palavra ‘apreensão’ é, tal como a palavra ‘apresentação’, uma palavra predileta de 

Hegel. Ela tem, para ele, um significado profundo. Sob ‘apresentação’ Hegel entende a 

exposição desenvolvida de uma Coisa, que, conforme o conteúdo dos argumentos 

encontrados, organiza os pensamentos na forma de uma dedução. Não na sequência 

do surgimento histórico, também não na maneira como o pensamento, na pesquisa, se 

depara com os momentos diversos de uma Coisa, mas na sua conexão sistemática. As 

determinações singulares da Coisa se afirmam como fundamento uma para a outra, e 

cada determinação assume o lugar antes daquelas outras que a tornam necessária. 
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Na apreensão e apresentação abrangente da efetividade em Hegel se trata, na 

história da filosofia, de uma última tentativa de efetuar uma explicação da efetividade 

sem quaisquer reduções. Usualmente essa intenção é caracterizada essencialmente 

como conhecimento da totalidade, ou seja, o pensar do sistema.  

Mas o que significa aqui “efetividade”? Primeiramente, com esse termo, 

subentende-se a realidade histórica, a figura específica da realidade social da 

Modernidade e da Contemporaneidade, tal como ela surgiu pela Revolução Francesa: 

a sociedade burguesa e seu Estado, o Estado moderno. Em seguida, “efetividade” 

significa nossa efetividade espiritual na arte, religião e filosofia. Tudo isso é tratado na 

filosofia do espírito. Mas, além disso, efetividade designa também a natureza que nos 

circunda. Essa se torna objeto de um departamento especial das ciências filosóficas, a 

filosofia da natureza. 

Ora, qual o lugar da Lógica no sistema das ciências filosóficas? Há um âmbito 

da efetividade ao qual a Lógica se dedica especialmente? Para poder decidir essa 

questão, é necessário dar atenção para uma pressuposição que Hegel faz e a qual é de 

tal maneira fundamental, que dela depende completamente a importância e o sentido 

da Lógica hegeliana. Essa pressuposição consiste no fato de que a efetividade, seja ela 

a efetividade espiritual ou natural, está essencialmente estruturada por relações de 

forma, que devem ser, por sua vez, apreendidas conforme a formalidade das nossas 

estruturas do pensar, as categorias do pensar. Essa pressuposição, que Hegel tem em 

comum com Platão, constitui integralmente o seu idealismo. Hegel parte, portanto, do 

fato de que as relações de forma que estruturam a efetividade espiritual e natural se 

deixam compreender apenas na sua verdade conforme o modelo da formalidade das 

ideias ou das determinações do pensamento, ou seja, das categorias.  

Nesse sentido, a Ciência da Lógica de Hegel é “ciência pura” (HEGEL, 2016, p. 

52; HEGEL, 1969/5, p. 43), teoria tou kosmou na acepção platônico-aristotélica, a 

visão do universo nas suas estruturas categoriais fundamentais. A lógica como ciência 

pura é a fundamentação de uma filosofia que está assentada como teoria universal, e 

precisamente ela é essa fundamentação, de tal forma que ela mesma já se afirma como 

teoria universal assim que ela desenvolve como “ciência da forma absoluta, a qual 

dentro de si é totalidade” (HEGEL, 2018, p. 54; HEGEL, 1969/6, p. 265), todas as 

categorias do ser e do pensar. Nesse sentido, na introdução, Hegel elogia o filósofo 

antigo Anaxágoras, o qual, na sua doutrina do nous, da razão, coloca o fundamento 
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para uma visão intelectual do universo, cuja figura pura é a lógica (Cf. HEGEL, 2016, 

p. 52s.; HEGEL, 1969/5, p. 44). Na filosofia de Hegel se trata, portanto, do universo 

na sua figura natural e espiritual, portanto, do todo daquilo que é. A Lógica é, agora, a 

figura pura da visão intelectual do universo, quer dizer, em primeiro lugar, ela é essa 

visão universal do universo ela mesma e, em segundo lugar, ela é essa de modo “puro”, 

quer dizer, de certa abstração, precisamente na abstração dos conteúdos objetivos 

desse universo, de modo que o todo daquilo que é se torna visível na sua forma 

puramente conceitual.  

 

Parte II Sobre o programa da Lógica de Hegel 

1. A relação da Logica com a Fenomenologia do Espírito 

 

Mas como nós alcançamos aquele âmbito do pensar puramente conceitual que 

Hegel denomina “o lógico”? (HEGEL, 2016, p. 32; HEGEL, 1969/5, p. 20) A relação da 

Lógica com a Fenomenologia do Espírito nos dá indicações sobre esse processo. A 

Fenomenologia do Espírito tem para Hegel uma função introdutória, propedêutica à 

Ciência da Lógica, que, na verdade, é imprescindível para o espírito finito que nós 

simplesmente somos. Ela é, por isso, apenas no sentido genético, não num sentido 

teórico-validacional, uma pressuposição para a Lógica. Há que se dizer, portanto, que 

a Fenomenologia do Espírito não é nenhuma parte integrada ao sistema definitivo de 

Hegel. Aqui são refutadas formas deficitárias da consciência para alcançar aquela 

esfera pura do pensar conceitual, que é desdobrada na Lógica. A pressuposição da 

Lógica é, portanto, apenas que são suprassumidas pressuposições falsas, dentre 

outras a assim chamada oposição da consciência do sujeito e do objeto. Essa tarefa 

negativa da crítica de todas as pressuposições insustentáveis poderia assumir também 

um ceticismo consequente, como Hegel diz na Enciclopédia. Esse ceticismo estaria 

consumado na “decisão” de “querer pensar puramente” (HEGEL, 1995, § 78 obs.; 

HEGEL, 1969/8, p.168). 

De fato, com essa espécie de pressuposição que a Lógica tem na Fenomenologia 

do Espírito, é compatível que Hegel conceda à Ciência da Lógica “ausência de 

pressuposição” (HEGEL, 1995, § 78 obs.; HEGEL, 1969/8, p.168). Se se leva a sério a 

intelecção central de Hegel segundo a qual cada reflexão – e isso quer dizer também 

que as investigações filosóficas reais como as da Fenomenologia do Espírito – 
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pressupõe inevitavelmente categorias lógicas, assim se torna inevitável reconhecer que 

a Fenomenologia do Espírito, pelo contrário, pressupõe inversamente a Lógica. Em 

todo caso, a Fenomenologia do Espírito não poderia fundamentar de igual modo a 

Lógica tal como está aquela, sem cometer um círculo vicioso. A Ciência da Lógica é, 

portanto, teórico-validacionalmente uma ciência sem pressuposto; e isso ela é, porque 

ela pode se fundamentar para Hegel reflexivamente a si mesma. E precisamente isso é 

a tarefa da Ciência da Lógica. O pensamento da autofundamentação da lógica parece, 

portanto, ser central para o projeto de Hegel da Ciência da Lógica, que, sob pontos de 

vista teóricos de fundamentação, reivindica supremacia diante de todas as posições 

filosóficas anteriores.  

A Lógica é “ciência do pensar puro”, que tem por princípio e base “o saber puro” 

(HEGEL, 2016, p, 63; HEGEL, 1969/5, p. 57), tal como ele, no fim da Fenomenologia 

do Espírito, surge como resultado da sequência das figuras da consciência, no qual a 

oposição da consciência do sujeito e do objeto juntou-se numa unidade do conceito e 

do ser e, com isso, estabelece o âmbito do pensar puramente conceitual, o lógico, que 

tem ao mesmo tempo significado ontológico. Dentro desse âmbito se efetua o 

desenvolvimento do conceito da Lógica. Como unidade do pensar e do ser, o “lógico” 

(HEGEL, 2016, p. 32; HEGEL, 1969/5, p. 20) é o princípio absoluto 

fundamentalmente irredutível, porque é o princípio do pensar do pensar que 

fundamenta a si mesmo, o qual precede a todo o pensar do homem finito e está na base 

de todo o ser real da natureza e do espírito. Visto que a lógica pressupõe apenas a si 

mesma, a lógica, o empreendimento da Ciência da Lógica pode ser interpretado como 

autorreconstrução da lógica. Como teoria sem pressuposição, a Lógica de Hegel é ao 

mesmo tempo metafísica, filosofia primeira. 

Ora, qual é o tema especial da Lógica? O tema da Lógica são as “formas 

necessárias e as próprias determinações do pensar” (HEGEL, 2016, p. 53; HEGEL, 

1969/5, p. 44). Em nosso pensar natural essas formas estão já sempre relacionadas 

com conteúdos objetivos, enquanto a lógica as considera puramente por si. 

Correspondentemente o conteúdo da Lógica não é nada mais do que essas formas 

mesmas do pensar.  

A ciência lógica tematiza as formas do pensar que estão expostas e depositadas 

na linguagem. Sua tarefa é o desvelamento daquilo que está envolvido na linguagem, 

o descobrimento do solo no qual nós, como falantes, já sempre estamos. Esse solo 
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Hegel designa, como nós vimos, como aquele “lógico” (HEGEL, 2016, p. 32; HEGEL, 

1969/5, p. 20), que ele confronta e antecipa à natureza e ao espírito. Nesse sentido, a 

Lógica de Hegel é algo similar a uma fundação da semântica, uma certificação reflexiva 

da linguagem que avança para a estrutura lógica subjacente à linguagem. Não se deve, 

todavia, nivelar a Lógica de Hegel com a semântica ou com a teoria da linguagem. Seu 

escopo é analítico de linguagem apenas na medida em que ela põe em liberdade as 

determinações do pensamento contidas na linguagem.  

Na Lógica Hegel considera, portanto, as determinações do pensamento 

puramente em e para si, quer dizer, não como elas estão relacionadas com conteúdos 

objetivos, mas livre dos conteúdos objetivos, os substratos da intuição e da 

representação. Para evidenciar essa ausência de substrato, Hegel distingue entre as 

coisas e a Coisa como o conceito das coisas (Cf. HEGEL, 2016, p. 39; HEGEL, 1969/5, 

p. 29). A lógica lida com a Coisa conceitual, porque o próprio conjunto das formas do 

pensar é o conteúdo universal pensado (Hegel também diz: o conteúdo 

verdadeiramente substancial) de toda a efetividade.  

Com que direito Hegel pode fundar sua Lógica na hipótese da identidade da 

forma e do conteúdo das categorias do pensar? As formas do pensar, cuja conexão a 

Lógica investiga, estão, com efeito, desligadas dos conteúdos objetivos da nossa 

consciência habitual, mas somente porque elas mesmas constituem o conteúdo 

verdadeiro de todas as coisas. Que as determinações do pensamento da Lógica já 

sejam elas mesmas o conteúdo verdadeiro, é uma declaração legítima, desde que as 

determinações do pensamento não sejam sem conteúdo, mas no seu forma-conteúdo 

sejam o pensado fundamental em todo o conteúdo objetivo do intuir, do representar e 

do pensar. A determinidade do conteúdo se deve às determinações do pensamento, 

porque elas dão à forma-conteúdo sua determinidade fundamental. A tese de Hegel, 

portanto, é: a própria Coisa, o conceito das coisas nos é dado apenas no pensar, no 

conjunto das determinações do pensamento. Nesse caso, nós temos que distinguir um 

conceito duplo de conteúdo: (i) fora da Lógica permanece o conteúdo determinado do 

substrato da intuição e da representação, (ii) disso se diferencia o conteúdo das 

próprias determinações do pensamento. Esse conteúdo se deve às formas do pensar 

como formas. Ele é a forma-conteúdo das formas do pensar.  

Conceitualizado de maneira geral pode-se, portanto, dizer que a tarefa da 

Lógica é purificar e trazer à consciência as categorias lógicas, que são ativas de modo 
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instintivo e inconsciente em nosso espírito (Cf. HEGEL, 2016, p. 37; HEGEL, 1969/5, 

p. 27), a fim de ganhar um saber de si da natureza lógica do espírito, pois apenas nesse 

saber de si o espírito teria efetividade e, com isso, potência (HEGEL, 2016, p. 37; 

HEGEL, 1969/5, p. 27). O fim e a finalidade da Lógica é, portanto, trazer a potência 

do pensar a si mesmo no saber de si. Na Lógica se trata do estabelecimento da 

dominação da razão que se fundamenta a si mesma.   

 

2. A relação da Lógica com a filosofia real 

 

Aqui pode, agora, também ser abordada a relação da Lógica com a filosofia real, 

que, por sua vez, é a ciência dos princípios fundamentais das ciências particulares 

empíricas. A aplicação hegeliana da Lógica à filosofia real não aplica diretamente as 

determinações lógicas às diferentes esferas da efetividade natural e espiritual. Ela não 

reencontra simplesmente as estruturas do pensar já desdobradas na Lógica, mas 

descobre reestruturações específicas. A aplicação se torna indireta no sentido de que 

ela está mediada por uma espécie de fenomenologia do objeto. Na filosofia real, as 

categorias são sempre associadas com algo real, espaço-temporal, quer dizer, com um 

conteúdo objetivo da experiência, intuição e representação.  

Ao lado dessa aplicação indireta há, para Hegel, um outro aspecto pelo qual a 

filosofia real torna a lógica frutífera. Segundo esse aspecto, o lógico apenas recebe a 

avaliação do seu valor, quando ele se tornou resultado da experiência das ciências. O 

lógico se apresenta como a verdade universal, como a essência de qualquer conteúdo 

objetivo particular da natureza e do espírito, não apenas como um conhecimento 

particular ao lado das outras matérias e realidades. Seria imperativo, pelo contrário, 

preencher o lógico com o conteúdo de toda a verdade (Cf. HEGEL, 2016, p. 62; HEGEL, 

1969/5, p. 55s). O significado próprio da Lógica se abre primeiramente àquele que 

percorreu as ciências reais. Essa relação de preenchimento é algo estruturalmente 

diferente do que a mera aplicação da Lógica às relações filosóficas reais. A Lógica não 

é apenas “pré-figuradora” e “figuradora interna” (HEGEL, 2018, p. 54, HEGEL, 1969 

6, 265) das ciências filosóficas, mas também seu resumo conclusivo.  
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3. A relação da Lógica com a tradição da filosofia 

a. A relação entre a lógica dialética e a lógica formal 

 

Da caracterização anterior do tema específico da Lógica resulta, na relação com 

a tradição da filosofia, também uma primeira distinção entre a lógica formal e a lógica 

dialética. A lógica dialética não se distingue da lógica formal pelo fato de que ela, por 

exemplo, não examina as formas do pensar; ela se distingue pelo fato de que ela afirma 

que essas formas do pensar, que, para a lógica formal, são algo distinto do conteúdo 

ao qual elas são aplicadas, são o verdadeiro conteúdo. Disso resulta que a lógica 

dialética não cataloga essas formas do pensar apenas empiricamente, mas ela quer 

desenvolvê-las na sua conexão. A lógica formal comete, para Hegel, uma traição ao 

logos, à “razão do que é” (HEGEL, 2017, p, 40; HEGEL, 1969/5, p. 30), como Hegel 

diz com Heráclito, porque ela o esquece como aquilo que permeia todas as 

determinações do pensamento. A lógica dialética é, assim, por um lado, uma 

alternativa à lógica formal, por outro, ela a integra dentro de si. Essa dupla posição 

frente à lógica formal resulta da pressuposição de Hegel segundo a qual todos os 

conceitos determinados são determinações do único conceito no singular. Esse 

conceito no singular é o equivalente hegeliano ao conceito tradicional do logos que 

tudo perpassa. Todos os conceitos determinados no seu desenvolvimento devem ser 

pensados como autodeterminação do conceito. A Lógica de Hegel é uma metafísica do 

único conceito racional.  

A lógica dialética desenvolve a conexão geneticamente fundamentada de todas 

as categorias, as determinações do pensamento e dos conceitos determinados. Estes 

são o material que é trabalhado. No seu desenvolvimento, o primeiro conceito é o mais 

universal, o mais simples e o mais pobre, o último o mais concreto, o mais complexo e 

o mais rico. Mas a progressão como desenvolvimento não é apenas um 

enriquecimento, mas também uma crítica, e precisamente como decomposição da 

aparência. O desenvolvimento genético do conceito nos coloca diante de uma dupla 

exigência: a primeira nós já conhecemos. Apenas tais conceitos devem ser pensados 

que estão respectivamente pressupostos como objetivo. A outra exigência procede de 

modo oposto: pois em cada determinação do pensar temos que manter presente sua 

genealogia histórica, primeiramente então podemos compreendê-las como 

necessárias.  
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Com isso podemos elencar os elementos do método da Lógica hegeliana: Hegel 

faz questão de constatar que o método da lógica dialética não tem nenhum caráter 

prescritivo ou normativo, mas tem por objeto somente o andamento imanente da 

própria Coisa (cf. HEGEL, 2016, pp. 28, 56s.; HEGEL, 1969/5, pp. 16, 49s.). A dialética 

não é um, mas o método do pensar, cujo cerne é a concepção da negação determinada 

e da necessidade da contradição. O desenvolvimento dialético do conceito ocorre 

metodicamente numa tríade: parte-se respectivamente de uma determinação positiva 

que deve ser explicada, à qual, através da negação determinada, é contraposta à 

determinação negativa complementarmente oposta. O primeiro passo marca o lado 

“abstrato ou entendedor” (HEGEL 1995, § 79; HEGEL, 1969/8, p. 168). do lógico. 

Num passo ulterior, transmuda-se a oposição complementar das determinações na 

contradição. A prova da contradição das determinações é idêntica à demonstração de 

sua negatividade. Esse segundo passo Hegel denomina como o lado “dialético ou 

negativamente racional” (HEGEL 1995, § 79; HEGEL, 1969/8, p. 168) do lógico. Da 

contradição é deduzida, num terceiro passo, a exigência da formação da síntese, quer 

dizer, a exigência de unificar as determinações contraditórias isoladas num novo 

conceito de síntese. 3  Esse terceiro passo é o lado “especulativo ou positivamente 

racional” (HEGEL, 2017, pp. 78-83) no método do desenvolvimento lógico do 

conceito. A exigência da síntese no terceiro passo torna necessária a introdução de uma 

nova categoria, que é a negação determinada da constelação anterior do conceito, 

portanto, contém essencialmente aquilo do qual ela resulta e é, com isso, 

conteudisticamente mais rica do que a categoria anterior e supera sua falta.  

Com isso apreendemos aproximadamente o específico daquilo que nós 

entendemos, quando nós denominamos a Lógica hegeliana como uma lógica dialética. 

A Lógica de Hegel é dialética primeiramente como teoria da conexão genética das 

determinações do pensar, a qual se deve originar, na medida em que das 

determinações mais elementares e mais abstratas resultam as determinações mais 

concretas, de modo que a totalidade real é produzida como totalidade do pensamento. 

É esse modelo da dialética que Marx assumiu de Hegel, mesmo que de forma 

modificada, como, por exemplo, no item sobre o método na assim chamada introdução 

aos Grundrissen (cf. MARX, 1975, pp. 34-42). 

 

                                                     
3 Sobre o conceito de contradição cf. HEGEL, 2017, pp. 78-83. 
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b. A relação da Lógica com a filosofia transcendental 

 

Do pensamento geneticamente derivado da lógica dialética resulta também sua 

relação com a filosofia transcendental de Kant. A lógica transcendental é, sim, um 

capítulo da Crítica da Razão Pura. Kant denomina sua filosofia de “transcendental”, 

porque ela opera o regresso dos objetos de nosso conhecimento ao nosso próprio 

conhecimento, no qual reside a condição de possibilidade da objetividade em geral. 

Esse regresso reflexivo ao próprio pensar Kant comparou com a revolução 

copernicana. A Lógica de Hegel faz um regresso correspondente ou movimento de 

reflexão no regresso do determinado respectivo, o que nós pensamos de modo falante, 

às determinações com os quais nós o pensamos. Por um lado, de acordo com o qual a 

lógica transcendental de Kant contém as categorias a priori dos objetos e desde que 

ela não abstraia, como a lógica formal, de todo o conteúdo do conhecimento, Hegel a 

integra na sua Lógica. Por outro lado, de acordo com o qual a lógica transcendental 

reconduz as categorias à autoconsciência enquanto Eu subjetivo, Hegel se despede 

dela.  

A Lógica de Hegel é a tentativa de fazer aquilo que Kant fez na sua doutrina das 

categorias, sem a pressuposição de um sujeito transcendental. Na medida em que Kant 

relaciona as categorias com o sujeito do “Eu penso”, que acompanha os processos 

mentais, ele fica preso na oposição da consciência do sujeito e do objeto. Tal como o 

Eu em Kant sai da conexão do pensar categorial e se torna a abstração do Eu vazio da 

apercepção, assim também o objeto – distinguido do saber categorial sobre ele – é, por 

fim, dissipado na coisa em si inacessível. Hegel interpreta a coisa em si de Kant como 

consequência do Eu da autoconsciência deixado na abstração completa e na 

indeterminidade. A crítica de Hegel à coisa em si não deve, portanto, ser separada da 

sua crítica ao sujeito transcendental pressuposto (cf. HEGEL, 2016, pp. 65s.; HEGEL, 

1969/5, p. 59s.).  

De acordo com Hegel, não basta catalogar as categorias encontradas nas formas 

empíricas do juízo e colocá-las em relação com um Eu transcendental, como Kant o 

faz; ao contrário, cabe examiná-las tais como elas são em si e para si mesmas; apenas 

através desse procedimento elas revelam sua conexão imanente. Contudo, apenas a 

libertação da oposição da consciência do sujeito e do objeto permite considerar as 

determinações do pensamento em si e para si no seu modo ideal de ser. Nesse caso, a 
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Lógica de Hegel dissolve a subjetividade transcendental na conexão generativa das 

determinações do pensamento, e precisamente de tal modo que essa mesma enquanto 

“sistema das determinações do pensar” (HEGEL, 2016, pp. 66; HEGEL, 1969/5, p. 61) 

é conceitualizada como gênese da própria subjetividade pensante. A Lógica de Hegel 

se deixa compreender, portanto, como repetição radicalizante da filosofia 

transcendental kantiana.  

 

c. A relação da Lógica com a metafísica tradicional 

 

Depois que nós, em primeiro lugar, colocamos a Lógica de Hegel em relação 

com a Fenomenologia do Espírito, em segundo lugar, consideramos a relação da 

Lógica com a filosofia real, em terceiro lugar, abordamos a relação da lógica dialética 

com a lógica formal, e, em quarto lugar, com a filosofia transcendental de Kant, temos 

que nos voltar para a relação da lógica com a metafísica tradicional. 

Hegel afirma que a Ciência da Lógica seria a “própria metafísica” (HEGEL, 

2016, p. 27; HEGEL, 1969/5, p. 16). Hegel tem, portanto, uma relação absolutamente 

positiva com a metafísica, e precisamente com a tradição metafísica inteira. Nós já 

vimos: metafísica significa, por um lado, a “metafísica geral”, a ontologia, por outro, a 

assim chamada “metafísica especial”, que se divide nas três disciplinas: psicologia 

racional, cosmologia e teologia. Já em Platão e Aristóteles a metafísica era uma 

unidade da ontologia e da teologia. 

Hegel fala da “metafísica anterior” (HEGEL, 2016, p. 25; HEGEL, 1969/5, p. 13) 

e entende, com isso, a metafísica moderna recalcada pela filosofia transcendental 

kantiana, que, de Descartes até Christian Wolff, era a filosofia dominante. Hegel 

destaca enfaticamente que essa metafísica anterior deveria ser feita valer novamente. 

A revolução do “modo de pensar filosófico” (HEGEL, 2016, p. 25; HEGEL, 1969/5, p. 

13) pela filosofia transcendental kantiana conduziria a uma extirpação completa da 

metafísica tradicional. Para Hegel, contudo, o declínio da metafísica equivale à 

destruição da substância espiritual de um povo. “[...] ver um povo culto sem 

Metafísica”, diz ele, seria “como um templo ricamente ornamentado, mas sem 

santíssimo” (HEGEL, 2016, p. 26; HEGEL, 1969/5, p. 14). Hegel quer erigir novamente 

esse templo e preencher o santíssimo novamente com vida, e precisamente porque, 

segundo ele, uma metafísica entendida como doutrina ontológica das categorias é 
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pressuposta à cada consciência. De acordo com isso, a Lógica hegeliana pode ser vista 

como conservação, de fato, como renovação da metafísica.  

Ora, no que reside a conexão positiva com a metafísica anterior? Em oposição à 

filosofia transcendental kantiana, segundo a qual a coisa em si é a essência 

incognoscível das coisas que está fora de toda a conexão do pensar, a metafísica 

anterior é definida pela tese de que o pensar e suas determinações não seriam algo 

alheio aos objetos, mas sua essência. A metafísica é, para Hegel, primordialmente a 

filosofia que parte do fato que aquilo que é conhecido pelo pensar nos objetos é o 

unicamente verdadeiro ou o em si neles. A exigência pela renovação da metafísica 

desemboca em nada menos do que no postulado que está no centro do programa da 

Lógica: comprovar o pensamento como “a Coisa em si mesma” (HEGEL, 2016, p. 52; 

HEGEL, 1969/5, p. 43).  

Para Hegel, porém, apenas sua Ciência da Lógica é a “própria metafísica” 

(HEGEL, 2016, p. 27; HEGEL, 1969/5, p. 16). Isso significa que a metafísica anterior, 

mais antiga, é a metafísica imprópria. Nesse distanciamento reside também uma 

crítica de Hegel à metafísica tradicional. O atributo “próprio” indica que a consumação 

da metafísica reivindicada por Hegel na Lógica deve ser pensada apenas como 

suprassunção ou transformação da metafísica tradicional, que não se deixa pensar sem 

o componente negativamente crítico desse conceito. A Lógica de Hegel é, por 

conseguinte, apresentação crítica da metafísica.  

A Lógica de Hegel é apresentação crítica da metafísica primeiramente pelo fato 

de que ela traduz as categorias metafísicas ao lógico-dialético e submete essas, assim, 

a uma reflexão crítica abrangente. O programa de Hegel de uma apresentação crítica 

da metafíscia se evidencia na posição das partes singulares da lógica científica à 

metafísica. Hegel distingue a lógica objetiva, à qual pertence a lógica do ser e da 

essência, da lógica subjetiva do conceito. A lógica objetiva entra agora – como Hegel 

diz na introdução – “no lugar da metafísica anterior”  e, com efeito, é “imediatamente” 

(HEGEL, 2016, pp. 66s.; HEGEL, 1969/5, p. 61) a ontologia, em cujo lugar a lógica 

objetiva entra. A lógica objetiva substitui, portanto, a metafísica geral, “que deveria 

investigar a natureza do Ens em geral; o Ens compreende em si tanto o ser quanto a 

essência” (HEGEL, 2016, p. 67; HEGEL, 1969/5, p. 61). E precisamente a lógica 

objetiva substitui a ontologia, porque a ela falta o método de geração das categorias. A 

ontologia jamais efetuou uma análise efetiva do significado das categorias, mas 
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catalogou essas apenas empiricamente, nesse caso, seu conteúdo pôde ser 

fundamentado apenas na representação, ou seja, no uso da linguagem (cf. HEGEL, 

1995, § 33; HEGEL, 1969/8, p. 99s.).  

Mas como crítica à ontologia, a lógica objetiva se debruça criticamente também 

sobre as demais disciplinas da metafísica, na medida em que essa fundamenta as 

determinações do pensamento com os substratos não provados alma, mundo e Deus 

tomados da representação (Cf.HEGEL, 2016, p. 67; HEGEL, 1969/5, p. 61). Com base 

na crítica da metafísica como crítica da ontologia, tal como ele é realizada na lógica 

objetiva, Hegel tenta, na lógica do conceito, reformular a verdade que reside na 

metafísica tradicional – uma verdade que ele avista na processualidade e 

relacionalidade do pensar que se pensa a si mesmo, que dissolve a imediatidade das 

categorias ontológicas encontradas. A processualidade e relacionalidade do pensar 

são, conforme Hegel, o objeto fundamental da metafísica desde Platão e Aristóteles. 

Na medida em que na lógica do conceito a apresentação crítica da ontologia 

tradicional e da metafísica assumem um papel secundário, as tendências não críticas 

da Lógica hegeliana se fazem sentir mais acentuadamente aqui, e precisamente no 

elemento metafísico da lógica do conceito, que, como metafísica do conceito, corre 

inclusive o risco de tornar-se uma restauração da onto-teologia tradicional. Sob 

metafísica compreendo a circunstância de que o conceito se afirma não somente como 

forma do pensar, mas como sujeito atuante singular, que suprassume não apenas 

teoricamente a diferença entre subjetividade e objetividade, mas também 

praticamente, portanto, reina como poder no mundo e, por fim, como ideia, é unidade 

consciente da subjetividade e da objetividade que se consuma como método do pensar 

puro.  

Assim, pode-se dizer conclusivamente: a concepção de Hegel de uma metafísica 

própria ou uma filosofia especulativa é verdadeiramente ambígua. A Lógica é, como 

apresentação crítica da metafísica, ao mesmo tempo uma restauração da metafísica, 

portanto, ela mesma é metafísica. A Modernidade e Contemporaneidade da Lógica de 

Hegel, contudo, se manifesta no fato de que as intenções metafísicas ocorrem na base 

de uma ultrapassagem radicalizante da filosofia kantiana e fichteana do sujeito, o que, 

na lógica do conceito, leva a uma compreensão crítica abrangente do conceito de 

subjetividade pensante moderna que pensa sobre si mesma e seu potencial de 

objetividade. Já antes de Hegel havia um pensar especulativo, em Platão e Aristóteles, 
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mas apenas no idealismo alemão o pensar do pensar se torna a fórmula programática 

da filosofia. O projeto da Ciência da Lógica de Hegel é uma realização extraordinária 

desse programa.  
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Resumo 

O objetivo deste ensaio é apresentar a pars destruens de uma pesquisa em andamento 

sobre a concepção hegeliana do a priori. Com a expressão pars destruens entendo a 

dissolução das objeções, contemporâneas ou sucessivas a Hegel, que imputam alguma 

pretensão apriorista à sua filosofia. Minha argumentação está dividida em três partes, 

correspondentes à discussão de três objeções do apriorismo: em primeiro lugar, 

analisarei o que denomino a objeção teológica, segundo a qual a Lógica é a exposição 

de deus antes da criação da realidade; em segundo lugar, examinarei a objeção que 

acusa a Lógica de incorrer numa circularidade viciosa entre seu ponto de partida e seu 

ponto de chegada; em terceiro lugar, discutirei a objeção contra a pretensão de 

autossuficiência da Lógica e a suposta tentativa hegeliana de deduzir a realidade (ou 

seus traços gerais ou seus fenômenos particulares) a partir do puro pensar. O resultado 

consistirá em criticar as pressuposições tácitas dessas objeções.  

Palavras-Chave: Lógica, Apriorismo, Teológico, Circularidade, Autossuficiência  

 

Abstract 

The aim of my essay is to present the pars destruens of an ongoing investigation on 

Hegel’s conception of the a priori. By pars destruens I understand the dissolution of 

the objection of apriorism raised against Hegel’s philosophy by his contemporaries or 

by later critics. My argument is divided in three parts, corresponding to the discussion 

of three objections of apriorism. In the first place, I will analyze what I call the 

theological objection, according to which the Logic is the presentation of God before 
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the creation of reality. In the second place, I will examine the objection of vicious 

circularity raised against Hegel’s Logic. In the third place, I will discuss the objection 

against the self-sufficiency of the Logic and its alleged attempt to deduce reality (either 

its general traits or its particular phenomena) from sheer thinking. As a result, I will 

criticize the tacit presuppositions underlying these objections.    

Keywords: Logic, Apriorism, Theological, Circularity, Self-sufficiency 

 

Introdução  

 

O propósito deste ensaio é mostrar que a Lógica2 de Hegel é imune a diferentes 

objeções de apriorismo em virtude da transformação especulativa daquilo que Hegel 

considera o cerne da filosofia kantiana, a saber, a produtividade da forma e a 

autocrítica da razão pura. Ao invés de me debruçar sobre a interpretação hegeliana da 

Dedução Transcendental de Kant, tentarei explicitar o que não pode significar dizer 

que a Ciência da Lógica de Hegel é uma defesa da possibilidade real de um 

conhecimento a priori do mundo efetivo e, ao mesmo tempo, um autoconhecimento 

do pensar puro. 

Antes de tudo, quero destacar uma diferença preliminar entre ‘apriorismo’ e ‘a 

priori’. ‘Apriorismo’ é um rótulo pejorativo ou polêmico com o qual se projeta sobre 

Hegel uma concepção do a priori que não leva em conta a redefinição hegeliana do par 

conceitual a priori/a posteriori e que, portanto, não passa de uma distorção do 

sistema hegeliano. Ao contrário, ‘a priori’ designa a ambição hegeliana de fornecer 

uma apresentação do pensar puro que seja, simultaneamente, crítica (a atividade de 

determinar os limites de cada determinação do pensar) e sistemática (capaz de 

articular-se numa totalidade sem pressuposições externas). No meu ver, uma 

interpretação adequada da Lógica precisa defender seu caráter a priori, rejeitando, ao 

mesmo tempo, as acusações de apriorismo. No que segue, concentrar-me-ei na pars 

destruens da crítica do apriorismo, enquanto a pars construens (a defesa do 

significado positivo do a priori em Hegel) deverá ser deixada para outra ocasião. 

                                                     
2 Ao utilizar o termo Lógica, refiro-me ao projeto de uma lógica no sentido hegeliano. Para os fins da 
argumentação aqui proposta, não é relevante a distinção entre os esboços de lógica do período de 
Nuremberg (1808-1812), a primeira edição da Ciência da Lógica (1812-1816), a lógica da Enciclopédia 
e as lições sobre a lógica nos anos de Berlim. Quando me refiro à Ciência da Lógica, a edição citada é a 
tradução brasileira dessa obra.    
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Minha argumentação está dividida em três seções, correspondentes à discussão 

de três objeções do apriorismo: em primeiro lugar, discutirei a objeção teológica, que 

toma ao pé da letra a metáfora hegeliana segundo a qual a Lógica é a exposição de deus 

antes da criação da realidade; em segundo lugar, analisarei a objeção que acusa a 

Lógica de incorrer numa circularidade viciosa entre o ponto de partida e o ponto de 

chegada; em terceiro lugar, considerarei a objeção que contesta a pretensão de 

autossuficiência da Lógica e a suposta tentativa hegeliana de deduzir a realidade a 

partir do puro pensar. 

 

1. Primeira objeção de apriorismo: a Lógica como apresentação de Deus 
antes da criação da realidade (leitura teológica)  
 

A primeira objeção de apriorismo concerne à relação geral entre a Lógica e a 

realidade. A Lógica é criticada por endossar uma forma extravagante de realismo 

metafísico, consistente em assumir as categorias como universalia ante res (BLOCH, 

1951, pp. 138, 164) que supostamente constituem as ideias que preexistem na mente 

de Deus ao ato originário da criação da natureza e do espírito. Essa objeção está 

normalmente associada a uma certa caricatura do monismo da metafísica de Hegel.3 

Uma outra versão caricatural é o idealismo da super-mente, ou seja, a teoria de que 

tudo o que existe é mental. Como foi colocado por Redding, trata-se da “visão da 

totalidade das coisas como uma super-mente autorreferencial, cujos pensamentos não 

precisam nem podem ultrapassar ela mesma” (REDDING, 2012, p. 162, tradução 

minha). Enquanto a visão mentalista está equivocada por supor que o pensar puro é a 

propriedade de uma mente (a este respeito, não importa se a mente é finita ou infinita), 

a versão realista erra ao tomar ao pé da letra uma metáfora religiosa encontrada na 

                                                     
3  Certamente a noção de monismo não é por si mesma uma caricatura e na literatura existe uma 
importante controvérsia sobre que tipo de monismo poderia ser aquele hegeliano. Do mesmo modo, de 
acordo com a concepção de Deus em discussão, uma ‘leitura teológica’ da Lógica pode significar uma 
teologia especulativa – a teoria da All-Einheit (unitotalidade) – que se distingue da teologia dogmática 
do racionalismo moderno. O modelo simplificado aqui proposto quer criticar uma característica que 
figuras muito diferentes entre si (marxismo, kantianismo, fenomenologia, hermenêutica, etc.) têm em 
comum quando se trata de tomar distância de Hegel, ou seja, a interpretação da Lógica como 
culminação da estrutura ontoteológica da metafísica, entendida como o projeto de reduzir a totalidade 
dos entes à sua mera representabilidade, baseada na ideia de uma entidade fundadora e paradigmática. 
Por ‘leitura teológica’, portanto, entendo uma certa leitura realista da ideia absoluta. Por essa razão, ela 
inclui todas aquelas interpretações da prioridade do pensar em termos de uma causa do mundo, 
interpretações que normalmente visam desqualificar a Lógica como um exemplo de metafísica 
dogmática. Uma defesa clara a eficaz da concepção hegeliana do absoluto contra a objeção ontoteológica 
de Heidegger se encontra em (GABRIEL, 2010).   
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Introdução da Ciência da Lógica, assumindo-a como a confissão do panlogismo 

hegeliano: “a apresentação de Deus, tal como Ele é em sua essência eterna antes da 

criação da natureza e de um espírito finito” (HEGEL, 2016, p. 52). 

Ferrarin (FERRARIN, 2016, pp. 95-96) destaca que a leitura literal da metáfora 

de Hegel tem consequências indesejáveis.  

A primeira consequência é a confusão entre filosofia e teologia dogmática4. Se 

a Lógica fosse uma apresentação da essência de Deus antes da criação, a filosofia até 

mesmo dependeria de uma representação religiosa (Deus criador), ou pelo menos não 

seria diferente da metafísica escolástica já criticada por Kant na Dialética 

Transcendental e, em seguida, por Hegel mesmo na Introdução da sua Ciência da 

Lógica e, mais detalhadamente, na discussão da primeira posição a respeito da 

objetividade na Enciclopédia.   

A segunda consequência é uma separação injustificada entre o lógico e o real. A 

expressão da metáfora em discussão introduz sub-repticiamente uma relação de 

‘antes’ e ‘depois’ no elemento lógico e, com isso, contradiz a autoprodutividade eterna 

da ideia. Ao fundir a noção de criação com o conceito de autoprodução, que pertence 

à especulação, a prioridade da Lógica vem a ser equivocada. O lógico se parece com 

um âmbito independente de pensamentos, fechado em si mesmo e separado realmente 

da natureza e do espírito, e a verdade é estabelecida de uma vez por todas como o 

espelhamento da mente de Deus. No entanto, Hegel não defende alguma separação 

real e temporal entre as assim chamadas essencialidades (os pensamentos objetivos) e 

o mundo, entre lógica e realidade. A este respeito,  a apropriação hegeliana do 

hilemorfismo de Aristóteles deveria ser tomada como uma correção de qualquer 

separação platônica entre o inteligível e o sensível, entre o ideal e o real.  

A terceira consequência é uma troca ilegítima entre a noção de causalidade 

eficiente e aquela de animação. A oposição entre o lógico e o real é apresentada como 

se o primeiro exercesse uma ação causal e fundacional sobre o segundo. Todavia, o 

                                                     
4Concedo que a concepção especulativa de Deus como processo imanente ao universo é compatível com 
uma onto-teo-logia panenteista, e que a Lógica de Hegel pode ser lida como uma defesa dessa onto-teo-
logia. Precisamente em razão dessa especificidade, a metafísica de Hegel “rejeita a concepção cristã da 
criação” (PEPERZAK, 2001, p.89, nota 68) e “cria uma profunda ambiguidade devida à identificação do 
Uno originário e criativo com a totalidade de todas as coisas” (PEPERZAK, 2001, p. 69, tradução 
minha). Portanto, cabe lembrar que a noção de ‘leitura teológica’ da Lógica pode significar coisas 
diferentes de acordo com a concepção de Deus em questão. Neste ensaio, com ‘leitura teológica’ me 
refiro a uma interpretação realista da ideia, ou seja, uma consideração da ideia como uma entidade 
acabada que atrai para si o movimento do universo e que se comporta como o “diretor desse teatro de 
sombras chamado história” (KERVÉGAN, 2008, p.29).    
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recurso à categoria de causa eficiente perde de vista o significado da tese hegeliana de 

que a forma lógica não causa a realidade senão como princípio animador, ou seja, como 

sua causa imanente ou ‘alma’. A noção hegeliana de ‘alma’ deve ser entendida nos 

termos da noção aristotélica de causa formal: a forma lógica, ou seja, o conceito 

(enquanto princípio de automovimento das formas), anima a realidade enquanto se 

atualiza no sujeito e no objeto, e a realidade é o corpo ou a forma de existência externa 

do conceito. Deste modo, o conceito é um princípio hilemórfico porque é uma forma 

que organiza a matéria (em diferentes níveis de inteligibilidade da relação forma-

matéria), não uma entidade que causa uma outra fora dela.  

A quarta consequência é que a confusão entre um Deus criador e o elemento 

lógico tende a cancelar a concepção hegeliana da verdade como autodesenvolvimento 

a favor de uma noção teológica de verdade como estrutura transcendente que está aí 

desde sempre. Mas a filosofia de Hegel não admite verdade alguma fora da sua 

‘verificação’ (Bewährung), que é o processo eterno através do qual o conceito dá a si 

mesmo a sua própria efetividade. A Lógica estuda a verdade na sua forma pura, e a 

pureza significa um critério de transparência que está constituído por três aspectos 

salientes: autodesenvolvimento (o movimento do conceito), a auto-efetivação (a ideia 

enquanto unificação do conceito e da realidade) e o autoconhecimento (a passagem da 

ideia em-si ou ideia em sua implicitude para a ideia em-si-e-para-si ou ideia em sua 

explicitude). Isso implica que a verdade adquire seu significado efetivo somente 

enquanto ela é ativa como espírito, pois o ‘espírito’ designa um processo de 

autoconhecimento. A verdade não pode ser considerada como um reino em-si, mas 

precisa incluir a perspectiva do espírito finito (tanto subjetivo como objetivo). Embora 

a verdade não seja exclusivamente o produto de pensadores racionais finitos como nós, 

o espírito finito jamais pode ser eliminado no movimento que se estende do em-si 

(essência, inteligibilidade objetiva) ao para-si (existência potencialmente 

autoconsciente). Em outras palavras, a verdade não é uma verdade viva e efetiva a 

menos que se realize através do espírito finito. Portanto, a pureza da verdade almejada 

pela Lógica não é um atributo de ideias separadas do sensível, e sim o resultado de 

uma purificação, ou seja, um processo que envolve o trabalho deliberado feito pelos 

sujeitos filosofantes a fim de libertar-se da limitação e da concretude sensível da sua 

particularidade.  
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Além dessas consequências indesejáveis, a leitura teológica põe na noção de 

origem uma ênfase não condizente com as intenções de Hegel. Se o absoluto de Hegel 

tem algum significado, não é nem uma essência acabada nem uma gênese natural, e 

sim um processo que alcança a sua consumação somente no resultado, quer dizer, 

como o fim de um processo de autoconhecimento que perpassa diferentes níveis da 

relação do espírito com a natureza. 

Por todas essas razões, a leitura teológica não faz justiça ao espinosismo 

hegeliano (a imanência do absoluto), que é incompatível com a aplicação de um 

modelo demiúrgico de finalidade externa ao sistema do conhecimento especulativo. Se 

concebemos o autoconhecimento como o processo de autoconsumação da realidade, 

sem assumir de antemão algum sujeito ou alguma entidade pessoal como o portador 

ou o designer desse processo, então a filosofia de Hegel resulta ser precisamente a 

crítica da representação cristã de criação.   

 

2. Segunda objeção de apriorismo: a circularidade viciosa entre início e 
fim da Lógica   

                           

A segunda objeção de apriorismo tem um caráter epistêmico, enquanto foca no 

método da Ciência da Lógica. A objeção pode ser assim formulada: apesar de que essa 

obra pretenda produzir o seu resultado por meio de uma rigorosa derivação, ela 

tacitamente pressupõe tal resultado desde o início. O fim é o a priori oculto do início, 

a partir do qual o fim devia ser provado. Por essa razão, a Lógica está acometida por 

um círculo vicioso de fundamentação. 

A este respeito, as críticas de Schelling (Münchener Vorlesungen, 1827) e de 

Feuerbach (Zur Kritik der hegeschen Philosophie, 1839) são exemplares. Segundo 

Feuerbach, no início com o ser puro “o não-saber da ideia sobre si é, do ponto de vista 

da ideia, um não-saber irônico” (FEUERBACH, 2005, p. 61), porque: “O que Hegel faz 

preceder como graus e membros da mediação já os pensara como determinados pela 

ideia absoluta. Hegel não saiu de si, não esqueceu a ideia absoluta, e é já na 

pressuposição dela que pensa o oposto a partir do qual ela se deve produzir” 

(FEUERBACH, 2005, p. 60). 

O motor da Lógica é a ideia absoluta, pois somente pressupondo o ponto de 

chegada o filósofo pode pensar, por meio da negação, o início, isto é, o contrário a 

partir do qual o fim deve ser gerado. O método lógico estaria assim exposto à crítica 
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que Hegel mesmo tinha levantado contra a demonstração matemática, ou seja, a 

exterioridade do sujeito do conhecimento em relação aos conteúdos de sua atividade. 

Feuerbach formula essa crítica nos termos de uma “contradição entre verdade e 

cientificidade, entre essencialidade e formalidade, entre pensar e escrever” 

(FEUERBACH, 2005, p. 60). 

Antes de Feuerbach, uma crítica semelhante já foi levantada por Schelling em 

suas Lições de Munique sobre a filosofia moderna. O método da Lógica não é 

impulsionado pela imanência do pensar aos seus produtos; o que realmente 

impulsiona o pensar é o desejo do pensador de chegar ao seu objetivo, que é captar o 

mundo efetivo. Schelling explica não se trata de “um prosseguimento arbitrário, mas 

necessário; o guia tácito desse prosseguimento, no entanto, é sempre o terminus ad 

quem, o mundo efetivo, ao qual a ciência deve por fim chegar” (SCHELLING, 1991, p. 

159). 

Tanto Feuerbach como Schelling levantam críticas radicais, enquanto ambos 

sugerem que a ocupação do pensar puro está destinada ao fracasso desde o início, 

porque o pensar é sempre a propriedade de um pensador efetivo, de modo que o ser 

puro é sempre uma abstração irreal ou fictícia.    

Uma resposta adequada a esse tipo de objeção precisaria caracterizar o conceito 

metódico de Voraussetzungslosigkeit da filosofia (ORSINI, 2017a), a partir do 

questionamento dos conceitos de início e de fim da ciência como meras pressuposições 

incontornáveis. Para neutralizar a objeção de circularidade viciosa, limitar-me-ei a 

destacar dois pontos: (i) a noção de ‘pressuposição’ precisa de uma caracterização 

rigorosa; (ii) a força demonstrativa da Lógica não repousa num modelo hipotético-

dedutivo de conhecimento científico, mas antes na adequação progressiva do pensar a 

si mesmo, processo esse que revoga a aparência de uma série unilinear de 

pensamentos. 

Quanto ao primeiro ponto, precisamos distinguir entre pressuposições 

genéticas e pressuposições validativas. As primeiras designam as pressuposições para 

o conhecimento da verdade por parte do sujeito finito e formam o assim chamado 

contexto da descoberta. As segundas são as pressuposições para a verdade ou validade 

de uma pretensão de verdade e pertencem ao contexto da justificação. Essa distinção 

encontra-se em Aristóteles e Hegel, que distinguem entre aquilo que é primeiro em si 

e para si e aquilo que é o primeiro a ser conhecido na formação do indivíduo. O fato de 
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que a Lógica tem pressuposições genéticas na história e na formação dos indivíduos 

que a escrevem e a leem, incluindo pressuposições pragmáticas (a capacidade de usar 

a linguagem natural) e semânticas (o uso das palavras nos juízos como unidades 

mínimas de entendimento discursivo) não implica que essas pressuposições 

constituem ipso facto pressuposições validativas. Além de criticar o erro empirista de 

tomar uma origem fatual por uma origem lógica, Hegel reivindica uma posição radical: 

nenhuma pressuposição (incluindo as pressuposições racionais ou validativas) tem 

verdade, ou seja, pode ser justificada racionalmente, na medida em que permanece 

apenas uma pressuposição. A forma de uma pressuposição não é adequada ao seu 

conteúdo racional. A razão pela qual nenhuma pressuposição validativa (não importa 

se colocada no início ou no fim da ciência) pode persistir como tal é o desafio do 

ceticismo, especialmente na forma do assim chamado Trilema de Agripa, segundo o 

qual nenhum demonstração científica pode ter sucesso, porque está confrontada com 

uma de três saídas possíveis: regresso infinito, círculo vicioso ou parada arbitrária do 

procedimento de demonstração em algum fato assumido como autoevidente. A 

discussão de como Hegel neutraliza esse trilema ao indicar uma quarta saída conduz 

ao segundo ponto. 

A ideia de um método autoconstrutivo é precisamente a razão pela qual a 

relação entre o início e o fim da Lógica não constituem um círculo vicioso, e sim um 

círculo virtuoso. O método da Lógica não é uma mera sequência de pensamentos 

objetivos, porque a sequência está dobrada num ciclo (Kreislauf) de pensamentos, no 

sentido de que o pensar puro precisa ser o desdobramento de si mesmo e nada mais. 

Esse desdobramento é uma progressão que organiza a si mesma – nessa autorrelacão 

consiste o absoluto da Lógica – começando com a determinação mais pobre de 

conteúdo (absoluto no sentido abstrato) e avançando para a determinação mais rica 

(absoluto no sentido concreto), a qual permite explicar por que foi necessário começar 

com a abstração. Se o absoluto já estivesse pleno no início, então ele seria o objeto de 

um início dogmático (uma tese sobre o absoluto), contra o qual outra premissa poderia 

ser imediatamente contraposta. Mas, se o absoluto tem de demonstrar-se como 

absoluto, então ele precisa ser o resultado de si mesmo, e esse resultado é a 

apresentação da reconstrução (por parte do sujeito filosofante) de todos os seus 

momentos necessários. A progressão do abstrato ao concreto é um processo de 

explanação da conexão sistemática dos conceitos (as determinações do pensar puro) 



 

 

 
 

Federico Orsini | 83 

 

em termos da reflexividade de uma forma absoluta (o princípio lógico, o pensar puro 

enquanto compreender) que desdobra a si mesma em suas diferenças (categorias, 

determinações reflexivas, conceitos determinados).   

A visão sistemática da Lógica é inseparável da compreensão do sistema da 

filosofia, cuja formulação na teoria dos três silogismos finais da Enciclopédia tem de 

ser levada a sério (ORSINI, 2017b). O coração dessa teoria é que lógica, natureza e 

espírito somente existem como sistema, de modo que não existe uma relação de 

prioridade de um elemento ou aspecto sobre os outros dois. Os três elementos são 

momentos, não partes da filosofia, e eles formam um ciclo que se medeia consigo, isto 

é, um silogismo em que unicamente a relação recíproca lhes confere o significado que 

eles têm. 

Essa visão sistemática não pode deixar de ter implicações sobre nossa 

compreensão da Lógica. Uma vez que a ideia pode conhecer-se como sujeito último de 

todo saber somente enquanto espírito absoluto, a Lógica não pode de modo algum ser 

o núcleo exclusivo e independente da filosofia. Isso não quer dizer que a Lógica possa 

ser considerada a partir de perspectivas arbitrárias ou como uma escada que pode ser 

jogada fora depois do uso. A Lógica constitui a ciência do pensar objetivo em sua 

pureza, e suas precisas articulações internas e externas estabelecem sua necessidade 

racional. Porém, existe uma diferença relevante entre considerarmos a ideia absoluta 

como a forma suprema do pensar puro ou como o saber que o espírito tem da sua 

própria liberdade enquanto permanecer junto de si no seu outro.  

Olhando para a articulação interna da Lógica como ciência primeira, fica claro 

que a assim chamada teleologia do conceito é longe de ser uma progressão linear do 

início ao fim ou um círculo vicioso à la Schelling, pois essa falácia somente pode existir 

se início e fim fossem dois entes que Hegel se esforçasse de imaginar como separados, 

para, depois, fazer de um o fundamento do outro ou vice-versa. Mas em nenhum 

momento a Lógica autoriza esse tipo de suposição. Para confirmar isso, é suficiente ler 

o modo em que a seção introdutória da Doutrina do Ser (Com o que precisa ser feito 

o início da ciência?) e o capítulo conclusivo sobre a ideia absoluta desmontam 

qualquer tentativa de hipostasiar ou tornar unilinear a diferença entre produção e 

produto, entre processo e fim, entre início e conclusão da ciência. 

Decerto, Hegel usa a noção de Grundlage (base), mas o faz de modo tipicamente 

dialético, no sentido de que a Grundlage não tem um significado unívoco, mas designa 
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uma unidade dinâmica de determinações contrapostas. Em outras palavras, a assim 

chamada ‘base’ do movimento lógico experimenta um deslocamento de sua posição 

(do ser para a ideia absoluta) de acordo com a consideração do curso da ciência como 

derivação (Ableitung) ou como desenvolvimento (Entwicklung). Enquanto as noções 

de ‘base’ ou ‘derivação’ parecem ainda guardar uma remissão à lógica de 

fundamentação de um procedimento hipotético-dedutivo, a noção de 

‘desenvolvimento’ indica de modo mais apropriado o método da Lógica hegeliana, 

porque expressa a finalidade interna do pensar conceitual como autoprodução e 

particularização de si mesmo. 

Segundo a ordem da derivação, o início da ciência lógica (o ser puro) é a base e 

o último é o derivado, ao passo que, segundo a ordem do desenvolvimento, o fim da 

ciência (a ideia absoluta) é a base e o primeiro é um derivado. A ambição hegeliana é 

pensar a derivação e o desenvolvimento como determinações inseparáveis do método 

lógico, na medida em que ambas destacam a necessidade das diferenças e a liberdade 

do todo, respectivamente. Mas derivação e desenvolvimento não são apenas 

complementares, pois o desenvolvimento é o verdadeiro significado da derivação, ou 

seja, o que faz com que a linha do avançamento científico se feche num ciclo que 

sustenta a si mesmo. A derivação obtém uma figura científica na medida em que é um 

movimento do em-si ao para-si, isto é, a explicitação de tudo o que está implícito no 

ser puro. Quando chegamos na Lógica Subjetiva ou Doutrina do Conceito, o conceito 

se demonstra a base do movimento, pois o conceito é o ser que finalmente 

compreendeu a si mesmo. Se a ciência é o desenvolvimento do conceito, o que importa 

não é a distância entre o início e o fim, ou se o primeiro seria uma pressuposição do 

segundo ou vice-versa, mas sim que o todo da ciência seja um ciclo, que reduz todas as 

pressuposições a momentos ou estágios de um movimento sem suportes ou 

pressuposições externas. De fato, as determinações do pensamento são pressuposições 

somente quando são fixadas e isoladas do contexto abrangente de sua explanação. 

No automovimento descrito pela Lógica, o primeiro precisa tornar-se último e 

vice-versa. Em outras palavras, o primeiro e o último são o mesmo, e o 

desenvolvimento é interno ao mesmo sujeito (isto é, o conceito), embora falar do 

‘mesmo’ não autorize a desconhecer o fato relevante de que o primeiro é o conceito 

abstrato e imediato (em si), enquanto o último é o conceito concreto (para si), pois 

resultado da explicitação do primeiro. Assim emerge a apropriação hegeliana da ideia 
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aristotélica da energeia dentro da Lógica (FERRARIN, 2016, pp. 97-98). O conceito é 

energeia consumada porque nele o movimento e seu fim coincidem. O primeiro é o 

resultado em potência, e o resultado é a explicitação em ato do início, a verdade da 

imediatidade com o qual é preciso iniciar. O pensamento da circularidade é capaz de 

integrar derivação e desenvolvimento, método analítico e método sintético, porque o 

movimento circular não é nem a simples soma de movimentos opostos nem um 

terceiro movimento acrescentado a eles, mas seu sentido comum, ou melhor, os dois 

movimentos tornando-se visíveis como um único movimento, como totalidade em 

devir. A rigor, o sentido comum da determinação progressiva e da fundamentação 

regressiva das determinações do pensamento não é apenas algo comum, mas o sentido 

sobrepujante ou pervasivo (übergreifend) da subjetividade do pensar enquanto 

desenvolvimento de si mesmo. Toda a Lógica, portanto, se configura, no seu fim, como 

o único desenvolvimento do Begreifen, ou seja, como automovimento do conceito até 

tornar-se ideia.5   

Resumindo, o argumento em resposta à segunda objeção de apriorismo consiste 

em apontar a inadequação da identificação entre espírito e um modelo de finalidade 

externa, identificação que constitui a pressuposição explícita da objeção, bem como o 

erro de confundir a inter-relação silogística dos três momentos da filosofia com uma 

construção em que vige a relação dual de prioridade entre um termo fundador e um 

termo fundado. A confusão entre as noções de fundação e de desenvolvimento se 

reflete na leitura equivocada da relação entre início e fim da ciência. No entanto, o 

procedimento metódico da Lógica não é uma finalidade interna comparável com 

aquela dos organismos da natureza, pois ela precisa remeter ao trabalho de 

conscientização, isto é, à atividade construtiva (deliberada) do espírito finito que 

liberta os conceitos de sua concretude sensível. Mas a atividade do espírito finito, 

mesmo sendo uma pressuposição genética da Lógica, não se torna necessariamente, 

com isso, uma pressuposição da verdade dessa mesma, ou, em geral, uma 

pressuposição insuperável da Lógica. Ao contrário, a própria atividade filosófica 

modifica o próprio espírito finito, no sentido de que, graças ao filosofar, o sujeito 

filosofante – quem escreve e quem lê a Ciência da Lógica – descobre sua infinitude, 

ou seja, conhece a si mesmo como uma forma concreta particular do espírito absoluto 

                                                     
5 Para uma leitura desenvolvimental da Lógica como lógica una do conceito, ver: (GIUSPOLI, 2000), 
(KERVÉGAN, 2012).   
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enquanto sujeito de toda manifestação finita. 

 

3. Terceira objeção de apriorismo: a autossuficiência do pensar puro  

 

A terceira objeção de apriorismo se dirige contra a suposta incoerência de uma 

imagem da Lógica segundo a qual, primeiro, Hegel abstrairia completamente da 

realidade empírica, e depois empreenderia uma dedução a priori de todos os 

conteúdos da experiência.6   

Como na primeira objeção, o problema central é novamente a relação entre 

conceitualidade lógica e realidade, e a medida em que a ‘existência’ pode ser um 

problema lógico. As indicações que encontramos nos textos de Hegel podem parecer 

ambíguas. Por um lado, o primeiro Prefácio da Ciência da Lógica afirma que a ciência 

é objetiva enquanto é um desenvolvimento imanente de um elemento lógico, 

desenvolvimento que Hegel descreve como “a alma imanente do próprio conteúdo” e 

como um “caminho que constrói a si mesmo” (HEGEL, 2016, p. 28). Na Introdução da 

mesma obra, Hegel diz que esse caminho se cumpre “em um percurso irresistível, 

puro, que não traz nada de fora para dentro” (HEGEL, 2016, p. 57). Por outro lado, 

muitas categorias da Lógica (especialmente aquelas da ‘medida’, da ‘objetividade’ e da 

‘vida’) parecem referir-se a um âmbito extra-conceitual da natureza, de modo que a 

realidade empírica entra inadvertidamente no discurso lógico. Como se sabe, 

Trendelenburg foi o primeiro a objetar que a ideia mesma de movimento dialético do 

pensar não seria possível se a realidade material já não estivesse em movimento, por 

trás das costas do conceito, de modo que todo o argumento de Hegel somente pode 

avançar em força da introdução sub-reptícia da matéria empírica. 

No meu ver, essa forma de apriorismo está acometida por duas falhas. A 

primeira consiste em negligenciar o tratamento hegeliano do tópico da introdução à 

Lógica, ora através do caminho de libertação da oposição prévia de sujeito e objeto 

(Fenomenologia do Espírito), ora através da transformação gradual de representações 

                                                     
6 Para apreciar a relevância histórica dessa objeção, remeto ao artigo de Stern sobre o hegelianismo 
britânico (STERN, 1995). O autor mostra que a distinção entre a leitura ‘metafísica’ e a leitura 
‘ontológica’ da Lógica, inaugurada no final dos anos sessenta do século XX por Klaus Hartmann, está 
baseada na ideia de que a lógica-como-metafísica seria uma dedução apriorista de todos os conteúdos 
da experiência a partir da natureza do pensar puro. Ao contrário, uma leitura ontológica consiste em 
considerar a Lógica como uma análise conceitual crítica das categorias que são usadas no pensar sobre 
a realidade. Contra a visão dominante, Stern argumenta que os hegelianos britânicos foram os primeiros 
a desenvolver a assim chamada visão ‘não-metafísica’ da Lógica de Hegel.   
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em conceitos na Introdução da Enciclopédia, seguida por um exame da lógica da 

posições principais da história da filosofia moderna (Conceito Preliminar da 

Enciclopédia). Diferentemente da visão de Kant, a abstração que Hegel considera 

relevante na sua Lógica não deve ser entendida como um dos procedimentos para 

adquirir conceitos empíricos através da seleção arbitrária desta ou daquela nota 

característica (Merkmal), mas sim como a compreensão das condições de 

inteligibilidade mais universais de qualquer coisa, ou seja, como o “o suprassumir e a 

redução da matéria sensível, enquanto mero aparecimento, ao essencial, o qual se 

manifesta somente dentro do conceito” (HEGEL, 2018, p. 49).7  

A segunda falha é uma compreensão equivocada da tarefa da Lógica, segundo 

a qual essa teria de revogar a sua abstração por meio de uma dedução da existência das 

características universais e específicas do mundo. Para neutralizar esse equívoco, 

Pippin frisou a necessidade da distinção entre questões de existência e questões de 

efetividade (PIPPIN, 2019, pp. 55,62). O conteúdo da Lógica é constituído por 

questões de efetividade, que Pippin considera como equivalente a ‘categorialidade’ ou 

conceitualidade (PIPPIN, 2019, pp. 86-87), com o que o autor norte-americano 

entende o sistema de estruturas de explanação de qualquer coisa em geral. Ao 

contrário, as questões de existência seriam ou questões empíricas que dependem de 

estruturas categoriais ou questões metafísicas que precisam ser dissolvidas por meio 

da crítica de suas pressuposições dogmáticas. Podemos admitir que essa distinção é 

útil para rejeitar a tese de que a absolutidade da Lógica teria algo a compartilhar com 

a caricatura de um espírito cósmico omnisciente. No entanto, precisamos lembrar que 

a ‘existência’ não tem apenas uma significação fatual ou empírica, porque a própria 

existência é uma categoria, cuja especificidade precisa ser investigada na lógica da 

essência. ‘Existência’ (Existenz) e ‘efetividade’ (Wirklichkeit) não são nem separadas 

nem excludentes, mas estão numa relação de ascensão categorial, em virtude da qual 

a efetividade suprassume ou supera a dualidade entre explanans (fundamento) e 

                                                     
7  O papel da abstração na filosofia teórica de Hegel não está limitado à visão das coisas em sua 
conceitualidade imanente. Do ponto de vista da filosofia teórica, ‘abstração’ tem pelo menos três 
significados críticos: (i) o papel do entendimento (Verstand) como primeiro momento do método 
dialético-especulativo, ou seja, dar uma determinidade (clara e distinta) aos pensamentos; (ii)  o método 
indutivo das ciências experimentais, representadas pelas filosofias de Locke e de Newton; (iii) a 
abstração matemática, determinada pelo seu conteúdo categorial limitado (quantidade) e pelo caráter 
mecânico de suas atividades teóricas. Para uma investigação detalhada desses significados e dos 
problemas levantados pela fusão hegeliana de diferentes significados de análise na filosofia moderna, 
remeto a (DI RICCIO, 2018, pp. 50-54, pp. 88-103).  



 
 
 
 
88 | A Autobiografia do Pensamento.  A Ciência da Lógica de Hegel 

explanandum (existência como ser provindo do fundamento) que ainda afeta a 

imediatidade da existência.  

Para articular a relação da Lógica com a realidade, não é suficiente distinguir 

entre existência e efetividade, mas é necessária uma articulação de quatro níveis de 

compreensão da própria existência. O primeiro nível é a Lógica em-si-mesma, ou seja, 

um nível onde a experiência entra em cena apenas para ilustrar ou exemplificar as 

categorias (tal como a transformação da água em vapor exemplifica a estrutura 

categorial da linha nodal da medida). Exemplos tomados do mundo das 

representações cotidianas comparecem na Lógica – normalmente, nas Observações – 

com a finalidade de visualizar as formas de pensamento, não para comprovar seu 

conteúdo lógico. O segundo nível é a relação da Lógica com a Realphilosophie (a 

Filosofia da Natureza e do Espírito). Nesse caso, gostaria de tomar como orientação 

aquilo que Houlgate diz sobre o método da Filosofia da Natureza: “a estrutura 

sistemática da Filosofia da Natureza não é gerada meramente pela fusão da lógica pura 

e da contingência natural, mas pela lógica a priori distintiva que é imanente à própria 

natureza” (HOULGATE, 2002, p. 109, tradução minha). Algo análogo pode ser dito da 

Filosofia do Espírito, com a diferença de que a lógica do espírito (assim como aquela 

da natureza) pode ser explicitada pelo próprio espírito e unicamente pelo espírito, não 

pela própria natureza. 

O argumento de Houlgate para afirmar uma lógica específica da natureza que 

ultrapassa a lógica pura se baseia numa interpretação da assim chamada passagem da 

lógica para a natureza. Esse tema é muito controverso 8  e não cabe a esse ensaio 

                                                     
8 Cabe destacar três importantes contribuições recentes a esse debate: (LONGO, 2018); (SIEP, 2018, 
pp. 749-753, pp. 766-779) (PLEVRAKIS, 2019). O ensaio de Longo, ao qual remeto também para uma 
vasta bibliografia, defende a tese de que a ideia absoluta não se decide a sair na exterioridade pelo 
sobrevir inesperado de um novo modo de ser que se lhe contrapõe, mas porque no fim da Lógica vem a 
criar-se um descompasso entre o conteúdo produzido pela Lógica e aquele mesmo elemento lógico 
através do qual o conteúdo foi produzido (LONGO, 2018, p. 122). A respeito do Entschluß e do freies 
Entlassen, Siep argumenta que se trata de “metáforas volitivas” a serem interpretadas de modo 
teleológico: “embora não seja logicamente forçada, não se trata naturalmente de uma resolução do 
arbítrio, tampouco no sentido de uma posição “divina” sem-fundamento. A resolução é racional pelo 
menos no sentido da finalidade [Zweckmäßigkeit]: o fim [Zweck] é unicamente confirmar, no próprio 
final [Ende], a ideia em sua ausência de limites [Grenzenlosigkeit] mediante a natureza e a sua 
compreensão através do espírito” (SIEP, 2018, p. 251, tradução minha). O ensaio de Plevrakis é uma 
interpretação sutil do tema do Entschluß (resolução, decisão) da ideia com o qual se conclui a Lógica. 
Ao criticar as objeções levantadas por Schelling contra o caráter arbitrário da assim-chamada passagem 
da ideia para a natureza, Plevrakis defende uma leitura sistemática da decisão da ideia: a decisão não é 
uma metáfora da decisão do filósofo de abandonar a Lógica, e sim um ato puramente lógico que 
estabelece uma relação de complementação entre duas opções: retornar ao início da Lógica ou progredir 
para a filosofia da natureza (PLEVRAKIS, 2019, p. 129). O estudo desse autor é muito louvável pelo 
esforço de esclarecer uma das articulações mais difíceis do sistema hegeliano. No entanto, julgo que sua 
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examinar os detalhes da reconstrução do autor inglês. No entanto, é oportuno destacar 

dois aspectos: (i) a transição da ideia lógica para a natureza é uma transição lógica e, 

portanto, a priori, porque o ser enquanto ideia se demonstra ser, logicamente, 

natureza; (ii) a transição é dialética, porque o método deve ser capaz como a ideia 

absoluta se transforma de modo imanente (por negação interna) na sua exterioridade 

(a ideia na sua alteridade, ou seja, a ideia enquanto natureza). Essa transformação não 

é algum evento cósmico nem “a autoconsciência do absoluto” decidindo criar a 

natureza (PIPPIN, 2019, p. 91), mas é a autodeterminação do pensar enquanto 

resultado de auto-transcendência da ideia motivada pela metodologia da Lógica. Os 

modos específicos em que as categorias se desenvolvem nos âmbitos da natureza e do 

espírito não são um assunto da Lógica só, mas de sua plenificação ou corporificação 

(embodiment) (PIPPIN, 2019, p. 29), cujas formas são investigadas pelas disciplinas 

específicas da Filosofia Real. Essa especificidade não equivale a alguma descrição 

empírica do que há, mas ainda pertence à consideração filosófica das coisas. 

No meu ver, Pippin está correto em enfatizar que a Filosofia da Natureza e a 

Filosofia do Espírito são “projetos metafísicos” (PIPPIN, 2019, p. 41), mas 

precisamente por isso não vejo por que devemos rejeitar a tese de que esses projetos 

têm uma lógica a priori específica que não coincide com a lógica pura. Ao contrário, 

Pippin argumenta que “a tentativa de deduzir a priori os “aspectos mais universais da 

realidade” ” (PIPPIN, 2019, p. 41, nota 4, tradução minha) é um paradigma de 

metafísica ruim. Todavia, pode-se replicar que essa ‘dedução’, se adequadamente 

entendida, é justamente o que Hegel faz quando “demonstra a priori que certos 

processos naturais se tornam necessários pela lógica distintiva da natureza, mas 

também reconhece que há contingências na natureza que somente a ciência empírica 

pode descobrir” (HOULGATE, 2002, p. 107, tradução minha). O que detém Hegel de 

deduzir a famigerada caneta de Krug é o reconhecimento do papel da contingência. 

Mas isso não implica que tudo na natureza e no espírito é contingente, como se a 

                                                     
abordagem tem dois problemas. Em primeiro lugar, o autor contrapõe polemicamente um 
“automatismo dialético” (PLEVRAKIS, 2019, p. 122) à argumentação analítica que ele defende, sem 
explicar por que a dialética seria um automatismo, nem por que o método dialético deveria ser deixado 
de lado na explicação de um ponto crucial, em que, ao contrário, deveria mostrar toda a sua relevância 
e a sua superioridade sobre a mera análise conceitual. Em segundo lugar, o autor me parece enfatizar o 
significado epistemológico da passagem (a progressão para a filosofia da natureza como condição de 
possibilidade do conhecimento empírico) em detrimento do significado ontológico (a conversão da ideia 
em natureza como novo modo de ser da própria ideia), muito embora ele reconheça que a passagem 
epistemológica é interna ao molde de um monismo estrutural do conceito (PLEVRAKIS, 2019, p. 107). 
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transição da Lógica para a Filosofia Real fosse um salto do a priori para o a posteriori. 

Por ser um conjunto de ciências filosóficas, a Filosofia Real não está imediatamente 

em relação com a realidade fatual, mas requer dois níveis ulteriores de mediação.  

O terceiro nível é atingido pela transição dos conceitos filosóficos para as 

representações ou para os universais abstratos que são o produto das ciências 

experimentais. Na ordem inversa, Hegel escreve o seguinte sobre o estatuto da 

Filosofia da Natureza: “Não somente deve a filosofia ficar em concordância com a 

experiência da natureza, mas o surgir e a formação da ciência filosófica têm a física 

empírica como pressuposto e condição” (HEGEL, 1997, p. 17). Isso implica que Hegel 

distingue entre uma gênese histórica e uma gênese lógica, ou seja, entre a ordem 

temporal de investigação histórica e a ordem lógica de apresentação sistemática das 

determinações da natureza (HOULGATE, 2002, p. 117). 

Finalmente, o quarto nível é o nível da percepção e do encontro empírico com o 

múltiplo da intuição sensível. Este não é um âmbito de fatos brutos, como o empirismo 

queria que fosse, porque até mesmo no nível daquilo que Hegel chama de Empeirie 

vige a distinção entre forma e matéria. O nível da experiência sensorial não é nem 

caótico nem atômico, mas é um nível de implicitude das categorias que se tornam 

explícitas no cultivo do espírito. No entanto, o mínimo que a experiência empírica 

torna explícito é a impotência da natureza, ou seja, a sua incapacidade de ser explanada 

pela pura lógica. No entanto, a impotência da natureza é contrabalanceada pela 

capacidade do espírito de ascender os diferentes níveis de inteligibilidade da natureza, 

que são, simultaneamente, os níveis da relação do espírito com a natureza e da sua 

libertação da mesma. 

Tendo em vista essa ascensão dos graus de inteligibilidade do real, podemos 

finalmente responder à terceira objeção de apriorismo. A relação entre 

Realphilosophie e Lógica mostra que a autarquia da Lógica não é de modo algum uma 

ambição de Hegel, mas uma invenção de seus críticos. É fácil assumir essa invenção 

quando se perde de vista a conexão sistemática entre ideia, natureza e espírito, bem 

como a relação entre filosofia e outras formas do saber. Certamente, não se pode negar 

que a Lógica tenha uma certa Selbständigkeit, isto é, uma pretensão de justificação 

completa, mas essa pretensão vem a ser equivocada quando ignoramos a finalidade 

sistemática da Lógica ou confundimos a autonomia da mesma com a onipotência 

criadora da especulação. O valor da Lógica depende de como conseguimos o conteúdo 
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lógico e de como compreendemos seus níveis distintos de mediação e de imediatidade. 

A noção de Selbständigeit (autossubsistência) é relevante para Hegel, mas pode ser 

dita em muitos sentidos9 e o critério da contextualização sistemática deve ser levado a 

sério se não queremos transformar a autossubsistência validativa do pensar lógico 

num reino Fregeano de pensamentos (MARTIN, 2012, p.  30) ou assumir o a priori 

como um aparelho já acabado e pré-existente ao saber.   

 

Conclusão  

 

Em conclusão, gostaria de frisar os resultados do atravessamento crítico das 

objeções de apriorismo.  

Em primeiro lugar, destaquei que a leitura ontoteológica da Lógica está 

equivocada, porque é uma leitura reificante que distorce a ideia absoluta numa super-

entidade que supostamente pré-existe à realidade e exerce uma ação causal sobre a 

mesma. Mas essas suposições pertencem a uma forma dogmática de metafísica, que a 

Lógica de Hegel se propõe a dissolver.  

Em segundo lugar, mostrei que a objeção de circularidade viciosa está 

assentada numa aplicação ilegítima de um modelo de teleologia externa à progressão 

lógica e negligencia a possibilidade de considerar a relação entre começo e fim da 

Lógica de acordo com uma circularidade virtuosa, informada pelo modelo da energeia 

aristotélica e justificada por meio do método dialético.  

Em terceiro lugar, argumentei que a objeção de autarquia da Lógica, associada 

à suposta pretensão hegeliana de deduzir o real, repousa numa desconsideração da 

produtividade das formas lógicas e na confusão entre três níveis distintos de conteúdo: 

o conteúdo puramente lógico, o conteúdo da Filosofia Real, o conteúdo do juízos 

empíricos.  

                                                     
9 Segundo Giacché (GIACCHÉ,  1990, p. 28-32), Selbständigkeit pode significar três coisas distintas em 
Hegel: (i) um atributo unilateral do absoluto, considerado como uma realidade estática por trás ou além 
do finito; (ii) a particularidade e a separação de qualquer objeto singular em relação à totalidade do seu 
contexto; (iii) a subjetividade como o poder de autodeterminação capaz de cumprir a compenetração 
entre singularidade e universalidade. Esse relato, que resulta focado exclusivamente numa 
interpretação da Lógica Subjetiva, precisa ser complementado dizendo que Selbständigkeit ganha 
outros significados específicos ao longo de todos os três livros da Ciência da Lógica, especialmente na 
Doutrina da Essência, onde o tema da autossubsistência no sentido de autossuficiência se torna 
proeminente e culmina na refutação da categoria reflexiva de substância. Em termos ainda mais amplos, 
a noção de Selbständigkeit não designa apenas um problema puramente lógico, mas tem a ver com o 
projeto da autofundamentacão da razão na filosofia moderna.     
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O elemento lógico (das Logische) e a Lógica (die Logik) não são a mesma coisa 

(ORSINI, 2017b), porque o primeiro se relaciona à segunda como o conteúdo à forma 

da ciência. O elemento lógico, enquanto inteligibilidade de toda efetividade possível, é 

o conteúdo da Lógica e também da sua concretização na Realphilosophie (aqui o lógico 

adquire corpo e se torna o lógico-real), de modo que o discurso sobre o lógico assume 

diferentes significados de acordo com o contexto de explanação. Isso implica que “por 

mais que a Lógica seja central para qualquer outra coisa que Hegel quer dizer, ela 

ainda é um quadro restrito e limitado da autodeterminação do pensamento” (PIPPIN, 

2019, p.  28). Portanto, a imagem de uma lógica autárquica que é totalmente 

independente do mundo humano (o espírito finito) envolve uma forma de realismo 

metafísico que é tão distante de Hegel como a tese oposta de que o pensar é meramente 

um produto de mentes finitas como a nossa (idealismo subjetivo).  
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Resumo 

O ser pensado em sua totalidade é aquela realidade a mais abrangente, mediante a qual 

nada pode estar fora. É, por isso, a realidade mais rica; e, nesta riqueza, se presta como 

ponto de partida da ciência. Além de ser a realidade mais rica é também a realidade 

mais pobre, por ser a nada determinado. Nesta imediatidade se apresenta como 

poderoso antídoto contra os sistemas totalitários e deterministas. Pensado como 

totalidade e indeterminidade, o ser se mostra como a realidade intermediária entre a 

potência e o ato, e é, por isso, uma atividade que não se atualiza, enérgheia. O fazer-se 

do ser seiende (ente) como totalidade indeterminada é a fonte de onde nasce a ciência. 

Palavras-Chave: Ser, Ciência, Totalidade, Indeterminidade, Enérgheia 

 

Abstract 

Being, thought as a whole, is the most comprehensive reality, of which nothing can be 

outside. It is, therefore, the richest reality; as such, it may be understood as the 

starting-point of science. But besides being the richest reality, it is also the poorest, 

insofar as it is determined as nothing. In this immediacy, being shows itself as a 

powerful antidote against totalitarian and deterministic systems. By its totality and 

indeterminacy, being shows itself as the intermediate reality between potency and act. 

Therefore, it is an activity that is not actualized, enérgheia. The making up of being 

Seiende as indetermined totality is the source from which the science comes. 

Keywords: Being, Science, Totality, Undetermined, Enérgheia 
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Introdução 

 

O ser pensado em sua totalidade é aquela realidade a mais abrangente, 

mediante a qual nada pode estar fora. É, por isso, a realidade mais rica; e, nesta 

riqueza, se presta como ponto de partida da ciência. Além de ser a realidade mais rica 

é também a realidade mais pobre, por ser a nada determinado. Nesta imediatidade se 

apresenta como poderoso antídoto contra os sistemas totalitários e deterministas. 

Logo, um ser pensado como totalidade e indeterminidade se mostra como aquela 

realidade intermediária entre a potência e o ato, é, por isso, uma atividade que não se 

atualiza, enérgheia, está em constante movimento. O fazer-se do ser seiende como 

totalidade indeterminada é a fonte de onde nasce a ciência. A enérgheia, por isso, é o 

movimento, a potência, o que permite com que a ciência tenha, já desde o seu 

princípio, a flexibilidade. 

Apresentamos nossa reflexão em torno da realidade genealógica do Ser, a partir 

da primeira seção da Ciência da Lógica referente à Doutrina do Ser. Mediante um 

itinerário que inicia apresentando sua dimensão de totalidade, ou seja, de ser o todo 

da realidade que se toma em sua riqueza e infinitude. Seguiremos apresentando, 

paralelamente a essa totalidade e riqueza, a sua dimensão de indeterminidade e 

pobreza, de não ser determinado a nada, aberto à infinidade de mudanças e 

metarmofoses. Este não ser determinado a nada sugere uma vinculação à terceira 

observação que Hegel apresenta no primeiro capítulo da Doutrina do Conceito, à 

saber, que o ser, ao se refletir como singularidade, como Conceito, se faz como 

diferença, como absoluta negatividade. A reflexividade, própria do Conceito, não 

permite que o Ser, agora como ser outro, se enrijeça em determinismos totalitários. 

Mas que se reconhece como ser outro de si mesmo, portanto idêntico e ao mesmo 

tempo diferenciado em momentos que compõem uma universalidade. Finalmente, 

matizamos a realidade do ser mediante uma caracterização capaz de responder ao 

princípio, seja da ciência seja da ética, que é a mudança, isto é, o movimento, como 

realidade intermediária entre a potência e o ato, a enérgheia e como força da absoluta 

negação em que os momentos da universalidade, da particularidade e da singularidade 

constituem um todo em relação, como o ser posto idêntico ao ser em si e para si em 

que cada momento é o conceito inteiro e determinado, sem quebras ou fissuras.  
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Diante destas pistas de reflexão a respeito da indeterminidade do Ser que é base 

para o desmantelamento de totalitarismos, perguntamos: em que medida o Ser da 

lógica de Hegel, em sua imediatidade e indeterminidade, tomado enquanto enérgheia, 

serve de base para o início da ciência, em romper os determinismos e totalitarismos? 

De que modo este rompimento de determinismos se reflete na absoluta negatividade 

que se depreende da Doutrina do Conceito? 

 

1. A totalidade, a riqueza do ser 

 

Pensar a riqueza de uma realidade é tomá-la como realidade capaz de, por seu 

intermédio, se pensar o todo. Imergir na totalidade equivale a mergulhar em uma 

realidade na qual não há espaço para divisões e segmentações. No todo a parte perde 

a sua força e razão se ser. E é justamente deste todo pensado em sua riqueza e 

infinitude, o saber puro, que tem lugar o ser como início da lógica. “A lógica é a ciência 

pura, isto é, o saber puro em toda a sua extensão de seu desenvolvimento” (HEGEL, 

2016, p. 71). É, por isso, um início que se vive sem divisões e partes isoladas. Mas, essa 

mesma parte é já pensada como totalidade. 

O todo cabe no ser, ou seja, contém seu sentido no ser. Por isso, o conceito de 

ser só ganha em consistência e razão na medida em que nada se compreende fora do 

ser. Isso, é claro não impede de que o conceito de ser não vá se tornando mais rico em 

termos de determinações, ou seja, se esclarece, clarifica, se diz de si mesmo, 

desdobrando-se desta riqueza que concentra em si mesmo enquanto totalidade. É 

assim um ser que é, e, ao mesmo tempo, está sendo seiende. O ser enquanto está sendo 

se caracteriza como determinação dialética, ou seja, uma passagem, um ser de outra 

forma. A cada forma pela qual se passa mais determinado se torna. Porém, para sermos 

capazes de falar sobre determinação de ser só é possível na medida em que se tematize 

em sua imediatidade e sem diferenças, “[...] esse sem diferença deixa ele mesmo de ser 

saber; apenas está presente a imediatidade simples” (HEGEL, 2016, p. 71). Quanto 

mais imediato for, mais despido de atributos que escondem sua realidade genealógica 

o será, e, por conseguinte, será capaz de explicitar-se em sua riqueza de ser. 

Todo início é início desde a totalidade do ser pensado em si mesmo. Esta 

totalidade imediata, mediante a qual não se pode prescindir sob o risco de operar toda 

sorte de determinações indevidas e apressadas, é o princípio, a chave, a fonte para o 
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desdobramento de toda sorte de riquezas manifestas pelo desdobramento dialético. 

Um desdobramento que se apresenta, por um lado, como um “por se a fora”, ou seja, 

uma determinação progressiva e gradual, em que se vai expressando a riqueza que 

outrora estava oculta ao interior do ser e, por outro, um “por ser a dentro de si”, ou 

seja, uma reflexividade e reconhecimento da riqueza que é o ser. Neste vai e vem 

dialético o ser vai mostrando sua riqueza, sempre como passagem, ou seja, 

desdobramento e explicitação do ser como totalidade. 

Se o todo já não estivera desde o início impresso no ser, este jamais seria capaz 

de explicitar a realidade. Assim, dado que a realidade é o todo, e este se faz presente 

desde o princípio, temos com isto a possibilidade de refletir sobre a mesma como 

conjunto universal. Uma sadia explicitação do ser se dá desde a sua totalidade. Como 

totalidade que é riqueza, plenitude e passagem. O início da ciência é o absoluto 

indeterminado “[...] – o que do eterno ou do absoluto é aí no início da ciência, isso não 

pode ser outra coisa senão a determinação primeira, imediata e simples” (HEGEL, 

2016, p. 80). 

Toda referência ao ser traz também a sua diferença, ou seja, falar de totalidade 

é incluir tudo o que nele faz parte, a igualdade e a diferença. Assim, quando falamos 

em totalidade falamos da imensa gama de diferenças que podem estar contidas no ser. 

E é justamente pela imensa diversidade presente junto ao conceito de ser que estamos 

aptos a falar de totalidade. Esta imensa diversidade de determinações, tanto as 

determinações do ser como as determinações lógicas em geral compõem a totalidade,2 

uma totalidade que compreende a determinidade do infinito e seus limites. 

Portanto, os limites presentes na concepção de infinito, que é uma forma de 

pensamento entendido como opinião, o gérmen, a origem da ciência; já que toda 

ciência tem seu início como forma de opinião. Assim tanto o predicado como o sujeito 

em uma fórmula proposicional são limitados, supérfluos, de modo que toda esta gama 

diversa de determinidades fazem parte daquilo que chamamos totalidade do ser que é 

o que qualifica a sua riqueza. Por parodoxal que pareça, esta mesma riqueza que é o 

todo inclui também o indeterminado, ou seja, a sua pobreza. Em que medida a 

indeterminação do ser pode contribuir para que a sua lógica se manifeste? 

 

                                                     
2 Jean Hyppolite recorda que a vida compõe uma totalidade entre as dimensões de finito e infinito (Cf. 
HYPPOLITE, 1983, p. 44). 
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2. A indeterminidade, a pobreza do ser 

 

 Assim como tínhamos apresentado na seção anterior, que a totalidade consiste 

na riqueza do ser, ou seja, que nada escapa a realidade do ser, tudo está nele incluído 

como plenitude e que é necessário para que este mesmo ser possa se desdobrar 

dialeticamente; também da mesma forma se faz necessária a sua indeterminidade, que 

é a sua pobreza, ou seja, quando menos determinado for o ser tanto mais facilmente 

este poderá desdobrar-se dialeticamente. A pobreza do ser se expressa pela ausência 

de determinações, por isso o Ser é “Ser, puro ser, – sem nenhuma determinação 

ulterior. Em sua imediatidade indeterminada, ele é igual apenas a si mesmo e também 

não desigual frente a outro; não tem diversidade alguma dentro de si nem fora de si” 

(HEGEL, 2016, p. 85). Assim, para a abertura de uma realidade depende a sua 

capacidade de indeterminar-se frente a realidade das leis, dos dogmas e 

mandamentos. 

 Por mais paradoxal que pareça, a pobreza, entendida enquanto 

indeterminidade do ser, é responsável, em grande parte, por sua riqueza, pois é na 

medida em que o ser tem a capacidade de não se cristalizar que poderá perfazer a 

imensa jornada em direção ao seu desdobramento dialético. O ser não é “[...] fixado 

em sua pureza. Ele é a indeterminidade e o vazio puros” (HEGEL, 2016, p. 85). Esta 

sua pobreza é causa de sua riqueza, enquanto um vazio com capacidade de ser 

preenchido durante o seu desdobrar dialético. Como a indeterminidade, o ser é um 

imediato, indeterminado. Um modo de ser que está para além de todo objetivo 

determinado, e de toda a espécie de pressupostos, servindo como fundamento da 

ciência, um fundamento de possibilidades. Esse ser imediato, para atingir esse modo 

diferente de ser, passa por uma negação daquilo que não lhe corresponde como 

autêntico e original. Essa negação consiste em, por um lado, esvaziar, desdogmatizar 

e desideologizar e, por outro, por em potência de preencher, dar sentido. 

Eis, portanto, o sentido de que o ser mantenha a sua dimensão de 

indeterminidade, o ser o começo da ciência, o absoluto não pressuposto, sem 

fundamento e sem mediação: é o fundamento da ciência. O começo é lógico, o puro 

pensar. Este começo, como pura imediação só é possível a partir da crítica aos 

pressupostos, pois se lidamos com pressupostos, caímos inevitavelmente num 

dualismo: entre o pressuposto e o que mediante este se deriva. Nesta altura de nossa 
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pesquisa, em que nos debatemos com a problemática dos pressupostos frente a 

questão da imediatidade do ser, consideramos importante trazer aspectos da leitura 

que Hegel faz já em seus escritos de juventude. Os pilares desta luta contra o dualismo 

estão no Espírito do Cristianismo e seu Destino, em que se expressa em duas 

dimensões principais: uma leitura arbitrária e irrefletida da lei judaica, considerada 

pelo filósofo como algo estranho, ou seja, como Hegel irá tratar no período maduro de 

suas obras, incapaz de retornar sobre si como espírito auto-refletido.  

Um modo de ser que está para além de todo objetivo determinado, e de toda a 

espécie de pressupostos, servindo como fundamento da ciência, um fundamento de 

possibilidades, portanto como Leistungsfähigkeit (potencilidade). Que como lembra 

Walter Kaufmann,3 não pode se erigir como premissa inquestionável, já que desta não 

se deduz um sistema e deste último tampouco a verdade de suas premissas. Também 

se expressa como o movimento do ser sem objetivo, senão a maximização da vida, 

dentro do mundo das forças, a nada determinado. “O ser, o imediato indeterminado, 

é, de fato, nada e nem mais e nem menos do que nada” (HEGEL, 2016, p. 85). Esse ser 

imediato, para atingir esse modo diferente de ser, passa por uma negação daquilo que 

não lhe corresponde como autêntico e original. Aquele ser puro, imediato e potencial 

se exterioriza em sua negação, como um outro dele mesmo, abrindo-se à Vielfältigkeit 

(diversidade). É o momento da distância, da crítica, do por-se em marcha frente ao 

estranho, ao decadente, ao baixo e indefeso. É o momento do esvaziar-se, dos 

pressupostos que toda uma gama de leis e mandamentos pode condicionar. Diante 

disso, porém, como se empreende essa luta? Como se mostra esse ser imediato que se 

exterioriza? Como se resolve o encontro entre o ser que se mostra como totalidade e 

riqueza e o ser como indeterminidade e pobreza?  

 

3. O movimento, o ser como enérgheia e o conceito como ser refletido 

 

 Pela trajetória realizada em torno a questão relativa tanto a totalidade do ser 

como a questão de sua indeterminidade, pudemos verificar que o ser tanto em sua 

riqueza como em sua pobreza, é ao mesmo tempo o todo e o nada. Como todo e nada 

o ser é a realidade mais abrangente e, ao mesmo tempo, mais indeterminada, e assim 

sendo pode corresponder melhor a condição de ser o princípio da ciência. Pois a ciência 

                                                     
3 Cf. KAUFMANN, 1965, p. 79. 
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tem como critério em seu estatuto de ciência o de ser mutável e falseável. Ela está entre 

o ser e o nada, e, por essa razão, o movimento melhor caracterizaria o seu assim 

chamado pressuposto. 

Esse pressuposto necessita ser a nada pressuposto, ou seja, um pressuposto a 

nada pressuposto, um estágio intermediário entre a potência e o ato que a nosso ver, 

se aproximaria da enérgheia de Aristóteles. Este último, por sua vez, pela ἐνέργεια faz 

depender o conhecimento pendente quanto à natureza da contradição. A força, 

segundo ele, possui duas disposições: a da δύναμις, (potência); e a da ἐνέργεια, (ato 

enquanto se realiza, força). Esta dimensão de atividade do ser reflete o ser que, ao 

mesmo tempo, é e está sendo, seiende. A ἐνέργεια é a realidade que se expressa como 

atividade, como força que está dentro da potência que nunca se atualiza e que, com seu 

elemento teleológico, faz com que essa se efetive: o caminho do qual um agente se 

utiliza para construir a sua subjetividade. O telos da enérgheia, portanto, é o 

movimento, a sua potencialidade, o seu constante renovar-se, para além do efetivar-se 

como ato. Para tanto, ele deve colocar seu pensamento em ação vínculando-o às 

paixões, de modo que “[...] a realidade não é mais oposição a apresentar, ou seja, em 

uma ação de expressá-la” (HEGEL, 1969/1, p. 318), mas, como pensa Aristóteles, “[…] 

uma unidade, e o potencial e o atual são algo como um: […] não há outra causa a não 

ser alguma coisa que causou o movimento de potência em atualidade”.4 Mais adiante, 

Aristóteles diz que “potência e atualidade se estendem para além de casos que 

envolvem uma referência ao movimento”;5 culminam, por isso, na enérgheia. Esta é 

comparada com δύναμις (potência)6 e ἕξις (condição ativa, estado),7 e às vezes com 

κίνησις (movimento ou certa mudança) 8 ; indica Hegel em seu Espírito do 

Cristianismo9 e seu Destino,10 que algo está atuando, que “[...] está aqui [mas] ao 

                                                     
4 Cf. ARISTÓTELES 1941, p. 820 (Metafísica, 1045b). 
5 ARISTÓTELES 1941, p. 820 (Metafísica, 1046a).  
6 ARISTÓTELES 1941, p. 765 (Metafísica, 1019a).  
7 ARISTÓTELES 1941, p. 944 (Ética a Nicômaco, 1098b). 
8 ARISTÓTELES 1941, p. 812 (Metafísica, 1047a). 
9 Como lembra Reinier Franciscus Beerling, Hegel se coloca distante da moral cristã, vista como uma 
ficção a julgar o mundo (Cf. BEERLING, 1961, p. 240). Conforme Frederik Beiser, O Espírito do 
Cristianismo e seu Destino “[...] é fundamentalmente o trabalho de um místico religioso, de um 
racionalista arrependido, recentemente convertido aos mais elevados domínios da experiência 
religiosa” (Cf. BEISER, 2005, p. 132). Georg Lukács recorda os esforços de Hegel em superar a 
positividade da religião cristã. (Cf. LUKÁCS, 1973, p. 291). 
10 Esta obra, que antecede o sistema hegeliano, constitui na visão de Wilham Dilthey a obra mais bela 
de Hegel. No entanto, não se tem certeza se Hegel a concebeu como um todo acabado ou por fragmentos 
separados, por essa mesma razão muitos resistem em concebê-la enquanto obra, mas apenas enquanto 
fragmento. De acordo com as pesquisas atuais, a obra faz parte do período anímico de Hegel, referente 
aos anos de 1797 a 1800 quando de sua estada em Frankfurt (Cf. BECKENKAMP, 2009). Além desta 
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mesmo tempo, na ação em si, um infinito com a atividade infinita” (HEGEL, 1969/1, 

p. 413). Hegel apresenta a enérgheia como Wirklichkeit, atividade, aplicada a tudo o 

que muda, portanto não uma realidade finalizada, mas em processo incessante de 

construção da subjetividade que põe em ação os pensamentos, vinculando-os com as 

paixões e os impulsos, uma realidade atuante que tem como finalidade nem desejos 

nem recusas senão apenas a conclusão do ciclo entelécheia, pela conexão entre o 

princípio e o fim, num círculo que constitui uma vida ética. A vida ética, em sua 

essência trágica universal,11 está presente na vida singular dos indivíduos. Por isso, 

como lembra Bernard Bourgeois, nada escapa à dimensão trágica. 12  No entanto, 

conforme Diogo Ferrer, Hegel sente a necessidade de que seu pensamento seja 

sistemático de modo a transparecer a objetividade concreta do mundo, para além de 

uma unilateralidade abstrata e positiva,13 mas uma reconciliação entre particular e 

universal, como recorda Howard Kainz, 14  sentimento e razão como lembra Erick 

Lima.15 

O ser que se apresenta em movimento é aquele mesmo ser que se desdobra na 

realidade do Conceito, é um ser, portanto, que se reconhece como outro de ele mesmo, 

sem divisões, nem separações. Portanto, que se reflete na realidade do Conceito. “O 

conceito é compenetração desses momentos, o fato de que o elemento qualitativo e o 

que é originalmente é somente enquanto pôr e enquanto retorno para dentro de si, e 

que essa pura reflexão dentro de si é pura e simplesmente o tornar-se outro” (HEGEL, 

2018, p. 66). O conceito é um tornar-se outro dentro e de si, como realidade que se 

relaciona consigo, e, com isso, se constitui numa totalidade relacionante. 

Assim, pensar a ciência implica em proporcionar um caminho que afaste todos 

aqueles pressupostos que impedem a trajetória da flexibilidade e do movimento 

próprios do conhecimento. O conceito é puro “[...] é o absolutamente infinito, 

incondicionado e livre” (HEGEL 2018, p. 66). Somente em sua pureza e infinitude que 

                                                     
obra, no caso de Hegel, também incluímos, na pesquisa, seu epistolário, correspondendo ao período da 
redação da obra supracitada. De modo particular, destacamos sua famosa carta a Schelling, de 02 de 
Novembro de 1888. 
11  O tema do destino, muito caro aos autores românticos, não é determinismo, mas ao contrário 
abertura. (Cf. INWOOD, 1997, p. 137). 
12  Cf. BOURGEOIS, 1986, p. 447. Da mesma forma é importante salientar, como lembra Stephen 
Houlgate, que a sublimação dos instintos é uma meta fundamental da vida humana (Cf. HOULGATE, 
1986, p. 14). 
13 Cf. FERRER, 2007, p. 102. 
14 Cf. KAINZ, 1996, p. 02. 
15 Cf. LIMA, 2008, p. 96. 
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o conceito pode contribuir para o rompimento de condicionamentos e assim propalar 

a ciência. Pois, a base no qual se assenta a reflexão é o todo, no qual não pode haver 

divisões. O Ser se realiza na realidade do Conceito como totalidade mediada e refletida; 

um todo que se mostra em sua realidade genuína, indeterminada e sem pressupostos 

e que tem a força como atividade sempre em processo como seu destino. 

 

Considerações finais 

 

 Ao realizarmos estas ponderações sobre a questão do ser em Hegel implica 

considerar a sua obra em seu conjunto, razão esta pela qual também trouxemos 

elementos de seus escritos de juventude. Para obter seu estatuto científico o ser não 

pode enrijecer-se em dogmatismos e legalismos, antes deve estar aberto a sua 

dimensão de universalidade e indeterminidade que são os requisitos necessários para 

que o ser salvaguarde a sua dimensão de atividade, de capacidade para, ou seja, de 

potencialidade. 

 Como totalidade, o ser se expressa em sua realidade de nada excluir, ou seja, no 

ser o todo se encontra em sua mais perfeita magnitude. E nesse todo o ser se mostra 

como riqueza tal que nele não habita divisão alguma. O todo que é o ser se apresenta 

como um conjunto unitário de diversidades que se implicam mutuamente num 

sistema em redes que se expressa em se por para fora e em se recolher para dentro 

refletindo-se. Neste movimento de por para fora e recolher-se para dentro o ser vai se 

constituindo como ser, pois assim como o ser é já uma realidade completa também, ao 

mesmo tempo, vai se fazendo enquanto tal. Por essa razão, além de ser uma riqueza 

total, o ser é também uma indeterminidade, e, por isso, uma pobreza. E graças a essa 

dimensão de pobreza e indeterminidade é capaz de sempre ir se fazendo, de não estar 

determinado a nada, livre, portanto, de sistemas dogmáticos e totalitários.  

A pobreza do ser revela a sua inocência, e, por isso, a sua liberdade, quebrando 

e desconstruindo os muros dogmáticos que a civilização ocidental ousou edificar, tal 

como Nietzsche, anos depois de Hegel, se levantou contra. O quanto mais 

indeterminado for o ser tanto mais capaz será de transpor os diversos limites que 

dogmas e ideologias têm imposto sobre a cultura e a sociedade. Se abre assim o 

caminho para a dimensão da ação que nunca se atualiza no ser. Ou seja, a dimensão 

de movimento, o ser como seiende, como realidade intermediária entre a potência e o 



 
 
 
 
104 | A Autobiografia do Pensamento.  A Ciência da Lógica de Hegel 

ato, como enérgheia. O ser é, como totalidade que nada exclui e indeterminidade que 

a nada se determina, movimento, diposição potencial para ser, seiende, que é o todo 

pela reflexividade, nele mesmo, do outro de si mesmo: o conceito. Tendo presente 

todos os avanços em termos de reflexão em torno a realidade do ser, em sua totalidade, 

indeterminidade e enérgheia, em que medida tais desdobramentos reflexivos podem 

continuar respondendo aos desafios que a ciência em seu porvir vai colocando? 
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Resumo 

Na Introdução da Ciência da Lógica Hegel esforça-se em dar uma definição do seu 

objeto e demonstrar o tema central que o ocupará em toda a obra, bem como procura 

situar a questão no contexto da filosofia de sua época, dialogando com a história da 

filosofia e definindo claramente o seu interlocutor maior – Kant –, responsável, 

segundo ele, pela moderna filosofia alemã. Neste trabalho, analisaremos a introdução 

da Ciência da Lógica e buscaremos mostrar que o propósito de Hegel é desenvolver 

uma filosofia livre de pressupostos, que seja capaz de providenciar a sua própria 

fundação, e para isso, o método científico da lógica não pode ser algo vindo de fora e 

aplicado à investigação, mas ele constitui o próprio conteúdo desta ciência. 

Palavras-Chave: Lógica, Método, Conteúdo, Sujeito, Objeto 

 

Abstract 

In the Introduction to the Science of Logic Hegel endeavors to give a definition of its 

object and to characterize the central theme that will occupy him throughout the work. 

By situating the question of the Logic in the context of the philosophy of his time, Hegel 

outlines a history of philosophy where his major interlocutor is Kant, held responsible 

for the modern German philosophy. In this paper, I will analyze the Introduction to 

the Science of Logic in order to show that Hegel’s purpose is to develop a philosophy 

free of presupposition, which is able to provide its own foundation. For this reason, the 

scientific method of logic cannot be something externally applied to the research, but 

it constitutes the very content of this science. 

Keywords: Logic, Method, Content, Subject, Object 
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De um modo geral, espera-se da introdução de uma grande obra filosófica que 

ela ofereça uma visão panorâmica e ordenada das ideias centrais que irá tratar e, se for 

o caso, que o autor esclareça a posição de suas ideias no contexto da história da filosofia 

– caso pretenda oferecer um trabalho original sobre algum tema que lhe é próprio.  

Hegel, na introdução da Ciência da Lógica, esforça-se em dar uma definição do 

seu objeto e demonstrar o tema central com o qual se ocupará doravante, bem como 

procura situar a questão no contexto da filosofia de sua época, dialogando com a 

história da filosofia e definindo claramente o seu interlocutor maior – Kant –, 

responsável pela moderna filosofia alemã.  

Todavia, o leitor deve ter em mente que Hegel tem suas restrições a introduções 

ou prefácios;2 esta frase pode soar um tanto absurda, se pensarmos na fama alcançada 

pelo prefácio da Fenomenologia do Espírito, pela introdução (§§ 1-18) e conceito 

preliminar (§§ 19-83) da Enciclopédia, bem como pela introdução geral da Filosofia 

da História, editada com o título de “A Razão na História”. Não obstante, Hegel é 

profícuo em afirmar que a verdade só pode aparecer na própria exposição do conteúdo 

e que a pretensão de informar e definir o objeto em uma introdução será sempre falha, 

por sua própria natureza, ou pela natureza da verdade, uma vez que ela é um resultado 

e não pode ser dada ao início como algo pronto e acabado.3 Portanto, uma introdução 

ou prefácio será sempre uma aproximação claudicante do que se lhe segue, uma vez 

que, tudo aquilo que é dito nestes começos deve ser assumido pelo leitor como 

verdadeiro, sem qualquer instrumento de prova, como se o leitor pactuasse com o 

autor em concordar com as posições que ele defende.4 É no corpo do trabalho, em seu 

desenvolvimento, que o objeto em sua verdade será explicitado. A concepção de Hegel 

quanto a este ponto não é retórica, pelo contrário, é bastante coerente com todo o 

                                                     
2 Hegel inicia deste modo o Prefácio da Fenomenologia do Espírito: “Numa obra filosófica, em razão de 
sua natureza, parece não só supérfluo, mas até inadequado e contraproducente, um prefácio – esse 
esclarecimento preliminar do autor sobre o fim que se propõe, as circunstâncias de sua obra, as relações 
que julga encontrar com as anteriores e atuais sobre o mesmo tema” (HEGEL, 1969/3, p. 11;  HEGEL 
1992, p. 21). 
3 “Além do que, ao residir a filosofia essencialmente no elemento da universalidade – que em si inclui o 
particular –, isso suscita nela, mais que em outras ciências, a aparência de que é no fim e nos resultados 
últimos que se expressa a coisa mesma, e inclusive sua essência consumada; frente a qual o 
desenvolvimento [da exposição] seria, propriamente falando, o inessencial” (HEGEL, 1992, p. 21). 
4 “Mas uma tal intelecção é, ela mesma, um conhecimento filosófico, que, portanto, só incide no interior 
da filosofia. Uma explicação prévia deveria, por isso, ser uma explicação não-filosófica, e não poderia 
ser mais que um tecido de pressuposições, asseverações e raciocínios, isto é, de afirmações contingentes, 
contra as quais se poderiam sustentar com o mesmo direito afirmações opostas” (HEGEL 1995, § 10, p. 
49. HEGEL 1969/8, p. 53). Citados com a indicação do parágrafo (§), quando se tratar do caput ou, 
ainda, seguido de 'A', quando se tratar da Anotação (Anmerkung) ou de 'Z' quando se referir ao Adendo 
(Zusatz). 
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desenvolvimento do seu sistema que apresenta a verdade do conteúdo ao seu final, 

uma vez que todo início será sempre imediato, abstrato, falho e frágil, pois não 

podemos partir do objeto mesmo em sua verdade, uma vez que ainda não o temos. Se 

o tivéssemos, a investigação filosófica seria inútil, se não o temos, devemos acercarmo-

nos dele ao longo da exposição.  

Tal compreensão da filosofia vale para todas as obras do Hegel maduro: assim 

podemos ler a Fenomenologia do Espírito, que inicia com a consciência imediata da 

certeza sensível e termina com o saber absoluto; a Filosofia do Direito, que inicia com 

o direito abstrato e termina com a verdade do direito, que é o Estado; a Filosofia da 

Natureza, que inicia com o espaço e o tempo e termina na assim chamada física 

orgânica, que nada mais é do que o mundo orgânico em suas múltiplas formas até seu 

acabamento na forma mais elaborada do organismo animal, e passagem para e 

espírito. O percurso é sempre o mesmo, do ponto mais abstrato até o mais concreto, 

ou do objeto mesmo que está sendo tratado à verdade do objeto. 

Com a Ciência da Lógica não poderia ser diferente: “o que a lógica é, ela não 

pode dizer antecipadamente, mas somente todo o seu tratamento engendra esse saber 

dela mesma como seu último resultado e como sua realização plena” (HEGEL, 1969/5, 

p. 35; 2016, p. 45), uma vez que ela discute a própria posição da questão da obtenção 

da verdade. Pode-se dizer que ela demonstra a correção deste procedimento de análise 

que parte do mais abstrato até a concretude do conceito da coisa em questão. O saber 

da lógica e, consequentemente, o saber do lógico, é obtido apenas após o périplo da 

sua exposição. O texto indefinível da Lógica, posterior à introdução e anterior à 

primeira seção – Determinidade -, intitulado – “Com o que precisa ser feito o início da 

ciência? [Womit muss der Anfang der Wissenschaft gemacht werden?]” – nos coloca 

imersos na questão do começo. Como iniciar a investigação do pensamento se não 

podemos atestar que os pensamentos com os quais pensamos são adequados ou 

corretos? Como dar a partida se nada temos de início? Hegel se coloca o problema do 

fundamento e julga obter uma solução para o mesmo, a partir do início absolutamente 

vazio e imediato da Lógica. O começo é tão abstrato que é nada mais do que um início 

que ainda nada tem, é o dar-se conta do vazio, de que ao iniciar-se a investigação, 

inicia-se apenas, sem mais. Por isso, o começo da Lógica é o puro ser que, de tão 

indeterminado e vazio, é igual ao nada. O propósito da Lógica é mostrar o 

desenvolvimento do pensar na trajetória do desenvolvimento do pensamento mesmo.  
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Com efeito, a introdução da Ciência da Lógica, com a qual nos ocuparemos 

neste trabalho, depara-se, explicitamente, com a velha questão da fragilidade das 

introduções, mesmo assim, ela possui um título: “Conceito geral da lógica” e, nela, 

Hegel principia por ressaltar a peculiaridade da ciência filosófica e apresenta, ainda 

que em linhas gerais, o conteúdo que deverá ser exposto ao longo do seu 

desenvolvimento completo. Em virtude da peculiaridade desta ciência, o método da 

investigação deve ser compreendido como algo bastante distinto de um instrumento 

disponível que se pode utilizar para tratar de um conteúdo previamente dado, tal como 

ocorre nas ciências em geral. 

A discussão do método, logo ao início da Lógica,5 coloca Hegel no debate da 

filosofia moderna, com a devida ressalva de que o uso do método retirado de outras 

ciências e aplicado de fora ao conteúdo é um equívoco que a Ciência da Lógica deve 

demonstrar em seu desenvolvimento próprio.6 Deste modo, Hegel apropria-se dos 

temas centrais da modernidade com o intuito de resolver as cisões que a caracterizam, 

o problema do método e, junto com ele, a questão mais fundamental, a superação da 

perspectiva dualista de oposição sujeito e objeto, consciência e mundo.  

A introdução, como indica o seu título, visa elucidar o “conceito geral da lógica”. 

Sendo assim, para efetuarmos essa breve análise, buscaremos esclarecer: (i) o que 

Hegel entende por Lógica, porque é a partir desta compreensão que poderemos 

entender o significado do seu conceito geral; (ii) o que significa o pensamento geral da 

Lógica, como algo diferente do saber da consciência, uma vez que a oposição da 

consciência ao seu objeto deve estar superada já ao início da Lógica; e (iii) por fim, o 

método e o conteúdo da Lógica segundo a introdução. 

 

 

 

                                                     
5 A questão do método, na Ciência da Lógica, já aparece no “Prefácio à primeira edição (1812)”, em que 
Hegel, além de observar que o problema já fora discutido na Fenomenologia, critica o uso do método 
feito pelas filosofias anteriores. “[...] a filosofia na medida em que ela deve ser ciência, não pode tomar 
de empréstimo para isso o seu método de uma ciência subordinada, como é a matemática, bem como 
pode tampouco contentar-se com garantias categóricas de uma intuição interior ou servir-se de 
raciocínios a partir de razões da reflexão exterior” (HEGEL, 1969/5, p. 16;  HEGEL 2016, p. 28). 
6 A obra programática que define a modernidade é o Discurso do Método de Descartes. Desde então, a 
ideia de que a definição de um método rigoroso garante a cientificidade do tratamento do objeto 
incrusta-se na filosofia e Hegel debate o problema ao tematizá-lo em seus próprios termos. Sobre o 
problema do método ver FOSTER 1993, pp. 130-170 e FERRER, 2016 (especialmente os capítulos 3, 
Método e empiria em Hegel; e 4, Método, conteúdo e forma da exposição).  
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(i) Hegel e a Lógica 

 

O ponto central da introdução, que marca o início da exposição, é o debate sobre 

a peculiaridade desta ciência lógica, que exige que se entre direto no problema, sem 

um método previamente escolhido, sem rodeios e sem pressupostos: “Em nenhuma 

ciência se sente mais fortemente a necessidade [Bedürfnis] de iniciar, sem reflexões 

preliminares, com a própria Coisa (Sache selbst), do que na ciência lógica” (HEGEL, 

1969/5, p. 35; HEGEL 2016, p. 45). Esta frase que inicia a introdução e, 

consequentemente, a Ciência da Lógica, indica a especificidade desta ciência que 

inicia de chofre com o seu objeto, a coisa mesma.7 

Não obstante, no contexto da própria introdução, Hegel faz menção à 

importância da Fenomenologia como a odisseia do espírito que percorreu “todas as 

formas da relação da consciência com o objeto e tem como seu resultado o conceito 

da ciência” (HEGEL, 1969/5, p. 42; HEGEL 2016, p. 51). Embora essa articulação 

entre as duas obras encaminhe para o problema da fundamentação da ciência e do 

aparente paradoxo entre a necessidade do começo absoluto e a pressuposição da 

Fenomenologia como uma espécie de introdução da lógica, não vamos nos aprofundar 

neste debate.8 Nosso propósito é chamar a atenção para a relação entre as duas obras 

a partir de outro viés de análise, embora sabendo que estes temas estão 

intrinsecamente imbricados.  

A Fenomenologia pode ser compreendida como a autoconsciência da 

modernidade filosófica, como indica Habermas,9 mas, igualmente, como crítica desta 

mesma modernidade, percorrendo o caminho traçado pelos novos tempos a partir da 

oposição do sujeito e do objeto, para mostrar os seus limites. Ela parte do pressuposto 

                                                     
7 A Sache selbst é aquilo do que se fala sem mais rodeios, sem prolegômenos, sem discussões prévias. A 
especificidade da Ciência da Lógica exige que se entre direto no problema, sem pressuposições, que se 
inicie de imediato com o seu objeto, a coisa mesma. “[...] von der sache selbst anzufangen” (HEGEL, 
1969/5, p. 35). Werle opta por traduzir Sache selbst, por a “questão mesma” (HEGEL, 2011, p. 21). A 
tradução para a língua portuguesa da versão completa da Ciência da Lógica (2016, p. 45) opta por 
traduzir Sache selbst por a “própria Coisa”, mas nós preferimos a expressão coisa mesma. 
8  Tratei das relações entre Lógica e Fenomenologia no artigo: “O encadeamento entre Lógica e 
Fenomenologia no sistema de Hegel”, nele apresento o problema do lugar na obra no sistema e uma 
tentativa de solução (cf. SILVA, 2015, pp. 39-53). 
9 Em O Discurso Filosófico da Modernidade Habermas situa o pensamento de Hegel, especialmente a 
Fenomenologia do Espírito, como o momento da autoconsciência da modernidade: “Hegel não foi o 
primeiro filósofo que pertence aos tempos modernos, mas o primeiro para o qual a modernidade se 
tornou um problema. Em sua teoria, torna-se visível pela primeira vez a constelação conceitual entre 
modernidade, consciência do tempo e racionalidade” (HABERMAS, 2002, p. 62). Ainda que Habermas 
não use o termo ‘autoconsciência’, o sentido fica subentendido. Hegel se põe como tarefa a reunificação 
das oposições da consciência no puro pensar. 
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dualista da consciência ingênua que considera o sensível verdadeiro e vai sendo 

testada em suas certezas e desenganos até percorrer todas as etapas da relação da 

consciência ao objeto. O fim da sua jornada é o saber absoluto, ou o conceito da ciência, 

que é resultado da liberação de todas as oposições anteriormente engendradas. Neste 

sentido, a Fenomenologia visa superar o problema epistemológico característico da 

modernidade e mostrar que o ponto de vista dualista e a consideração de que o sensível 

é o fundamento da verdade da consciência está equivocado. Seu resultado, portanto, é 

o saber absoluto, a unidade imediata da subjetividade e da objetividade ou do pensar 

e do ser.  

Se a Fenomenologia se colocava como tarefa a crítica e superação de todos os 

tipos de dualismos, a Lógica pressupõe essa conquista do saber e parte, por isso, de 

uma perspectiva diversa. Ela parte da pressuposição da dissolução das oposições da 

consciência. Mas o que isso significa, propriamente? 

Antes de tudo, isso significa que ela parte do resultado da Fenomenologia, a 

unidade imediata de ser e pensar, e esse resultado é o que Hegel chama de pensamento 

objetivo, que nada mais é do que o conteúdo da lógica, os conceitos e categorias que a 

constituem. “Como ciência, a verdade é a pura autoconsciência que se desenvolve e 

tem a figura do Si [Selbst], a saber, que o ente em e para si é conceito sabido, mas o 

conceito enquanto tal é o ente em e para si. Esse pensar objetivo é, pois, o conteúdo 

da ciência pura” (HEGEL, 1969/5, p. 43; HEGEL 2016, p. 52).  

O início da Lógica nada pode pressupor e nem pode ser mediado por nada. A 

Lógica tem que providenciar o seu próprio fundamento em um começo imediato e 

absoluto, isso significa que ela não tem nada de externo que possa lhe fazer frente. 

Neste sentido a forma lógica resultante do processo só pode ser absoluta, uma vez que 

a Lógica pensa as suas próprias operações e o modo como o pensamento se move de 

um termo a outro. 

Após este esclarecimento prévio sobre o contexto de início da Lógica, podemos 

voltar ao nosso tópico sobre a peculiaridade da Lógica hegeliana e, para isso, devemos 

buscar compreender o que significa o “conceito geral da lógica” com o qual Hegel 

intitula a introdução. Seria por acaso uma exposição prévia e geral da Lógica, ou mais 

do que isso, seria a tentativa de aclarar o seu objeto, de responder a indagação: com o 

que se ocupa a Lógica? Responder a esta questão é também demonstrar qual é o seu 

conceito geral. 
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Com efeito, a resposta é que a Lógica se ocupa com o próprio pensamento ou, 

mais precisamente, com o pensamento conceitual. Isso quer dizer que ela não trata de 

algo fora do pensamento –- os objetos que se encontram dados aí –, nem do 

pensamento de objetos que residiriam fora do pensamento (as representações), e 

tampouco do pensamento de objetos pensáveis que residiriam fora do alcance da nossa 

cognição, como a coisa em si. A Lógica não se ocupa com os objetos em geral, e nem 

com o modo como pensamos os objetos, porque o objeto da Lógica não pode ser algo 

que tenha qualquer relação com um elemento fora do próprio pensamento e o 

pensamento, tampouco, pode ser compreendido como uma consciência que se 

contrapõe ao mundo, uma vez que o saber absoluto dissolveu a separação entre sujeito 

e objeto. Deve-se ressaltar, além disso, que as categorias que surgirão da investigação 

que o pensar faz de si mesmo são categorias ou determinações de pensamentos que 

permitem pensar tudo o que é, possuem, deste modo, também, um sentido ontológico. 

 Neste sentido, a Lógica trata das formas necessárias que tem por conteúdo as 

próprias determinações de pensamento. E quais são estas formas necessárias? Estas 

formas são o conteúdo, que são as próprias determinações de pensamento. O resultado 

é que a Lógica, como disciplina do pensamento, ocupa-se apenas consigo mesma, sua 

atividade é o pensar e seu objeto é o pensar. Ao dar-se conta de que o conteúdo do seu 

pensar é si mesmo, o pensamento também se dá conta do modo como pensa, ou seja, 

se pensa pensando. É como se fosse a descrição10 do modo como o pensar funciona e, 

por isso, é o método; contudo, este modo de operar do pensamento, o funcionamento 

de si, é também o seu conteúdo, uma vez que o conteúdo da Lógica é o puro pensar. 

Deste modo, a Lógica contém, igualmente, a unidade do método e do conteúdo e não 

pode, como as demais ciências, ter um método externo aplicado a um conteúdo ou 

objeto próprio. Como Hegel aponta, enquanto as investigações que estabelecem uma 

distinção entre o pensamento e o conteúdo, seu método e seu objeto, começam com 

ambos como dados, na Ciência da Lógica, pelo contrário, nada é dado, por isso a 

separação entre forma e conteúdo, sujeito e objeto, método e conteúdo não mais se 

sustenta.  

A meta de Hegel é desenvolver em sua Ciência da lógica uma filosofia livre de 

pressuposições, que venha, por intermédio do seu próprio desenvolvimento, 

                                                     
10 WINFIELD, 2012, p. 18, diz que a Lógica tem um caráter descritivo e também normativo. Para uma 
análise detida da introdução da Ciência da Lógica, ver especialmente as páginas 17-30 desta obra. 
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providenciar a sua própria fundação. As outras ciências não precisam disso, elas estão 

livres para distinguir os seus métodos de seus conteúdos, elas possuem premissas que 

funcionam como fundamentos, mas a Lógica, por seu turno, não pode pressupor nada, 

pois isso constitui parte de seu próprio conteúdo e este, antes de tudo, tem que ser 

estabelecido dentro da própria ciência.  

 

(ii) Pensamento e consciência, Lógica e Fenomenologia 

 

 Como assinalamos, Hegel está ocupado em demonstrar que a lógica deve ser 

entendida como a ciência do pensamento puro e não como a ciência do pensamento 

subjetivo e para isso ele nos alerta que a lógica formal repousa sobre, pelo menos, dois 

grandes equívoco: primeiro, ela parte da separação efetuada pela consciência da forma 

e do conteúdo do pensamento, fazendo repousar esta distinção na separação entre a 

consciência e o mundo, o que a faz recair no segundo equívoco, tomar o mundo dado 

fora da consciência como pronto e acabado, 11  e a mente como um vazio de 

determinações que ganha conteúdo a partir do sensível. O equívoco, segundo Hegel, é 

assumir que o objeto do conhecimento já está dado em um mundo que se apresenta 

como pronto diante e fora do pensamento. 

 
Primeiramente, pressupõe-se que a matéria do conhecimento como um mundo 
acabado presente em si e para si fora do pensamento, que o pensar para si é vazio, 
aproxima-se exteriormente daquela matéria como uma forma, preenche-se com 
ela e apenas assim ganha um conteúdo e torna-se, através disso, um conhecer real 
(HEGEL, 1969/5, p. 36-7; HEGEL 2016, p. 46). 

 

 Neste tipo de consideração filosófica, o objeto já está pronto e consumado de tal 

                                                     
11  MCDOWELL, 2005, p. 46 discorre sobre o Mito de Dado de Sellars para defender uma posição 
próxima de Hegel, de que a nossa experiência já está revestida de conteúdo conceitual. “Quando 
tentamos reconhecer a necessidade de coerções racionais externas, podemos acabar supondo que deva 
haver relações de fundamentação última cujo alcance ultrapasse completamente o domínio conceitual. 
É essa a ideia do Mito do Dado, e naturalmente a concepção que descrevi não faz qualquer concessão a 
ele” (MCDOWELL 2005, p. 62). Não pretendemos discutir essa questão neste trabalho, mas apenas 
indicar que o problema tratado por Hegel na Fenomenologia e sua crítica ao dualismo é retomado por 
McDowell em sua discussão dos problemas contemporâneos da oscilação entre o coerentismo de 
Davidson e o Mito do Dado. “Na realidade, “dualismo do esquema e do Dado” é um rótulo mais 
adequado que “dualismo do esquema e do conteúdo”, já que nele não ressoa confusamente a ideia do 
conteúdo representacional” (MCDOWELL 2005, p. 40). Neste caso, o esquema conceitual seria uma 
forma categorial capaz de atuar sobre o conteúdo oriundo das sensações organizando-o e dando-lhe 
sentido. “A ideia do Dado é a ideia de que o espaço das razões, o espaço das justificações e das garantias 
ultrapassa os limites da esfera conceitual” (MCDOWELL 2005, p. 43), ou seja, o suposto dado aí 
assumido como originário é revestido de conteúdo conceitual, ele só é algo para nós porque já está no 
espaço das razões revestido de conteúdo conceitual.  
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modo que poderia dispensar o pensamento para a sua efetividade, ao mesmo tempo 

que o pensamento seria o deficiente que simplesmente se amoldaria ao conteúdo que 

lhe é dado de fora. Hegel está criticando a visão tradicional do empirismo, mas, 

igualmente, coloca Kant nesta vertente,12 para quem os conceitos sem as intuições são 

vazios (KANT 1994, B 75). 

 Todavia, o que subjaz a este tipo de consideração é a oposição entre a 

consciência e o mundo que caracteriza a nossa consciência comum, fenomênica. 

Ocorre que este não é o ponto de vista de Lógica, porque nela atua a razão e não a 

consciência, assim, trazer este modo de ser da consciência para a esfera da razão, ou o 

fenomenal ao lógico, acarreta todo tipo de problema que impede o desenvolvimento 

correto da filosofia, por isso, este ponto de vista tem que ser abandonado. 

 

Essas concepções acerca da relação do sujeito e do objeto um para com o outro 
exprimem as determinações que constituem a natureza de nossa consciência 
comum, de nossa consciência que aparece; mas estes preconceitos, transpostos 
para a razão, como se nela ocorresse a mesma relação, como se essa relação tivesse 
verdade em e para si, são os erros dos quais a filosofia é a refutação através de 
todas as partes do universo espiritual e natural, ou melhor, porque eles impedem 
o acesso à filosofia, devem ser abandonados antes dela (HEGEL, 1969/5, pp. 37-8; 
2016, p. 47). 

 

 E Hegel elogia a filosofia antiga por não estar submetida a este tipo de 

problema, uma vez que assumia o verdadeiro como aquilo que é reconhecido na coisa 

pelo pensamento; que o pensamento tinha uma relação inerente com a verdadeira 

natureza das coisas, ao contrário da compreensão reflexiva da filosofia moderna que 

apoderou-se da filosofia e faz da oposição da consciência o seu princípio do saber. A 

tarefa da filosofia consistirá em superar o abismo - do “entendimento que abstrai e, 

assim, separa, persistindo em suas separações” (HEGEL, 1969/5, p. 38; HEGEL 2016, 

p. 48) - sem retornar ao ponto de vista da metafísica. 

O entendimento reflexivo se comporta como o entendimento humano comum, 

subjetivo, que assevera a verdade como pertencente ao sensível, que os pensamentos 

são vazios e a razão produz apenas quimeras, “a razão fica restrita a reconhecer 

somente a verdade subjetiva, apenas o fenômeno [Erscheinung], apenas aquilo a que 

                                                     
12 Hegel, na Enciclopédia, §§ 37-60 sob o título: “B - Segunda posição do pensamento a respeito da 
objetividade”, trata primeiramente do empirismo, mas situa nesta mesma chave a filosofia crítica. “A 
filosofia crítica tem em comum com o empirismo admitir a experiência como o único terreno dos 
conhecimentos; que aliás ela não reconhece por verdades, mas somente por conhecimentos de 
fenômenos” (HEGEL 1969/8, § 40). 
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não corresponde à natureza da própria Coisa; o saber recaiu à opinião” (HEGEL, 

1969/5, p. 38; HEGEL 2016, p. 48). 

É o entendimento que põe e separa, mas ele precisa ir além do abismo e 

relacionar as partes separadas. Todavia, Hegel observa que a tarefa de relacionar as 

partes da reflexão pertence à razão, é ela que pode ir além daquelas determinações e 

compreender o conflito, o que constitui “o grande passo negativo em direção ao 

verdadeiro conceito de razão” (HEGEL, 1969/5, p. 39; HEGEL 2016, p. 48). Contudo, 

a posição do entendimento, que Hegel identifica à filosofia kantiana, não realiza 

completamente a sua tarefa, assumindo que a razão entra em contradição consigo 

mesma sem reconhecer que “a contradição é precisamente o elevar-se da razão sobre 

as limitações do entendimento e a solução das mesmas” (HEGEL, 1969/5, p. 39; 

HEGEL 2016, p. 48). Neste contexto de crítica ao procedimento kantiano, o que ocorre 

é que o conhecimento, ao invés de avançar para a razão, recua do que é insatisfatório 

no entendimento, refugiando-se no sensível.  

Isso revela porque Hegel situa a filosofia kantiana no rol das determinações do 

empirismo, mas mesmo assim, um empirismo envergonhado, pois, ao mesmo tempo 

que reconhece o conhecimento apenas do fenômeno, confessa-o limitado pela coisa 

em si. “É como se a um homem fosse concedido possuir uma intelecção correta, com o 

acréscimo de que, todavia, não seria capaz de reconhecer [einsehen] nada de 

verdadeiro, mas apenas o não verdadeiro” (HEGEL, 1969/5, p. 39; HEGEL 2016, p. 

49). O resultado é que, de fato, o entendimento não se aplica às coisas em si, não por 

demérito das coisas em si, mas pelo fato de que as formas do entendimento são 

deficientes, por isso, é necessário dar o passo ao pensamento mais elevado da razão.  

O problema, segundo Hegel, é que a filosofia crítica, ao assumir a validade 

destas formas lógicas apenas para a experiência subjetiva, não operou a verdadeira 

crítica, uma vez que elas permanecem sem modificação para o sujeito. Por se aplicarem 

apenas à aparência, talvez devêssemos suspeitar que não são conceitos verdadeiros. 

  Kant não pôs sob escrutínio os conceitos lógicos, por isso, Hegel observa que as 

determinações do entendimento foram assumidas sem crítica a partir da lógica 

subjetiva do seu tempo, como um sistema que “repousa sobre bases psicológico-

históricas” (E I, § 41). 

 
Aquela crítica, então, afastou as formas do pensar objetivo apenas da coisa, mas as 
deixou no sujeito como as encontrou. Através disso, ela não considerou essas 
formas em e para si mesmas segundo seu conteúdo peculiar, mas as assumiu 
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diretamente segundo lemas da lógica subjetiva; de modo que [não] se tratou de 
uma derivação delas nelas mesmas nem de uma derivação das mesmas como 
formas subjetivas lógicas e muito menos de uma consideração dialética das 
mesmas (HEGEL, 1969/5, pp. 40-1; HEGEL 2016, p. 50). 

 

  
 Nesta passagem vemos o núcleo da crítica hegeliana: não permitir que as formas 

lógicas se apliquem a coisa em si; assumir as formas lógicas sem crítica, sem uma 

verdadeira derivação das mesmas e sem considerá-las dialeticamente. Com isso fica 

implícito o que ele deve fazer na Lógica, a verdadeira crítica dos conceitos, a derivação 

dialética das formas lógicas e que o pensar objetivo seja infinito.  

Com efeito, a filosofia transcendental faz um exame das formas lógicas com o 

intuito de ir além da lógica formal, para poder referir-se a priori a objetos e com isso 

mostrar como os conceitos desempenham um papel constitutivo em nossa consciência 

dos fenômenos. Em Hegel, igualmente, trata-se de uma lógica que não é formal, uma 

lógica que, como Kant a formula, é capaz de pensar objetos de experiência, tanto que, 

ao final da introdução, na “divisão geral da lógica”, observa que a sua lógica objetiva 

refere-se, em parte, ao que Kant nomeia de lógica transcendental. 

A posição de Hegel, embora tendo em vista a tarefa de elaborar uma lógica que 

seja capaz de referir-se aos objetos, – ou seja, capaz de dizer o mundo, o que a coloca 

em sintonia com a lógica transcendental –, vai além desta posição, uma vez que ela 

tem um caráter especulativo, ao contrário da lógica transcendental, que opera com o 

pensamento subjetivo e merece de Hegel a crítica de psicologismo. A lógica 

especulativa pretende ir além das determinações psicológicas do entendimento e 

mostrar a relação intrínseca do mundo com as determinações racionais. Ou melhor, 

mostrar que tudo o que é possível dizer origina-se das determinações da razão. Todo o 

problema discutido já na introdução da Ciência da Lógica refere-se ao fato de que ela 

não é, simplesmente, uma lógica transcendental operando com a razão. Na lógica 

transcendental subjaz a determinação de que os nossos conceitos puros (conceitos 

subjetivos do entendimento) podem referir-se a priori apenas aos objetos de uma 

experiência possível, ou seja, aos fenômenos. A posição hegeliana da Lógica propõe 

algo muito diferente, em primeiro lugar, é preciso oferecer uma verdadeira derivação 

das categorias e não simplesmente assumi-las da lógica tradicional; em segundo lugar, 

essas categorias lógicas não são subjetivas apenas, pois o pensamento ao pensar o seu 

modo de operação, ao se ter por conteúdo e método, estabelece as condições do pensar 
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das coisas em sua totalidade, ou seja, o registro é lógico e não fenomenológico e o 

pensamento é objetivo ao invés de subjetivo.  

A crítica de Hegel é que a filosofia kantiana não realizou a verdadeira crítica e 

dedução das categorias, reconhecendo que o idealismo posterior, especialmente Fichte 

– que ele não nomeia na introdução – percebeu a nulidade do espectro da coisa em si 

e a necessidade de uma verdadeira dedução, uma vez que as categorias são apenas 

tomadas da lógica habitual. 13  Se Hegel reconhece o valor da necessária crítica e 

destruição da coisa em si, ao mesmo tempo critica a permanência em uma postura 

subjetivista desta mesma crítica, impedindo ir além das determinações do idealismo 

subjetivo. Hegel se propõe fazer a verdadeira “dedução” das categorias lógicas, que, na 

verdade, não é uma dedução, mas o autodesenvolvimento do conceito, que ao mostrar-

se como é, informa qual é o seu objeto – si mesmo. Mas como o pensar é objetivo, ela 

informa também a estrutura conceitual do mundo.  

 

 (iii) Método é conteúdo da Lógica 

 

A guisa de conclusão, gostaríamos de retomar alguns aspectos em torno da 

questão do método que aparece tão fortemente tratado na introdução da Ciência da 

Lógica e que será abordado novamente, apenas, ao final da obra com a ideia absoluta. 

Hegel quer mostrar que o método científico da lógica não é algo trazido de fora e 

aplicado à investigação, mas ele constitui o próprio conteúdo desta ciência. Com isso, 

pode-se compreender mais claramente porque o final da Lógica, que trata da ideia 

absoluta, é também uma discussão sobre o método, pois somente ao final ele é revelado 

como o conteúdo pleno desta ciência. Quer dizer, estruturalmente, percebe-se que o 

método desta ciência peculiar, que é a Lógica, para ser verdadeiro, não pode ser dado 

ao início como pronto, uma vez que estaríamos assumindo um conjunto de 

pressupostos com os quais a Lógica não pode se comprometer. É somente o itinerário 

do desenvolvimento da Lógica que expõe o método no desenvolvimento do conteúdo. 

A Lógica não pode pressupor um método de qualquer tipo porque ele constitui parte 

de seu próprio conteúdo e tem, antes de tudo, que ser estabelecido dentro do 

desenvolvimento da própria ciência. 

                                                     
13 Na Enciclopédia, contudo, Hegel reconhece o mérito de Fichte por ter apontado este problema: “Resta 
à filosofia de Fichte o profundo mérito de ter lembrado que as determinações-de-pensamento têm de 
ser mostradas em sua necessidade, que elas são essencialmente à deduzir” (HEGEL 1969/8, § 42 A). 
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Por isso, a Ciência da Lógica não pode se manter na rígida separação do método 

e do conteúdo, em que o conteúdo é manipulado externamente pelo método. Na lógica 

hegeliana, o conteúdo ordena a si mesmo, uma vez que ele é o pensar que, através do 

seu autodesenvolvimento, vai gerar tanto o seu método quanto o seu conteúdo. 

 O que será então o verdadeiro método científico desta ciência primeira que é a 

filosofia? Antes de tudo, esse método deve surgir no interior da própria Ciência da 

Lógica, pois ele não pode ser um método oriundo das outras ciências. Isso implica que, 

ao iniciar a Lógica, o método não está disponível para ser aplicado, ele deve surgir da 

própria exposição do conteúdo, como diz Hegel: “o método é a consciência sobre a 

forma do automovimento interior do seu conteúdo” (HEGEL, 1969/5 p. 48; HEGEL 

2016, p. 56). Essa consciência nos leva à dialética que, antes de ser um método pronto 

aplicável ao pensamento puro, é o próprio desenvolvimento deste pensamento 

impulsionado pelo negativo que funciona como mola propulsora do processo.  

Em primeiro lugar, trata-se da compreensão do princípio lógico de que o 

negativo também é positivo e isso não é uma contradição que anula, mas que revela os 

dois lados necessários para a compreensão de qualquer coisa. Além disso, a negação 

não anula o que é negado, mas o suprassume [aufheben], no sentido de que é uma 

negação determinada que mantém o negado como aquilo do qual resulta 

positivamente a afirmação seguinte. Assim, o resultado é um novo conceito e, como 

resultado, está em um patamar mais elevado do que o conceito precedente, porque 

contém a negação e a negação da negação no novo patamar em que se encontra, como 

unidade dos momentos anteriores. O que mostra que cada conceito – ou categoria 

lógica – é autocontraditório e, em função da contradição e do papel do negativo, 

desenvolve-se necessariamente no próximo conceito, num processo progressivo até a 

ideia absoluta. Esse desenvolvimento revela o caminho dos conceitos no interior da 

lógica em que nada de fora pode ser trazido ao sistema, mas que progride a partir do 

movimento da negação determinada. Trata-se, propriamente, da dialética que, antes 

de ser um método, é o próprio desenvolvimento do conteúdo que aparece como 

resultado, ou seja, é o desenvolvimento da coisa mesma [Sache selbst]. 

 
Isso fica claro pelo fato de que ele [o método] não é nada diferente de seu objeto e 
de seu conteúdo; – pois é o conteúdo em si, a dialética que ele tem nele mesmo que 
o move progressivamente. É claro que nenhuma apresentação que não percorre o 
caminho desse método e que não é adequado ao seu ritmo simples pode valer como 
científica, pois é o percurso da própria Coisa (HEGEL, 1969/5, p. 50; HEGEL 2016, 
p. 57).  
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Mas como a verdade aparece apenas como um resultado, Hegel, na introdução, 

está apenas antecipando aquilo que todo o desenvolvimento da Lógica deve 

demonstrar, sem nos dar argumentos consistentes. Como dissemos ao início, o leitor 

deve fazer um pacto com o autor e aceitar as suas afirmações, pois a introdução só pode 

fornecer indicações preliminares que o corpo do texto, o desenvolvimento da coisa 

mesma irá expor. 

A ideia absoluta, ao final da Lógica, poderia ser compreendida, em linguagem 

contemporânea, como o espaço lógico dos conceitos, com a ressalva de que não são 

conceitos subjetivos apenas, pelo contrário, são pensamentos objetivos e, com isso, 

eles têm um caráter ontológico, porque são o lógico presente em todas as estruturas 

pensáveis. Mas esse tema ultrapassa os limites dessa exposição.  
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Resumen 

El devenir, como unidad del ser y de la nada, es el marco conceptual que constituye el 

comienzo de la Ciencia de la Lógica. Hegel vincula a este comienzo la comprensión de 

la dialéctica, por cuanto en la unidad contradictoria del ser y de la nada ellos muestran 

el devenir como su verdad. Para elaborar esta primera verdad lógica, Hegel tematiza 

los conceptos de ser, nada y devenir. Utiliza además, como conceptos operativos, los 

de unidad, igualdad, diferencia, transición [Übergehen], y superación. 

Palabras-clave: Unidad, Inmediatez, Igualdad, Transición, Superación. 

 

Abstract 

Becoming as the unity of Being and Nothing is the conceptual framework which 

constitutes the beginning of Hegel’s Science of Logic. Hegel connects the 

comprehension of his dialectis to this beginning, inasmuch as in the contradictory 

unity of Being and Nothing Becoming makes up their truth. To attain this first logical 

truth, Hegel thematizes the concepts of Being, Nothing and Becoming. He uses, as well, 

unity, equality, immediacy, difference, transition [Übergehen], and sublation as 

operative concepts. 

Keywords: Unity, Immediacy, Equality, Transition (Übergehen), Sublation 

 

Resumo 

O devir como unidade do ser e do nada é o quadro conceptual que constitui o começo 

da Ciência da Lógica. Hegel vincula a este começo a compreensão da dialética, 
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porquanto na unidade contraditória do ser e do nada estes mostram o devir como a 

sua verdade. Para elaborar esta primeira verdade lógica, Hegel tematiza os conceitos 

de ser, nada e devir. Utiliza, além disso, como conceitos operativos, os conceitos de 

unidade, igualdade, diferença, transição [Übergehen] e superação. 

Palavras-Chave: Unidade, Imediatez, Igualdade, Transição, Superação. 

 
 

Introducción 

 

Uno de los rasgos más sobresalientes de la filosofía hegeliana es su modo de 

pensar el movimiento, es decir, el nacer y el perecer y sobre todo uno de los conceptos 

que nos permiten pensarlo filosóficamente: el devenir. La dificultad de pensar el 

movimiento se debe a que el entendimiento tiende a utilizar categorías estáticas e 

inalterables, tal como ocurrió durante mucho tiempo con el concepto filosófico de 

sustancia, en su acepción más común. La sustancia era aquello que permanece a través 

del cambio de sus determinaciones accidentales. Como resultado de sus elaboraciones 

a partir de algunos de sus Esbozos de Jena, Hegel somete a una revisión profunda este 

concepto de sustancia en la Fenomenología del espíritu, cuestionando la idea de que 

la sustancia es inmóvil y que solamente sus predicados accidentales pueden ofrecer 

cambios reales y conceptuales. La positividad de la sustancia quedaba por lo general a 

salvo del proceso de determinación intrínseca, de la negación y de la superación de sus 

transformaciones. Frente a este pensamiento estático, Hegel aborda la exigencia de 

pensar el devenir, introduciendo la negatividad en el seno de la sustancia para 

ablandar su inmovilidad. Su afirmación programática de fluidificar los conceptos (cf. 

HEGEL, 1968/9, p. 289) tiene como finalidad establecer el correlato lógico de su 

concepción metafísica, según la cual la realidad efectiva [Wirklichkeit] posee un 

dinamismo propio que se desenvuelve a través de un proceso de transformación 

cualitativa. En esta transformación desempeña un papel fundamental la relación hacia 

lo otro, es decir, la integración de la diferencia dentro de las determinaciones 

conceptuales; por ello, la negación no es algo que divide y excluye, sino que es la forma 

más radical de relación con lo otro, tanto en el ámbito empírico como en el lógico-

metafísico.2 

                                                     
2 En este trabajo he tenido en cuenta de un modo especial dos investigaciones de ÁLVAREZ-GÓMEZ, 
1996, pp. 83-99, y 2003. pp. 13-38. Estas páginas están dedicadas a su memoria. 
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1. El comienzo de la filosofía 

 

El Primer Capítulo de la Ciencia de la Lógica introduce directamente los tres 

conceptos fundamentales, con los que se inicia el contenido de esta obra. Hegel expone 

en primer lugar su doctrina del puro “ser” (A), seguido de la “nada” (B) y en tercer 

lugar del “devenir” (C), que se especifica como “unidad del ser y la nada” (C. a), cuyos 

momentos (C. b) son el nacer o surgir [Entstehen] y el desaparecer [Vorgehen]. El 

capítulo termina con la superación del devenir (C. c), donde se ofrece una explicación 

del término Aufheben. La exposición de estos conceptos: ser, nada y devenir es muy 

breve, pero Hegel quiso hacer más inteligible esta densa exposición con una 

presentación o “reflexión preliminar” (ARNDT, 2000, pp. 126-139) con la que 

comienza el Libro I, que lleva por título: “¿Con qué tiene que hacerse el comienzo de 

la ciencia?” [Womit muss der Anfang der Wissenschaft gemacht werden?] Además, 

añadió cuatro extensas notas dedicadas a esos conceptos. En esta estructura de 

reflexión preliminar, exposición de conceptos y notas se articula el planteamiento de 

Hegel sobre el comienzo de la Ciencia de la Lógica.  

En este procedimiento, y en el modo de comenzar, Hegel tiene en cuenta los 

grandes nombres de la historia de la filosofía que han tratado este tema, sobre todo 

Parménides y Heráclito así como la dialéctica de Platón, por lo que se refiere a los 

griegos. También elabora su posición dentro del contexto filosófico más cercano en 

relación con Fichte, Schelling, Reinhold y Jacobi, y ciertamente teniendo muy presente 

a Kant. 

La exposición del ser comienza así: “ser, puro ser – sin ninguna otra 

determinación” (HEGEL, 1968/21, p. 68). Hegel no utiliza ningún verbo porque eso 

supondría introducir la estructura proposicional de sujeto y predicado. Seguidamente 

Hegel caracteriza el ser de diversos modos: como “indeterminado”, “inmediato”, 

“indiferenciado”, “la pura indeterminidad [Unbestimmtheit] y el puro vacío” (HEGEL, 

1968/21, p. 68). Además, no hay nada que se pueda intuir o pensar en él. Por lo tanto, 

es un “intuir vacío” y un “pensar vacío”. Finalmente, Hegel afirma que el “ser, lo 

inmediato indeterminado, es de hecho la nada”. Con esta equiparación entre ser y 

nada (no queremos calificarlo por ahora de identificación), pasa al apartado B, 

correspondiente a ese segundo concepto. Este planteamiento – que en una lectura 

aislada puede parecer muy abstracto – admite diferentes caminos de exploración, 
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entre los cuales tendremos en cuenta especialmente la pregunta de Hegel que abre el 

Libro I: “¿Con qué tiene que hacerse el comienzo de la ciencia?”  (HEGEL, 1968/21, pp. 

53-65). 

En realidad, esta “reflexión preliminar” sobre el comienzo contiene claves 

importantes para comprender los tres primeros conceptos de la Ciencia de la Lógica. 

Aquí solo nos ocuparemos de los aspectos más directamente relacionados con nuestro 

tema, sin analizar las discusiones con otras posiciones filosóficas. Lo que Hegel plantea 

en esa presentación es que el comienzo lógico no debe tener ninguna presuposición ni 

del saber ni del pensar: “no debe presuponer nada, no debe ser mediado por nada, […] 

y debe ser el fundamento de toda la ciencia” (HEGEL, 1968/21, p. 56). Tiene que ser, 

por tanto, “lo inmediato mismo”, sin ningún contenido, es decir, sin ninguna 

determinación interna ni externa. Este modo de presentar el comienzo de la ciencia o 

de la filosofía se enfrenta directamente a las diversas maneras en que ha sido planteada 

la cuestión del comienzo en otras etapas filosóficas, que por lo general han buscado un 

principio determinado, es decir, un contenido. Ahora bien, para Hegel es preciso no 

presuponer nada y a la vez es preciso que el comienzo tenga una pretensión de verdad 

objetiva.  

Desde fecha muy temprana Hegel había polemizado contra la necesidad de 

incluir presuposiciones [Voraussetzungen] en filosofía y discutió ampliamente sobre 

ello en el Differenzschrift (1801). En la Ciencia de la Lógica, la exigencia de una falta 

total de presupuestos [Voraussetzungslosigkeit] significa al menos dos cosas. Por una 

parte, “dejar de lado todas las reflexiones” y “aceptar sólo lo que está delante o 

presente [was vorhanden ist]” (HEGEL, 1968/21, p. 55), sin que esto implique 

referencia a un sujeto al cual le esté presente (ÁLVAREZ-GÓMEZ, 2003, p. 29). Para 

Hegel esto equivale a afirmar que solo está presente o delante la simple inmediatez. 

Antes de analizar lo que esto significa, tenemos que recordar que Hegel no quiere 

establecer un principio que sea comienzo de todas las cosas, como en la filosofía 

antigua, ni un principio epistemológico de conocimiento, como ocurrió 

frecuentemente en la filosofía moderna. La pregunta por el comienzo de la ciencia es a 

la vez pregunta por el comienzo de la Lógica, el comienzo de la filosofía y el comienzo 

en la filosofía (PRUCHA, 2000, p. 111). Por lo tanto, se trata de la pregunta por el 

comienzo absoluto. 
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Hegel busca una respuesta “contraintuitiva” (FERRER, 2016, p. 120): un 

comienzo que sea “inmanente a la ciencia del saber”. Y de nuevo la falta de supuestos 

tiene sus exigencias: “Así, el principio ha de ser también comienzo y lo que es lo 

prioritario [das Prius] para el pensar ha de ser también lo primero [das Erste] en el 

curso del pensar” (HEGEL, 1968/21, p. 54). Das Prius y das Erste requieren que el 

comienzo mismo sea tomado de inmediato o como inmediato en el ámbito del pensar 

y sin la presuposición de que el saber puro es resultado del saber finito (íbid.). Por 

consiguiente, el comienzo sin presuposiciones tiene como elemento propio 

únicamente el pensamiento. Son numerosas y bien conocidas las críticas que desde 

distintas perspectivas este comienzo hegeliano ha suscitado.3 

Además, el comienzo tiene que ser justificado por sí mismo así como por lo que 

le sigue (PAREDES-MARTÍN, 1990, p. XXIII). Por ello también, el comienzo tiene que 

poseer el carácter de la simple inmediatez. Hegel reivindica este término frente al uso 

que le había dado Jacobi en su defensa del saber inmediato (cf. GAWOLL, 2000) y 

asimismo frente a sus propios planteamientos sobre el proceso de “la fenomenología 

del espíritu” en su camino hacia el saber absoluto. Ahora se trata de un comienzo 

totalmente nuevo, que no puede estar mediado por nada. Pero la misma expresión 

simple inmediatez encierra ya algo más, si aceptamos que, como expresión de la 

reflexión, inmediatez contiene una referencia a lo mediato y por lo tanto una negación. 

Esto no es exactamente lo que Hegel pretende, y por eso introduce una precisión sobre 

lo que ha de ser el comienzo y lo expresa con la tesis de que “en su verdadera expresión 

esta simple inmediatez es por tanto el puro ser” (HEGEL, 1968/21, p. 55). Con esta 

precisión, “simple inmediatez” –  sin ninguna referencia – y “puro ser” vienen a ser 

equivalentes. 

Sin embargo, con ello no queda aclarado por qué esto es así, cuál es la razón de 

esta equivalencia, a menos que tengamos en cuenta otras caracterizaciones hegelianas 

del ser, sobre todo su indeterminación. Para expresar su concepción del ser sin 

ninguna clase de presuposición, Hegel afirma que “el ser es lo inmediato 

indeterminado” [das unbestimmte Unmittelbare] (HEGEL, 1968/21, p. 68). Luego, “lo 

inmediato indeterminado” tiene un significado en la Lógica del ser, hasta el punto de 

que, en este nivel, la indeterminación es constitutiva para la inmediatez (cf. PRUCHA, 

2000, p. 119). Porque el ser no es solo lo que no tiene determinación, sino que por ser 

                                                     
3 Cf. por ejemplo, ARNDT, 2000, pp. 126-139; HENRICH, 1971; HOULGATE, 2006. 
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indeterminado, es “igual solo a sí mismo” (HEGEL, 1968/21, p. 68) y por ello es lo 

absoluto y lo inmediato. 

Con ello, el ser da sentido al comienzo absoluto en su igualdad consigo mismo, 

que no es una igualdad de contenido, sino una igualdad sin referencia y por lo tanto 

vacía. Sin embargo, esta elevación del ser a comienzo absoluto queda de algún modo 

disminuida o restringida cuando Hegel puntualiza que “solo en cuanto debe ser el 

comienzo de la Lógica”, el ser puro es “lo que comienza”. Más concretamente: “Así 

como el saber puro no debe [soll] significar sino el saber en cuanto tal, totalmente 

abstracto, así también el puro ser no debe [soll] significar sino el ser en general, sin 

ninguna otra determinación o complemento” (HEGEL, 1968/21, pp. 55-56). En este 

sentido es como el puro ser es el comienzo, sin ningún otro significado. Hegel establece 

una conexión interna entre el saber puro y el ser, tomados exclusivamente en el ámbito 

del pensamiento, y considera el puro ser como lo que “pertenece a lo más simple de 

todo, el comienzo lógico” (HEGEL, 1968/21, p. 56). Ahora bien, el ser no es sino el 

comienzo de algo llamado a constituirse “en el curso del pensar” (HEGEL, 1968/21, p. 

54), no está al final del proceso, sino en su origen. Por lo tanto, es una exigencia del 

pensamiento, que se pregunta por aquello que ha de regir todo el proceso del pensar 

(cf. ÁLVAREZ-GÓMEZ, 2003, pp. 19-20, p. 33). 

El ser no es tampoco principio de conocimiento. La cuestión del conocimiento 

está implícita, a nuestro modo de ver, en el horizonte de la exposición de Hegel sobre 

el comienzo de la ciencia. Pero Hegel no pretende incluir su concepción del comienzo, 

y del ser, en un terreno epistemológico, tal como se interpretaba el conocimiento en la 

filosofía postkantiana, y así lo afirma taxativamente: “No es este el lugar de analizar la 

cuestión, que parece tan importante para la cultura moderna, de si el saber de la verdad 

es un conocimiento inmediato, absolutamente inicial, una fe, o si en cambio es un 

conocimiento mediato” (HEGEL, 1968/21, p. 54). Sobre esto, la tesis típicamente 

hegeliana es que querer tratar del conocimiento “antes de la ciencia significa pretender 

que el conocimiento sea examinado fuera de la ciencia” (HEGEL, 1968/21, p. 54). Por 

consiguiente, se trata primero de la ciencia y de su comienzo, tomando el ser en su 

pura inmediatez, “justamente porque en este caso es comienzo” (HEGEL, 1968/21, p. 

59). 

En toda esta exposición sobre “el comienzo” y el principio del conocimiento 

suenan los ecos de las discusiones anteriores con Reinhold sobre el comienzo 
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hipotético y problemático de la filosofía, que Hegel vuelve a plantear, aunque su 

posición general hacia Reinhold es ahora más matizada (cf. SOBOTKA, 2000, pp. 80-

89). La pregunta por el comienzo de la lógica tiene para Hegel la respuesta positiva en 

el ser, sin adscribirle ningún significado determinado. Solo en este caso el ser es el 

comienzo y no hay nada anterior a él. Pero siendo el ser tan solo “lo que comienza” 

[das Anfangende], a Hegel le es preciso introducir otros elementos para poder dar 

contenido a la ciencia.  

 

2. La inseparabilidad del ser y la nada 

 

En el momento de tratar de precisar el significado que tiene la inmediatez en el 

comienzo lógico y cómo el puro ser sin determinaciones constituye el comienzo de la 

filosofía, aparecen nuevos elementos que explicitan qué significa la inmediatez del 

puro ser. Hegel conecta el ser y la nada con el vacío que ofrece el ser al pensamiento y 

a la intuición. “No hay nada en él que se pueda intuir, si es que se puede hablar aquí 

de intuir” (HEGEL, 1968/21, p. 69). Por ello, el ser “es solo este puro, vacío intuir 

mismo” (HEGEL, 1968/21, p. 69). Ahora bien, en esa misma medida, “tampoco hay 

(nada) en él que se pueda pensar” (HEGEL, 1968/21, p. 69). Y por ello “es igualmente 

solo este pensar vacío” (HEGEL, 1968/21, p. 69). Estas afirmaciones son congruentes 

con lo que Hegel había indicado en el párrafo anterior, al afirmar que, por ser 

inmediato, el ser carece de reflexión y por ser indeterminado, carece de cualidad [Dies 

reflexionslose Sein is das Sein, wie es unmittelbar nur am ihm selbst ist.- Weil es 

unbestimmt ist, ist es qualitätslose Sein] (HEGEL, 1968/21, p. 68). Por consiguiente, 

Hegel conecta la carencia de reflexión con la inmediatez y la carencia de cualidad con 

la indeterminación, que se resumen en la calificación de “vacío” para el pensamiento y 

la intuición. Este mismo vacío se muestra en el pensar y el intuir de la nada. Por ello, 

“el ser, lo inmediato indeterminado, es de hecho [in der Tat] la nada, ni más ni menos 

que la nada” (HEGEL, 1968/21, p. 69). Y viceversa, la nada es “lo mismo que el puro 

ser es” (HEGEL, 1968/21, p. 69).  

En consecuencia, afirmar que el ser es lo que comienza, “das Anfangende”, es 

presentar al puro ser bajo la perspectiva de una función específica: la del comenzar. 

En tal función, el comienzo no es un punto cero; tiene que ser comienzo de algo – en 

este caso de la ciencia – y por consiguiente tiene que señalar una salida para poder 
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comenzar. Como veremos en seguida, en cierto modo, la salida se encuentra ya 

anunciada en esa equiparación entre ser y nada, que está basada en la pura 

indeterminidad de ambos conceptos.  

Respecto a la función del comienzo, el ser como “lo que comienza” es una 

determinación “que incluso se podría dejar de lado [könnte weggelassen werden]” 

HEGEL, 1968/21, pp. 59-60). Respecto a la salida del comienzo, para Hegel avanzar 

en filosofía “es un retroceso al fundamento, a lo originario y verdadero, del cual 

depende y, de hecho, es producido aquello con lo que se comenzó” (HEGEL, 1968/21, 

p. 57). En este modo de avanzar hacia lo originario, aquello que es comienzo se 

mantiene, es decir, no se pierde ni se abandona. Con palabras de Hegel: “al progresión 

[Fortgang] de lo que constituye el comienzo se ha de considerar solo una 

determinación ulterior del comienzo mismo, de modo que lo que comienza sigue 

estando subyacente a todo lo que sigue y de lo cual no desaparece” (HEGEL, 1968/21, 

p, 58). Hegel, por lo tanto, es muy explícito acerca del carácter teleológico del 

procedimiento lógico. Más aún si tenemos en cuenta que “para la ciencia, lo esencial 

no es tanto que el comienzo sea un inmediato puro, sino que el todo de la misma sea 

un recorrido circular en sí mismo” (HEGEL, 1968/21, p. 57). Este recorrido circular es 

indispensable para la fundamentación de la filosofía (cf. PAREDES-MARTÍN, 2009, 

pp. 209ss.), cuya explicitación sistemática constituye un círculo de inteligibilidad.  

A partir de estas precisiones, el comienzo se transforma, por así decirlo, en 

punto de partida –en el sentido de comienzo absoluto del círculo-, tanto más cuanto 

que la correlación que Hegel mantiene entre “ser puro y “saber puro” encuentra aquí 

su explicación. Desde el punto de vista metodológico, “el ser puro es la unidad a la que 

vuelve [zurückgeht] el saber puro” (HEGEL, 1968/21, p. 59). ¿Se mantiene entonces 

la inmediatez, a pesar de este retorno? Hegel sostiene que tiene que mantenerse, 

precisamente porque lo exige el comienzo como tal. Desde el punto de vista ontológico, 

el comienzo, totalmente abstracto y universal “todavía no es nada, y debe de ser algo” 

(HEGEL, 1968/21, p. 60). Pero no debe ser un algo concreto, un contenido, y tampoco 

puede ser la nada pura, “sino una nada de la que debe surgir algo”, ein Nichts, von dem 

etwas ausgehen soll (íbid.). Por lo tanto, el comienzo contiene el ser y la nada, es la 

unidad de no-ser, que a la vez es ser, y de ser, que a la vez es no-ser.  

Esta “unidad” de ser y no-ser es típicamente dialéctica, en el sentido hegeliano 

de la palabra. Pues, por una parte, lo que comienza no es todavía: ser y nada están 
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presentes en el comienzo como diferentes, ya que el ser “se remite a algo distinto de 

él” y en este sentido lo que comienza no es aún. Por otra parte, aquello que comienza 

ya es, pero en la misma medida en que todavía no es. Los contrarios están en él en una 

unificación inmediata [unmittelbare Vereinigung], con lo que el comienzo es su 

“unidad indiferenciada” (HEGEL, 1968/21, p. 60) y contradictoria. Esta unidad 

indiferenciada [ununterschiedene Einheit] es lo que hay que captar como comienzo 

lógico (cf. ROCKMORE, 2016, p. 159). Hegel ya había indicado de alguna manera que 

el ser como comienzo era un concepto dialéctico, cuando afirmó en Womit muss der 

Anfang der Wissenschaft gemacht werden? que el ser se presenta “como surgido por 

medio de la mediación, y precisamente, por medio de aquella [mediación] que es a la 

vez el superar de sí misma” (HEGEL, 1968/21, p. 56). Según esto, inmediatez y 

mediación pueden considerarse como inseparables, en el sentido restringido de que el 

ser pasa o transita a la nada en la superación de su diferencia.  

De este modo, Hegel entiende el comienzo de la filosofía como una unidad de 

contrarios que son a la vez idénticos y diferentes. Significativamente, Hegel afirma: “El 

análisis del comienzo daría con esto el concepto de la unidad del ser y del no-ser – o, 

en forma reflexionada, la unidad del ser diferente y del ser no-diferente – o la identidad 

de la identidad y de la no-identidad” (HEGEL, 1968/21, p. 60). Esta es precisamente 

la fórmula de lo absoluto que Hegel utilizó en Differenzschrift, en su discusión con 

Fichte sobre el concepto de identidad absoluta como principio de la filosofía, una 

discusión en la que Hegel reivindica que la identidad debe restituir en su derecho tanto 

a la separación (la no-identidad) como a la unidad (la identidad de la identidad).  

Si analizamos más detenidamente todos estos aspectos, observamos que Hegel 

considera al puro ser desde la perspectiva de su auto-desarrollo, que consiste en que 

del ser pueda surgir algo. Esta misma perspectiva es la que aplica a la nada, “de la que 

debe surgir algo” (HEGEL, 1968/21, p. 60). Por lo tanto, no hay en Hegel un monismo 

estático del ser, sino una respectividad unitaria de ser y nada. La Lógica del Ser se 

desarrolla sobre esta respectividad que, si bien concreta el marco conceptual del 

comienzo, en el fondo es una contradicción. Porque el ser, lo absolutamente inmediato, 

es a la vez la nada, aunque ninguno de ellos son para sí, sino solo en su unidad 

inseparable. Por ello se ha interpretado también que este planteamiento es una 

reductio ad absurdum del puro ser y la pura nada (cf. KOCH, 2000, pp. 147, 149). 
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Las razones que aduce Hegel para la identificación del ser y la nada tienen que 

servir también para garantizar que en ninguno de ellos, tomados por separado, hay 

verdad y, además, tienen que trazar la línea que nos conduce al devenir.  

Según Hegel, la nada es “la simple igualdad consigo misma, el vacío perfecto, la 

ausencia de determinación y contenido” (HEGEL, 1968/21, p. 69). Este vacío hace 

referencia al pensar y al intuir y solo a partir de ellos se puede decir que “intuir o pensar 

la nada tiene un significado” (HEGEL, 1968/21, p. 69), el cual se puede concretar en 

que hay una diferencia entre intuir o pensar algo, o nada. Ahora bien, la diferencia 

entre algo y nada no juega aquí un papel decisivo, puesto que pensar nada vale tanto 

como el vacío pensar. Este vacío nos sitúa ante la contradicción de que lo mismo es 

pensar – o intuir – el puro ser que pensar o intuir su negación: en ambos casos, se trata 

de una falta de determinación [Bestimmunglosigkeit]. La nada es, pues, la primera 

negación del ser, pero solo como lo que nos devuelve el vacío del ser. Por lo tanto, la 

nada no es lo otro del ser, sino la igualdad negativa del puro ser, el lado negativo de la 

simple inmediatez.  

De este modo, la nada no queda desvinculada del ser: antes bien, la nada es “el 

ser y su negación, expresados en uno [in Einem] (HEGEL, 1968/21, p. 70), es decir, 

unitariamente. Es interesante mencionar que la nada no tiene prioridad sobre el ser, 

como si fuera posible que, sin el ser, aun así la nada existiría. Pero este no es el caso. 

Hegel pone en el mismo plano el ser y la nada, aunque su planteamiento lógico 

comienza con el ser, para afirmar la inseparable unidad del ser y la nada. El esfuerzo 

de Hegel por excluir la oposición y la referencia [Beziehung] entre ser y nada le lleva 

incluso a sustituir la palabra “negación” por el simple “no” (HEGEL, 1968/21, p. 70). 

Sin embargo, la explicación no parece estar a salvo de algún problema de lenguaje, en 

la medida en que la negación está en conexión directa con la acción de negar. Para 

salvar este problema, es preciso retroceder al inicio de la argumentación, como hace 

Hegel en el parágrafo dedicado a la nada (cf. HEGEL, 1968/21, p. 69): En resumen, 

quien lograra pensar el puro ser, pensaría del mismo modo la nada.  

Por el contrario, solo si se presupone un contenido determinado, se pueden 

pensar el ser y la nada como dos opuestos que o bien se mantienen aislados, o bien 

entran en relación. Pero esto es precisamente lo que el comienzo lógico excluye. O 

dicho de otro modo, solo desde lo puramente indeterminado la filosofía podrá dar 

razón de lo determinado. “Tan solo el ser determinado [Dasein] contiene la diferencia 



 

 

 
 

María del Carmen Paredes-Martín | 135 

 

real de ser y nada, es decir, un algo y otro. – Esta diferencia real se presenta ante la 

representación en lugar del ser abstracto y de la pura nada y de su diferencia solo 

mentada [gemeinten]” (HEGEL, 1968/21, p. 75).  

Por lo tanto, lo que hace la filosofía es retrotraer el pensamiento desde el ser 

particular, finito, hacia el ser en cuanto tal, cuyo concepto se equipara al de la nada. 

Además de esto, la filosofía se tiene que enfrentar al problema de la expresión, que no 

es solo una cuestión de elegir el lenguaje filosófico, sino de cómo dar forma en el 

lenguaje a la inseparabilidad de ser y nada. La proposición que da expresión a esta 

inseparabilidad: “ser y nada son lo mismo” no expresa, para Hegel, una simple 

identidad entre sujeto y predicado, porque a la vez contiene el ser y la nada como 

distintos. Es, en realidad, una proposición contradictoria, en el sentido de que ella 

“tiene el movimiento por el cual [la proposición] desaparece por medio de sí misma” 

(HEGEL, 1968/21, p. 77) y con ella la afirmación que pretende significar. Hegel vuelve 

a expresar así su conocida tesis de que la forma proposicional de sujeto y predicado no 

es idónea para expresar verdades especulativas. Por una parte, porque el juicio solo 

muestra la identidad entre S y P haciendo abstracción de las determinaciones que no 

entran explícitamente en el contenido de la proposición. Por otra parte, porque el 

juicio no expresa la falta de identidad, o “lo no-idéntico” del sujeto y el predicado, que 

está en función del lugar lógico que ocupan cada uno de ellos (cf. HEGEL, 1968/21, pp. 

77-78, 87-88). Esta tesis nos remite a la discusión de Hegel con Kant en Glauben und 

Wissen sobre los juicios sintéticos a priori, donde la planteó sistemáticamente por vez 

primera (cf. PAREDES-MARTÍN, 2007, pp. 21-47). En el contexto de la Ciencia de la 

Lógica, la discusión con Kant tiene un contenido distinto. Hegel critica ampliamente 

la argumentación kantiana sobre el ser y sus consecuencias para la prueba ontológica 

de la existencia de Dios. Pero este es un tema que no podemos abordar en este estudio 

(cf. HEGEL, 1968/21, pp. 73-75). 

Aquí solo interesa destacar que para Hegel la proposición: “ser y nada son lo 

mismo”, como proposición especulativa, contiene el movimiento simultáneo del ser y 

de la nada como cuestión lógica originaria. La simultaneidad del movimiento descarta 

un dualismo del origen, el cual es reabsorbido en el puro ser en tanto que pura nada. 

Asimismo, la proposición contiene la realización de su resultado – el devenir–, aunque 

no está expresado en ella: una anulación de ser y no ser “lo mismo” el ser y la nada, y 
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una proyección de esa anulación en un resultado por el que desaparece el juicio 

afirmativo como tal.  

 

3. La verdad del ser  

 

Según lo anterior, el devenir es la realización de la contradicción subyacente a 

la proposición: “ser y nada son lo mismo”. La imposibilidad de que ser y nada sean 

contrapuestos significa su integración en una unidad dinámica como devenir (cf. 

ÁLVAREZ-GÓMEZ, 1996, p. 95). Por ello, el devenir no es simplemente la unidad 

unilateral o abstracta del ser y de la nada, sino el movimiento de su mutua penetración 

y superación. Ahora es preciso pensar cómo este movimiento puede ser considerado 

como “verdad”. 

En primer lugar, la unidad del ser y la nada es distinta de sus momentos y 

respecto de ellos el devenir es un tercero (cf. HEGEL, 1968/21, p. 80); es por lo tanto 

una unidad compleja con respecto a sus elementos. Esta caracterización de 

“momentos” acentúa lo transitorio del ser y de la nada, “que no subsisten por sí, sino 

solo en el devenir” (íbid.). Ser y nada, como momentos del devenir, exhiben una 

tensión a una totalidad aún no alcanzada o resuelta. En este sentido, devenir es pasar 

o transitar [übergehen]. En segundo lugar, el pasar no consiste en una determinación 

reflexiva ulterior del ser y la nada; es también “inmediato y totalmente abstracto” 

(HEGEL, 1968/21, p. 90). Además, el pasar no es aún una relación [Verhältnis] porque 

los momentos que pasan no son puestos el uno en el otro. Es decir, el devenir no 

consiste en poner el ser en la nada y la nada en el ser, sino en un movimiento que 

presenta el ser y la nada como “momentos que pasan” [übergehende Momente, íbid.].  

Hegel subraya esta momentaneidad del ser y de la nada de diferentes maneras, 

que se pueden sintetizar así: “El devenir contiene que la nada no permanezca nada, 

sino que pase a su otro, al ser” (HEGEL, 1968/21, p. 71). Asimismo, ya hemos señalado 

cómo el ser pasa a la nada debido a su mutua respectividad dialéctica. Para Hegel, el 

devenir es un “concepto total más elevado” (HEGEL, 1968/21, p. 70) que el concepto 

de ser de los Eléatas. Así lo enseñó Heráclito al afirmar que las cosas “son todo y no 

todo” (DIELS-KRANZ, 1974, Fragmento 88), son y no son algo determinado; sin 

embargo, Hegel mantiene también la importancia filosófica de Parménides, que 

rescató al ser de la representación y lo expresó como “pensamiento puro” y como 
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comienzo y elemento de la ciencia (cf. HEGEL, 1968/21, p. 76). Este es un punto 

argumentativo que recorre todo el tratamiento hegeliano del ser en el Primer Capítulo 

de la Ciencia de la Lógica. Con él discute Hegel no solo la concepción kantiana de la 

antinomia, sino que reitera una vez más su crítica a la representación en sus diferentes 

versiones filosóficas. La representación, la reflexión externa, así como el 

entendimiento, en su acepción más común, obstaculizan el curso del pensamiento 

filosófico y no pueden elevarse a la auténtica dialéctica. 

Para Hegel, “lo que es la verdad no es ni el ser ni la nada, sino el que el ser no 

pasa, sino que ha pasado a (la) nada, y la nada no pasa, sino que ha pasado al ser” 

(HEGEL, 1968/21, p. 69). En el fondo de este pasar se ha visto “la explicación 

fundamentadora de que el comienzo de la “ciencia absoluta” no puede ser sino el ser 

puro” (JARCZYK, 1999, p. 14). Pero, más concretamente, con la expresión: “nicht 

übergeht, sondern übergegangen ist” (no pasa, sino que ha pasado) se quiere decir 

que el ser es constitutivamente tránsito a la nada, al igual que la nada es tránsito al ser. 

En ese tránsito mutuo consiste el devenir, el cual hace patente el carácter fluido de los 

conceptos de “ser” y “nada”. Gracias a este haber pasado, podemos decir, 

retrospectivamente, que “ser y nada son lo mismo”, o bien que han perdido la 

“completa falta de verdad” [vollkommene Unwahrheit, HEGEL, 1968/21, p. 71] que 

tenían como conceptos aislados.  

Por consiguiente, el devenir se basa en la unidad del ser y la nada, que se 

presenta bajo una nueva perspectiva; el devenir supone también una transformación 

del concepto de ser, coherente con su status de ser solo comienzo o punto de partida 

del avance de la ciencia y, en tercer lugar, el devenir es posible en virtud de un concepto 

dinámico y positivo de la nada. Hegel se sitúa en este horizonte de pensamiento y, por 

así decirlo, convierte el devenir en el tercer elemento del marco conceptual desde el 

que se desarrolla la Lógica, un tercer elemento que es también el primero. Las 

consecuencias de esto se tienen que comprender según la explicación del propio Hegel: 

“Puesto que esta unidad del ser y de la nada, como verdad primera, subyace de una vez 

por todas y constituye el elemento de todo lo que sigue, todas las demás 

determinaciones lógicas parten del propio devenir: el ser determinado [Dasein], la 

cualidad, en general todos los conceptos de la filosofía, son ejemplos de esta unidad” 

(HEGEL, 1968/21, p. 72). Según esto, toda la filosofía contiene esta dialéctica primera 
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del pasar y el haber pasado, sin que, por otra parte, el pensamiento tenga que quedar 

fijado en ella. 

Y no cabe pensar la unidad y el tránsito del ser a la nada de una manera fija, 

porque “igualmente, sin embargo, su verdad no es su indiferencialidad, sino que ellos 

no son lo mismo, que son absolutamente diferentes, pero son igualmente inseparados 

e inseparables y cada uno desaparece en su opuesto inmediatamente” (HEGEL, 

1968/21, p. 69). Inseparados e inseparables, solo en el devenir la diferencia entre el ser 

y la nada se vuelve operativa. La desaparición del ser en la nada y viceversa tiene su 

expresión en términos de una unidad claramente antinómica. El pensamiento, por así 

decirlo, va del ser a la nada, y de la indeterminación a la indeterminación que les priva 

de subsistencia. Hegel lo expresa como “una inquietud a la vez de los incompatibles 

[eine Unruhe zugleich Unverträglicher]” (HEGEL, 1968/21, p. 78), con la que se 

imprime una nueva dimensión en el mundo contemporáneo (cf. NANCY, 1997, pp. 5, 

28s). Esta inquietud es el movimiento, la ejecución del tránsito en que consiste el 

devenir. A la vez, la inquietud de los incompatibles o inconciliables ser y nada es la 

razón de ser de su inseparación e inseparabilidad.  

Ahora bien, el significado principal del devenir en la Lógica del ser no es una 

pérdida de firmeza, o de identidad. Es una inestabilidad inherente al vacío del ser y al 

vacío de la nada, entendido como inquietud absoluta. A partir de aquí, se plantea la 

posibilidad de una explicación del devenir desde dentro del mismo. Porque si el ser y 

la nada no reposan en sí mismos, esto quiere decir que el devenir no sobreviene – no 

es “supervenient” –, sino que su origen reside en la inquietud de los conceptos que 

inseparablemente se contradicen; una inquietud que nos podemos “representar” como 

un pasar [übergehen] ejecutándose entre ellos (cf. HEGEL, 1968/21, p. 80). Pero esta 

representación habitual – y por lo tanto, insuficiente – se aparta del significado de 

“movimiento” tal como lo emplea Hegel en este contexto, que no supone un cambio 

cualitativo físico. Se ha afirmado que se trata de una “secuencia” (CARLSON, 2007, p. 

17) que no conlleva tiempo cronológico, puesto que el devenir es el “tercero” en cuanto 

movimiento del ser inmediato que es igualmente la nada, cuya diferencia “es, a la vez 

que se supera y no es” (HEGEL, 1968/21, p. 79). 

Esta paradoja se puede expresar de una forma más sencilla diciendo que el 

devenir contiene el ser y la nada “como dos unidades tales que cada una es ella misma 

unidad del ser y la nada” (HEGEL, 1968/21, p. 93). La unidad de ser y nada “se 
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desdobla por tanto en dos tipos de unidad: unidad de la nada con el ser – nacer –, 

unidad del ser con la nada – perecer” (ÁLVAREZ-GÓMEZ, 1996, p. 95). El ser 

desaparece en la nada en tanto que la nada desaparece en el ser y hace surgir algo. Hay 

por lo tanto dos tipos de referencia [Beziehung]: la referencia del ser a la nada y la 

referencia de la nada al ser, y esto significa que “las determinaciones son de valor 

desigual en estas unidades” (HEGEL, 1968/21, p. 93). “El devenir se halla de este modo 

en una doble determinación” (íbid.) y en una doble dirección: pasar de la nada al ser 

[Entstehen] y pasar del ser a la nada [Vergehen]. Son momentos “aún diferenciados, 

pero a la vez superados” (HEGEL, 1968/21, p. 92). Aunque esto no quiere decir que 

“se superen recíprocamente”, como si lo hicieran de una manera externa, sino que cada 

uno se supera en sí mismo [an sich selbst] y es en sí mismo [an sich selbst] su propio 

opuesto.  

Esto parece indicar que Hegel acentúa el carácter radical del movimiento en que 

consiste el devenir, subrayando una y otra vez la idea del desaparecer [Vergehen], que 

sin embargo en cada una de las direcciones es cualitativamente diferente. Pero a la vez 

el devenir alcanza un equilibrio y “se recoge en tranquila unidad [ruhige Einheit]” 

(HEGEL, 1968/21, p. 93). Esto es debido a la superación del devenir, en la que 

desaparece el tránsito del ser a la nada y de la nada al ser. Así, el devenir conserva y 

pone fin a la inestabilidad que en principio le caracteriza. “El devenir es una inquietud 

sin apoyo [haltungslose] que se precipita en un resultado en reposo” (íbid.). Es el 

desaparecer que reposa en la diferencia de las unidades que desaparecen, una 

diferencia que lleva consigo su propia disolución, pues el movimiento en que consiste 

el devenir disuelve asimismo la diferencia de sus elementos. Dicho de otro modo, el 

desaparecer no es un proceso al infinito, es la inquietud de su propia indeterminación 

y el resultado de haber desaparecido. Pero, como hemos indicado antes, el haber 

desaparecido no equivale a una aniquilación, sino a una resolución inmediata en el 

“haber pasado”, y con ello en su verdad, que se enuncia como “un resultado en reposo”.  

Por todo ello, el devenir, como unidad del ser y la nada, no simplemente está en 

el comienzo, sino que fundamenta todo el proceso que sigue a partir de él. Hegel 

vincula la correcta comprensión de la dialéctica a la aceptación de esta tesis, que en 

sus propias palabras resume de esta manera: “La inmanente naturaleza dialéctica del 

ser y de la nada mismos consiste en que ellos muestran su unidad, el devenir, como su 

verdad” (HEGEL, 1968/21, p. 92). La referencia explícita de Hegel a este carácter 
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inmanente frente a una interpretación externa o meramente empírica de la dialéctica 

del ser y de la nada ha planteado la cuestión de la inmanencia en el desarrollo de la 

Lógica. Aquí solo quisiéramos indicar, brevemente, que la inmanencia es neutralizada 

con las numerosas referencias y ejemplos de Hegel al devenir universal de las cosas, 

puesto que la estructura interna de la contradicción entre el ser y la nada tiene una 

“extensión infinita y una aplicación universal” (HEGEL, 1968/21, p. 90). Esta 

extensión infinita es aplicable a toda forma de existencia, pero no como pueda ser 

representada por el sano entendimiento común, sino en cuanto dicha contradicción 

está presente en cada realidad y pensamiento (cf. HEGEL, 1968/21, p. 71).  

En definitiva, no hay “el ser” como “lo subsistente”; no hay “la nada” de forma 

absoluta: lo que hay es la unidad transitoria y efímera de ambos. Y es una cuestión de 

educación o “formación del pensamiento” [Gedankenbildung] entender que “ni el ser 

ni la nada son algo verdadero” (HEGEL, 1968/21, p. 81), tomados en su forma 

indeterminada y más general. Como Hegel afirma en el §88 de la Enciclopedia: “El 

devenir es la primera determinación concreta y verdadera del pensamiento (HEGEL, 

1992, p. 127). En todo lo anterior se ha querido mostrar cómo Hegel tematiza los tres 

primeros conceptos de la Ciencia de la Lógica – ser, nada, devenir – haciendo uso de 

otros conceptos fundamentales, como son (al menos) los de: unidad, inmediatez, 

igualdad, diferencia, transición y superación. Son estos conceptos, que llamaríamos 

“operativos”, los que articulan la dialéctica inmanente del ser y la nada y la consistencia 

lógica del comienzo, en su recorrido circular. De hecho, se trata de un círculo de 

círculos donde entran en juego conceptos temáticos y conceptos operativos.  
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Résumé 

 Le passage spéculatif de la catégorie du mauvais infini dans le véritable infini reste 

l’un des plus importants dans la Science de la logique. Comme il est bien connu, ce 

passage est expliqué par Hegel à travers sa théorie de l’idéalité du fini. Pourtant, du 

fait de sa structure complexe, le surgissement du véritable infini au sein du fini par 

l’idéalisation peut être considéré comme un processus abstrait, consistant seulement 

à supprimer la dualité de l’infinité. Cet article se propose donc d’examiner pourquoi 

l’idéalisation de la véritable infini ne signifie ni une simple neutralisation de la 

catégorie de la finité ni une infinitisation extérieure de celle-ci, mais un processus 

dynamique qui s’infinitise en supprimant l’opposition statique du fini et de l’infini.  

Les mots clés : Infini, Fini, Idéalité, Idéalisme, Négativité. 

 

Resumo 

A passagem especulativa da categoria do mau infinito para o verdadeiro infinito 

permanece uma das mais importantes na Ciência da Lógica. Como é sabido, esta 

passagem é explicada por Hegel pela sua teoria da idealidade do finito. No entanto, em 

virtude da sua estrutura complexa, o surgimento do verdadeiro infinito no seio do 

finito através da idealização pode ser considerado como um processo abstrato, que 

consiste somente em suprimir a dualidade da infinidade. Este artigo propõe-se a 

examinar porque a idealização do verdadeiro infinito não significa nem uma simples 

neutralização da categoria da finitude, nem uma infinitização exterior desta, mas um 
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processo dinâmico que se infinitiza ao suprimir a oposição estática do finito e do 

infinito. 

Palavras-Chave : Infinito, Finito, Idealidade, Idealismo, Negatividade. 

 

Introduction 

 

Hegel, en suivant Jacobi, pose une question essentielle dans la deuxième édition 

de la théorie de l’Être: “Qu’est qu’introduit une déterminité dans l’indéterminé ?” 

(HEGEL, 2015a, p. 123). Pour Hegel, ce n’est point par la pensée finitiste et subjective, 

mais dans et par l’activité de la pensée infinie que le problème de l’indétermination de 

l’être est résolu. Il en est de même pour l’infinité: comment celle-ci, qui est saisie 

traditionnellement comme le terme indéterminé et indéfini, peut être déterminée 

véritablement? La réponse de Hegel est simple: par la médiation constitutive de 

l’idéalité. La théorie de la véritable infinité et son fondement, le processus de 

l’idéalisation, montrent d’une manière éclatante non seulement comment la finité et 

l’infinité passent l’une et l’autre dans une unité (non affectée de l’unilatéralité des 

deux) en supprimant leur subsistance par soi, mais aussi comment se supprime leur 

contradiction. Mais là, plusieurs questions se posent: est-ce que l’idéalité, qui fait 

naître la véritable infinité, implique une infinitisation du fini? Comment la pensée 

spéculative prétend supprimer l’autonomie de la finité? Suffit-il de considérer la 

suppression de la finité non-infinie et de l’infinité non-finie comme l’idéalisation des 

contenus limités? En bref, dans quel sens l’idéalisation désigne une victoire sur la 

subsistance du fini, subsistant dans la mauvaise infinité?  

Les abondants commentaires dans la littérature hégélienne se proposent 

d’expliquer la théorie de la mauvaise infinité et de la véritable infinité, par exemple 

comme le fait H. Schmitz (SCHMITZ, 1992, pp. 184-187) en tant qu’une dialectique 

entre une conception moniste et une conception dualiste d’infini, ou bien on prend la 

véritable infinité, par exemple comme E. Coreth (CORETH, 1952, p. 89) en tant qu’une 

suppression du fini ainsi que de l’infini comme s’il s’agissait seulement d’une 

coïncidence de ces moments. Ou encore, l’on aborde la théorie des deux infinis à partir 
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de la logique d’Iéna de 1804/052 et de l’Encyclopédie3 dont le contenu est très limité 

contrairement à celui de la Science de la logique. En effet, ces deux types 

d’interprétations ne livrent qu’une interprétation partielle de la théorie hégélienne de 

l’infinité puisque le surgissement de la véritable infinité ne doit pas être envisagé sans 

l’idéalisation qui désigne le processus de l’autosuppression du fini lui-même au sein 

de son infinitisation défective. Or, la distinction spéculative entre une infinité négative 

et une infinité affirmative dans la deuxième édition de la théorie de l’Être, auquel nous 

nous intéressons plus particulièrement dans cet article, montre qu’il n’y a même pas 

deux sortes de l’infinité (que ce soit moniste ou dualiste). Car, la mauvaise infinité déjà 

fait partie de la véritable infinité, ou mieux, il n’a y qu’un seul et même infini: tout 

dépend alors de la reconnaissance de la négativité infinie de l’être fini en lui-même.  

Dans cet article, nous essaierons de reconstruire certains moments de la théorie 

de la véritable infinité qui n’est rien d’autre qu’un processus de l’idéalisation du fini. 

Les divers aspects de cette dialectique complexe nous servira comme fil conducteur 

pour montrer que 1/ l’infini véritablement idéalisé n’implique ni la finitisation de 

l’infini ni l’infinitisation du fini, mais le développement et la suppression des deux, 2/ 

si Hegel prétend que la résistance du fini se supprime définitivement dans son 

idéalisation, c’est parce que l’intelligibilité du fini ne peut surgir que comme une auto-

activité négatrice, 3/ et c’est pourquoi il ne faut pas exclure la falsification de la pensée 

du fini de la totalité de la pensée de l’infini.     

 

Le passage de la mauvaise infinité à la véritable infinité  

 

Dans la détermination réciproque, prise en son va-et-vient, du fini et de l’infini, 
telle qu’on l’a montré leur vérité est en soi déjà présente, et il n’y a plus besoin que 
de recueillir ce qui est présent [Vorhanden] (HEGEL, 2015a, p. 205). 
 

                      

Tel est, tout d’abord, le résultat de la dialectique négativement-rationnelle de la 

mauvaise infinité et du progrès à l’infini. Cette approche peut paraître purement 

subjective, comme s’il était nécessaire de quitter le domaine de l’infinité négative de 

l’être et de s’élever à la réflexion extérieure pour y déceler le véritable sens de l’infinité. 

                                                     
2 Cf. par exemple LEMAIGRE, 1965, pp. 3-36; GÉRARD, 1982, pp. 368-402; GORETZKI, 2011, pp. 77-
90. 
3 Cf. par exemple HARRIS, 1983, pp. 108-114; LAKEBRINK, 1979, pp. 124-133; LÉONARD, 1974, pp. 
75-97. 
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Pourtant, ce n’est pas la perspective de la pensée spéculative. Lorsque Hegel dit qu’“il 

n’y a besoin que de la comparaison de ces moments différents, dans laquelle se dégage 

l’unité qui donne le concept lui-même” (HEGEL, 2015a, p. 205), il ne veut pas dire que 

l’unité effective du fini et de l’infini se trouve dans la pensée qui est séparée de l’être 

contradictoire. Il soutient, au contraire, que c’est par la réflexion propre de l’être que 

ladite unité se pose comme telle, car elle n’est pas un contenu trouvé par l’application 

des déterminations de la pensée, elle s’est construite plutôt à travers le processus de 

l’infinitisation du fini et de l’auto-position de l’infini comme infini-fini. En ce sens, il 

ne s’agit que d’une “extériorisation du concept [Aeusserung des Begriffes]” (HEGEL, 

2015a, p. 205); ce qui veut dire qu’on a affaire à la particularisation de l’universalité 

du concept de l’infinité affirmative. La manifestation du concept comme mauvaise 

infinité n’est pas, sans doute, temporelle non plus, puisqu’elle n’est qu’un moment 

logique nécessaire qui se pose comme différent, séparé de son concept. Il faut en 

dégager la vérité spéculative en analysant la fonction de la négativité dans l’unité du 

fini et de l’infini et montrer comment l’identité de l’être et de la pensée accomplit le 

moment négativement rationnel de l’infinité par la démonstration spéculative de son 

aspect “positivement-rationnel” (HEGEL, 1994a, §82, p. 344). Autrement dit, un tel 

contenu spéculatif est toujours déjà présent parce que la dialecticité de la mauvaise 

infinité et du progrès à l’infini ont en même temps un contenu positif même si leur 

résultat est négatif au sens de l’exclusion réciproque du fini et de l’infini. C’est par le 

moyen de la connaissance de ce contenu spéculatif que l’on parvient à la structure 

rationnelle de l’idéalité de l’être.  

Pour pouvoir “penser spéculativement”, précise Hegel dans Leçons sur la 

philosophie de la religion, il faut “dissoudre quelque chose d’effectif”, ensuite il faut 

“l’opposer à lui-même de telle manière que les différences soient opposées selon des 

déterminations du penser”, et, enfin ce n’est que par la présence de l’opposition entre 

la pensée et l’être que l’objet peut être saisi “comme l’unité des deux” (HEGEL, 1996, 

p. 106). L’objet ainsi saisi “contient en lui-même comme supprimées ces oppositions 

auxquelles s’en tient l’entendement” et par là il “se montre comme concret et comme 

totalité” (HEGEL, 1994a, Add. §82, p. 517). Du point de vue de l’entendement, la 

démarche est presque inverse : il pense l’être fini comme l’être réel et effectif, et de ce 

fait, l’infinité lui paraît comme ce qui transcende la sphère de la finité, comme une 

négation définitive de l’être fini. Ainsi surgit une contradiction entre les deux côtés de 
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l’opposition, alors qu’en vérité, celle-ci découle de l’opération de la séparation de 

l’entendement. Comme cette contradiction n’apparaît pas comme une erreur venant 

de l’entendement, celui-ci essaie de la résoudre par la répétition successive du poser et 

du supprimer du fini, face à l’infini. La solution spéculative à la contradiction du fini 

et de l’infini consiste donc à dévoiler qu’à travers la détermination réciproque du 

progrès à l’infini, l’opposition de ces termes constitue en même temps une unité 

déterminée dans laquelle ils se suppriment eux-mêmes comme des termes 

indéterminés et entrent en relation.4 Tout d’abord, la solution dépend d’une prise de 

conscience de l’unité réflexive du fini et de l’infini, ensuite celle-ci n’implique pas une 

juxtaposition arbitraire des opposés, mais au contraire, l’unité est elle-même une 

unité spéculative dans laquelle chaque terme se montre à la fois comme le contraire 

de lui-même et comme le contraire de leur unité purement réflexive. 

Par l’unité réflexive du fini et de l’infini, on entend en général l’objectivité de 

l’infinité, posée par la subjectivité comme statique. Comme telle, elle est inadéquate 

au concept spéculatif de l’infinité dans laquelle le fini et l’infini sont totalisés comme 

des moments dynamiques.5 Ce qui est connu, dans l’unité réflexive, c’est seulement la 

nature relative du fini et de l’infini, puisque l’intelligibilité de la finité exige encore 

l’infinité comme le contraire du fini. Il s’agit d’une connaissance fausse, en ce sens que 

le faux, à savoir la mauvaise infinité séparatrice, doit être saisi comme “un moment de 

la vérité”, à savoir comme un moment de l’unité spéculative. Car “on peut bien savoir 

faussement” signifie que “le savoir est dans une inégalité avec sa substance” (HEGEL, 

2006, p. 84, 85). Autrement dit, ce qui est objectif dans la mauvaise infinité, c’est 

seulement la reconnaissance du caractère néant de la catégorie de la finité: celle-ci doit 

être supprimée tandis que son opposition avec l’infinité doit être maintenue. C’est en 

ce sens que leur unité posée est affectée de la réflexion de l’entendement.  

Pour démontrer la précarité de cette unité réflexive, Hegel examine de plus près 

le mouvement négativement-rationnel de l’infinitisation du fini ainsi que de la 

finitisation de l’infini dans le progrès à l’infini. Ce dernier parvient à un résultat selon 

lequel “l’infini est seulement le mouvement d’aller au-delà du fini [nur als das 

Hinausgehen über das Endliche]” alors que “le fini est seulement cet au-delà de quoi 

                                                     
4 Cf. HEGEL, 2015a, p. 214: “Le progrès à l’infini, l’infini développé de l’entendement, a pour condition 
constitutive d’être l’alternance des deux déterminations que sont l’unité et la séparation des deux 
moments” et par conséquent, “cette unité et cette séparation sont elles-mêmes inséparables”.  
5 Cf. HEGEL, 1994a, Add. §24, p. 479. 
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il faut aller [nur als das, worüber hinausgegangen werden muß]” (HEGEL, 2015a, p. 

206). Dans le cas de l’infinité, on voit qu’elle n’est affirmée comme infini qu’à condition 

que le fini disparaisse entièrement; c’est-à-dire que le fini ne se supprime pas lui-

même à cause de sa séparation d’avec l’infini, son moment constitutif, mais il doit être 

nié, selon la présupposition de l’entendement, par l’infinité elle-même; donc l’infini 

est déterminé comme la négation du fini. En ce qui concerne le fini, l’entendement 

prétend qu’une fois qu’on le transcende, on aboutit effectivement à l’infini dans lequel 

le fini est déterminé comme ce dans quoi se trouve “la négation de soi-même en lui-

même [die Negation seiner an ihm selbst]” (HEGEL, 2015a, p. 206); ce qui implique 

qu’il n’y a que l’infini. Pourtant la relativité du fini à l’infini démontre implicitement 

l’identité de ces termes opposés, car si “aucune ne peut pas être posé et saisi sans 

l’autre”, c’est parce qu’“en chacun [des deux] gît la déterminité de l’autre” (HEGEL, 

2015a, p. 206).  

En effet, cette première forme de la relation est déjà survenue dans la 

dialectique de la limite qualitative du “et” qui exprime seulement le simple fait d’être-

un avec son être-autre. L’identité à soi de l’être-là n’est pas donnée immédiatement, 

mais elle est constituée par la médiation de l’autre. Autrement dit, le fini ainsi que 

l’infini se sont révélé être immédiatement le contraire de lui-même, chacun a l’autre 

de lui-même en lui-même, et par conséquent, chacun s’est déterminé par rapport à son 

autre. L’altérité, en revanche, n’est pas supprimée entièrement, mais elle subsiste 

encore sous la forme de l’unité réflexive dans laquelle le fini et l’infini sont déterminés 

en tant que l’être-autre.6 Ainsi, il y a encore une différence entre le fini et l’infini, même 

si l’un se rapporte à l’autre en soi. Hegel explique cette opposition dans la théorie de 

l’Essence de la manière suivante: “le fait d’être opposé ne serait pas simplement un 

moment et ne relèverait pas non plus de la comparaison, mais est la détermination 

propre des côtés de l’opposition. En soi positif ou négatif, ils ne le sont donc pas en 

dehors de la relation à autre chose, mais en ce sens que cette relation, et cela en tant 

que relation excluante, constitue leur détermination ou leur être-en-soi” (HEGEL, 

2016a, p. 56). 

Cependant, cette relation d’opposition n’est pas construite de la même manière 

dans les deux côtés de l’opposition. A y regarder de plus près, il apparaît que l’unité 

                                                     
6 Cf. HENRICH, 1980, p. 109: “Das Andere, das gegen sich selbst Anderes, wird, setzt sich als Gegenteil, 
das wiederum in den Ausgang zurückschlägt, so daß sich ein Paar von instabilen Relata ergibt”.  
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réflexive est elle-même dédoublée. Hegel observe que, d’une part, au niveau du 

mouvement d’aller au-delà, l’infini désigne une relation véritable avec son autre. Car 

l’infini, qui est présupposé comme l’autre absolu du fini, se montre comme l’infini lui-

même fini:  

 

L’infini, ainsi placé, est l’un des deux; mais en tant qu’il est seulement l’un des 
deux, il est lui-même fini, il n’est pas le tout, mais seulement l’un des côtés; il a, en 
ce qui lui fait face, sa limite; il est ainsi l’infini qui est fini [das endliche 
Unendliche]. Il n’y a donc de présents que deux finis. C’est justement en ceci qu’il 
est ainsi séparé du fini, par là placé comme un être unilatéral, que réside sa finité, 
donc son unité avec le fini. 

 

D’autre part, le statut du fini dans cette unité est tout autre: 

 
Le fini, de son côté, placé comme étant, pour lui-même, à l’écart de l’infini, est ce 
rapport à soi dans lequel sa relativité, sa dépendance, son caractère passager 
[Vergänglichkeit] sont mis à l’écart; il est la même subsistance-par-soi et 
affirmation de soi-même que doit être l’infini (HEGEL, 2015a, p. 206).  

 

On voit que l’infini se finitise, parce qu’il exprime une relation inclusive qui le 

rapporte au fini. Tout effort d’établir une séparation avec le fini amène l’infini à se 

contredire. L’unité avec l’opposé est la preuve de sa nature contradictoire, car il est, en 

vérité, le contraire ou l’autre de lui-même comme le fini. Par conséquent, l’infini, 

contrairement à la présupposition de l’entendement, se rapporte à lui-même comme 

fini. Il en est de même pour le fini. Celui-ci est représenté comme un contenu tout autre 

que l’infini, de ce fait, il est considéré d’une manière isolée. Ainsi, le fini exprime une 

relation exclusive de son autre, il est lui-même ce qui est non-infini. Or, le fini ainsi 

représenté est posé en vérité, malgré la tendance de l’entendement, sous la forme de 

l’absoluité. C’est-à-dire qu’il est posé comme un infini qui se rapporte à lui-même par 

son autonomie. Ainsi le fini, grâce à sa séparation de l’infini, s’infinitise, il devient le 

contraire de lui-même et se rapporte à l’infini. Il est donc évident dans le côté de l’infini 

qu’il s’agit d’un mouvement de la finitisation de l’infini par sa propre réflexion et c’est 

de cette manière que l’infini se montre comme l’être se rapportant au fini. De la même 

manière dans le côté du fini, on a affaire au mouvement de l’infinitisation du fini, car 

le fini se montre comme l’être se rapportant à l’infini. En bref, malgré la séparation 

présupposée, l’un se rapporte nécessairement à l’autre du fait de leur non-altérité 

essentielle. 
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L’exclusion réciproque du fini et de l’infini s’est ainsi niée et par là ils se sont 

posés dans une unité réfléchie dans laquelle a disparu leur l’immédiateté. Pourtant la 

négation de l’exclusion n’a pour résultat que la négation de la subsistance de l’autre et 

de la séparabilité ontologique des opposés: l’infini en tant qu’être-autre n’est plus 

déterminé comme au-delà du fini, et le fini, à son tour, n’est plus déterminé comme cet 

être exclu de l’infini. A travers l’infinitisation du fini provenant de l’exclusion de 

l’infinité et la finitisation de l’infini provenant du passage de l’infini dans la finité, les 

deux côtés coïncident, parce que les deux processus “donnent un seul et même 

résultat” (HEGEL, 2015a, p. 206). Mais, l’essentiel est de souligner le fait que la 

possibilité de reconnaître une telle unité réflexive dépend du processus du 

dédoublement des termes opposés. Alors, il serait faux d’imaginer que l’unité du fini 

et de l’infini est constituée à partir d’un infini devenu seulement fini et d’un fini devenu 

seulement infini. Car si tel était le cas, il n’y aurait pas d’une unité effective des termes 

opposés, mais une unité dans laquelle subsiste hétéronomie des catégories. La 

différenciation n’implique pas seulement une simple négation de l’autre, mais aussi un 

dédoublement dans lequel se trouve la suppression de soi-même. Si Hegel souligne 

qu’il y a, en effet, “deux unités” dans cette unité réflexive, c’est parce que l’unilatéralité 

d’une identité formelle du fini et de l’infini y a disparue: dans la mesure où le fini et 

l’infini sont reconnus comme des moments partiels d’une seule et même totalité, 

chacun d’eux “est lui-même en lui l’unité des deux [selbst an ihm die Einheit bey der]” 

(HEGEL, 2015a, p. 206). Ainsi, l’unité dédoublée du fini et de l’infini révèle que le côté 

infini est, en vérité, l’unité de lui-même et son contraire, le côté fini, à son tour, est le 

même l’unité de lui-même et son contraire. Un tel processus d’être-un doit être 

entendu comme l’auto-suppression de la “déterminité qualitative” que le fini et l’infini 

sont:  

Ce qu’ils en commun, l’unité des déterminités, pose comme unité eux-mêmes tout 
d’abord en tant que niés, puisque chacun d’eux doit être ce qu’il est dans leur être 
différencié; dans leur unité, ils perdent ainsi leur nature qualitative (HEGEL, 
2015a, p. 207). 

 

Une telle relation exclusive se montre donc comme une séparation purement 

formelle. Cela ne veut pas dire que le fini et l’infini ne sont pas eux-mêmes dépourvus 

de la contradiction dans eux-mêmes: la déterminité du fini ainsi que de l’infini est 

contradictoire en soi, puisque, chacun est à la fois lui-même (par l’exclusion de son 
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autre) et le contraire de lui-même (par le passage à son autre).7 Mais la contradiction 

provenant de la différence qualitative se résout elle-même dans le processus de devenir 

le contraire de soi-même, parce que, ce que nous avons appelé la finitisation de l’infini 

et l’infinitisation du fini constituent la médiation des deux unités. Le fini et l’infini sont 

contradictoires en eux-mêmes en tant que des contenus réfléchis et non séparés l’un 

de l’autre. Ainsi la contradiction est le produit de la réflexion qui les compare d’une 

manière extérieure comme s’ils étaient en repos et dépourvus du travail de la négativité 

médiatrice, de sorte que c’est la réflexion elle-même qui se contredit :8  

 
C’est là une réflexion importante à l’encontre de la représentation qui ne veut pas 
se défaire de l’attitude consistant à les maintenir fixement, dans l’unité de l’infini 
et du fini, suivant la qualité qu’ils doivent avoir en tant que pris l’un en dehors de 
l’autre; [l’entendement] ne voit dans cette unité-là rien d’autre que la 
contradiction, et non pas aussi la résolution de celle-ci par la négation de la 
déterminité qualitative des deux; c’est ainsi que l’unité universelle, tout d’abord 
simple, de l’infini et du fini, est faussée [verfälscht] (HEGEL, 2015a, p. 207).  

 

Le résultat de cette première approche de l’entendement montre que le fini et 

l’infini parviennent à une unité en laquelle chacun devient le contraire de lui-même, 

parce que l’un comme l’autre, en se niant, va au-delà de lui-même et par conséquent 

leur unité est posée. La présupposition, concernant la “diversité qualitative” du fini et 

de l’infini, est ainsi falsifiée par la réflexion propre de l’être en lui-même. Il en est de 

même pour la seconde approche de l’entendement qui consiste à attribuer à l’un des 

côtés une détermination plus concrète et plus essentielle. Dans le cas où l’infini est 

appréhendé comme l’être-en-soi du fini, et le fini devient non-être-en-soi (qui est le 

néant lui-même9), la différence présupposée réduit de nouveau l’infini lui-même au 

fini – “es ist so ein verendlichtes Unendliches”, et inversement le fini à l’infini, – “es 

wird als das verunendlichte Endliche gesetzt” (HEGEL, 1985, p. 132). La contrariété 

qui est immanente à chaque unité dédoublée, supprime leur différence extérieurement 

posée et par conséquent la séparation présupposée est de nouveau falsifiée.  

                                                     
7 Cf. HEGEL, 2016a, p. 69: “[…] la contradiction n’est pas à prendre simplement comme une anomalie 
qui se rencontrerait seulement ici et là, mais elle est le négatif en sa détermination essentielle, le principe 
de tout auto-mouvement, lequel auto-mouvement ne consiste en rien d’autre que dans une exposition 
de la contradiction”. 
8 Cf. HEGEL, 2016a, p. 65: “[…] la pensée réfléchissante s’embrouille et devient contradictoire avec elle-
même dans ces déterminations. Quand on n’est pas familier avec la nature qui est la leur, on est d’avis 
que cet embrouillement est quelque chose d’injustifié, qui ne doit pas se produire, et on l’attribue à une 
faute subjective. Ce passage [à autre chose] demeure en réalité aussi un simple embrouillement, pour 
autant que la conscience de la nécessité de la transformation n’est pas présente”. 
9 Voir, MALUSCHKE, 1974, p. 178. 
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De là, Hegel conclut que, même par une comparaison extérieure, les deux 

approches de l’entendement à l’égard du fini et de l’infini font naître la nécessaire 

unification des moments. Donc, la genèse de la falsification “se fonde sur l’oubli de ce 

qu’est, pour lui-même, le concept de ces moments” (HEGEL, 2015a, p. 208), car 

l’opération de l’entendement “dégrade et gâte” (HEGEL, 2015a, p. 207) le sens 

ontologique du fini et de l’infini en élevant le fini au niveau de l’absoluité d’une part et 

en réduisant l’infini au niveau du fini absolument limité d’autre part. Pourtant, du 

point de vue de leur concept, leur unité est déjà présente dans la mauvaise infinité: si 

le fini peut aller au-delà de lui-même, c’est parce qu’il est toujours déjà contenu dans 

l’infinité, il est donc avec son autre dans une relation essentielle. De la même manière, 

l’infini se rapporte, dans son activité d’aller au-delà du fini, au fini, parce qu’il est 

toujours déjà contenu dans le fini. Ce n’est pas la réflexion subjective du logicien qui 

accorde leur unité puisque lorsque le fini va au-delà de lui-même, il se supprime lui-

même comme l’être seulement négatif et se rapporte à l’infini comme l’être différencié 

ou l’être devenu le contraire de lui-même. Lorsque l’infini, à son tour, va au de-là du 

fini, il se supprime lui-même comme l’être négatif et se rapporte au fini comme l’être 

devenu le contraire de lui-même. Ainsi dans ces deux unités, on a affaire à l’auto-

suppression du fini et de l’infini qui constitue un processus de la négation de l’altérité 

de l’autre; et par là, grâce à ce double négation, chacun se rapporte à son autre comme 

l’autre de lui-même. C’est de cette manière que s’opère le progrès spéculatif de 

l’unification: l’opposition statique de l’entendement fait naître la mauvaise infinité 

négativement rationnelle tandis que l’auto-suppression dynamique des contenus 

conduit à la coïncidence intérieure, à savoir positivement rationnelle, de l’être et du 

concept du fini et de l’infini.10  

                                                     
10 On peut demander si la relation immanente au fini et à l’infini diffère du mouvement de l’altération 
[Veränderung] de la catégorie du quelque-chose [Etwas]. Dans celle-ci, le devenir-autre est constitué 
par la négation de la négation de ce qui se trouve en dehors du quelque-chose limité et c’est de cette 
manière que se produisait le passage de l’être limité dans l’être-autre. Dans la sphère de l’infinité, Hegel 
prend soin de distinguer le mouvement d’altération du quelque-chose avec la suppression véritable du 
fini et de l’infini. La différence entre les deux sortes de la double négation consiste en ceci que dans 
l’altération, ce qui est nié, c’est seulement la limite qui introduit une diversité entre un quelque-chose et 
un autre quelque-chose. Cela signifie que dans la négation de la limite, le quelque-chose passe dans un 
autre quelque-chose alors que la catégorie de l’être-là reste intacte, à savoir non supprimée. La négation 
extérieure de l’être-autre [Andersseyn] n’est point une suppression véritable de l’altération, on peut 
même dire que cette altération continue est le fondement de l’incapacité de la suppression de l’altérité. 
D’autre part, la catégorie du quelque-chose est déjà supprimée par le surgissement de sa finité et par 
l’élévation de celle-ci dans l’infinité, et l’être-là est déjà déterminé comme un non-être [Nichtseyn]. Or, 
le mouvement du fini et de l’infini est tout autre que celui de la multiplicité de l’être-là. Dans ce dernier, 
la négation n’est qu’une négation simple parce que la suppression de l’être-là n’est qu’un passage dans 
un autre être-là, et ainsi de suite. De ce fait, la négation simple est incapable de l’auto-suppression au 
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Jusqu’ici nous avons montré que 1/ le fini, par sa propre réflexion, s’infinitise 

en allant au-delà de lui-même et l’infini, de la même manière, se finitise en allant au-

delà du fini; chacun tend à s’unifier avec l’autre malgré l’opposition présupposée par 

l’entendement; 2/ cette convergence montre que chacun devient immédiatement 

l’autre de soi-même étant donné que chacun a en soi le contraire de soi-même; 3/ la 

disparition de la séparabilité conduit ainsi à la suppression de l’altérité de l’être-autre, 

car la différence qualitative se montre comme produit de la réflexion subjective; 4/ dès 

que l’autre se montre comme autre de soi-même, le facteur négatif dans les deux côtés 

est nié et de cette négation de la négation surgit l’affirmation de leur relation. Telle est 

la genèse de l’unité spéculative du fini et de l’infini dans laquelle la mauvaise infinité 

de l’entendement est faussée. Cela dit, la dissolution de celle-ci ne constitue pas 

immédiatement l’affirmation de l’être véritable de l’infinité. Il faut donc répondre aux 

questions suivantes: quel est le statut de la finité dans cette unité? Est-ce que l’auto-

suppression de celle-ci est accomplie entièrement? Ou encore, comment entendre 

ce retour à soi-même?  

La réponse à ces questions ne se trouve que dans le mouvement de la négativité 

médiatrice du progrès à l’infini. Il faut prendre conscience que ce progrès linéaire 

demeure indéterminé et indéfini dans la mesure où l’on méconnait le fait que le fini, 

en allant au-delà de sa borne, se nie comme l’être opposé à l’infini et par conséquent 

devient l’infini; l’infini, à son tour, en allant au-delà du fini nie à la fois le fini et lui-

même comme l’être devenu fini, et par conséquent il n’y a qu’une seule infinité. En 

d’autres termes, la véritable infinité n’est pas la finitisation de l’infini par une négation 

définitive de l’infinité, ni l’infinitisation du fini par une négation définitive de la finité. 

Or, si tous les deux étaient la vérité de l’infinitisation, on aurait de nouveau l’infinité 

négative de l’entendement, parce que dans ce cas l’opposition subsiste entre le fini 

devenu infini et l’infini devenu fini. D’autre part, si l’un de ces processus était la vérité 

                                                     
sein de l’être-autre tandis que dans celui-là, il s’agit de la “même négation de la négation dans les deux 
termes”. L’auto-suppression du fini et de l’infini en tant que double négation ne désigne pas un passage 
partiel entre le fini et l’infini, elle constitue, au contraire, la relation à soi, à savoir “l’affirmation, mais 
en tant que retour à soi-même, c’est-à-dire par le moyen de la médiation qu’est la négation de la 
négation”, voir, HEGEL, 2015a, p. 208. Dans la version de 1812 de la Science de la logique, Hegel 
remarque que la véritable infinité est déjà présente dans cette négativité constitutive: “Par-là, a fait son 
entrée l’infinité vraie, dans laquelle sont supprimée aussi bien la finité que la mauvaise infinité. Elle 
consiste dans le mouvement d’aller au-delà de l’être-autre, en tant que ce mouvement est le retour à 
soi-même; elle est la négation en tant que se rapportant à soi-même; l’être-autre, pour autant qu’il n’est 
pas un être-autre immédiat, mais suppression de l’être-autre, l’égalité avec soi restaurée”, voir, 
HEGEL, 2015b, p. 208. 



 
 
 
 
154 | A Autobiografia do Pensamento.  A Ciência da Lógica de Hegel 

de l’infinité véritable, l’un deviendrait de nouveau l’être-en-soi en tant que fondement 

et l’autre non-être-en-soi de sorte que l’on retomberait dans le progrès à l’infini. La 

véritable infinité donc ne peut pas être l’unité unilatérale des termes qui sont mise en 

relation dans leur opposition. 

Ainsi, si le fini est appréhendé comme être-là qui ne doit pas passer dans l’infini 

à cause de sa borne intérieure, et en revanche, si l’infini est traité seulement comme 

destin du fini, la contradiction ne peut pas être résolue. Hegel remarque que  

 
l’entendement ne se dresse tant contre l’unité du fini et de l’infini que parce qu’il 
présuppose la borne et le fini, ainsi que l’être-en-soi, comme se faisant pérennes; 
en cela, il laisse échapper la négation de deux, qui est présente, en fait, dans le 
progrès à l’infini, tout comme il ne voit pas, de même, qu’ils ne se rencontrent, 
dans ce progrès infini, qu’en tant que moment d’un tout, et qu’ils n’entrent en 
scène que par l’intermédiaire de leur contraire, mais, essentiellement, tout aussi 
bien par l’intermédiaire de la suppression de leur contraire (HEGEL, 2015a, p. 
210). 

 

Autrement dit, l’activité d’aller au-delà ne constitue pas une alternance 

répétitive entre une négation extérieure et une position extérieure, et ce qui surgit dans 

cet au-delà n’implique pas une réinstauration de la même déterminité qui est déjà 

supprimée au sein de l’aller au-delà. Au contraire, 1/ chacun s’est différencié en allant 

au-delà, et dans cet au-delà le fini se supprime comme l’être borné, par là il se pose 

comme l’infini; l’infini se supprime comme l’être opposé au fini et il se pose comme 

l’infinité dans laquelle la finité est supprimée. La différenciation n’est donc pas une re-

position du même fini comme l’être-là borné et du même l’infini comme séparé du fini, 

car, ce qui est posé, c’est une nouvelle détermination affirmative au sein de laquelle 

l’altérité des deux est supprimée: “ils sont ainsi un résultat, en cela non pas ce qu’ils 

sont dans la détermination de leur commencement” (HEGEL, 2015a, p. 210); 2/ le 

passage dans le contraire n’est pas la même chose que la finitisation de l’infini et 

l’infinitisation du fini,11 parce que chacun a dans soi-même la même détermination qui 

est la suppression de la finité ; 12  3/ la double suppression provient donc d’une part, 

                                                     
11 Cf. HEGEL, 2007, §94, p. 117: “Par la négation en général l’infini a déjà le fini en soi, mais celui-ci en 
tant que nié, en tant que ce qui se sursume [als sich aufhebend]. On peut prendre cela de façon erronée 
en disant que par là l’infini est finitisé [verendlicht], puisque l’on transforme l’infini en fini: on n’aurait 
ainsi rien de plus qu’un simple fini. En cela, on oublie cependant l’autre partie, à savoir celle-ci: on n’a 
rien d’autre que le fini, mais dans ce que nous avons vu, dans l’unité du fini et de l’infini, le fini a 
justement tout autant disparu, on n’a pas simplement le fini, car celui-ci est justement la négation de 
soi-même et l’infinité”.  
12 Voir, HEGEL, 2015a, p. 210: “Ces moments sont, dans le progrès à l’infini, différenciés, mais d’égale 
façon, l’un est seulement le moment de l’autre. En tant que tous les deux, le fini et l’infini, sont eux-
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du passage dans son contraire, d’autre part de l’auto-négation de la finité et de la 

négation de celle-ci dans l’infinité. Chacun n’est qu’un moment dynamique (parce que 

chacun passe dans son autre) et inachevé (parce qu’aucun des deux ne contient pas  la 

totalité) de la véritable infinité.  

Il est clair que la séparation formelle de la finité de son contenu véritable (à 

savoir de l’infinité) ainsi que la méconnaissance de l’auto-suppression du fini 

empêchent l’entendement de reconnaître le processus médiateur dans le progrès à 

l’infini. Pour Hegel, au contraire l’infinité affirmative repose sur la double négation: 

dans un premier temps, l’infini va au-delà du fini, il le nie, et en raison de cette négation 

simple, il se détermine comme un moment simplement négatif, car il demeure, dans 

cet au-delà, opposé à son autre sous la forme du vide au-delà. C’est la mauvaise infinité 

que Hegel ne cesse de critiquer dès l’époque d’Iéna. Dans un second temps, lorsque le 

fini resurgit dans cet au-delà en tant qu’élément limitant, l’infini va au-delà de lui, 

pourtant cette deuxième négation n’a pas le même sens que celle qui l’oppose au fini. 

Au contraire cette deuxième négation désigne plutôt un moment fondateur du 

véritable concept de l’infinité, et cela en ce sens qu’elle est “l’auto-suppression” de la 

mauvaise infinité “dans le fini”:  

 
L’auto-suppression de celui-ci au sein du fini est un retour [hors] de la fuite vide, 
une négation de l’au-delà qui est, en lui-même, un négatif  [sein Sich-aufheben im 
Endlichen ist ein Zurückkehren aus der leeren Flucht, Negation des Jenseits, das 
ein Negatives an ihm selbst ist] (HEGEL, 2015a, p. 208).13  

 

Deux pages plus loin, nous lisons: “l’infini a le double sens, d’être l’un des deux 

moments en question – ainsi, il est le mauvais infini”, que nous pouvons interpréter 

comme l’infinitisation du fini, “et d’être l’infini dans lequel ces deux moments, lui-

même et son autre, sont seulement des moments” qui est la finitisation de l’infini ou 

l’infini fini:  

Le mode suivant lequel l’infini est donc, en fait, présent [vorhanden], c’est d’être 
le processus dans lequel se rabaisse à être seulement l’une de ses déterminations, 
en face du fini, et par là lui-même seulement l’un des finis, puis de supprimer cette 
différence de lui-même d’avec lui-même en en faisant une affirmation de soi, et 
d’être, grâce à cette médiation, en tant que ce qui est véritablement infini (HEGEL, 
2015a, p. 210, 211).  

 

                                                     
mêmes des moments du progrès, ils sont en commun le fini, et, en tant qu’ils sont aussi bien en commun 
niés dans ce progrès et dans le résultat, ce résultat […] s’appelle, avec vérité, l’infini”. 
13 Cf. aussi MALUSCHKE, 1974, p. 180. 
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Il faut donc éviter de penser la suppression de la finité comme une négation 

exclusive, imposée par l’infinité. En effet, la finité se supprime dans l’infinité tout 

comme l’infinité unilatérale se supprime comme l’infini fini. Aux yeux de Hegel, cette 

négation de la négation n’est rien d’autre que l’auto-détermination logique de l’être 

lui-même. Il s’avère par la réflexion propre de l’être que la catégorie de la finité est 

fondée essentiellement sur cet inachèvement, puisque l’être fini, en tant qu’être 

singulier, est de nature contingente. Cela veut dire qu’il est, dans la sphère de l’étant, 

n’a pas son fondement en lui-même, ou mieux, en tant qu’être contingent, il est 

“quelque chose qui est sans fondement [ein Grundloses]” (HEGEL, 2016a, p. 194). Sa 

nécessité, en revanche, ne se trouve pas dans un autre être fini, ni dans le progrès 

illimité de la mauvaise infinité dans laquelle l’être fini s’infinitise tout en restant le 

même être fini contingent, mais dans son concept totalisant qui est la véritable 

infinité.14 En outre, on peut se demander si la réconciliation de la contingence de la 

finité avec la nécessité conceptuelle de la véritable infinité qualitative a pour résultat 

une disparition (au sens du Vergehen) de l’être fini. A cette question, Hegel fournit 

une réponse décisive: “la négation de la négation n’est pas une neutralisation ; l’infini 

est l’affirmatif, et seul le fini est ce qui est supprimé” (HEGEL, 1994a, §95, p. 359). Ce 

qui est supprimé, ce n’est pas l’être du fini,15 mais la détermination logique de la 

catégorie de la finité. En ce qui concerne la suppression, elle n’est point un processus 

qui réduit une déterminité au niveau du néant pur (cela signifierait que le 

développement progressif retourne au commencement de la logique 16 ), mais 

l’élévation de ce qui se montre comme incomplet et contradictoire à un niveau 

supérieur. Autrement dit, on peut bien parler de la disparition en ce sens que c’est la 

disparation (de la finité) elle-même qui disparaît “die Vergänglichkeit und das 

Vergehen vergeht” (HEGEL, 1985, p. 117). Or, la finité, dans l’infinité affirmative, n’est 

pas niée puisqu’une telle négation simple ne signifierait qu’un retour à la dialectique 

négativement rationnelle de la mauvaise infinité. Ainsi, la véritable infinité désigne la 

suppression de la soi-disant effectivité de la catégorie de la finité en le faisant entrer 

                                                     
14 Cf. HEGEL, 1994b, p. 112: “la détermination la plus concrète de la finitude de l’être est la contingence, 
et de même l’infinité de l’être dans sa détermination la plus concrète est-elle la nécessité”. Andries 
Sarlemijn remarque que le mouvement de l’être contingent est proche au mouvement circulaire de l’être 
fini et que chacun passe dans son contraire de la même manière, voir, SARLEMIJN, 2011, p. 154. 
15 Cf. HEGEL, 1988, Add. §386, p. 399: “Le fini a ainsi, dans l’esprit, seulement la signification d’un 
[être] supprimé, non celle d’une étant [Das Endliche hat also im Geiste nur die Bedeutung eines 
Aufgehobenen, nicht die jeines Seienden]”. 
16 Voir, HEGEL, 2015a, p. 188. 
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dans le domaine de l’intelligibilité, puisque le fini n’est intelligible qu’en tant qu’être 

supprimé: “ni un tel fini ni un tel infini n’ont de vérité; mais le non-vrai est 

inconcevable [unbegreiflich]” (HEGEL, 2015a, p. 217).17  

Chacun des moments (à savoir, le fini qui se pérennise tout en demeurant 

séparé de l’infini et l’infini transcendant au fini) ne peut pas être pensé sans référence 

à son contraire, non pas parce que l’infini transcendant est le véritable concept de la 

réalité ou de l’être d’un tel fini, mais parce que l’une comme l’autre sont des moments 

dépendants d’une seule totalité. Pourtant, la véritable infinité, en tant que résultat 

logique de l’être, n’implique point une juxtaposition du moment de la finité comme 

telle avec le moment de la mauvaise infinité, et cela pour deux raisons: 1/ la 

réconciliation en question se réalise en fait à travers de l’auto-suppression de chaque 

moment processuel de l’être, c’est pourquoi, la processualité des moments ne peut pas 

être pensée sans leur développement originaire. L’unité [Einheit] que nous pouvons 

appeler désormais spéculative de la véritable infinité, doit être considérée en même 

temps du point de vue son devenir pour y voir la dissolution du dualisme réflexif de 

l’entendement.18 Dès le commencement de la Logique, la détermination progressive 

s’opère par la suppression de l’immédiateté et de la subsistance par soi des contenus ; 

que ce soit l’être pur et le néant pur ou l’altération de l’être-là, que ce soit la finité ou 

la mauvaise infinité, chaque moment se supprime en passant dans son autre. Donc, ce 

que l’on appelle par commodité résultat est en vérité déduit spéculativement par 

l’auto-suppression successive des moments du même être. Cela signifie que la véritable 

infinité, en tant que résultat, est l’être devenu véritablement infini dans lequel est 

contenu son origine, mais d’une manière supprimée. Pour le dire autrement, la 

véritable infinité est à la fois le résultat de l’être devenant lui-même dans et par lui-

même, et l’origine implicite de celui-ci.19 Ainsi l’épuisement progressif de la pensée de 

l’altérité coïncide avec la fondation régressive: “chaque pas de la progression dans la 

détermination croissante, tout en s’éloignant du commencement indéterminé, est 

aussi un rapprochement rétrograde [Rückannäherung] de lui, que, par conséquent, 

                                                     
17 Cf. aussi HEGEL, 1988, §386, p. 181: “[…] le fini n’est pas [das Endliche nicht ist], c’est-à-dire n’est 
pas vrai, mais est purement et simplement le fait de passer et d’aller au-delà de soi”. 
18 Cf. HEGEL, 2015a, p. 211: “l’infini est, de même que ses deux moments, bien plutôt, essentiellement, 
seulement en tant que devenir, mais le devenir désormais davantage déterminé dans ses moments. Ce 
devenir a pour détermination, tout d’abord, l’être et le néant abstraits; en tant que changement: des 
étant-là, quelque-chose et autre chose; maintenant, en tant que l’infini: le fini et l’infini, eux-mêmes en 
tant que termes qui deviennent” ; cf. aussi MURE, 1950, p. 52. 
19 Cf. LAKEBRINK, 1979, p. 130 et HENRICH, 1980, p. 109. 
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ce qui peut bien apparaître tout d’abord comme divers: la fondation régressive [das 

rückwärts gehende Begründen] du commencement et la détermination croissante 

progressive [das vorwartsgehende Weiterbestimmen] de lui-même, tombent l’un 

dans l’autre, et sont la même chose” (HEGEL, 2016b, p. 318); “[…] la progression est 

une rétrogradation ramenant dans le fondement et à l’originaire” (HEGEL, 2015b, p. 

84). Qu’est-ce à dire? 

La célèbre image du cercle 20  explicite cette difficulté : le mouvement de 

détermination est dit circulaire parce que, dans la véritable infinité, la borne de l’être 

est supprimée définitivement. Ce qui revient à dire qu’avec l’anéantissement de l’idée 

de transcendance, il s’avère que chaque détermination de l’être en réalité fait référence 

non pas à l’extériorité limitante (qui est la condition de la présupposition d’un au-delà 

déterminant21) mais à la réflexion propre de l’être. De la même manière, chaque auto-

détermination, même si elle est encore sous la forme du passage en son autre dans la 

théorie de l’Être, a lieu dans et par la médiation de la totalité de la véritable infinité.22 

En outre, chaque point du cercle, grâce à la suppression de l’altérité de l’être-autre, est 

déterminé régressivement comme un moment du développement de l’être lui-même. 

Contrairement à l’idée de la progression et à la régression infinie de la mauvaise 

infinité, il n’y a, dans le mouvement circulaire de l’infinité affirmative, aucun moment 

qui serait indéterminé, ou encore, aucun choc qui viendrait briser l’identité à soi de 

l’être, parce qu’il n’y a plus d’altérité entre ce qui est pensé et ce qui pense.23 Du fait de 

cet autoréférentialité de la véritable infinité, non seulement l’indéterminité du 

commencement, mais aussi le commencement en tant que commencement, sont 

supprimés. Comme insiste Hegel, “cet infini, en tant qu’être-retourné-en-soi” se met 

en relation avec ses moments qui sont globalement l’être et l’être-là : l’infini “est, et il 

est là, présent, actuel [gegenwärtig]” (HEGEL, 2015a, p. 211). L’infini, n’ayant ni le 

point de commencement, ni le point d’aboutissement, est une unité rationnelle ayant 

son but en lui-même [Selbstzweck].24 En bref, l’auto-suppression de la borne de la 

finité et l’auto-suppression de la présence présupposée de l’au-delà dans le progrès à 

                                                     
20 Voir, HEGEL, 2015a, p. 211. 
21 Cf. HEGEL, 1954, p. 133: “Il y a continuité dans l’évolution [Fortgang], mais sans aboutir à l’infini 
(abstrait); elle revient au contraire en elle-même”. 
22 Cf. HEGEL, 1954, p. 133: “[…] une évolution [Entwicklung] est toujours un mouvement passant par 
une foule d’évolutions; l’ensemble de cette série est une succession d’évolutions revenant sur soi [in sich 
zurückweichende] et chaque développement particulier est un degré de l’ensemble”. 
23 Cf. SOUCHE-DAGUES, 1986, p. 64. 
24 Voir, sur ce point, HEGEL, 2006, p. 71. 
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l’infini constituent ensemble une nouvelle catégorie logique qui est la véritable infinité. 

Comme l’explique E. Fleischmann, ni l’être indéterminé du commencement, ni l’être 

véritablement déterminé du résultat “ne doit pas être entièrement différent”, car “en 

ce cas, le mauvais processus infini de l’indétermination continuerait: l’être déterminé 

n’est pas l’indéterminé, et vice versa, in infinitum” (FLEISCHMANN, 1968, p. 81), 

mais un tel processus, comme nous venons de le voir, est supprimé: l’unité spéculative 

se prouve être l’auto-approfondissement des moments opposés de l’être lui-même. 

2/ La reconstruction spéculative du problème de l’unité infirme en même temps 

la validité du problème du passage de l’infini au fini.25 Aux yeux de Hegel, une telle 

question ne présente aucun intérêt spéculatif dans la mesure où elle présuppose une 

séparation rigide entre l’infini et le fini, réduisant leur unification à une juxtaposition 

finitiste.26 En somme, l’unité spéculative de l’infinité s’exclut d’elle-même de toute 

approche finitiste, statique et formelle de la “réflexion inachevée” (HEGEL, 2015a, p. 

214). 

 

L’idéalité de la véritable infinité 

 

Après avoir analysé le processus de l’auto-réalisation de la véritable infinité et 

ses implications ontologiques, nous pouvons désormais mieux comprendre la 

signification et le statut de l’idéalité [Idealität] du fini. Après la dissolution définitive 

de la finité de tout ce qui est connu comme véritablement réel, surgit, dans et par 

l’infini totalisateur, une nouvelle détermination de ce fini supprimé. Hegel déclare que  

  
Ce n’est pas le fini qui est le réel, mais l’infini [Das Endliche ist nicht das Reale, 
sondern das Unendliche]; […] l’idéel est le fini tel qu’il est dans la véritable infini, 
– comme une détermination, un contenu qui est différencié, toutefois sans être un 
étant sur le mode de la subsistance par soi, mais en tant que moment. L’idéalité a 
cette signification plus concrète, qui n’est pas exprimée complètement par une 
négation de l’être-là fin (HEGEL, 2015a, p. 212).  

 

Et nous lissons dans la Remarque du paragraphe 95 de l’Encyclopédie que  

 

[…] dans l’être-pour-soi, a fait son entrée la détermination de l’idéalité. L’être-là, 
appréhendé tout d’abord seulement suivant son être ou son affirmation, a une 
réalité, par conséquent la finité elle aussi tout d’abord dans la détermination de la 

                                                     
25 Il s’agit, comme il est bien connu, de la polémique de Jacobi contre Spinoza; voir, Jacobi, 1946, p. 109 
et sq., cf. aussi, SCHELLING, 1987, p. 186.  
26 Cf. HEGEL, 2015a, p. 218.  
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réalité. Mais la vérité du fini est bien plutôt son idéalité (HEGEL, 1994a, p. 359, 
360). 

 

Il ajoute que “l’idéalité peut être nommée la qualité de l’infinité” (HEGEL, 

2015a, p. 213). Pourtant, l’idéalité, comme tout développement progressif dans la 

logique spéculative, contient un double aspect. Elle désigne l’accomplissement de la 

suppression dialectique de la qualité de l’étant. Ce qui revient à dire que l’être-là ne 

peut plus être qualifié comme ce qui est véritablement réel et effectif, parce que le 

devenir processuel de ses moments démontre qu’il est essentiellement ce qui est non 

réel et non effectif. Le progrès dialectique va ainsi de l’être, compris comme réel, à 

l’être idéel, c’est-à-dire à l’être supprimé [Aufgehobenseyn] (HEGEL, 1985, p.120) ou 

à l’être-nié du fini [Negiertseins des Endlichen] (HEGEL, 1988, Add. §386, p. 399). 

Ainsi, celui-ci devient l’être réconcilié avec lui-même, d’abord par le devenir le 

contraire de lui-même, ensuite par la médiation avec son contraire qui est aussi le 

contraire de lui-même.27 Cette suppression de la déterminité de la finité et la réunion 

avec l’infini véritable anéantissent également la primauté ontologique de la réalité qui 

est censée lui donner une sorte d’autonomie à l’égard de l’infini abstrait. Alors, 

l’idéalité désigne la réduction de la déterminité qui exclut la négativité à un moment 

déjà supprimé. C’est en ce sens que l’idéalisation est l’“anéantissement de ce qui est du 

néant” par la réflexion absolue de l’être lui-même qui “rend vain ce qui est vain” 

(HEGEL, 1988, §386, p. 181).28 

Cela implique que la réalité, la détermination inadéquate au concept de l’être 

fini, en allant au-delà d’elle-même, s’élève elle-même au niveau de l’idéalité, et plus 

important encore, il va au-delà de sa qualité, parce que non seulement celle-ci s’avère 

être une apparence [Schein] de l’être, mais aussi le fini comme tel contient toujours 

déjà en soi la nécessité de passer dans l’idéalité. Comme écrit Hegel dans la théorie de 

l’Essence, “l’être est apparence” (HEGEL, 2016a, p. 20) et l’apparence au niveau de 

l’étant-là consiste dans la présupposition selon laquelle la vérité ultime du fini est 

d’être absolument borné et qu’il faut aller sans cesse au-delà de celle-ci pour éviter à 

l’identité du fini de tomber dans la contradiction. Mais, la réalité du fini, comme nous 

avons montré, est elle-même contradictoire et son résolution ne peut pas être obtenue 

par l’abstraction du fini de la médiation de l’infini. Ainsi, l’élévation à l’idéalité de 

                                                     
27 On lit déjà dans la logique d’Iéna que “cette idéalité qui est la sienne est à même elle-même; elle est 
l’unité de soi-même et de son contraire” (HEGEL, 1980, p. 66).  
28 Cf. aussi LAKEBRINK, 1979, p. 128. 



 

 

 
 

Arif Yıldız | 161 

 

l’infini devient l’unique solution de cette contradiction,29 car l’idéalisation ontologique 

se fait par la négation de “l’impuissance du négatif [Ohnmacht des Negativen]” ou de 

la “négation seulement imparfaite [nur unvollkommene Negation]” (HEGEL, 2015b, 

p. 349; 357) provenant de la réflexion subjective et que ce n’est par la purification de 

cette apparence que l’être fini peut se rapporter à lui-même comme l’être 

véritablement infinitisé. C’est pourquoi il ne faut pas considérer l’élévation à l’idéalité 

comme une activité du poser, provoqué de l’extérieur, tout autant qu’il n’est pas vrai 

de dire, comme le fait E. Coreth, que “le fini a son idéalité dans l’infini et l’infini a sa 

réalité dans le fini” (CORETH, 1952, p. 89). Il ne suffit pas de dire que l’idéalité du fini 

se trouve dans l’infini, il l’a sans doute. Mais il faut aussi souligner que cette infinité, 

du fait de son immanence à l’être, est également contenue virtuellement dans l’en soi 

du fini, sinon le progrès conceptuel retomberait au niveau de l’infinitisation du fini 

que Hegel interprète implicitement dans la logique d’Iéna comme la “mauvaise idéalité 

[schlechte Idealität]” (HEGEL, 1980, p. 53) consistant seulement dans l’exclusion de 

la borne. Il en est de même pour l’infini. Il est fallacieux de prétendre que l’infini a sa 

réalité dans le fini tout simplement parce que l’infini est d’abord un infini qui est fini. 

Or, si l’infini avait sa réalité dans le fini, cela signifierait que la véritable infinité est 

fondée en même temps sur la finitisation de l’infini. Dans ce cas, on aurait affaire non 

pas à l’idéalisation véritable, mais de nouveau à la mauvaise idéalité de l’infini. La thèse 

hégélienne, au contraire, est que l’idéalisation est virtuellement déjà présente dans l’en 

soi de l’être fini, et cela parce que l’idéalité ne désigne pas la “mauvaise réalité 

[schlechte Realität]” du fini et de l’infini dans laquelle chacun ne se rapporte qu’à lui-

même en excluant son autre.30 Elle n’est pas non plus la mauvaise idéalité du fini et 

de l’infini ni la mauvaise infinité qui n’est rien d’autre que l’alternance indéfinie de la 

mauvaise réalité et de la mauvaise idéalité. L’idéalité logique signifie ainsi la 

transposition du contenu fini, limité, abstrait et contingent de tous ces moments de 

l’apparence de l’être en un contenu concret et infini dans lequel on reconnaît 

rétrospectivement non seulement la nécessité de l’élévation au-dessus de la négation 

intérieure (ou de la borne) et de la négation extérieure (ou de la limite) mais aussi la 

nécessité de devenir infini.  

                                                     
29 Cf. HEGEL, 2015a, pp. 214, 125: “La solution de cette contradiction n’est pas la reconnaissance de 
l’égale exactitude et de l’égale inexactitude des deux affirmations […] mais l’idéalité des deux, en tant 
que, dans celle-ci, elles sont, en leur différence, comme négation réciproques, seulement des moments”. 
30 Voir, HEGEL, 1980, p. 53: “La mauvaise réalité s’en tient au concept de qualité prise comme une 
déterminité posée qui n’est en relation qu’à soi-même”. 
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Conclusion 

 

Que la véritable infinité constitue le fondement de la suppression de l’altération 

et de l’altérité de l’être fini d’une part et du principe de l’intelligibilité de tout contenu 

borné d’autre part, c’est certainement la leçon principale de la théorie de l’idéalité. 

Mais ces aspects de l’idéalité demeurent problématique du point du vue de la pensée 

réflexive, comme s’il s’agissait du dédoublement en deux mondes diamétralement 

opposés : un monde sensible qui n’est qu’une image spatio-temporelle de l’idéalité31 

(que l’on peut nommer le moment platonicien en général) et qui est, de ce fait, connu 

par l’activité de la spontanéité et de la réceptivité subjective (qui est le moment kantien 

en général), et un monde intelligible dont la connaissance, ou bien surpasse l’horizon 

de l’expérience possible et est fixée comme une idée de la raison, ou bien vient de 

l’extérieur à travers la participation à l’idéalité.32 Selon Hegel, il y a dans ces deux 

approches historiques deux présuppositions selon lesquelles  : 1/ l’idéalité en tant que 

l’essence ou le fondement, ne se trouve pas effectivement dans le domaine de l’être-là, 

mais toujours au-delà ou en dehors de celui-ci, 2/ à cause de cette altérité radicale de 

la réalité et de l’idéalité, celle-ci est pensée par son opposition avec celle-là. Hegel 

observe, dans la théorie de l’Essence qu’une telle scission extérieure du seul et même 

contenu idéel est en vérité formelle pour autant que c’est la réflexion de l’entendement 

qui introduit une rupture ontologique entre le fondé et le fondement,33 le conditionné 

et l’inconditionné 34  et le monde qui apparaît et le monde qui est en soi [die 

erscheinende und die an-sich-seyende Welt]35 jusqu’à ce que l’idée de l’absolu surgisse 

comme l’idéalité totalisante. Même si tous ces moments des déterminations-de-

réflexions sont plus réfléchis et plus concrets que des déterminations passagères de la 

logique de l’Être, c’est toujours la même vérité qui se développe, mais seulement d’une 

manière plus complexe: le processus de l’idéalité, que ce soit au niveau de l’être ou de 

l’essence, est à la fois le fondement et le résultat de chaque contenu limité, parce que, 

non seulement cette idéalité se trouve au fond de la possibilité de la suppression des 

                                                     
31 Cf. HEGEL, 2006, p. 174: “Le monde suprasensible est, de ce fait, un calme règne de lois [ein ruhiges 
Reich von Gesetzen], il est vrai au-delà du monde perçu- car celui-ci présente la loi seulement à travers 
un changement constant-, mais [qui est], dans ce monde perçu, aussi bien présent et [constitue] sa copie 
immédiate en repos”. 
32 Cf. HEGEL, 2006, p. 171. 
33 Voir, HEGEL, 2016a, pp. 84-103. 
34 Voir, HEGEL, 2016a, pp. 104-113. 
35 Voir, HEGEL, 2016a, p. 73.  
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oppositions que l’entendement échoue à résoudre, mais aussi ce n’est que par cette 

idéalisation que le développement progressif de la pensée parvient à se connaître lui-

même dans le mouvement de l’être. Nous lissons dans l’addition du §96 de 

l’Encyclopédie que  

 

Réalité et l’idéalité sont considérées souvent comme un couple de déterminations 
se faisant face l’un à l’autre avec une égale subsistance-par-soi,36 et l’on dit que, en 
conséquence qu’en dehors de la réalité, il y a aussi37 une idéalité. Or, l’idéalité n’est 
pas quelque chose qu’il y a en dehors et à côté de la réalité, mais le concept de 
l’idéalité consiste expressément à être la vérité de la réalité, c’est-à-dire que la 
réalité, posée comme cela même qu’elle est en soi, se montre elle-même comme 
idéalité […]  
Une telle idéalité, à côté ou même encore au-dessus de la réalité, ne serait en fait 
qu’un nom vide (HEGEL, 1994a, p. 529). 
  

 

L’idéalité n’est pas une détermination non plus qui se cache derrière la réalité, 

au contraire, tout ce qui est, est l’être idéel. Elle ne s’oppose pas non plus à la réalité, 

parce que ce qui est connu ordinairement comme réel est, en vérité, l’aspect passager 

et incomplet de l’être. Comme telle, la réalité se réfère non pas à la suppression de son 

existence contradictoire, mais toujours au fait d’être le contraire d’elle-même, c’est-à-

dire d’être idéel ; ce qui veut dire que, pour Hegel, l’être réel n’existe pas, et il est même 

impensable en dehors de l’idéalité qui l’anime.38 C’est de cette manière que l’être fini 

et sa réalité devient un être “conservé, virtuellement retenu, bien qu’il n’existe pas” 

(HEGEL, 1988, §403, p. 200). 

Cela signifie que lorsqu’on parle de la réalité de l’être-là, on affirme sans le 

savoir la nécessité de la suppression de l’en soi de l’être et du passer dans l’idéalité de 

l’être pour soi. Tel est, en effet, le deuxième aspect de l’idéalité: grâce à la suppression 

de l’extériorité et de l’altérité et à travers la constitution de la relation infinie avec le 

soi, l’être ne demeure plus comme l’être qui est seulement en soi, ou mieux, comme 

l’être qui est seulement en puissance et contingent, mais il est qualifié comme l’être 

                                                     
36 Dans La Raison dans l’histoire, Hegel dit que c’est d’abord dans l’esprit grec que l’on trouve une telle 
distinction: “Cette conscience spirituelle que le peuple a de lui-même est la chose suprême, mais au 
début elle est seulement idéelle. Cependant cette œuvre de la pensée est la satisfaction la plus profonde; 
mais en tant que l’Universel, elle est une œuvre idéelle qui diffère formellement de l’activité réelle, de 
l’œuvre effective et de la vie qui l’a produite. Il existe donc maintenant une existence réelle et une 
existence idéale [ein reales Dasein und ein ideales]”, HEGEL, 1965, p. 208. 
37 Selon Hegel, c’est toujours dans cet “aussi [Auch]” que l’on trouve l’activité de la juxtaposition des 
contenus opposés. Comme il dit dans une Addition dans la Philosophie de la nature “c’est un tel aussi 
que combat la philosophie”, voir, HEGEL, 2004, Add. §257, p. 361. Cela veut dire que la philosophie 
doit montrer que la contradiction se dissout elle-même une fois que la réflexion y reconnaît l’activité 
transformative de l’idéalisation.  
38 Cf. HEGEL, 2007, §94, p. 118. 
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qui est pour soi. L’idéalisation introduit ainsi une sorte de spécification, une 

cristallisation concrète qui fait disparaître l’inintelligibilité de l’être-là 39  qui était 

couplé avec altérité et avec l’apparence de la réalité. L’être pour soi a ainsi un contenu 

infinitisé, étant donné qu’il provient du processus de l’idéalisation dans laquelle la 

mauvaise réalité et la mauvaise infinité du fini sont supprimées. Mais d’autre part, une 

telle individualisation du contenu logique redevient un moment immédiat, parce que 

l’idéalité, étant seulement le moment du pour soi, ne désigne pas la totalité de l’idée 

absolue qui est en et pour soi. Le caractère momentané de l’idéalité implique qu’il 

existe encore une distance à l’égard de la totalité absolue de l’esprit. L’idéalité donc 

n’est pas le terme ultime du développement de la pensée et de l’être, mais seulement 

un moment plus concret de l’esprit. En d’autres termes, si l’en soi de l’être est sa 

δύναμις, l’idéalité du pour soi est son ἐνέργεια, à savoir le moment de la réalisation de 

cet en soi qui n’est certes pas inactif, mais seulement incomplet40 : “l’idéalité n’est pas 

simplement une pensée, mais c’est l’idéel en et pour soi, c’est un supprimé, un 

moment, mais pas un simple abstrait, le nihil privativum: cela signifie le supprimer, 

également quelque chose de conservé, et c’est dans ce sens qu’on prend ici l’idéel. Ce 

qui est idéel est un moment, et inversement ce qui est moment est idéel” (HEGEL, 

2017, Add. §40, p. 94). L’idéalité est, d’une part, l’élément formateur qui est immanent 

au contenu limité de l’être-là. Elle constitue l’activité de la réalisation de la potentialité 

qui se trouve dans l’en soi et par là sa suppression. Mais d’autre part, ce qui est idéalisé 

par la suppression de l’en soi, redevient un moment dont l’infinité sera de nouveau 

finie en raison de l’auto-différenciation au sein de l’être pour soi. 

 
Bibliographie 
 
 
CORETH, E. 1952. Das dialektische Sein in Hegels Logik. Wien: Herder. 
 
FLEISCHMANN, E. 1968. La Science universelle ou la logique de Hegel. Paris: Plon. 
 
GÉRARD, G. 1982. Critique et dialectique: l’itinéraire de Hegel à Iéna, 1801-1805. 
Bruxelles: Faculté Universitaire Saint-Louis. 
 

                                                     
39 En effet, non seulement l’être-là en général, mais aussi “la liberté, l’esprit, Dieu” restent inintelligibles 
si l’on n’y reconnait pas le processus de l’idéalisation, car “ces objets se présentent aussitôt suivant leur 
contenu comme infinis”, c’est-à-dire comme non finis, voir, HEGEL, 1994a, §8, p. 172. 
40 Cf., HEGEL, 1965, p. 187. 



 

 

 
 

Arif Yıldız | 165 

 

GORETZKI, C. 2011. Die Selbstbewegung des Begriffs: Stufen der Realisierung der 
spekulativen Metaphysik Hegels in den Jahren 1801-1804/05. Hegel-Studien, Beiheft 
54. Bonn: Bouvier. 
 
HARRIS, E. 1983. An interpretation of the Logic of Hegel. Lanham: University Press 
of America. 
 
HEGEL, G.W. F. 1954. Leçons sur l’histoire de la philosophie: Introduction: Système 
et histoire de la philosophie. Gibelin, J. Paris: Gallimard. 
 
HEGEL, G.W. F. 1965. La Raison dans l’histoire. Papioannou, K. Paris: Plon. 
 
HEGEL, G.W. F. 1980. Logique et métaphysique (Iéna 1804-1805). Souche-Dagues, 
D. Paris: Gallimard. 
 
HEGEL, G. W. F. 1985. Wissenschaft der Logik: Erster Teil, Die objektive Logik, 
Erster Band, Die Lehre vom Sein (1832). Gesammelte Werke, 21. Hogemann, 
Friedrich; Jaeschke, Walter. Hamburg: Felix Meiner. 
 
HEGEL, G.W. F. 1988. Encyclopédie des sciences philosophiques: t. III, Philosophie 
de l’Esprit. Bourgeois, B. Paris: Vrin. 
 
HEGEL, G.W. F. 1994a. Encyclopédie des sciences philosophiques: t. I, Science de la 
logique. Bourgeois, B. Paris: Vrin. 
 
HEGEL, G.W. F. 1994b. Leçons sur les preuves de l’existence de Dieu. Lardic, J.-M. 
Paris: Aubier. 
 
HEGEL, G.W. F. 1996. Leçons sur la philosophie de la religion: Première partie, 
Introduction. Le concept de la religion, Garniron, P. Paris: P.U.F. 
 
HEGEL, G.W. F. 2004. Encyclopédie des sciences philosophiques: t. II, Philosophie de 
la nature. Bourgeois, B. Paris: Vrin. 
 
HEGEL, G.W. F. 2006. Phénoménologie de l’esprit. Bourgeois, B. Paris: Vrin. 
 
HEGEL, G.W. F. 2007. Leçons sur la Logique, (1831). Buée, J.-M. ; Wittmann, D. 
Paris: Vrin. 
 
HEGEL, G.W. F. 2015a. Science de la logique: l’Être (1832). Bourgeois, B. Paris: Vrin. 
 
HEGEL, G.W. F. 2015b. Science de la logique: l’Être (1812). Bourgeois, B. Paris: Vrin. 
 
HEGEL, G.W. F. 2016a. Science de la logique: l’Essence. Bourgeois, B. Paris: Vrin. 
 
HEGEL, G.W. F. 2016b. Science de la logique: le Concept. Bourgeois, B. Paris: Vrin. 
 
HEGEL, G.W. F. 2017. Leçons sur la logique et la métaphysique, (Heidelberg, 1817). 
Olivier. A-P.; Lardic, J.-M. Paris: Vrin. 
 



 
 
 
 
166 | A Autobiografia do Pensamento.  A Ciência da Lógica de Hegel 

HENRICH, D. 1980. Absoluter Geist und Logik des Endlichen. In: Henrich, D.; 
Düsing, K. Hegel in Jena: Die Entwicklung des Systems und die Zusammenarbeit mit 
Schelling. Hegel-Studien, Beiheft 20. Bonn: Bouvier, pp. 103-118. 
 
JACOBI, F. H. 1946. Lettres à Mendelssohn sur la doctrine de Spinoza. In Œuvres 
philosophiques de F. H. Jacobi. Anstett, J. J. Paris: Aubier, pp. 75-98. 
 
LAKEBRINK, B. 1979. Kommentar zu Hegels Logik in seiner Enzyklopädie von 1830: 
I, Sein und Wesen. Freiburg/München: Alber. 
 
LEMAIGRE, B.-M. 1965. Hegel et le problème de l’infini d’après la Logique d’Iéna, 
(1801-1802). In: Revue des sciences philosophiques et théologiques, t. 49, pp. 3-36. 
 
LÉONARD, A. 1974. Commentaire littéraire de la Logique de Hegel. Paris: Vrin. 
 
MALUSCHKE, G. 1974. Kritik und Absolute Methode in Hegels Dialektik. Hegel-
Studien, Beiheft 13. Bonn: Bouvier. 
 
MURE, G. R. G. 1950. A Study of Hegel’s Logic. Oxford: Calderon Press. 
 
SARLEMIJN, A. 2011. Hegelsche Dialektik. 2. ed. Berlin: W. de Gruyter.  
 
SCHELLING, F. 1987. Lettres philosophiques sur le dogmatisme et le criticisme. In: 
Premiers écrits (1794-1795). Courtine, J-F. Paris: P. U. F., pp. 149-235. 
 
SCHMITZ, H. 1992. Hegels Logik. Bonn: Bouvier. 
 
SOUCHE-DAGUES, 1986. D. Le cercle hégélien. Paris: P.U.F. 
 

 

 

 

 

 



 

9. Da Medida à Essência1 
 

From Measure to Essence 
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Resumo 

Este ensaio examina a transição lógica do “ser” – e, mais especificamente, da “medida” 

e da “indiferença” – para a “essência” na Ciência da Lógica de Hegel. Defendo que a 

essência, conforme Hegel a concebe, está numa relação ambígua com o ser. Por um 

lado, a essência é claramente diferente do ser, visto que é regida pela não-imediatez, e 

não pela imediatez. Mas, por outro, a essência é aquilo que o próprio ser demonstra 

ser – o ser que negou a sua própria imediatez. A essência é, por conseguinte, o próprio 

ser, embora não mais enquanto “ser”, mas como pura negatividade.  

Palavras-Chave: Ciência da Lógica, Medida, Indiferença, Imediatez, Essência, 

Negatividade 

 

Abstract 

 This essay examines the logical transition from “being” – and more specifically 

“measure” and “indifference” – to “essence” in Hegel’s Science of Logic. I argue that 

essence, as Hegel conceives it, stands in an ambiguous relation to being. On the one 

hand, it is clearly different from being, since it is governed by non-immediacy, rather 

than immediacy. On the other hand, it is what being itself proves to be — being insofar 

as it has negated its own immediacy. Essence is thus being itself, though no longer as 

“being” but as sheer negativity.  

Keywords: Science of Logic, Measure, Indiference, Immediacy, Essence, Negativity 

 
 Tenho uma confissão a fazer: no passado, tomei a escapatória mais fácil e 

expliquei a transição do ser para a essência na lógica de Hegel usando principalmente 

                                                     
1 Tradução de Diogo Ferrer. 
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a Lógica da Enciclopédia, onde não é feita menção explícita à “indiferença”. 3  No 

entanto, nas duas edições da Ciência da Lógica é a lógica da indiferença que faz a 

essência necessária e, por conseguinte, neste ensaio tentarei explicar como isso 

acontece. Mas, para isso, é preciso começar por passar brevemente em revista a 

exposição da medida por Hegel.4 

 

A medida segundo Hegel 

  

1) A medida começa como a unidade simples da qualidade e da quantidade, ou 

seja, como o “quantum específico” (ou domínio de quanta) a que algo deve a sua 

qualidade característica (HEGEL, 2010, pp. 288-91; HEGEL, 2008, pp. 371-5). Pense-

se na água que é líquida a 80º, mas ferve a 100º. 

2) A medida está então em relação com a quantidade como a regra pela qual 

um quantum é medido, ou como a “medida especificadora”, que altera o quantum que 

lhe é adicionado (HEGEL, 2010, pp. 291-3; HEGEL, 2008, pp. 375-7). Neste último 

caso, pense-se nos diferentes modos como diferentes materiais aquecem. 

3) A medida assume então a forma da relação entre duas medidas, ou seja, a 

forma da “medida realizada”, expressa, por exemplo, pela 3ª lei de Kepler do 

movimento dos planetas, s3 = at2 (HEGEL, 2010, pp. 294-6; HEGEL, 2008, pp. 378-

81). (Neste caso, as duas quantidades elevadas à potência – s3 e t2 – valem como 

medidas diferentes, e a relação entre elas é a medida “realizada”). 

4) Em seguida, o momento da unidade retorna e a medida se torna não só a 

relação entre, mas a combinação de duas medidas – medidas que são também elas 

rácios – por exemplo, a combinação de duas densidades (onde a densidade é o rácio 

entre a massa e o volume). Hegel chama a esta combinação a “medida real” (HEGEL, 

2010, pp. 303-5; HEGEL, 2008, pp. 390-2). 

5) Em consequência, a medida demonstra ser uma série de tais combinações, 

nas quais uma medida X combina com um conjunto de medidas diferentes, A, B, C 

(HEGEL, 2010, pp. 305-7; HEGEL, 2008, pp. 392-5). 

6) A medida transforma-se então logicamente numa série de medidas 

produzidas pelas mesmas duas qualidades, tais como oxigénio e azoto, que são ligadas 

                                                     
3 Vide HOULGATE, 2011, p. 140. 
4 Para a minha interpretação da doutrina do ser na Ciência da Lógica, vide HOULGATE, 2006; para a 
secção sobre a medida em particular, vide HOULGATE, 2017. 
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numa unidade “exclusiva”. Esta segunda série assume a forma do que Hegel chama 

uma “linha nodal de relações de medida”. Nesta linha nodal as duas qualidades 

constituem um “substrato” permanente que é indiferente às diferentes quantidades 

nas quais aquelas combinam (HEGEL, 2010, pp. 318-20; HEGEL, 2008, pp. 410-13). 

7) A medida assume então a forma da indiferença como tal. Neste caso, os 

substratos indiferentes compreendem duas qualidades cujas quantidades estão em 

razão inversa. Assim, as qualidades A e B estão ambas presentes em cada um dos lados 

do rácio, mas há mais A do que B num lado, e mais B do que A no outro (HEGEL, 2010, 

pp. 327-9; HEGEL, 2008, pp. 420-3).  

 

Por exemplo: X = 20 (12A + 8B) / Y = 10 (4A + 6B).   (Logo, X + Y = 30) 

 

Este rácio quantitativo pode alterar-se de variados modos. No entanto, porque 

as qualidades constituem um substrato indiferente invariável, deve notar-se que a 

quantidade total de A+B tem de permanecer constante (no nosso caso, 30) e, com 

efeito, as quantidades de A e B, tomadas separadamente, têm também de permanecer 

invariantes (no nosso caso, respectivamente 16 e 14).  

Podemos então ter, por exemplo:  

 

1) X = 20 (14A + 6B) / Y = 10 (2A + 8B).   So X + Y (16A + 14B) = 30.    

2) X = 10 (9A + 1B) / Y = 20 (7A + 13B).   So X + Y (16A + 14B) = 30.    

3) X = 10 (1A + 9B) / Y = 20 (15A + 5B).   So X + Y (16A + 14B) = 30.    

 

Há, porém, um problema com a razão inversa da indiferença que temos de 

considerar aqui. Se as qualidades A e B formam um substrato único invariante, então 

elas têm de ser inseparáveis. No entanto, se esta inseparabilidade é tornada 

inteiramente explícita, a razão inversa em questão está minada [undermined]. O 

motivo é o seguinte: 

As duas qualidades, como estritamente inseparáveis, têm de coincidir 

completamente; ou, nos termos de Hegel, “cada uma só chega até onde a outra chega” 

(HEGEL, 2010, p. 329; HEGEL, 2008, p. 424). Isto significa, por sua vez, que uma 

qualidade não pode exceder a outra em quantidade: porque se o fizesse, o seu excesso 

não seria igualado por nada do lado da outra quantidade. Nas palavras do próprio 
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Hegel, uma delas “teria no seu excesso um ser determinado indiferente, que a outra 

não teria” (HEGEL, 2010, p. 329; HEGEL, 2008, p. 424). 

Assim, se as duas qualidades, A e B são estritamente inseparáveis, não pode 

haver mais de uma do que da outra, nem em geral nem em cada um dos lados. Isto, 

contudo, mina a diferença entre X e Y, uma vez que aquela diferença reside 

precisamente na preponderância de A num deles e de B no outro. Por conseguinte, a 

diferença entre X e Y colapsa na simples unidade das qualidades, A e B; e, neste 

processo, a diferença entre o rácio “X / Y” e o substrato “A + B” também colapsa. O 

que resta, então, é apenas um certo agregado de “A + B” – uma simples totalidade 

indiferente. Todavia, como iremos ver em seguida, o colapso da indiferença resulta em 

mais do que isto e conduz, logicamente, à essência. 

 

Indiferença e essência  

 

 A fim de mostrar como isto acontece, olhemos novamente para o conceito de 

“indiferença” segundo Hegel. A coisa principal a observar é que esta indiferença 

permanece imediatamente diferente de, e indiferente à diferença quantitativa e à 

razão inversa na qual ela mesma está expressa.5 Conforme acabamos de ver, os dois 

lados da razão inversa, X e Y, são idênticos, em qualidade, ao substrato indiferente, 

uma vez que cada um dos lados é a mesma unidade de qualidades que o substrato. Os 

dois lados diferem entre si, portanto, só quantitativamente, isto é, só até onde há mais 

da qualidade A do que B num lado, e mais da qualidade B do que A no outro. 

 A estrutura da indiferença é, assim, similar à que foi descrita por Schelling na 

sua Darstellung meines Systems der Philosophie [Exposição do meu Sistema de 

Filosofia] de 1801 (SCHELLING, 1985/2, p. 56). Pois também para Schelling os dois 

momentos postos pela identidade absoluta – no seu caso, subjetividade e objetividade 

– são postos cada um, primeiro um, depois o outro, como quantitativamente 

“preponderantes” [überwiegend]. No entanto, Schelling nega que haja qualquer 

diferença ou “oposição” [Gegensatz] entre os dois momentos em causa. Para Hegel, 

em contrapartida, a indiferença compreende duas qualidades diferentes (embora 

inseparáveis), cada uma das quais é preponderante num dos lados da razão inversa 

(vide SCHELLING, 1985/2, p. 55). 

                                                     
5 Vide DOZ 1970, p. 196. 
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 Visto que os lados X e Y só diferem, deste modo, quantitativamente, eles são 

uma questão de indiferença em relação ao próprio substrato e, neste aspecto, são 

exteriores e diferentes deste. A indiferença – o substrato – está, assim, presente no 

rácio, e é um só relativamente aos lados do rácio, mas também, ao mesmo tampo, são 

indiferentes a e, por isso, diferentes deles. No entanto, como fiz notar acima, a lógica 

da indiferença dissolve também esta diferença persistente na sua estrutura; ou, nas 

palavras de Hegel, a “auto-superação da determinação [Bestimmung] da indiferença 

já ocorreu” (HEGEL, 2010, p. 334; HEGEL, 2008, p. 430).6 Isto acontece porque a 

diferença de que a indiferença difere mina-se a si própria e colapsa na própria 

indiferença. Os dois lados da razão inversa partilham as mesmas duas qualidades (que 

constituem a “indiferença” em ambos), e um dos lados difere do outro unicamente 

porque nele uma qualidade é preponderante, ao passo que a outra qualidade é 

preponderante no outro lado. A diferença “qualitativa” entre os dois lados reside, 

portanto, numa diferença quantitativa, numa diferença de mais ou de menos. Se, 

porém, as duas qualidades são tomadas como estritamente inseparáveis, não pode 

haver mais de uma do que da outra num dado lado. Isto significa, por sua vez, que não 

pode haver nenhuma diferença “qualitativa” entre os lados, e que os lados colapsam 

num “todo” que é justamente a unidade indiferente das qualidades presentes numa 

certa quantidade. Ou, o que é o mesmo, ao ser minada por si mesma a diferença entre 

os dois lados do rácio (ou é minada pela unidade indiferente das qualidades em cada 

um dos lados), a própria diferença entre esses lados e a indiferença é também minada. 

 A lógica da indiferença, que torna em primeiro lugar necessária a razão inversa 

e a sua diferença quantitativa, dissolve então aquela diferença e, com ela, a diferença 

entre esta última e a própria indiferença. Neste processo, no entanto, a indiferença 

deixa de ser indiferença enquanto tal: porque não há mais uma diferença em relação 

à qual ela possa ser indiferente. A indiferença acaba, por isso, por minar-se e negar-se 

a si própria. Além disso, a unidade ou o “todo” em que a indiferença colapsa tem de ser 

concebido como um resultado explícito desse processo de minar-se a si próprio. O 

puro ser (no começo da Lógica) não pode ser concebido como um resultado, visto que 

deve ser pensado, precisamente, como ser puro e simples; em contraste, a unidade em 

que a indiferença colapsa tem de ser concebida como um resultado, pela seguinte 

                                                     
6  O mesmo ponto é defendido na 1ª edição da Ciência da Lógica; vide HEGEL, 1999, p. 272: “a 
determinidade da indiferença absoluta mostrou-se como a relação negativa a si própria”. 
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razão. Ao contrário do puro ser, esta unidade não é vazia e abstrata, mas consiste 

explicitamente no “ser superadas” das diferenças que pertencem à própria indiferença: 

o que a indiferença demonstra ser necessariamente é a in-diferencialidade ou in-

diferença.7 Enquanto tal, ela remete explicitamente para a “auto-superação” daquelas 

diferenças que a originaram e é, assim, em si mesma o resultado explícito dessa auto-

superação. Ao colapsar, assim, numa unidade, a indiferença não desaparece 

simplesmente. Ela demonstra, pelo contrário, ser o resultado do seu próprio processo 

de minar-se a si mesma; ou, nos termos de Hegel, ela demonstra ser “a totalidade 

negativa cujas determinidades” (ou diferenças) “se superaram a si em si mesmas [an 

ihnen selbst] e, assim, superaram a sua fundamental unilateralidade, o seu ser-em-si 

[Ansichsein]” – ou seja, a sua diferença em relação à indiferença, bem como a sua 

diferença em relação a elas (HEGEL, 2010, p. 334; HEGEL, 2008, p. 430).8 

 Esta “totalidade negativa”, conjuntamente com o processo de auto-negação que 

conduz a ela é o que a indiferença “de facto é” [in der Tat ist] se as suas qualidades 

constituintes são tomadas como estritamente inseparáveis. Mas a indiferença, na 

medida em que é indiferença, permanece o substrato que difere das determinações de 

que é diferente. A indiferença é então apanhada em contradição: ela é a indiferença e, 

por isso, um substrato, mas não é só indiferença, precisamente porque ela é o processo 

de se negar a si própria. A indiferença aponta, assim, logicamente além de si mesma, 

para uma forma de ser que não é mais a indiferença enquanto tal. Como indiferença, 

no entanto, ela não pode ela própria tornar-se nessa nova forma de ser; esta última só 

ocorre quando a indiferença estiver explicitamente posta pelo pensamento como 

aquilo que não mais é indiferença enquanto tal, ou seja, como pura auto-negação – a 

“simples e infinita relação negativa a si mesma, a sua incompatibilidade 

[Unverträglichkeit] consigo mesma” (HEGEL, 2010, p. 334; HEGEL, 2008, p. 430) 

Quando isto acontece, a indiferença transforma-se logicamente na essência. A essência 

                                                     
7 Na 1ª edição Hegel chama a esta unidade ou “todo” “indiferença negativa” (HEGEL, 1999, p. 274). 
8 Note-se que o uno [Eins] é também explicitamente “indiferenciação” (vide HEGEL, 2010, p. 132; 
HEGEL, 2008, p. 166). As diferenças que nele são superadas não pertencem, porém, ao próprio uno, 
mas precedem-no. O uno é então simplesmente a ausência explícita dessas diferenças e, assim, é vazio, 
ou “o vazio” dentro de si mesmo. No caso da indiferença, entretanto, as diferenças que são superadas 
são as suas próprias diferenças, diferenças que pertencem especificamente a ela. Por isso, se a 
indiferença se mina a si mesma, as diferenças não estão apenas ausentes (como no puro ser), ou 
presentes como ausentes (como no uno), mas estão presentes como superadas. Assim, elas apontam 
explicitamente de volta ao processo no qual são superadas (ou se superam a si mesmas).  



 

 

 
 

Stephen Houlgate | 173 

 

não é, por conseguinte, algo de inteiramente outro em relação à indiferença, mas a 

forma de ser que surge quanto o pensamento torna explícito, ou “põe” a  negatividade  

que a indiferença “de facto é”.9 

 

A essência como “não-imediatez” 

 

 A essência, tal como emerge inicialmente na Lógica, não é concebida por Hegel 

como possibilidade, identidade, substância ou algum outro dos candidatos habituais. 

É concebida como a “negatividade de si mesma”, a negatividade que torna 

inteiramente explícito o que a mera indiferença demonstrou ser (HEGEL, 2010, p. 

334; HEGEL, 2008, p. 430). 10  A indiferença, conforme se viu, começa como o 

substrato das diferenças que ela torna necessárias, mas então a sua lógica interna mina 

tanto essas diferenças quanto a sua própria diferença relativamente a elas. Neste 

sentido, a indiferença nega-se a si simplesmente por ser si mesma, e demonstra ser “a 

incompatibilidade de si consigo própria”. A essência é então o ser que explicitamente 

se nega a si – o ser que não é jamais si mesmo, e que nunca é simplesmente diferente 

do que não é, mas que sempre se nega e mina a si mesmo. Como tal, a essência consiste 

não só (como a indiferença), na auto-negação da diferença, mas também na auto-

negação da imediatez, do ser enquanto tal. Ela é a esfera em que nada é imediatamente 

o que é, nem mesmo a essência, e na qual, portanto (ao menos inicialmente), não mais 

há o ser ou a imediatez na forma em que a encontramos até aqui. Porém, tal como a 

indiferença, a essência é também a unidade resultante desta auto-negação da diferença 

e da imediatez – uma unidade que, no caso da essência, consiste na relação a si, ou no 

“infinito ir juntamente consigo”, que coincide com a auto-negação (HEGEL, 2010, p. 

335; HEGEL, 2008, p. 431).11 A “essência”, por isso, é o nome que Hegel dá ao ser 

dotado de um carácter muito específico; o ser, não só como qualidade, quantidade ou 

medida, mas como a unidade auto-relacional que surge através, e contém dentro de si 

a auto-negação e o “desaparecimento” do ser imediato. Escreve Hegel que a essência é 

“o ser simples consigo, através da  superação  do  ser” (HEGEL, 2010, p. 335;  HEGEL, 

                                                     
9 Vide HEGEL, 2010, p. 334; HEGEL, 2008, p. 430: “a indiferença, posta [gesetzt] agora como aquilo 
que ela de facto é”. 
10 Vide HEGEL, 1999, p. 275: “o ser, ao não ser o que é, e ao ser o que não é – como esta simples 
negatividade de si mesmo, é a essência”. 
11  Vide também HEGEL, 2010, p. 334; HEGEL, 2008, p. 430: “unidade que é para si mesma” 
[fürsichseiende Einheit. 
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2008, p. 431).12 

 Note-se que na essência (enquanto oposta à mera indiferença), o ser nega-se 

tão completamente que ele não é primeiramente imediato e depois se nega a si, mas é 

desde o início negar-se a si. Na essência, por conseguinte, o ser ou a imediatez, 

incluindo a diferença imediata, já está de facto perdido: “assim, o ser como tal e o ser 

ou a imediatez das diferentes determinidades desapareceram, bem como o ser-em-si” 

(ou a mera “indiferença”) (HEGEL, 2010, p. 335; HEGEL, 2008, p. 431).13 Isto não 

significa negar que a qualidade, a quantidade e a medida pertencem à essência, mas 

que não pertencem a ela (ao menos inicialmente) da mesma forma como aparecem na 

doutrina do ser. Nesta, elas estão relacionadas entre si, uma vez que a quantidade é 

uma forma da qualidade, e que a medida é a unidade explícita da quantidade e da 

qualidade; mas cada uma delas tem também um carácter imediato próprio que a 

distingue das outras. 

 Na essência, pelo contrário, as diferentes formas do ser estão presentes (de 

início) não na sua imediatez distintiva, mas tão-só como momentos puramente 

relativos – momentos que são reduzidos a mera ilusão, e “postos” então pelo processo 

da negatividade que constitui a “essência” (ver HEGEL, 2010, pp. 342, 346-7; HEGEL, 

1999, pp. 9, 15-16). “Ao contrário dos entes [Seiende] afirmativos, como acontece em 

toda a esfera do ser, elas” – as determinações do ser – “são agora simples e unicamente 

como postas [als Gesetzte]”, e cada uma delas é, assim, “relacionada com a sua outra 

e com a negação” (HEGEL, 2010, p. 334; HEGEL, 2008, p. 431).14 O que significa, 

precisamente, pensar as determinações do ser como postas pela negatividade da 

essência só se tornará claro na própria doutrina da essência, o que não é o nosso tópico 

                                                     
12 Na 1ª edição Hegel nota que, como auto-relação pura ou “igualdade pura consigo mesma”, a essência 
é, também ela, “imediatez simples”. Mas só é está “imediatez” através da auto-negação completa do ser 
imediato (na forma da qualidade, quantidade e indiferença). Nos termos de Hegel, “como este ser 
totalmente internalizado [errinnert], o ser é a essência. A verdade do ser é pois ser imediato como 
imediatez absolutamente superada [Die Wahrheit des Seins ist so, unmittelbares zu sein als absolut 
aufgehobene Unmittelbarkeit]” (HEGEL, 1999, p. 274). 
13 Na doutrina da essência, a própria essência começa – paradoxalmente – por aparecer como “essência 
imediata afirmativa [seiendes]”. No entanto, ela é desde o começo “ser superado” – imediatez 
superada, negada – e, assim, “o ser é somente algo de negativo em relação à essência” (HEGEL, 2010, 
p. 341; HEGEL, 1999, p. 8, itálicos meus). 
14 Vide também HEGEL, 1991, p. 173; HEGEL, 1969/8, p. 229 (§ 111): “a simples auto-relação que 
contém dentro de si, como superadas, o ser como tal e as suas formas”. Michela Bordignon acentua 
também o facto de que, na essência, “as determinações imediatas do ser mostram ser algo de outro que 
elas próprias, nomeadamente, algo de posto” (BORDIGNON, 2013, p. 44). Relaciona, além disso, de 
maneira original a transição do ser para a essência com o processo de “recoleção” [Erinnerung], descrito 
por Hegel tanto na Fenomenologia quanto na filosofia do espírito subjetivo.  
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aqui.15 O que é aqui claro, porém, é que (inicialmente) a essência é a esfera onde não 

há mais nenhum ser imediato. É a esfera daquilo que Peter Rohs chama a “não-

imediatez” (Nicht-Unmittelbarkeit).16 

 Hegel afirma na Lógica da Enciclopédia que a doutrina da essência é “a parte 

mais difícil” da lógica, e as suas complexidades são, de facto, enormes (HEGEL, 1991, 

p. 179; HEGEL, 1969/8, p. 236 [§ 114 R]). Como conclusão da minha breve discussão 

da essência, irei considerar uma dificuldade particular: a relação, no começo da 

doutrina da essência, entre essência e ser. 

 A essência, tal como Hegel a concebe, tem uma relação dupla com a esfera do 

ser a partir da qual ela emerge. Em primeiro lugar, a esfera da essência é uma esfera 

nova, na qual – em contraste com a esfera do ser – não há (inicialmente) ser ou 

imediatez. Isto implica claramente que as várias formas da essência, da não-imediatez, 

serão diferentes das formas do ser (qualidade, quantidade e medida); no entanto, isto 

deixa também aberto o pensamento de que o ser pode continuar a ser o que é ao lado 

da essência. 

 Em segundo lugar, a essência é produzida necessariamente pela indiferença, é 

um outro estádio do desenvolvimento lógico imanente do ser. Como tal, ela não é tanto 

uma esfera diferente do ser, mas antes a não-imediatez que o próprio ser demonstra 

ser. Neste caso, contudo, é difícil ver como o ser pode continuar a ser ao lado da 

essência, porquanto a sua “imediatez” apareceria agora, retrospectivamente, como 

uma ilusão. Mas então, em primeiro lugar, como pôde o ser dar origem à indiferença e 

à essência? Ou são estas últimas, como produtos de uma imediatez ilusória, também 

elas meras ilusões? 

                                                     
15 Sobre a relação mutável entre a essência e a imediatez do ser na esfera da essência, vide HOULGATE, 
2011. Note-se que ao pôr as determinações, a essência põe-nas necessariamente como as suas próprias 
determinações – como formas de si mesma – e, assim, nas suas determinações, a essência é para si 
mesma. Em contraste, a indiferença só implicitamente (em si) é idêntica às suas diferenças, e 
permanece, assim, o seu substrato ou “ser-em-si-mesmo” indiferente. Vide HEGEL, 2010, pp. 334-4; 
HEGEL, 2008, pp. 430-1, e MARTIN, 2012, p. 132: “o ser-para-si da medida está assim atingido […]”. 
(Christian Martin defende, na verdade, que este ser-para-si é atingido pela indiferença. Está, no entanto, 
implícito na sua explicação que a indiferença só é explicitamente “para si” nas suas diferenças 
unicamente porque já não é mais indiferença enquanto tal, mas essência). Na doutrina da essência, 
Hegel acentua que a essência retém a forma do “ser-em-si-mesmo”, visto que é ela própria é “indiferente 
[gleichgültig] a toda a determinação do ser” que nela é negada ou “superada”. Contudo, a essência 
também se relaciona consigo e, assim, ao pôr essa determinidade, é “para si”, e deve então ser entendida, 
na verdade, como “ser-em-si-e-para-si” [An-und-Fürsichsein] (HEGEL, 2010, p. 338; HEGEL, 1999, p. 
4). 
16 Vide ROHS, 1982, p. 57, e HOULGATE, 2011, p. 141. Vide também HEGEL, 2010, p. 285; HEGEL, 
2008, p. 368: “desaparece a imediatez da medida, bem como a dos seus momentos; estes momentos são 
refletidos [reflektierte]; a medida […] transitou assim à essência”.  
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 Na perspectiva de Hegel, devemos compreender a essência tanto como uma 

nova esfera, diferente da do ser, quanto como aquilo que o próprio ser demonstra ser. 

Não é inicialmente claro, todavia, como é possível fazê-lo. Na próxima secção tentarei, 

portanto, clarificar a relação entre a essência e o ser. 

 

Essência e ser 

 

 O ser é pensado, no começo da Lógica, “na sua imediatez indeterminada”, como 

puro ser: ele é pura e imediatamente ele mesmo, e nada mais (HEGEL, 2010, p. 59; 

HEGEL, 2008, p. 71). No curso do seu desenvolvimento, o ser perde então a sua mera 

imediatez, ao demonstrar ser um momento do devir e, assim, inseparável do não-ser 

(no Dasein), e ao emergirem novas formas do ser que estão ligadas, ou se tornam 

dialeticamente nas suas contrapartes, ou nos seus opostos. A estas formas posteriores 

do ser falta a imediatez simples, porque elas não estão sozinhas como simples e 

imediatamente elas próprias, mas cada uma é o que é em relação a uma outra. Não 

obstante, na sua relação elas retêm uma certa imediatez, visto que cada uma conserva 

uma identidade própria. Assim, apesar de não poder haver “algo” sem um “outro” e, 

logo, nenhum algo que não seja um outro de outro, existe uma clara diferença entre 

ser “algo” e ser “outro”. De facto, é esta diferença que requer que o outro seja tomado 

“em isolamento, em relação a si próprio” e, assim, a dar origem à mudança (HEGEL, 

2010, pp. 91/2; HEGEL, 2008, pp. 113-114). Por isso, nos termos de Hegel, “no 

domínio do qualitativo, apesar de serem superadas, as diferenças conservam também, 

em relação umas às outras, um ser qualitativo imediato” (HEGEL, 2010, p. 96; 

HEGEL, 2008, p. 119). 

 Na esfera da quantidade, a imediatez é ainda mais reduzida, visto que as 

determinações quantitativas não passam apenas uma à outra, mas (em certos casos, 

senão em todos) cada uma contém a oposta dentro de si. Assim, a continuidade é já, 

em si mesma, a continuidade do discreto, e a discrição é, em si, a discrição contínua, 

de modo que nenhuma delas tem uma identidade que seja imediatamente a sua 

própria.17 A este respeito, de facto, a quantidade antecipa a estrutura lógica que emerge 

na doutrina da essência. Na esfera da essência, porém, uma determinação, como o 

                                                     
17 A grandeza extensiva e a intensiva não se incluem, porém, uma à outra explicitamente dentro de si 
mesmas, mas transformam-se dialeticamente uma na outra. 
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positivo, incorpora a sua oposta, como algo negado: o positivo inclui, portanto, o 

negativo como dele excluído (ver HEGEL, 2010, pp. 367-70; HEGEL, 1999, pp. 42-6). 

Na quantidade, em contrapartida, a continuidade está contida afirmativamente na 

discrição e vice-versa. As categorias são, por isso, principalmente a negação da sua 

própria negação e, neste sentido, falta-lhes uma imediatez simples que lhes seja 

própria.18 As categorias quantitativas retêm, contudo, mesmo na sua falta de imediatez 

e de independência, um sentido relativamente imediato, uma vez que cada uma delas 

está afirmativamente presente na outra como ele mesma. Assim, embora a quantidade 

antecipe, com efeito, a esfera da essência, ela permanece, juntamente com a qualidade, 

uma forma do ser.19 

 Na medida, a imediatez está ainda mais minada, uma vez que se mostrou que a 

qualidade e a quantidade estão em função uma da outra. Isto é o caso especialmente 

na linha nodal, na qual as qualidades das medidas constituintes especificam as 

proporções quantitativas em que essas medidas têm de combinar, embora mudanças 

quantitativas possam produzir mudanças, ou “saltos” de qualidade (HEGEL, 2010, pp. 

318-20; HEGEL, 2008, p. 410-13). Em geral, a medida exibe tanto a unidade quanto a 

diferença entre a qualidade e a quantidade; 20  na linha nodal, porém, a diferença 

imediata entre as duas está minada uma vez que (nas palavras da Enciclopédia) “cada 

uma delas é unicamente através da mediação [vermittels] da outra” (HEGEL, 1991, 

pp. 173; HEGEL, 1969/8, p. 229 [§ 111]).21 A indiferença é, assim, a forma do ser em 

que a diferença imediata demonstra ser inteiramente auto-negativa. Para começar, na 

razão inversa produzida pela indiferença, não há diferença clara entre diferença 

qualitativa e quantitativa, uma vez que a diferença qualitativa entre os lados do rácio, 

X e Y, não é senão a de um “mais” ou um “menos” e, por isso, não é senão de facto uma 

diferença quantitativa “qualitativa”. Em consequência, como vimos, esta última 

diferença se nega a si e colapsa na indiferença, e, neste mesmo ato, mina a própria 

                                                     
18 A esfera da essência é, de facto, mais complicada do que esta observação sugere, uma vez que a própria 
negatividade “põe” a imediatez simples (vide HOULGATE, 2011). Contudo, a essência e a quantidade 
diferem da maneira que indiquei.  
19 Vide HOULGATE, 2014, p. 20. Sobre a relação próxima entre a quantidade e a essência vide também 
HEGEL, 2010, p. 339; HEGEL, 1999, 5: “a essência, no seu todo, é o que a quantidade era na esfera do 
ser” (Di Giovanni escreve “qualidade” em vez de “quantidade”). 
20  Vide HEGEL, 2010, p. 285; HEGEL, 2008, p. 368: “o desenvolvimento da medida contém a 
diferenciação [Unterscheidung] destes momentos mas, ao mesmo tempo, a sua relação”. 
21 Vide WINFIELD, 2012, p. 146. “no processo como um todo, cada termo acaba por ser mediado e 
produzido pelo mesmo movimento em que entra. Cada momento da quantidade e da qualidade é, assim, 
posto pelo movimento em que figura”. 
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ideia da indiferença, dado que não mais há nenhuma diferença para a qual ela seja 

indiferença. 

 Note-se, porém, que neste ponto a diferença imediata não se limita a 

desaparecer, como se não tivesse começado por estar presente; pelo contrário, ela 

demonstra, juntamente com a própria indiferença, ser a sua própria negação e 

minagem. Quando a indiferença é então “posta” pelo pensamento não mais como 

indiferença, mas como ser explicitamente auto-negativo – e como se relacionando 

consigo mesma na sua total “negatividade” – ela torna-se “essência”. Assim, a essência 

não é inicialmente, segundo Hegel, o substrato indiferente do ser, mas antes “o ser ou 

a imediatez que, através da auto-negação, é a mediação consigo mesmo e a relação a si 

mesmo” (HEGEL, 1991, p. 173; HEGEL, 1969/8, p. 229 [§ 111]). A essência, dito de 

outro modo, não é alguma outra coisa ou “sob” o ser, mas é o próprio ser que ela negou 

e que perdeu a sua imediatez (e cessou então de ser o ser enquanto tal). Nas palavras 

de Hegel (novamente), a essência é “o ser que, através da superação do ser, é o simples 

ser consigo mesmo” (HEGEL, 2010, p. 335; HEGEL, 2008, p. 431). Por esta razão, 

conforme notamos, as formas necessárias do ser – qualidade, quantidade e medida – 

não são simplesmente desprovidas da essência, mas estão presentes como momentos 

meramente relativos, não-imediatos; momentos inseparáveis da negatividade que a 

essência é, e postos por ela. 

 A essência está, assim, numa relação ambígua com o ser e a sua imediatez. Por 

um lado, é claramente diferenciada do ser: é uma nova esfera, governada pela não-

imediatez, e não imediatez e diferença imediata. Por outro lado, ela é o que o próprio 

ser demonstra ser – o ser que nega ou, na verdade, que negou a sua própria imediatez. 

Para reunir estes dois aspectos da essência: a essência é o próprio ser, embora não mais 

enquanto “ser”. Consideremos esta ambiguidade mais de perto. 

 Assim como a quantidade, a qualidade e a medida, a essência é o que o próprio 

ser demonstra ser; não é algo completamente fora do ser. Especificamente, Hegel 

escreve que “a essência é a negatividade absoluta do ser; é o próprio ser […] que se 

superou a si tanto como ser imediato quanto como negação imediata” (HEGEL, 2010, 

p. 342; HEGEL, 1999, 9).22 A essência, contudo, não é o que o ser é desde o começo, 

                                                     
22 Vide também HEGEL, 2010, p. 338; HEGEL, 1999, p. 4: a essência é “esta negatividade, a auto-
superação da alteridade e da determinidade”. 
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mas aquilo que ele finalmente demonstra ser.23 Poderíamos dizer que ela é o que o ser 

demonstra ser na verdade, e, na doutrina da essência, Hegel afirma explicitamente 

que “a verdade do ser é a essência” (HEGEL, 2010, p. 337; HEGEL, 1999, 3). No 

entanto, precisamos de interpretar cuidadosamente esta afirmação, porque não é 

agora verdadeiro que o ser não começou por ser imediato. Como vimos, o ser assume 

a forma da qualidade, quantidade e medida, cada uma das quais exibe a sua própria 

imediatez, e não é agora o caso que toda esta imediatez não seja afinal imediata. O caso 

é somente que o ser torna necessárias formas suas – a linha nodal e a indiferença – 

nas quais a imediatez do ser é negada, ou se nega a si. Na linha nodal, qualidade, 

quantidade e medida demonstram as três ser momentos mediados, visto que as duas 

qualidades determinam os seus rácios quantitativos, mas a mudança quantitativa 

origina, por sua vez, novas medidas com novas qualidades. Na indiferença, as 

diferenças qualitativa e quantitativa colapsam então na indiferença que deixa, assim, 

de ser indiferença, posto que nada há para ela ser indiferente. Nestas duas formas da 

medida, portanto, “todas as determinações do ser são superadas” (HEGEL, 2010, p. 

334; HEGEL, 2008, p. 430). Isto não significa, todavia, que todo e qualquer ser 

demonstre agora estar “superado” e ser não-imediato, porque a linha nodal e a 

indiferença não são as condições últimas de toda a quantidade e qualidade. São duas 

formas da medida entre outras, e somente nelas é que a imediatez do ser está minada. 

 A indiferença é a forma mais desenvolvida da essência e do próprio ser, e a 

essência, como se viu, torna explícito aquilo que a indiferença “de facto é” (HEGEL, 

2010, p. 334; HEGEL, 2008, p. 430). A essência é, assim, a esfera da total não-

imediatez que é tornada necessária por todo o desenvolvimento lógico do ser e, neste 

sentido, pode ser entendida como a “verdade do ser”. A descoberta de que o ser tem de 

assumir a forma da essência não mostra, porém, que todo o ser é “em última instância” 

ou “na verdade” não-imediato, nem altera o que é o ser enquanto tal. O ser enquanto 

ser continua a compreender qualidade, quantidade e medida, e sempre o fará, uma vez 

que estas formas do ser pertencem, por necessidade lógica, ao ser. Ademais, mesmo 

após o ser se tornar essência, estas formas exibem ainda, nelas próprias, uma certa 

imediatez: assim, ser “algo” continua a implicar ser imediatamente diferente de ser 

“outro”. Nada disto é alterado pela emergência da indiferença e da essência: isto não 

                                                     
23 Isto não significa que não haja mais nenhum desenvolvimento além da essência, mas que não haverá 
outras formas do ser enquanto tal. O ser enquanto tal – como a esfera separada da imediatez e da 
diferença imediata – chega ao seu fim quando demonstra ser a essência ou a não-imediatez. 
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altera o que é ser. No entanto, a essência, onde não há inicialmente imediatez, mas 

somente auto-negação ou “negatividade”, demonstra ser a forma mais desenvolvida 

do ser, ou o ser na sua “verdade”. 

Mais uma vez: a essência não algo de outro que o ser, mas é aquilo que o próprio 

ser demonstra ser. É o ser, contudo, na medida em que este não é somente “ser” 

imediato, mas não-imediatez, negatividade, relatividade e mediação. Enquanto ser 

imediato, o ser exibe já as estruturas da negação e da negatividade: “algo”, por 

exemplo, é “a primeira negação da negação, como simples auto-negação na forma do 

ser”, e a finitude é explicitamente o ser auto-negativo (HEGEL, 2010, pp. 89, 101; 

HEGEL, 2008, p. 110, 126). Tal negatividade, porém, não priva o ser de toda a 

imediatez e da diferença imediata: ela não mina a própria forma de ser isto e não 

aquilo. (Mesmo que a indiferença, como indiferença, permaneça diferente das suas 

diferenças auto-negativas). A negatividade pura a que Hegel dá o nome de “essência” 

não surge, portanto, no ser qua ser, e assim, quando surge o ser toma a forma da não-

imediatez que não é a do ser como tal. É por esta razão que a essência não é somente 

a forma mais desenvolvida, ou a “verdade” do ser, mas também a sua negação (com 

efeito, aquilo que Hegel denomina a “primeira negação do ser”) (HEGEL, 2010, p. 

339; HEGEL, 1999, p. 5). Ela é o próprio ser numa forma puramente negativa que não 

é mais a forma do próprio ser. Neste último aspecto, a essência é uma nova esfera, 

que não tínhamos encontrado anteriormente na Lógica, uma esfera com categorias e 

relações lógicas que incorporam as categorias do ser (numa forma superada), mas que 

são irredutíveis a estas.24 

 A ambiguidade fundamental da essência deriva, por conseguinte, do facto de 

que ela é o próprio ser sob uma nova forma, inteiramente negativa, que não mais é a 

do próprio ser. Como se observou, a descoberta de que o ser demonstra ser a essência 

não altera o que significa ser qualidade, quantidade ou medida. Contudo, dentro da 

nova esfera, e da perspectiva desta última, estas formas do ser não são imediatas, mas 

auto-negativas e não-imediatas. Do interior do ponto de vista da essência, por isso, a 

“imediatez” do ser e as suas formas não são mais do que uma ilusão [Schein], na 

verdade uma ilusão que é projetada pela própria essência (HEGEL, 2010, pp. 342-4; 

HEGEL, 1999, pp. 9-12).25 

                                                     
24 Neste sentido, a essência assemelha-se à quantidade, que é a qualidade sob uma nova forma, que não 
mais é a forma da própria qualidade. 
25 Vide HOULGATE, 2011, p. 141, e MARTIN, 2012, p. 132. 
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 Este não é, no entanto, ainda o fim da história, porque a negatividade da 

essência reconstitui ou “põe” de facto o ser imediato, em primeiro lugar, como 

imediatez meramente mediada, mas depois, como imediatez genuína – a mesma 

imediatez que pertence ao ser enquanto tal. A própria essência, noutras palavras, torna 

necessária a existência da qualidade, quantidade e medida. 26  Assim, a essência 

demonstra em última instância não ser somente a essência, mas a unidade do ser e da 

essência. Esta unidade toma de início a forma da “efetividade” e depois a do “conceito” 

ou da razão auto-determinante, o tema do terceiro livro da Lógica.27 No curso deste 

terceiro livro, o conceito se desenvolve, por sua vez, em direção à razão ou “ideia” auto-

determinante, a qual abrange todas as formas precedentes do ser e demonstra ser ela 

própria a natureza. A lição completa da Lógica é, por conseguinte, que o ser demonstra 

ser não só o ser ou a essência, mas a razão sob a forma da natureza – a natureza que se 

elevará ela própria, logicamente, ao espírito [Geist] consciente de si.28 
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Abstract 

This paper intends to clear up the radical difference between the movement pertaining 

to Being and the one which is peculiar to Essence. Since Hegel characterizes the latter 

as “reflection” such an aim is pursued through a detailed examination of the pages 

specifically devoted to this notion in the first section of the Logic of Essence. The 

conception of a self-related negativity shows itself to be the main feature of Essence: it 

plays a leading role in all the forms of reflection (positing, external, determining) and 

is the real ground for the well-known refutation of classical logic which is contained in 

the following chapter of the Logic of Essence.    
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Resumo 

Este artigo pretende esclarecer a diferença radical entre o movimento pertencente ao 

Ser e o movimento peculiar à Essência. Posto que Hegel caracteriza este último como 

“reflexão”, o objetivo deste artigo é perseguido através de um exame pormenorizado 

das páginas especificamente dedicadas a esta noção na primeira secção da Lógica da 

Essência. A concepção de uma negatividade auto-relacionada mostra-se como a 

principal cartacterística da Essência: ela desempenha um papel diretor em todas as 

formas da referência (ponente, externa, determinante) e é o fundamento real da bem 

conhecida refutação da lógica clássica contida no capítulo seguinte da Lógica da 

Essência. 
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Introduction    

 

Essence is, as Hegel himself says in his note on § 114 of Encyclopedia, the most 

difficult part of Logic because it appears to be a reconstruction of the forms of that 

“otherness” which the thinking subject finds in the heart of his own thought, however 

much he strives to purify it. 

Notoriously the word chosen by Hegel to denote the general movement of 

Essence is “reflection”, but in the thesis (Das Wesentiliche und das Unwesentliche) of 

the first triad (Der Schein) of this section of the Logic he suggests that this very 

transition from Being to reflective thought exposes thought at once to a more subtle 

influence of the immediacy of Being, according to which the two levels are regarded as 

two different ontic levels.2 So at first Essence appears to depend upon Being, to “start 

from” Being, to “presuppose” it, as if Being were the origin of Essence. Afterwards this 

state of affairs is replaced by a false Innerlichkeit that attaches all importance to the 

Essential and reduces the Unessential to a mere Schein: so the latter loses the 

independence involved in its being the “origin” of the former and now is merely 

“posited” by the former. But both the positing and the presupposing of Being are 

abstractions from the synthesis of this first triad of Essence, which according to Hegel 

is the very act of reflection understood as what “posits Being as presupposed”. This 

enigmatical totality which at the same time posits and presupposes itself may be 

regarded as the Ur-phaenomenon of thought and the whole Logic of Essence is an 

attempt to think it by degrees. 

Anyhow since Essence is to be rightly understood as the self-negation of Being, 

reflection appears to be the movement “outside of which there is nothing for it to negate 

but which negates only its own negativity”, i. e. its own Schein or illusory being 

(HEGEL, 1969, p. 400). This movement is called by Hegel absolute reflection; it is at 

first (1) positing reflection. Afterwards it determines itself further as (2) external 

reflection and (3) determining reflection. By scrutinizing distinctly these moments it 

will be possible to give an accurate outline of the general movement of Essence 

regarding its peculiarities in comparison with the two other sections of logic, Being and 

Concept; and since it does not seem out of place to maintain that in the Logic of 

Concept the quite continuous process and the perfect balance of immediacy and 

                                                     
2 This point is efficaciously illustrated in the last two chapters of CLARK, 1971.  
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mediation which Hegel calls Entwicklung is more an ideal than an actual state of 

affairs, we shall be able to shed light on the conceptual frame that really characterizes 

Logic until the end, so as to understand Essence not only as the most difficult but the 

most important and “genuine” section of Logic. 

 

1 Positing reflection 

 

If we define such a reflection as self-related negativity3 we shall soon be induced 

to state its contradictory nature. A negativity that negates itself does not lose its 

identity, therefore it may be regarded in a twofold manner: it is “just as much sublated 

negativity as it is negativity” (HEGEL, 1969, p. 400). Hegel sharpens this duality to 

such an extent that he turns it into a contradiction in the sense of classical logic. 

Absolute reflection “consists […] in being itself and not itself and that, too, in a single 

unity” (HEGEL, 1969, p. 400).  

But this contradiction, that shows itself as a statical “unity” of opposites, 

presents the disadvantage of concealing the dynamical character of absolute reflection. 

Therefore Hegel adopts a series of formulations directed to lay stress on such a 

character: to expressions like “movement of nothing to nothing” and “interchange of 

the negative with itself” he adds phrases like “negation that coincides with itself” 

(HEGEL, 1969, p. 400), “coincidence of the negative with itself” (HEGEL, 1969, p. 401)  

and “return of the negative into itself” (HEGEL, 1969, p. 401).  

From self-related negativity Hegel derives positedness, i. e. the immediacy 

which is typical of the Logic of Essence and is a further development of reflected 

immediacy: since by the self-application of negation the equality of negation with itself 

is respected, such an equality is immediacy (HEGEL, 1969, p. 400). The connection 

between immediacy and “equality with itself” is a result of the Logic of Being. Certainly 

the immediacy achieved in the Logic of Essence is not the immediacy of the Logic of 

Being, because the former results not only from equality-with-self but from “equality 

of the negative with itself” too (HEGEL, 1969, 400f.). Yet if the ground of this structure 

is constituted by the self-negating negation so there is not only simple equality with 

itself or the equality of the negative with itself but the “self-negating equality” of the 

                                                     
3 On this very important subject see BORDIGNON, 2017. 
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negative with itself (HEGEL, 1969, p. 401) and therefore the self-negating immediacy 

too.  

Such a self-negating immediacy is that which is pursued by the Logic of Essence. 

Hegel describes it as “the immediacy that is […] the negative of itself” too. It “consists 

in being that which it is not” (HEGEL, 1969, p. 401). This immediacy which, as we said 

above, is typical of the Logic of Essence reveals itself to be “purely and simply […] 

determinateness or […] self-reflecting” (HEGEL, 1969, p. 401). Hegel calls it posited 

being or positedness and calls positing the activity of reflection or essence. The self-

relation of the negative, by which the positedness is produced, is understood by Hegel 

as “return of the negative into itself” (HEGEL, 1969, p. 401). Adopting this expression 

he points out that by its negative self-relation the negative is perfectly respected as 

negative. 

So we are faced with a self-related negativity, i. e. “pure negativity, outside of 

which there is nothing for it to negate but which negates only its own negative, which 

latter is only in this negating” (HEGEL, 1969, p. 400). This self-application of 

negativity has been hitherto understood as a production of reflected immediacy or 

positedness, as “coincidence of the negative with itself” or “return to itself”. However, 

Hegel finds a further nuance in self-related negativity: “the sublated negation and the 

sublated return-into-self” (HEGEL, 1969, p. 401). Since positing produces an 

immediacy and so produces the negative of reflection, but reflection is a sublating of 

the negative (we could say: the transition, or becoming, is a sublating of transition), 

then positedness is “a negation of the negative as negative” and reflection, that was 

characterized as a positing, must be understood as “that which sublates its positing” 

too. This activity of reflection, that negates the negative as negative or “in its positing 

sublates its positing”, is defined by Hegel as “presupposing” (HEGEL, 1969, p. 401).  

The ancipital visage of reflection that we have now outlined derives from 

defining it as self-negating negativity. The polarity of essence is portended by Schein 

(illusory being), because the latter is the “negative nature of essence”. The doubling of 

reflection shows itself again on the level of positing and presupposing. “Reflection, in 

its presupposing, determines the return-into-self as the negative of itself, as that, the 

sublating of which is essence” (HEGEL, 1969, p. 401). Essence has a negative nature 

and is related to itself along this cross-road. It presupposes itself as immediate or 

positedness and therefore as other than itself (cf. HEGEL, 1969, p. 402), but simply in 



 
 
 
 

Dario Sacchi | 189 

 

order to sublate this presupposition again. The presupposing is the manner in which 

reflection “relates itself to itself, but to itself as the negative of itself” (HEGEL, 1969, p. 

401). So return-into-self has assumed a more complex form: “[...] reflection-into-self 

is essentially the presupposing of that from which it is the return” (HEGEL, 1969, p. 

401). Since positedness in the presupposing is devoid of negativity it attains some 

“independence” on that plane. 4  Such an independence is attested by the fact that 

positedness is valued by reflection as that which the latter “finds before” itself (HEGEL, 

1969, p. 402).   

What is posited and what is presupposed assume various shapes. As positedness 

or return (cf. HEGEL, 1969, p. 401) immediacy is pointed towards essence; as a 

presupposed being it shows itself as that which is repelled by essence, because Hegel 

conceives absolute reflection as “the self-repelling, presupposing reflection” (HEGEL, 

1969, p. 402). So what is posited and what is presupposed show themselves as inverse 

negations that nevertheless can only come into play as the moments of the quiet 

movement of essence. The latter is interpreted by Hegel “as an absolute recoil upon 

itself”. Such an interpretation peeps out in so far as the positing reflection reveals itself 

as a presupposing one and vice versa (HEGEL, 1969, p. 402). 

Hegel characterizes more deeply the structure of recoil with phrases like 

“coming-to-itself” (“returning”) and “self-repulsion”. Reflection articulates as repelling 

or presupposing of that from which it is the return. What is repelled is not so 

autonomous that it can release itself from essence, because it is conceived “simply and 

solely as a return” (HEGEL, 1969, p. 401). But only repulsion makes return possible: 

the former appears to be the presupposition of the latter. Reflection “finds before it” 

an immediate that it repels on producing it. Reflection produces it only in order to 

transcend it and to return-into-self. In this manner the reflected immediacy has the 

characters – self-repulsion and coming-to-itself – which are typical of Essence 

(HEGEL, 1969, p. 402). 

Reflection relates itself to its not-being but simply and solely in order to return-

into-self from it. This not-being or illusory being, “that from which essence comes and 

is only as this return” (HEGEL, 1969, p. 402), is posited by essence itself. Since it has 

nothing beside itself that it could “posit”, essence “presupposes itself” in order to be 

itself through “the sublating of this presupposition” (HEGEL, 1969, p. 402). Reflection 

                                                     
4 On this point cf. HENRICH, 1978, p. 277.  
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presupposes itself as its negative or its not-being in order to reach through “the 

sublating of the negative [...] a coincidence with itself” (HEGEL, 1969, p. 402). This 

attitude, that is interpreted as the relating to itself as to another, namely to the negative 

of itself, warrants the remaining-internal-to-itself of a movement (cf. HEGEL, 1969, p. 

401) that develops according to the Logic of Essence rather than the Logic of Being. 

The presupposing is uniquely introduced so that essence can mediate itself through 

its not-being.  

In the subsequent developments of the Logic of Essence such a possibility of 

positing or presupposing oneself as another without losing one’s own identity is 

extended by Hegel to the notions of Necessity and Substance, that presuppose an 

otherness which takes the form of Contingency or Accidentality. Necessity and 

Substance presuppose themselves as another, as Contingency, Accidentality or passive 

Substance, in order to find themselves through their relation to their respective 

presuppositions.  

As for a self-repelling or self-presupposing negativity it is true that “its self-

repelling is its coming-to-itself” (HEGEL, 1969, p. 402). Negation negates itself, 

transcends itself, repels itself, nevertheless it always returns into itself. There is a 

coincidence of negation with itself or a return-into-self of negation, a return that 

implies all the same “its self-repulsion” (HEGEL, 1969, p. 401). Moreover, there is a 

negativity that is “the negative of itself” or the negative that relates itself to itself as to 

its own negative.  

 

2 External reflection 

 

In order to understand the derivation of external reflection from absolute or 

positing reflection the key-concept should be the notion of otherness, that Hegel 

characterizes on the level of Essence by distinguishing it from its pendant in the Logic 

of Being. The other of Essence must be produced by absolute reflection, because an 

otherness, from which or to which reflection itself may return, is not present. 

Reflection relates itself to this other, that is positedness, by sublating itself (HEGEL, 

1969, p. 401), in order to guarantee its own equality-with-self (HEGEL, 1969, p. 402).  

This other or negative of reflection, this immediacy, that sublates itself no less 

than is sublated by reflection, now stands out more and more as determinateness 
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against reflection. Whether positing reflection negates the negative (HEGEL, 1969, p. 

401) or acts as “sublating of the negative” (HEGEL, 1969, p. 402), a negative that may 

be negated or sublated is already presupposed, an immediate from which reflection 

may “start as from its other” is always assumed. This very situation of presupposing an 

alien immediacy (HEGEL, 1969, pp. 403 f.) did not subsist in absolute or positing 

reflection. For this reason, Hegel qualifies the reflection at issue as external and 

motivates the transition from positing reflection to external reflection simply with 

reference to the demand of more determinateness made by absolute reflection 

(HEGEL, 1969, p. 400). But in Science of Logic determination means negation, 

differentiation, confrontation of various positions each other. Through the 

confrontation with its estranged ‘other’ reflection has achieved a further degree of 

determinateness (HEGEL, 1969, p. 402). 

In order to carry on the process of self-determining of Essence Hegel needs the 

tool of a radical separation, of a clear-cut differentiation, but in positing reflection there 

is no separation of positedness, or determinateness, from reflection: on the contrary, 

Hegel identifies this “determinateness” with “reflection itself” (cf. HEGEL, 1969, p. 

401). Positing reflection comes purely and simply to “a positedness [...] that is not 

distinct from the return-into-self” (HEGEL, 1969, p. 402). Certainly, by presupposing 

itself it posits itself as another, but it does not divide so that two different contents are 

born. It is “essentially the presupposing of that from which it is the return” (HEGEL, 

1969, p. 401). Absolute reflection is a movement that “remains internal to itself” 

(HEGEL, 1969, p. 401), “comes from itself”, a movement that “as an advance 

immediately turns round upon itself” and only thus can be a “self-movement” 

according to which positing and presupposing are indivisible (HEGEL, 1969, p. 402). 

This indivisibility is dropped in external reflection with a view to a further 

determination. What is presupposed in external reflection has no more the status of 

positedness; Hegel thus follows the rule stated in the Logic of Concept, i. e. to 

acknowledge the “rights” of difference.  

Undoubtedly by passing from positing or absolute reflection to external 

reflection Hegel shifts from the plane of infinity to the level of finiteness. Both 

reflections rest on a presupposition, but while absolute reflection “presupposes for 

itself only an illusory being, only positedness” (HEGEL, 1969, pp. 402 f.) external 

reflection “presupposes itself as sublated, as the negative of itself” (HEGEL, 1969, p. 
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403). So reflection delivers itself up to finiteness by presupposing a being that has not 

been posited by it (HEGEL, 1969, p. 403), i. e. finding before itself a being without 

producing it. Reflection finds it only in order to start from it (HEGEL, 1969, p. 403). 

That which it presupposes is still “the negative of reflection”, and yet the negativity of 

this negative, its illusoriness, is sublated. “But the fact that what is thus presupposed 

is a negative or is posited does not concern” external reflection; “this determinateness 

belongs only to the positing reflection” (HEGEL, 1969, p. 403).  

External reflection has so devoted itself to finiteness that is “doubled” in two 

“extremes” , in opposition to the movement of positing reflection, that, as we saw, is a 

movement which remains internal to itself): “[...] it is what is presupposed, or 

reflection-into-self, which is the immediate; and also it is reflection that is negatively 

self-related” (HEGEL, 1969, p. 403) . It tries to connect both these extremes in a 

“syllogism,” which however it can only do in an extrinsic manner.  

It is important to realize that if the dialectic of finite and infinite which is 

peculiar to the logic of Being is anchored to finite as its ground Hegel rejects it as an 

approach to external reflection. In the Logic of Essence absolute reflection constitutes 

the original position from which finite is discussed in its various facets. There the 

determined being shows itself as the positedness of Absolute (HEGEL, 1969, p. 406), 

Existence as the being that results from Ground, Phaenomenon as what is posited by 

the world subsisting in itself [als von der an sich seienden Welt gesetzt], Contingency 

as manifestation of Necessity. In the Logic of Being Hegel covers backwards the same 

route: there the dialectic of finite and infinite does not start from infinite but from 

finiteness. But the road to infinite is precluded to finite as long as the latter persists in 

his finiteness “as the foundation, the abiding foundation” (HEGEL, 1969, p. 403). If 

and only if infinite is explicitly conceived as the basis of finite the syllogism of external 

reflection can be substituted by the “true syllogism” which goes from finite to infinite.  

By its nature external reflection determines its “immediate” presupposition 

neither as “positedness” nor as “negative”. This point, which the text emphasizes 

through an italicized “first,” undergoes some correction in a following passage marked 

by a “secondly”, because in a sense that is still unclear external reflection too shows 

itself to be, if carefully regarded, “a positing of the immediate” (HEGEL, 1969, p. 403).  

Absolute or positing reflection is conceivable as a “creatio ex nihilo” because it 

starts “from nothing” (HEGEL, 1969, p. 405), to which it applies the negation; so what 
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derives from its activity is “the negation of a nothing” (HEGEL, 1969, p. 400). On the 

contrary external reflection has nothing but a being that is previously given; it 

“presupposes the immediate”, “starts from the immediate being” (HEGEL, 1969, p. 

405). The peculiarity of the “positing” of external reflection results from its relation to 

such a previously given being. Since external reflection acts by negating a previously 

given being it shows some resemblance to the Logic of Being, that however does not 

last long because this kind of reflection changes its role with regard to immediacy. At 

first “the fact that what is [...] presupposed” by it “is a negative or is posited does not 

concern it” (HEGEL, 1969, p. 403), but afterwards it shows itself to be a positing of the 

immediate, “which consequently becomes the negative or the determinate” (HEGEL, 

1969, p. 403) and “is determined by reflection” as something alien, “as its negative or 

its other, but it is reflection itself that negates this determining” (HEGEL, 1969, p. 

404).  

“In this way the immediate” which is determined by reflection “is not only in 

itself – that means, for us, or in external reflection – identical with reflection, but this 

identicalness is posited”. “[...] the externality of reflection over against the immediate 

is sublated” (HEGEL, 1969, p. 404). Through its positing activity external reflection 

has shown itself to be “the immanent reflection of immediacy itself” (HEGEL, 1969, p. 

404). The positing activity of external reflection shows itself to be the activity through 

which the immediacy of essence itself is born. 

 

3 Determining reflection 

 

In his comparison between the Logic of Being and the Logic of Essence Hegel 

remarks a correspondence between determinate being and positedness (cf. HEGEL, 

1969, p. 406). In the Logic of Essence, he presents an activity which is parallel to the 

true infinite and he develops it in various ways. Certainly, essence does not lower itself 

so as infinite does – the latter in the Logic of Being bends toward finiteness in order to 

return-into-self through the negation of this negation – but presupposes itself as its 

other. Since this activity is described through couples like Essence and Illusory being, 

Ground and Grounded, Cause and Effect etc., the difference of Absolute from itself in 

the Logic of Essence is more deeply relativized than in the Logic of Being.  
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The presupposing activity of essence produced on the level of positing reflection 

a posited being, which was not divided from absolute reflection. Only through external 

reflection a noticeable difference between positing and posited was stressed. Such a 

difference becomes even deeper in determining reflection. Only on this further level 

essence is really opposed to itself.  

External reflection “starts from immediate being” and sublates it, so “posits an 

other – but this is essence – in the place of the sublated being”. In these last points 

positing reflection is diametrically opposed to external reflection: it has neither a 

presupposition – therefore it does not start from being (but from nothing) – nor posits 

anything “in the place of an other” (HEGEL, 1969, pp. 405 f.). But that is why Hegel 

does not regard it as “the completed, determining reflection”. What it posits is “only 

something posited”, an immediate that negates itself, that is of no value apart reflection 

“but it is not this reflection itself” (HEGEL, 1969, p. 406). Thus “the equality of 

reflection with itself is completely preserved” (HEGEL, 1969, p. 406). Nevertheless, 

this result clashes with the aforesaid structure of absolute reflection, which at first had 

shown itself to be equality with itself but as a matter of fact has developed in a more 

complicated way, namely as self-negating equality. Through the union of positing and 

external reflection Hegel has just this structure in view, because owing to such a union 

“the equality of essence with itself has perished in the negation, which is the dominant 

factor” (HEGEL, 1969, p. 407). 

According to Hegel the posited-being or positedness of positing reflection is 

unsatisfactory: “Positedness is not yet a determination of reflection; it is only 

determinateness as negation in general” (HEGEL, 1969, p. 406). What does 

positedness lack so that it may be a determinateness of essence or reflection? What is 

posited is something sublated, something structurally negated, and is highly unstable: 

it lacks a proper identity. This deficiency of positedness is surmounted with the 

determination of reflection: determining reflection posits such contents that are 

identical with themselves.   

The immediate which is presupposed by external reflection enjoys some stability 

owing to its independence of reflection, nevertheless external reflection has been 

proved to be the immanent reflection of this presupposition. Through the addition of 

external to positing reflection a “positing of the determinateness as determinateness 

of itself” arises (HEGEL, 1969, p. 406).  
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Therefore, the immediate as unity of positing and external reflection may be 

regarded not “only” as “positedness” (HEGEL, 1969, p. 406: italics in the text): essence 

has rather determined itself through the unity of external and positing reflection – 

through the immanence of reflection in immediacy – so that it can repel itself from 

itself. This “repelling of reflection from itself” produces, as “absolute presupposing”, a 

positedness that is reflected into itself. The positedness that is reflected into itself is 

called by Hegel “determination of reflection” (HEGEL, 1969, p. 406). Here he seizes 

again the opportunity of distinguishing the Logic of Essence from the Logic of Being. 

Quality, the determinateness of the Logic of Being, is characterized by him as “relation 

to other”. In its relatedness to other, i. e. to being, it is unequal within itself and passes 

away. Positedness, the determinateness of the Logic of Essence, is likewise – as 

negatedness of reflection – related-to-other, but simultaneously is self-related. In fact, 

due to the being self-related of negation, positedness is not unequal within itself but 

equal with itself. Positedness is “consequently itself a reflection-into-self” and thus 

achieves “subsistence”. Therefore, the determination of reflection constitutes the 

“essential, not transitory determinateness” (HEGEL, 1969, p. 407).  

Hence the new structure that shows itself in determining reflection, the 

determination of reflection, is composed of two moments, positedness and reflection-

into-self (HEGEL, 1969, p. 407). 5  The former includes the negative side, 

“sublatedness”, “negation as such”; on the contrary reflection-into-self includes the 

stable side, “subsistence”.  

The unification of positing and external reflection in a complete, determining 

reflection is not free of charge. This consists of the above mentioned ruin of “equality 

of essence with itself”. Determining reflection is conceived by Hegel as “reflection that 

has come forth from itself” and the consequent “negation” of equality of essence with 

itself is declared by him to be “dominant” (HEGEL, 1969, p. 407). The following 

statement is programmatic for the development of essence: “It is only when essence 

has sublated its equality-with-self that it is equality-with-self” (HEGEL, 1969, p. 402). 

According to Hegel the determination of reflection is “essential illusory being” 

(HEGEL, 1969, p. 407) or “essentiality” (HEGEL, 1969, p. 409). But illusory being 

showed itself to be a difference that is produced by essence and is already sublated 

                                                     
5 A good treatment of many difficult questions concerning the logic of reflection is still retraceable in 
THEUNISSEN, 1978. 
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from the origin [immer schon aufgehoben]. The “self-movement” or the “liveliness” of 

essence consists of this going-against-the-stream. Only through the reflection-that-

has-come-forth-from-itself subsistence has been bestowed to the illusory-appearing-

of-essence [Schein des Wesens], an enterprise that was planned from the beginning of 

the Logic of Essence. The “dominant factor”, i. e. determining reflection or reflection 

that has come forth from itself, is negation too. Since it represents “the immediate as 

sublating itself in its own self [an ihm]” (HEGEL, 1969, p. 407), after all the equality of 

essence with itself is still guaranteed. It is true that in the process of “immanent 

determining” of essence the essential illusory being is over against essence, but there 

“essence does not go outside itself” (HEGEL, 1969, p. 407). Reflection-that-has-come-

forth-from-itself is as positedness “a non-being [...] over against absolute reflection-

into-self, or over against essence” (HEGEL, 1969, p. 408).  

Determining reflection acts as a check on the volatility of positedness in positing 

reflection. Its positedness is reflected-into-self or has “subsistence”. This latter 

component is that which in the following parts of the Logic of Essence Hegel 

emphasizes more and more in comparison with vanishing positedness. On the level of 

ground, it becomes so stable that the starting, self-sublating immediacy is replaced by 

a “firm [fest] immediacy” which is conceived by Hegel as a “substratum” that supports 

the formal determinations and guarantees their subsistence more than Matter, 

Content, Substance do. But also the unstable side, positedness, imprints its stamp on 

the whole Logic of Essence: it is going to show itself as Grounded, Appearance, 

Contingency, Accidentality or effect, to mention only a few stages.  

The process of immanent determining of essence starts from indeterminate 

essence, passes through illusory being and reflection and flows into determining 

reflection. “Reflection determines itself: its determinations are a positness that at the 

same time is reflection-into-self” (HEGEL, 1969, p. 393). Hegel introduces the 

reflective determination (in the singular) as a product of determining reflection, in 

order to articulate it afterwards in a plurality of determinations. Since the simple 

components – positedness and reflection-into-self – are mutually bound the reflective 

determination multiplies, but in a different way from the self-repulsion in the Logic of 

Being, because the reproduction of the reflective determination does not give rise to 

something identical but to different and finally opposite determinations of reflection. 

This process of multiplication is not due to reflection-into-self because the latter 
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guarantees precisely the firmness of the essentiality. The unfolding of the reflective 

determination in a complex of determinations is due to positedness, which fluidifies 

the determination by dragging it in transition and in its negation.  

Such a transition of reflective determinations does not obey the same laws of 

transition in the Logic of Being. The reflective determination is not like quality, which 

is a “transitory moment vanishing in the other” (HEGEL, 1969, p. 407), but is in itself 

stable, “fixed”. The transition of a reflective determination in another still exists but, in 

opposition to the Logic of Being, it is a transition that has surrendered its leading role 

within reflection-into-self. Essence, when determined as reflective determination or 

essentiality, “has brought into subjection its transitoriness and its mere positedness, 

or has bent back its reflection-into-other into reflection-into-self” (HEGEL, 1969, p. 

407).  

The structure of reflective determination represents the foundation for the basic 

essentialities that will be subsequently developed, identity and difference: both are 

reflected into itself and yet change into a “moment” or a posited being. Each of them 

“lives” in its other, each of them returns into itself from its other. This “nature of 

reflection” blows up definitively the dialectic of the Logic of Being. Hegel calls such a 

specular process “showing of one’s illusory being within another” [Scheinen in 

Anderes]; this expression is explicitly used by him with regard to determinate 

difference, but it reaches its authentical level with positive and negative, i. e. with the 

subsistent determinations of reflection. Each of them includes self-subsistence and yet 

derives its sense and meaning solely from its other. 

 

Concluding remarks 

 

Owing to the mutual connection of the aforesaid moments, their subsistence 

may be regarded as relative. This character of the Logic of Essence – the autonomous 

subsistence of moments that at the same time mirror each other – is away from the 

Logic of Being and appears in it only by the end, in reference to the category of measure, 

and even there to a limited extent. At the same time it never disappears completely 

from the Logic of Concept, however much Hegel strives to replace it with that which he 

calls Entwicklung (notoriously meaning, among other things, the sublation of any 

autonomous subsistence): but this signifies that this character proper to the Logic of 
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Essence never disappears from the Science of Logic and we can find it there till the end. 

Therefore, it is possibile to regard the Logic of Essence as the preferential way of 

approach to the whole perspective of Logic, so that in comparison with our concrete 

thinking – which is a “dual” one – Being and Concept seem to be after all two “limiting 

cases” in two opposite directions.      
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Abstract 

When discussing the concept of contradiction and its relation to various logical 

principles in the Science of Logic, Hegel formulates what we can call the principle of 

contradiction. This principle states that “All things are in themselves contradictory,” 

to which Hegel immediately adds: “in the sense, moreover, that over against the other 

ones this principle expresses rather the truth and the essence of things” (HEGEL, 

2010, p. 381). At first glance, Hegel’s apparent affirmation of the principle of 

contradiction implies the denial of the validity of the principle of non-contradiction. 

This paper clarifies the relationship between the principle of non-contradiction and 

the principle of contradiction in the Doctrine of Essence of Hegel’s Logic. The paper 

shows that in both his discussion of the principle of non-contradiction and the 

principle of contradiction, Hegel thinks that certain habits of thought stand in the way 

of properly appreciating the significance of these principles. Moving beyond those 

habits of thought, I argue, reveals that what is implicit in the principle of non-

contradiction becomes explicit in the principle of contradiction. Hence, both principles 

do not stand in opposition to each other but are ultimately continuous. 

Keywords: Hegel, Contradiction, Identity, Logic, Habit. 

 

Resumo 

Ao discutir o conceito de contradição e as suas relações com diversos princípios lógicos 

na Ciência da Lógica, Hegel formula o que podemos chamar o princípio de 

contradição. Este princípio estabelece que “Todas as coisas são em si mesmas 

contraditórias”, a que Hegel imediatamente acrescenta: “neste sentido, além disso, e 

contrariamente aos outros, este princípio exprime a verdade e a essência das coisas” 
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(HEGEL, 2020, p. 381). À primeira vista, a manifesta afirmação por Hegel do princípio 

da contradição implica a negação da validade do princípio da não-contradição. Este 

artigo esclarece a relação entre o princípio da não-contradição e o princípio da 

contradição na Doutrina da Essência da Lógica de Hegel. O artigo mostra que tanto 

na sua discussão do princípio da não-contradição quanto da contradição, Hegel pensa 

que certos hábitos de pensamento impedem a correta apreciação do significado destes 

dois princípios. Defendo que o abandono desses hábitos revela que o que está implícito 

no princípio da não-contradição se torna explícito no da contradição. Assim, os dois 

princípios não estão em oposição entre si, mas estão, em última instância, em 

continuidade. 

Palavras-Chave: Hegel, Contradição, Identidade, Lógica, Hábito. 

 

Introduction 

 

In the Science of Logic, Hegel formulates a principle that is undoubtedly one of 

the most controversial tenets of his thought: the principle that “All things are in 

themselves contradictory” (HEGEL, 2010, p. 381).2 At first glance, Hegel’s affirmation 

of the principle that all things are contradictory (henceforth: the principle of 

contradiction3) implies the denial of the validity of the principle of non-contradiction. 

Hegel’s apparent denial of the principle of non-contradiction would put him at odds 

with both ordinary thinking and a long tradition of philosophical thought that has its 

origins in Aristotle, who famously held that “the most certain principle of all things,” 

the principle that “everyone must have who knows anything about being,” is the 

principle of non-contradiction (ARISTOTLE, 1924, p. 1005b). Commentators typically 

try to defend Hegel from what Bullinger has aptly described as Hegel’s alleged “capital 

crime against logic” (BULLINGER, 1893, p. 118) by saying that Hegel does not deny 

the validity of the principle of non-contradiction for ordinary and scientific reasoning, 

and that he only embraces the principle of contradiction insofar as it pertains to his 

speculative logic, which is of a completely different kind than ordinary logic.4 

                                                     
2 Throughout this paper, I have amended di Giovanni’s translation of the Science of Logic. 
3 Compare REDDING, 2007, who calls the principle as stated the “law of contradiction.” Note, however, 
that Redding erroneously claims that “the law that Hegel calls ‘the law of contradiction’ states that 
‘everything is inherently contradictory’”’ (REDDING, 2007, p. 200). Hegel nowhere explicitly calls the 
latter idea “the law of contradiction.” 
4 For a recent example, see DE BOER, 2010. De Boer argues that that Hegel “by no means denies the 
validity of this principle [sc. of non-contradiction] insofar as the natural sciences are concerned,” and 
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 By assigning two separate domains of validity to the principle of non-

contradiction and the principle of contradiction, this line of defense takes for granted 

the prima facie natural idea that the principle of non-contradiction and the principle 

of contradiction stand in opposition to each other. In this paper, I will argue that Hegel 

challenges that seemingly natural idea. Specifically, I argue that Hegel seeks to 

demonstrate the continuity rather than the opposition between the principle of non-

contradiction and the principle of contradiction. 5  I begin by carefully considering 

Hegel’s discussion of the principle of non-contradiction in the Doctrine of Essence of 

the Science of Logic (section 1). Subsequently, I analyze his discussion of the principle 

of contradiction (section 2). In both sections, I show that Hegel thinks that certain 

habits of thought stand in the way of properly appreciating the significance of the 

principles that he discusses. Moving beyond those habits of thought, I argue, reveals 

that what is implicit in the principle of non-contradiction becomes explicit in the 

principle of contradiction. Hence, both principles do not stand in opposition to each 

other, but are ultimately continuous. I conclude by briefly reflecting on the significance 

of contradiction for Hegel’s thought more generally. 

 

1. The Principle of Non-Contradiction 

 

Hegel’s discussion of contradiction in the Doctrine of Essence of the Science of 

Logic is part of his investigation of what he calls “determinations of reflection” 

[Reflexionsbestimmungen]. The determinations or concepts that he subjects to 

analysis are identity, distinction [Unterschied] – in the guise of diversity 

[Verschiedenheit] and opposition – and contradiction. 6  The determinations of 

                                                     
that Hegel “by no means wishes to reject the logical rules constitutive of empirical judgments,” but that 
the principle of non-contradiction “turns out to be completely inadequate” insofar as “thought engages 
in purely philosophical reflection” (DE BOER, 2010, p. 346; p. 365). Compare LONGUENESSE, 2007, 
p. 41-53 for a very similar line of thought. There are also commentators who deny that Hegel embraces 
contradiction full stop and argue that Hegel puts the principle of non-contradiction at the center of his 
thinking. See for example MCTAGGART, 2000, p. 15; BRANDOM, 2002, p. 179 and PALM, 2011, p. 143.  
5 In this paper, I abstract from Hegel’s thoughts on both principles in his earlier works. See DÜSING, 
1976 and KANG, 1999. Moreover, because Hegel discusses the principle of non-contradiction and the 
principle of contradiction in the remarks rather than the main text of the Science of Logic, I will only 
discuss the remarks. For discussions of Hegel’s exposition of the concept of contradiction in the main 
text, see e.g. WOLFF, 1981, p. 146-165, PALM, 2011, and especially IBER, 1990, p. 441-479; p. 485-498. 
6 Technically, Hegel also describes ground as a determination of reflection, although he discusses it after 
the chapter on determinations of reflection. According to Hegel, “Ground is thus itself one of the 
determinations of reflection of essence, but it is the last one, and rather only the determination as a 
sublated determination” (HEGEL, 2010, p. 386).  
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reflection have a special status. As Hegel notes, they have traditionally figured in 

principles that are taken to express “universal laws of thought” (HEGEL, 2010, p. 354; 

cf. p. 381). According to Hegel, the concepts of identity, diversity, and opposition 

correspond to the principle of identity c.q. the principle of non-contradiction, the 

principle of the indiscernibility of identicals, and the principle of the excluded middle, 

respectively.7 He wishes to re-examine the concepts whose significance we take for 

granted and the corresponding laws of thought that we take to hold beyond doubt.  

 In his re-examination of the determinations of reflection and their 

corresponding principles, Hegel’s main target of criticism is the view that each of these 

determinations peacefully co-exist side by side and that each of them is (intelligible) 

entirely independently of other determinations. Against this view, Hegel seeks to 

demonstrate that the determinations of reflection are fundamentally related to each 

other. Yet what exactly is so wrong about treating the determinations of reflection and 

their corresponding principles as fundamentally unrelated and independent? Hegel 

explains: 

 

Finally, although the determinations of reflection have the form of self-equality 
and thus of being unrelated to each other and without opposition, it will transpire 
from a closer look at them – or is immediately evident in them in the case of 
identity, diversity, and opposition – that they are determinate against each other; 
they are therefore not exempt from transition and contradiction due to their 
reflective form. A closer look at the multiple principles that have been propounded 
as absolute laws of thought thus reveals that they are opposed to each other, that 
they contradict each other and that they mutually sublate each other. – If 
everything is identical with itself, then it is not different, is not opposed, has no 
ground. Or if it is assumed that there are no two things alike, that is, that all things 
are different from each other, then A is not equal to A, nor is A in opposition, etc. 
The assumption of any of these principles does not allow the assumption of any 
other. – The thoughtless examination of them lists them one after the other, so 
that they appear unrelated; it merely has in mind their reflectedness without 
paying heed to their other moment, to the positedness, or the determinateness as 
such which propels them in to transition and in their negation (HEGEL, 2010, p. 
356). 

 

Hegel first claims that while we may initially think that the determinations of 

reflection are what they are entirely independently of other determinations, we will see 

that they are actually “determinate against each other,” meaning that they intrinsically 

                                                     
7 Hegel frames the principle of identity c.q. the principle of non-contradiction, the principle of the 
indiscernibility of identicals, and the principle of the excluded middle as follows: “Everything is equal 
to itself; A = A” (HEGEL, 2010, p. 354); “A cannot simultaneously be A and not-A” (HEGEL, 2010, 
p.360); “All things are different, or No two things are equal to each other” (HEGEL, 2010, p. 365); 
“Something is either A or not-A; there is no third” (HEGEL, 2010, p.380). 
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relate to each other and that their relation to each other is constitutive of these very 

determinations. The determinations of reflection are therefore “not exempt from 

transition and contradiction” in the sense that what is initially thought to be 

heterogeneous to and not constitutive of these determinations actually contributes to 

what these determinations are.  

The determinations of reflection have traditionally figured in laws of thought. 

These laws are supposed to be “absolute” in the sense that they cannot be derived from 

something more fundamental and enjoy universal validity. To provide initial insight 

into his point that the determinations of reflection intrinsically relate to each other, 

Hegel proposes to look at these very laws by inviting us to take the different laws of 

thought at face value and lay them side by side. When we lay them side by side, we see 

that these laws characterize their logical substrate – A – in mutually conflicting ways. 

In this sense, the different laws “are opposed to each other” and “contradict each 

other.” One may immediately object that this treatment of the laws of thought is 

superficial and that this does not do justice to their meaning. While that objection is 

sound, the objection proves Hegel’s point. The very assumption that the laws of 

thought are independent subverts itself. There must be more to the determinations of 

reflection and their corresponding principles than one may initially assume. 

Specifically, if the different laws of thought do not simply cancel each other out but are 

jointly valid, that immediately raises the question of the relation between these laws. 

Instead of a “thoughtless” treatment of the laws of thought that assumes their mutual 

independence, we need a thoughtful treatment of the concepts that figure in these laws 

in order to understand their mutual interdependence.  

Alongside discussing the determinations of reflection that figure in laws of 

thought, Hegel also discusses these laws of thought themselves. One of these laws of 

thought is the principle of non-contradiction [Satz des Widerspruchs]. In his 

discussion of it, Hegel does not reject the principle of non-contradiction [Satz des 

Widerspruchs] in se. He does, however, reject a certain reading of it. He discusses the 

principle of non-contradiction alongside the principle of identity. In fact, Hegel does 

not seem to think that both are entirely separate principles. For example, Hegel 

sometimes speaks of “the principle of identity or non-contradiction” (e.g. HEGEL, 

2010, p. 361; p. 381), and when he cites that the principle of identity states that 

“Everything is equal to itself; A = A,” he immediately mentions that this principle can 
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also be put “negatively,” namely, “A cannot simultaneously be A and not-A” (HEGEL, 

2010, p. 354). Finally, Hegel says that the principle of non-contradiction is the 

principle of identity’s “other expression” (HEGEL, 2010, p. 360). Hegel ties together 

the principle of identity and the principle of non-contradiction because he takes the 

concept of identity to lie at the basis of both principles. According to him, there are 

different ways of reading these principles, and he rejects the reading of “the principle 

of identity or non-contradiction” according to which it “only [expresses] abstract 

identity as opposed to distinction as the true” (HEGEL, 2010, p. 361).  

By “abstract identity” Hegel means the view that identity bears no intrinsic 

relation to difference, distinction: something is equal to itself entirely independently 

of otherness. In short, in this conception of identity, something is identical irrespective 

of other things from which it differs, and which are different from it. The principle of 

identity may be taken to say as much, for it says that “Everything is equal to itself; 

A=A”. 8  The principle of non-contradiction adds to the principle of identity that 

something cannot simultaneously be A and not-A, but it might be taken to express the 

same conception of identity. In that case, the two terms that figure in it can be 

understood entirely independently of each other. Not-A, otherness, difference, does 

not figure in A, and vice versa. Hegel says that if “the principle of identity or non-

contradiction” is read in the way just outlined, then “it is not a law of thought, but 

rather the opposite of that” (HEGEL, 2010, p.361). If the principles of identity and 

non-contradiction are taken to express only abstract identity as opposed to difference, 

they are laws of non-thought: nothing is thought or understood in and through them.  

 Hegel seeks to show that the principles of identity and non-contradiction can 

be read in a different way. In his view, these principles contain “more” than the 

abstract identity that we habitually attribute to them; they contain “this opposite, the 

absolute distinction” (HEGEL, 2010, p. 361). Recall that according to Hegel, the 

concept of identity lies at the basis of the principle of identity and non-contradiction. 

However, both principles do not express that concept in the same way. Specifically, 

what distinguishes the one from the other, Hegel says, is the “form of negation” proper 

                                                     
8 The fact that the principle of identity can be read as expressing nothing but abstract identity does not 
mean that the principle of identity has to be taken in that way. In fact, Hegel offers an alternative reading 
of the principle of identity: “More […] than the simple, abstract identity is entailed in the form of the 
proposition in which identity is expressed; this pure movement of reflection lies in it, in which the other 
only emerges as semblance, as immediate disappearing; Ais … is a beginning that envisages something 
different to which it is to proceed; but it does not come to something different; A is — A; the difference 
is only a disappearing; the movement goes back into itself” (HEGEL, 2010, p. 360). 
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to the principle of non-contradiction (HEGEL, 2010, p. 360). According to Hegel, 

“identity as the pure movement of reflection [is] simple negativity,” and he takes it that 

the principle of non-contradiction contains such simple negativity “in a more 

developed way” than the principle of identity (HEGEL, 2010, p. 360). He explains: 

 

A is enunciated and a not-A, the pure-other of A, but it only shows itself to vanish. 
In this principle, therefore, identity is expressed, – as negation of the negation. A 
and not-A are distinguished; the two terms that are distinguished relate to one and 
the same A. Here identity is presented, therefore, as this differentiation in one 
relation or as the simple distinction in themselves (HEGEL, 2010, p. 360). 

 

By the idea that identity expresses negativity, I take Hegel to mean that 

something is what it is through negating what is other. Hence, Hegel turns against the 

idea that we start out with something being what it is, which then, in a second step, is 

distinct from something other. According to Hegel, then, something’s distinctness or 

difference from something else is constitutive of what it is: identity contains 

distinction.  

In analyzing the principle of non-contradiction, Hegel emphasizes that it 

expresses identity “as negation of the negation.” In line with how I have interpreted 

identity as expressing negativity, I take Hegel’s point here to be that A is what it is in 

and through negating its “pure-other,” “not-A.” Not-A “only shows itself to vanish”: it 

is such as to be negated. The principle of non-contradiction, then, articulates the idea 

that not being something other is constitutive of what something is. Identity conjoins 

A and its other, not-A in such a way that the latter is to be negated. Thus, the negation 

of not-A is internal to what A is, its identity. In this way, identity is presented as what 

Hegel calls “this differentiation in one relation or as the simple distinction in 

themselves.” For A to be equal to A is to contain within itself the negation of what is 

other than it. Identity is itself the distinction between A and not-A and exclusion of the 

one term by the other. The principle of non-contradiction thus expresses identity as 

containing distinction, difference. Yet it does not express just any difference or 

distinction. It expresses a difference or inequality greater than which there is none: A 

and not-A, contradiction. According to Hegel, the principle of non-contradiction 

“contains in its expression not only the empty, simple equality with itself, but also not 

just its other in general, but indeed absolute inequality, contradiction in itself” 

(HEGEL, 2010, p.360-1).  
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 Hegel’s conclusion that the principle of non-contradiction contains 

“contradiction in itself” may seem strange because it goes against what we habitually 

think about the principle of non-contradiction: as stating that something cannot be 

contradictory. Instead, Hegel wants to say that something, to be anything at all, already 

contains contradiction. Traditionally, the principle of non-contradiction is not only 

assumed to be unconditionally valid, the habitual understanding of this principle also 

assumes that we already know what A and not-A are, and that these terms therefore 

do not require clarification, whereas Hegel attempts to show that there is much more 

to these terms than meets the eye.9 For something to be A, it thereby internally relates 

to its contradictory, not-A. In this way, identity holds together two contradictories, A 

and not-A. What prevents us from seeing the concept of contradiction in the concept 

of identity, Hegel thinks, is the habit of treating these concepts as entirely separate and 

separable and clinging to an abstract conception of identity – a conception of identity 

through which, at a closer look, nothing is thought or understood.  

 

2. The Principle of Contradiction 

 

Hegel formulates what I call the principle of contradiction against the 

background of the different principles of thought that have traditionally been taken for 

granted. He says:  

 
Now if the first determinations of reflection, identity, diversity, and opposition, 
have been formulated each as a principle, all the more should the determination 
into which they pass over as in their truth, namely contradiction, be grasped and 
enunciated as a principle: All things are in themselves contradictory, in the sense, 
moreover, that over against the other ones this principle expresses rather the truth 
and the essence of things (HEGEL, 2010, p. 381). 

 

Hegel’s aim to bear out the presence of the “determination of reflection” called 

contradiction in his discussion of identity is part of his larger program of showing that 

contradiction figures in a set of determinations. As he writes, contradiction is “the 

                                                     
9 In footnote 4, I explained that De Boer thinks that Hegel in no way denies the validity of the principle 
of non-contradiction with respect to the natural sciences, and that he “by no means wishes to reject the 
logical rules constitutive of empirical judgments” (2010, p. 346). Although I agree that Hegel does not 
wish to reject rules constitutive of empirical judgments, the entire point of Hegel’s discussion of such 
logical rules is to challenge the idea that we already know what we are talking about when we mention 
such logical rules. Accordingly, Hegel’s affirmation of the principle of non-contradiction has a very 
different character than the kind of affirmation that De Boer appears to ascribe to Hegel: as uncritically 
accepting the principle’s validity for the natural sciences. 



 

 
 
 

Joris Spigt | 207 

 

determination into which they [sc. the determinations of reflection, identity, diversity, 

and opposition] pass over as in their truth”.10 As it transpires that contradiction is 

fundamental to those determinations, Hegel says that if we are wont to articulate those 

determinations in the form of principles, we should all the more so formulate 

contradiction in the form of a principle. That principle, Hegel says, would say: “All 

things are in themselves contradictory,” to which he adds: “in the sense, moreover, 

that over against the other ones this principle expresses rather the truth and the 

essence of things.” 

 In the literature on Hegel’s formulation of the principle of contradiction, some 

commentators have sought to defuse the apparent absurdity of Hegel’s claim by saying 

that it either only makes sense within the larger project of the Science of Logic, or that 

Hegel’s claim is ironic. Thus, Longuenesse claims that the principle of contradiction 

“is comprehensible only if one has carried out the conversion required by the Doctrine 

of Essence” (LONGUENESSE, 2007, p. 42), and De Boer holds that “Hegel here 

ironically couches his conception of contradiction in the metaphysical language he is 

intending to overcome” (DE BOER, 2010, p. 364). Longuenesse is certainly right to 

stress that the principle of contradiction has to be understood within the larger context 

of Hegel’s attempt to rethink concepts and laws of thought that have been taken for 

granted. In fact, Hegel thinks that the principle of contradiction flows from the analysis 

of the other principles that express determinations of reflection. De Boer equally 

correctly draws attention to the fact that Hegel is critical of certain readings of the 

principles that express determinations of reflection, and more importantly, that he is 

critical of articulating the determinations of reflections in the form of principles in the 

first place (see HEGEL, 2010, pp. 355-6).  

While the larger context of Hegel’s enunciation of the principle of contradiction 

needs to be taken into account when interpreting the meaning of the principle of 

contradiction, it is important to see that, first, pace De Boer, different expressions of 

the principle of contradiction as stated reverberate throughout the final remark 

without a hint of irony. Contradiction, we are told, “is the root of all movement and 

liveliness” (HEGEL, 2010, p. 382); “an absolute determination of essence” like 

                                                     
10  Hegel briefly sketches the idea that contradiction is the determination into which other 
determinations “pass over as in their truth” as follows: “The contradiction that emerges in opposition is 
only the developed nothing which is contained in identity and came to the fore in the expression that 
the principle of identity says nothing. This negation further determines itself into difference and into 
opposition, which is now the posited contradiction” (HEGEL, 2010, p. 381). 
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contradiction “must be found in all experience, in all that is actual as well as in every 

concept” (HEGEL, 2010, p. 382); and “the finite [is] the immanent self-contradictory 

opposition” (HEGEL, 2010, p. 385). Moreover, pace Longuenesse, Hegel does not 

seem to assume that the reader has already fully “carried out the conversion required 

by the Doctrine of Essence” when he formulates the principle of contradiction. In my 

view, Hegel fully recognizes that stressing the fundamental reality of contradiction will 

be met with resistance, and he seeks to address this resistance in the Remark. He 

thinks that the resistance to the principle of contradiction is due to the fact that the 

principle goes squarely against what we habitually think about contradiction. These 

habits of thought in turn stand in the way of appreciating the significance of the 

principle of contradiction. What are these habits of thought that prevent us from 

acknowledging the fundamentality of contradiction, and what does this 

fundamentality of contradiction come to, concretely? 

Hegel spells out four habits of thought regarding contradiction. First, 

contradiction is commonly “[removed] from the things, from beings and the true; it is 

claimed that there is nothing contradictory” (HEGEL, 2010, p. 382). Second, 

contradiction is “shoved into subjective reflection, which first posits it through its acts 

of relating and comparing” (HEGEL, 2010, p. 382). Third, it is held that “what is 

contradictory can neither be represented nor thought,” such that there is in fact not 

even a contradiction “in this [sc. subjective] reflection” (HEGEL, 2010, p. 382). Lastly, 

contradiction in general counts as “something contingent, an abnormality, a 

momentary fit of sickness,” whether it be “in actuality or in thinking reflection” 

(HEGEL, 2010, p. 381). In short, the four habitual ways of thinking about 

contradiction state that contradiction has no place within the order of things; that 

contradiction arises on the side of the thinking subject, not on the side of things; that 

sensu stricto, contradiction cannot even be thought; and lastly, that contradiction is 

an aberration, something that deviates from the normal order. Both individually and 

jointly, then, these habits of thought deny the fundamentality of contradiction. 

 Hegel rejects the habitual, common-sensical thoughts concerning contradiction 

by insisting on the incompatibility of the habitual views on contradiction with his 

philosophical program, by pitting common sense against itself, and, most significantly, 

by showing contradiction within familiar phenomena and concepts. He dismisses the 

first habitual view as nothing but a mere “assurance,” and – implicitly turning against 
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the second habitual view as well – says that “an absolute determination of essence 

must be found in all experience, in all that is actual as well as in every concept” 

(HEGEL, 2010, p. 382). Hegel’s insistence on the fundamentality of contradiction is 

revealing in that he holds that the determinations of thought treated in the Doctrine 

of Essence (and indeed within the Science of Logic more generally) are not particular 

for a type of thinking – scientific thinking, or philosophical thinking, say—or restricted 

to a domain of reality, broadly construed. The Logic spells and works out the 

determinations through which reality, broadly construed, is thought and understood, 

where what is so understood is indeed nothing other than reality. Hegel is thus not 

only critical of the attempt to “remove” contradiction “from the things, from beings 

and the true in general,” as per the first habit of thought; he is equally critical of the 

habit of restricting contradiction to a particular domain—subjective thinking, say. 

Contra the first three habitual ways of thinking about contradiction, Hegel 

mentions that “common experience itself pronounces that there at least are a great 

many contradictory things, contradictory institutions, etc., whose contradiction is not 

merely present in an external reflection but in themselves” (HEGEL, 2010, p. 382). In 

short, the first three habitual ways of thinking about contradiction do not align with 

common colloquial speech about contradiction. Consequently, common sense is itself 

internally divided and has contradictory voices; it will deny but equally affirm the 

presence of contradictions. However, even if we affirm contradictions in reality, these 

could still be considered abnormalities, as the fourth prejudice against contradiction 

prescribes. Rejecting that prejudice, Hegel says that contradiction “is the negative in 

its essential determination, the principle of all self-movement which consists in 

nothing else than the exposition of contradiction” (HEGEL, 2010, p. 382).11 At this 

point, Hegel only claims this to be so, and he recognizes that only the concrete 

exposition of contradiction within what we see, say, and do can truly counter the 

various habits of thought about contradiction.  

 To undermine the habits of thought about contradiction in his discussion of the 

principle of contradiction, Hegel attempts to show that contradiction is present within 

                                                     
11 According to Hegel, then, conscious human action – as an instance of movement of a being whose 
cause of movement does not lie outside of itself – is the exposition of contradiction. Although this is not 
the place to expound on the idea that human action is the exposition of contradiction, it is worth noting 
that this idea of Hegel’s puts him at odds with contemporary action theory. Even in Hegel scholarship, 
the contradictory nature of conscious human action often goes unrecognized or is simply ignored. For 
an exception, see GOBSCH, 2017. 
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the phenomenon of movement, the concepts of drive [Trieb] and life, and relational 

terms like above and below. I will limit myself to relational terms, in which 

contradiction “immediately presents itself,” as Hegel phrases it (HEGEL, 2010, p. 

383).12 Hegel puts the contradiction of such concepts like this: “The opposites contain 

contradiction insofar as they in the same respect relate negatively towards each other, 

or mutually cancel each other out, and are indifferent towards each other” (HEGEL, 

2010, p. 383). He explains the idea that the opposites of relational terms mutually 

cancel each other out by saying: “Above is what is not below; above is determinately 

only this, to not be below, and is only insofar there is a below; and vice versa; in the 

one determination lies its opposite” (HEGEL, 2010, p. 383). Above is and is only the 

negation of its opposite, below. Above is determined in terms of its opposite. There can 

be no above without a below; above requires the being of its opposite, below. Above, 

then, cannot be without its opposite; its opposite lies in it. What is said about above, 

however, goes – mutatis mutandis – for below. Because both determinations owe their 

determinateness to each other, we end up in a spiraling regress: one term is what it is 

through its opposite, and that opposite is in turn what it is through its opposite, etc. 

ad infinitum. Due to this spiraling regress, these determinations “mutually cancel 

each other out.”  

While relational determinations mutually cancel each other out, they are also 

“indifferent towards each other.” Hegel explains: “above and below, right and left are 

also reflected in themselves, are something outside of the relation; but only places in 

general” (HEGEL, 2010, p. 383). The terms above and below are not reducible to their 

relation to each other. Abstracted from their relation to each other or “reflected in 

themselves,” they are something: places. But as places in general, they are not above, 

not below. Outside of their relation to each other, these determinations still “are 

something” but they are not each other’s opposites: the determinations are “indifferent 

towards each other.” In conclusion, the relational determinations on the one hand 

negate themselves because both are what they are in terms of their opposite, and so 

both cancel each other out. On the other hand, the determinations are something 

outside of their relation to their opposite, and thus they do not negate themselves. The 

                                                     
12 According to Hegel, contradiction “remains concealed” to us “in the simplicity [Einfachheit] of the 
determinations” of movement, drive and life (HEGEL, 2010, p. 383).  
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relational determinations contain these two thoughts and therefore contain 

contradiction.  

Hegel remarks that the implicit contradiction contained in these 

determinations typically escapes us. He takes it that such escaping of the contradiction 

is due to a “forgetting”: 

 

Representation, as it transitions to the moment of the indifference of the 
determinations, forgets therein their negative unity and thereby retains them as 
different determinations in general, in which determination right is no longer 
right, left no longer left, and so forth. (HEGEL, 2010, p. 383) 

 

Although there are two contradictory moments that jointly constitute the 

relational determination as the determination below, above, left, right, etc., we 

“forget” its oppositional, negating moment and have before us the moment in which 

the determination is outside of its relation to its opposite, and in which strictly 

speaking “right is no longer right, left no longer left.” Despite such forgetting, however, 

we determine things as left, right, below, above, etc., which is only possible if we hold 

together both contradictory moments:  

 

As representation indeed has right and left before itself, it has these 
determinations before itself as negating themselves, the one in the other, and in 
this unity simultaneously not negating themselves, but each being indifferently for 
itself. (HEGEL, 2010, p. 383)  

 

The relational determinations negate themselves because both are what they 

are in terms of their opposite, and so both cancel each other out. On the other hand, 

the determinations are something outside of their relation to their opposite, and thus 

they do not negate themselves. Something is left, right, above, below, and so on, 

precisely by being the unity of its contradictory moments. Whenever we determine 

something as such, we unite contradictory moments. Whatever is left, right, etc., owes 

its determinacy to its contradiction.  

Even though we generally have no problem employing relational terms, we have 

no consciousness of their contradictory nature in our employment of them. Our 

ordinary relationship to contradiction is, Hegel suggests, paradoxical: although we 

have contradiction “as [our] content,” we do not “come to consciousness” about it 

(HEGEL, 2010, p. 383). Hegel thinks that we might reach an understanding of the two 

moments internal to such terms. We can understand that these relational terms relate 
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negatively towards each other, and we can understand that these terms are something 

outside of their negative relation to each other. These are what Hegel calls the two 

“determinations” of such relational determinations. Yet we typically “hold both of 

these determinations apart, external to each other” and have in mind “only them, but 

not the transitioning from the one to the other, which is what is essential and contains 

the contradiction” (HEGEL, 2010, p. 383). In other words, we do not see that because 

the terms mutually cancel each other out in their oppositional relation to each other, 

it is necessary that they are something outside of that relationship, but that they 

thereby lose their determinacy, for which reason it is necessary to return to their 

oppositional relationship, etc. To grasp the necessary transitioning from the one 

moment to the other means holding together both moments. As Hegel phrases it, the 

transitioning “contains the contradiction.”  

The contradiction that Hegel seeks to show is immanent to relational 

determinations and is but an example of the pervasiveness of contradiction. 

Accordingly, Hegel says that “the finite things in their indifferent manifold are … in 

general this, to be in contradictory themselves, to be broken in themselves and to go 

back into their ground” (HEGEL, 2010, p. 385) and that “the finite is the in itself 

contradictory opposition … it is not” (HEGEL, 2010, p. 385). As the examples that 

Hegel provides show, the presence of contradiction may not be immediately 

recognized, and it requires a dialectical logic to bear out contradiction. Although it is 

by no means easy to explicate contradiction, it is at least clear that for Hegel, the habits 

of thought concerning contradiction are not only at odds with contradiction’s largely 

implicit pervasive presence within our daily lives, but these habits of thought also 

prevent us from so much as understanding the familiar.  

 

Conclusion 

 

Recall from section 1 that just like Hegel thinks that our habitual way of thinking 

about contradiction paradoxically prevents us from understanding the habitual and 

familiar, Hegel thinks that the principle of non-contradiction as it is habitually 

understood is not a law of thought “but rather the opposite of that.” When discussing 

the principle of non-contradiction, I mentioned that according to Hegel, the principle 

expresses that something’s negation is constitutive of what it is, and that identity 
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therefore contains contradiction. The principle of non-contradiction, then, points to 

the fundamentality of contradiction. The principle of contradiction explicitly 

acknowledges that fundamentality. Hence, the principle of contradiction does not 

stand in opposition to but is rather continuous with the principle of non-contradiction. 

The continuity between the principle of non-contradiction and the principle of 

contradiction in turn puts to rest the thought that Hegel thinks that these principles 

reign over two separate domains, ordinary thinking and philosophical thought. For 

Hegel, philosophical thought, extraordinary as it at times may seem, is ultimately the 

self-conscious articulation of “ordinary” thinking. Conversely, precisely because 

ordinary thinking is not fully transparent to itself, we need philosophy.13 

 As the self-conscious articulation of thinking, philosophy has to meet with ways 

in which thinking can fall into confusion about itself as well as habits of thought that 

may lead us astray or prevent us from understanding thinking. Throughout Hegel’s 

writings, such work is mainly done in his prefaces, introductions, and remarks. As this 

paper focused on Hegel’s remarks rather than the main text of his Science of Logic, it 

is therefore no accident that much of my work had to lie in commenting on and 

confronting habits that stand in the way of grasping the purport of the principle of non-

contradiction and the principle of contradiction. The removal of these obstacles has 

the positive function of shedding light on what otherwise might remain shrouded in 

darkness. In the context of this paper, I particularly have in mind the importance of 

contradiction within Hegel’s thought in general.14 

One of the main difficulties in coming to terms with the significance of 

contradiction in Hegel’s thinking lies in an interpretation of contradiction that itself 

ultimately informs the fourfold prejudice against contradiction that I have discussed 

                                                     
13 The fact that we cannot entirely separate “ordinary thinking” from “philosophical thinking” – or in 
Hegelian terms, representational thinking and speculative thinking – as though both signified 
completely heterogenous domains does not mean that they are the same either. Representational 
thinking and speculative thinking are continuous but nevertheless distinct. 
14 In this paper, I have only focused on showing the continuity between two apparently conflicting and 
indeed contradictory principles: the principle of non-contradiction and the principle of contradiction. 
As such, I have largely abstracted from the question of Hegel’s mode of philosophical expression in the 
Science of Logic and how contradiction figures in his analyses. One of the hallmarks of Hegel’s analyses 
of concepts is his way of showing that we start with a certain characterization of a concept but that by 
thinking through the concept in question, we end up having to say the exact opposite of what we started 
out with. Brandom takes such contradiction to signal that a given concept entails two incompatible 
commitments and that we therefore need to revise our concept to resolve this contradiction. Brandom’s 
reading oversees the most crucial but equally most difficult aspect of Hegel’s thought: Hegel’s idea that 
contradiction is retained as it is overcome. As Hegel explicitly says: “Opposition and its contradiction is 
… as much sublated in ground as it is retained” (HEGEL, 2010, p. 378). For a much lengthier discussion 
of contradiction within Hegel’s thought, see SPARBY, 2015. 
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in this paper. That interpretation of contradiction is the thought that what is 

contradictory “resolves into a nullity, into an abstract nothingness,” as Hegel phrases 

it at the start of the Science of Logic (HEGEL, 2010, p. 33). With such an interpretation 

of contradiction, the problem posed by affirming contradiction – as Hegel does when 

he formulates the principle of contradiction, for example – is that doing so seems to 

say that all is null and void. However, Hegel precisely does not want to say that all is 

null and void. In this context, we may recall that in the Phenomenology, Hegel 

explicitly criticizes skepticism for time and time throwing what is contradictory – that 

which negates itself – “into the same empty abyss” (HEGEL, 1977, p. 79). Likewise, in 

the Introduction to the Science of Logic, Hegel implies that what stands in the way of 

“achieving scientific progress” is the idea that “what is self-contradictory … resolves 

into null, into abstract nothingness” (HEGEL, 2010, p. 33). Hegel wants to say that 

something’s being contradictory does not necessarily count against it because 

contradiction does not merely dissolve into nothingness. Instead, what is 

contradictory “returns to its ground” (HEGEL, 2010, p. 385). Indeed, once we are able 

to move past the idea that contradiction merely signals a dead end, Hegel thinks that 

the entire Science of Logic will open itself up to us. As he says at the very end of the 

work, 

To hold fast to the positive in its negative, in the content of the presupposition, in 
the result, this is of the utmost importance in rational knowing [vernünftigen 
Erkennen]; what is more, the simplest reflection suffices to convince one of the 
absolute truth and necessity of this requirement, and as for examples of proofs that 
testify to it, the entire Logic consists of such proofs (HEGEL, 2010, p. 744).15 
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Abstract 

In order to explain mind naturalistically, recent cognitive science relies on 

computational and neuroscientific explanatory tools. Despite some findings assign a 

causal role to phenomenal (even if unconscious) mental representations, such frequent 

application of neuroscientific and computational explanatory tools implies a 

widespread acceptance of a reductionist framework in the literature. The paper aims 

to show that this reductionist framework applies the ontological ground-phenomenon 

relation, as it is described in Hegel’s Science of Logic (WdL), to the connection between 

mind and body. I suggest that mind could not fit such a framework regarding the 

activity of thinking rationally for the production of knowledge, since the form in which 

mental contents are accessed could be essentially connected with their role in the 

activity of a subject. 

Keywords: Mind-Body Problem, Reductionism, Science of Logic, Relation Ground-

Phenomenon 

 

Resumo 

 A fim de explicar a mente naturalisticamente, as ciências cognitivas recentes apoiam-

se em ferramentas explicativas informáticas e neurocientíficas. Não obstante algumas 

descobertas atribuírem uma função causal a representações mentais fenoménicas 

(ainda que inconscientes), esta aplicação frequente de ferramentas explicativas 

neurocientíficas e informáticas implica uma aceitação generalizada na literatura, de 

um quadro reducionista. Este artigo visa mostrar que este quadro reducionista aplica 
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a relação ontológica fundamento-fenómeno, conforme descrita na Ciência da Lógica 

(WdL) de Hegel, à conexão entre a mente e o corpo. Defendo que a mente não poderia 

caber nesse quadro explicativo relativamente à atividade de pensar racionalmente para 

a produção de conhecimento, visto que a forma de acesso aos conteúdos mentais 

poderia estar essencialmente conectada com a sua função na atividade de um sujeito. 

Palavras-Chave: Problema Mente-Corpo, Reducionismo, Ciência da Lógica, Relação 

Fundamento-Fenómeno 

 
 

Introduction 
 

Even if nowadays nonreductive physicalism, defended by some kind of 

“multiple realizability argument” is the standard position in Anglo-American 

philosophy of mind,2 many important authors are developing reductionist theories of 

mind in philosophy within Computationalism. 3  Neurocomputational studies and 

neurocomputational explanations of mental contents and activities are also gaining 

increasing consensus in cognitive science and neuroscience.4 Other mind sciences, for 

example psychology, also tend to accept reductionist views, 5  but not necessarily 

computational ones, at least when the topic is discussed. This suggests that, even if 

there is a widespread consensus towards a non-reductionist research stance, 

experimental sciences of mind and a significant number of authors in philosophy are 

going towards a different direction. By consequence, the debate between reductionism 

and non-reductionism seems far to be settled. 

The aim of the paper is to show that reductionist frameworks apply the 

ontological ground-phenomenon relation, as it is described in Hegel’s Science of Logic 

(WdL), to the connection between mind and body. More precisely, the relation applied 

is that of ground (WdL, Vol. 1, Book 2, First Section, Ch.3), insofar as it is still 

unresolved into “fact into existence”. I also suggest that such a framework could be 

inadequate for describing the mind-body relation, when the explanation comes to the 

topic of the role of mental contents in producing knowledge. 

                                                     
2 KIM, 2010, pp. 122-124; BICKLE, 2019. 
3 CHURCHLAND, KOCH, SEJNOWSKI, 1990, pp. 46-55; BECHTEL, 2008. 
4 KANDEL et al., 2013; PICCININI, 2018. 
5 MOREIRA-ALMEIDA, ARAUJO, CLONINGER, 2018. 
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In the first section, I outline a classification of the main positions in philosophy 

of mind, in order to have a starting point. In the second section, reductionism is proved 

to be committed to two essential features: 

(I)  the purpose of reductionist explanation is always to replace the reducendum 

with the reducens; 

(II) there must be a logical relation of dependency (condition-conditioned) 

between reducens and reducendum. 

It can be demonstrated that at least reductionist strategies in philosophy of mind are 

also committed to a third feature: 

(III) reduction applies the relation ground-phenomenon, in which the former 

is understood as a sufficient reason, the latter as something entirely conditioned. 

In discussing these three points, I defend the thesis that reductionism – no 

matter how it develops reduction or what its target is – is possible if, and only if, that 

which is reduced plays no role (causal or other) in the process reductionistically 

explained. 

The third section of the paper shows that the same features can be traced in 

Hegel’s construction of “ground” and “appearance”, as it is presented in the passages 

above mentioned. In the fourth section, the reductionist structure outlined in Section 

2 is compared with Hegel’s construct of the ground relation, as it is reconstructed in 

Section 3. Hegel’s analysis allows to conceptualize the structure of the reductionist 

claims about the mind-body relation, so that some consequences of the position can 

be made explicit. The possibility of spelling the difference between “being grounded 

on” and “being dependent on/conditioned by” is particularly useful for developing a 

criticism of applying the relation ground-phenomenon to the mind-body problem. The 

fifth and closing section addresses this last topic by considering some of Frege’s 

criticisms to a naturalization of arithmetical concepts. I argue that the implications of 

the reductionist structure are contradicted by the role that the phenomenal form of 

mental content may have in the production of knowledge. I provide only some 

suggestions that makes the thesis plausible, but there is no occasion for displaying a 

full argument. 
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Section 1: A Proposal of Classification in Philosophy of Mind 

 

In contemporary literature, many options are available in reductionism.  

Moreover, these multiple options are classified in in many ways. 6  Limiting 

ourselves to “scientific reduction”,7 it is possible to find some criteria of classification, 

according to a review of the literature. 

First, reductionist strategies are different according to what the reducens and 

the reducendum are: namely, there can be reduction from theory to theory, from 

objects to objects, from theory to theory via reduction of objects, from objects to 

objects via reduction of theories. In fact, in principle at least, one can reduce a theory 

to another by showing that the objects of the former are explained by the causal role of 

the objects in the latter; or the other way round, one can show that the ontology of a 

theory reduces to that of another by using bridge-laws for reducing the former theory 

to the latter, and the ontological reduction may eventually follow. Thus, this first series 

of cases is intertwined with the next one. Secondly, reductionist strategies are different 

according to the ground of the reduction: causal efficacy and extension of terms are 

the most employed. In the end, reductionist explanations also differ concerning the 

form in which the reduction is performed: some strategies are pursued in a 

nomological form; other via the construction of identity statements. According to KIM 

2005, the application of identity statements also plays a central role in overcoming 

some difficulties that the Nagelian model of theory-theory reduction could face. Thus, 

consider there is this further crossing of the division. According to these criteria, I 

propose the schema in Fig.1. 

                                                     
6 See for example the interesting classification in SARKAR, 1992; SCHAFFNER, 1993; VAN RIEL, VAN 
GULICK, 2019. 
7 To be understood as in VAN RIEL, VAN GULICK, 2019: «The notion of scientific reduction as used in 
contemporary analytic philosophy […] “Scientific reduction” applies to reductionist claims supposedly 
justified by scientific evidence and the success of science». Italics in the text. In this case, unlike Sarkar, 
I consider only those reductionist strategies with explanatory purposes. For some important remarks 
about the traditional picture of reduction in science, see SCHAFFNER, 2006, BICKLE, 2008. 
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Physicalism is in the second column, together with descriptive strategies, even 

if physics is the nomological science of nature par excellence. The reason is that, even 

if physicalism would aim to express everything in terms of physical laws, it is hard to 

see how it could do so without preliminarily performing the reduction via some 

strategy for producing identity definition, as KIM 2005 points out. This brief 

classification serves as a starting point for the proof that the relation ground-

phenomenon is already implied by the scientific method in reductionist explanation. 

 

Section 2: Demonstrations of Features I-III 

 

(Proof of I) The first fundamental concept that defines reductionist 

explanation is the concept of “replacement”. Consider the following argument. 

(Premise1) Scientific reduction means that something is explained in terms of 

something else, hence something separated, at least conceptually, must be given. (P2) 

The operation common to all methods for reducing is to bring something back to 

something else, that is, to replace something with something else. In fact, theory-

theory reduction replaces a theory with another; 8  Functionalism states that the 

relevant processes producing something are located at a “lower” level than the effects, 

so that the former should be described in terms of the latter; Physicalism is the general 

claim that everything about world should be described in terms of physics; definitory 

                                                     
8 Always keep in mind the remarks in SCHAFFNER, 2006 about this. 
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processes in general are equivalence grounded on many kinds of analysis, so they also 

replace definiendum with the definiens. (P3) If there were not a complete replacement, 

that is, one that forbids the use of ontology and relations from the reduced theory in 

the theory towards which we reduce, due to the explanatory purpose of reduction, then 

such an explanation would be flawed, since it would implicitly include the 

explanandum in the explanans.9 Thus, (P1; P2; P3 → 1) different things are (and must 

be) replaced entirely in a reductionist explanation. Thus, reductionist explanations 

consist of complete replacement of explanandum with explanans. The former has to 

be distinguished, at least conceptually, and its content is in turn erased by the 

replacement whenever this is pursued with explanatory purposes. 

(Integration to I) If there must be a replacement between reducens and 

reducendum, then the difference between reducens and reducendum is gnoseological: 

both of them must refer to the same thing, and the difference must concern the sense 

in which the referent is articulated, not that which the referent of reducens and 

reducendum is. For if referents were different, reducens and reducendum would be 

about different terms to be explained, and explanation would be prevented. 

Allow me for the sake of simplicity to assume that reduction takes place only 

between properties or substances. Let me argue for this about properties first. The 

principle of non-contradiction states that of two properties that are contradictory 

under the same respect, only one can be predicated. Thus, either the properties to 

which reducens and reducendum refer are under the same respect, or they are not. If 

they are and the referent is different, then a property should be replaced with its 

contrary or with some of its opposites. In both cases there would be a change, not a 

reduction, because these different terms exclude each other, so their shifting must be 

a change. If the properties reduced do not inhere to the same respect, even if reduction 

were possible, it would not be explanatory at all, since what can replacement of 

indifferent aspects explain? For example, it is pointless to replace color with shape, 

and claim that one has explained the other. From these consequences follow that 

reduction is never about different properties, insofar as they could be different 

referents for “reducens” and “reducendum”. 

Let me now show an analogous argument for substances. The identity principle 

states that something is itself and not another. Thus, if reducens and reducendum had 

                                                     
9 See KIM, 2006, Chapter 4. 
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different referents, necessarily their referents would be different things, and in this 

case the explanatory value of replacement is lost again, since replacement would be 

pointless: for example, replacing Socrates with a trireme, and claiming that the latter 

explains the former is pointless.  But if referents are identical, then a thing is replaced 

with itself. Since it is demanded that explanatory sentences are not tautological in 

content (sense), whereas they can be extensionally, because there can be better and 

worst ways of thinking the same thing, then replacement must be performed when 

reducens and reducendum have the same referent, but only if they provide different 

knowledge. This conclusion applies to properties and states replacement as well. Since 

it is the only case in which reduction is possible, then this must be the case sought. 

Thus, reduction is a matter of proving a non-tautological, identity statement. 

Since reduction must be explanatory, the different ways of knowing the referent 

must be connected by some epistemic relation, for example causal relevance, 

dependence, antecedent-consequent and so on.  Levelism is the only case that fulfills 

all these conditions: namely, there must be a gnoseological distinction and the 

distinction made must be epistemically relevant, but not ontologically drawn. It results 

then that reductionism implies levelism.10 

(Proof of II) Replacement is possible only if terms to be brought back are 

neither coordinated, nor reciprocally unconditioned. In the opposite case, they would 

form a set and a series, in the sense a list is a series, and none of they could be brought 

back to others, since they would refer – not depend on – to each other because they 

are linked to some universal, in the same way as the different members of a species are 

linked between them by the concept of a genus. Moreover, if no dependence could be 

posited, then reduction would become pointless as explanation, since there must be 

order according to some epistemological connection (causality, conditioning, 

predication and so on) in every explanation. Thus, there must be a dependence of 

subsequent terms on antecedent ones, unified in an ordered succession, or reduction 

would be illegitimate. Since it has resulted that in explanatory contexts replacement 

implies an ordered succession of dependent terms, with their connection understood 

as possessing explanatory value, then it is possible to posit that in those contexts 

                                                     
10 See FLORIDI, 2008. Sarkar seems to claim the opposite in his article, but in fact I agree with his 
position: levelism is implied under the specific circumstance shared by the mind-body relation, amongst 
others, i.e. the ontological assumption of growing complexity in parts and organization. See SARKAR, 
1992, p. 171. 
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replacement implies the structure of the relation “condition-conditioned”. This 

relation can be further defined, and in consequence also the reductive explanation. By 

defining the relation “condition-conditioned”, it is also proved it matches feature (I), 

assigned to replacement in reductive explanations. 

Two core features of the relation “condition-conditioned” can be demonstrated: 

given a series of conditioned terms, (A) the derivation of the conditioned content from 

its conditions is complete11 and (B) the totality of the conditions is given. First, it is 

necessary to stipulate two premises: (T1) something cannot be conditioned and 

unconditioned in the same sense at the same time, and (T2) I assume that, if something 

is conditioned, by definition it must be derived by something, or there would be no 

point in positing it as “conditioned”. I do not demonstrate them, since they are 

analytical judgments, the former derived from the application of non-contradiction 

principle, the latter from the definition of “conditioned”. From these it is possible to 

prove (II). 

Let us deny for the sake of argument that (A), so the following is stated: there is 

a content in the conditioned that has no ground on the conditions. In the case at issue, 

two possibilities are given. (a1) Either that which in the conditioned cannot be derived 

is conditioned, or (a2) that which in the conditioned cannot be derived is 

unconditioned. In the first case, however, (A) is still true. Since that which cannot be 

derived from its conditions is anyway conditioned in this case (for a1), it must be 

derived from something (for T2). Thus, if the content at issue cannot be derived from 

the given series of conditions, it is just necessary to take into account many distinct, 

convergent series of conditions. In this case, the two series of conditions account for 

the whole content, and the same holds for every underived content posited; thus, (A) 

is true under the hypothesis (a1). The second case (b2) implies a contradiction, and this 

is the only case in which the series of conditions could be not sufficient to derive the 

whole conditioned content. In fact, if the underived content is unconditioned, of course 

it has no condition behind, but for (T1) it cannot be part of the conditioned, hence it is 

not relevant for the explanation of such content in principle. In this case, (A) is true 

again. 

                                                     
11 Freely inspired by KANT, 1998, B 364, p. 392: «But this logical maxim cannot become a principle of 
pure reason unless we assume that when the conditioned is given, then is the whole series of 
conditions subordinated one to the other, which is in itself unconditioned, also given (i.e., contained in 
the object and its connection)», and the related theory. Bold in the text. 
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Thus, if one acknowledges that the division a1-a2 is exhaustive, then it is proved 

that the conditioned content, if it is truly conditioned, must be entirely derivable from 

the series of its conditions. Notice that the conditioned term has no content different 

from that of conditions, and this implies in turn that the former contributes in nothing 

to the chain of positing a content, it is just a motionless result. This will be of high 

importance for the criticism of reductionist explanation. 

Now it is possible to prove also (B). In fact, if the entire series of relevant 

conditions is not given, then the explanation is not only incomplete, but even 

impossible: every term needs a ground, insofar as it is conditioned, and its content is 

posited by that ground (for A), but if the whole series is not presupposed, then the 

content is not only unaccounted, but epistemologically speaking it is posited as 

necessarily not-posited. For the essence of the condition-conditioned relation is that, 

when something is given, necessarily something else is given, but this implies in turn 

that nothing conditioned can be given before the series of its conditions, that is (B). 

Notice that a succession of conditioned terms is then ordered because of the epistemic 

connection between its elements, as required for reduction. 

If the argument is correct, then the totality of the conditions (which can be even 

one condition), on which a conditioned depends, is that which is looked for in bringing 

back. Notice that the totality of the conditions constitutes a sufficient reason; a reason 

“sufficient” both because it is complete (it accounts for the whole conditioned content) 

and because it is exhaustive (by deriving the whole content, it demonstrates that 

nothing of the conditioned is outside the explanation). In this case, the relation 

between the terms is explanatory, as required for reduction. 

This conclusion is highly important for pointing out some difficulties about 

reductionism in philosophy of mind. The reason for which a reductionist strategy has 

explanatory value is that the replacement of the conditions is allowed by the identity 

of content between conditioned and conditions. Thus, the latter are epistemologically 

preferable because they are anterior, and they are explanatory because they account 

for the positing of the conditioned. If and only if this identity of content is given, then 

reductionist strategies are valid explanations. This does not imply that reducendum 

and reducens must be identical as they are given, this only implies that reducendum 

must be proved to be equivalent in content – even if (or precisely because) differently 

described, as it has been said – for the explanation to be successful. 
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(Proof of III) So far, the reductive explanation has been characterized as 

follows: it is an explanatory strategy performed by replacing elements on different 

levels, connected by a relation of dependency, namely that between conditioned terms 

and an ordered series of conditions; for this reason, reductionist explanations can be 

thought as the act of seeking a sufficient reason for a term that is posited as entirely 

conditioned. Now let us narrow the focus to the main topic: reduction in philosophy of 

mind, that is, reductionist explanation for describing the mind-body relation. It is 

helpful to consider that the reductionist method in philosophy of mind concerns 

existence.12 In this way, the enquiry can be limited to successions of conditioned terms 

that can be posited in ontology. 

The highest genus of succession “condition-conditioned” in ontology is the 

distinction between that which exists by itself and that which exists through something 

else, and this will be the starting point. The arguments provided so far may provide 

some constraints for defining this highest genus, so that the formal structure outlined 

can be translated into an ontological structure. This structure is meant to describe the 

situation of the relation between mind and body, as it must be understood given the 

conditions of possibility of reduction that have been demonstrated. Thus, the reader 

can see that the core of my argument consists of assigning the concept of replacement 

as the most central concept in defining reduction. My arguments for this are, on the 

one hand, the statement “P2”, at the beginning of the section, whose extension is 

defined by the schema in fig.1; on the other hand, the fact that whatever one wants to 

define reductionism, nevertheless from the very beginning all the authors agreed with 

Smart that reductions is a matter of showing that something is “nothing over and 

above”,13 according to a famous quote of that author; or, as Sarkar puts it,14 it is a 

matter of expressing something in terms of something else. This is enough for talking 

about replacement as the central claim of reductionism, and the rest is supposed to 

follow, since my arguments have all been deductive. 

The previous arguments posited the following points as core features of 

reductionist explanations: the totality of the conditions must constitute a sufficient 

                                                     
12 This presupposition does not concern the case of theory-theory reduction, since it does not necessarily 
involve the ontology of the theory. The assumption can be peacefully made, since the main problem here 
is reduction in philosophy of mind. Thus, it is enough to be aware that feature III concerns only object-
to-object (descriptive) reductions. The reason for which physicalism is not an objection to the statement 
has been explained above. 
13 HOHWY, KALLESTRUPP, 2008, p. 1. 
14 SARKAR, 1993, p. 167. 
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reason; replacement must be possible between conditions and conditioned, under the 

presupposition of the identity of referents between reducens and reducendum; 

condition and conditioned are organized in ordered levels, that they define. 

As Kant already noticed, the totality of conditions is unconditioned,15 and it can 

be posited as a possible object.16 Here it is not my purpose to demonstrate or use the 

entire Kantian theory, I just want to state that the sufficient reason is necessarily 

posited as that which subsists by itself, given the premises so far. Since the conditioned 

implies its whole series of conditions also as a condition of its being posited; since the 

context of dependent existences is already assumed; since a replacement must be 

allowed, the conditioned cannot be neither another substance, nor another property 

numerically distinct from the sufficient reason as an object: this would be enough to 

forbid any attempt of replacements in principle, as it has already been shown. Thus, 

the sufficient reason as a unified object must be posited also as a substrate, and the 

conditioned content as something that inheres in it, since our understanding demands 

that existence is either subsistent or inhering. In this case, the conditioned as a content 

must be understood as the set of the states and properties of something. 

Moreover, since replacement in reductionist explanation implies organization 

in levels that must be one dependent on another and, as it has been noticed, since there 

can be no conditioned being posited prior to its conditions, then the substrate and its 

properties cannot be considered statistically (as diachronic), as something given only 

according to the relation subject-predicate (inherence in general). Their relation must 

be considered dynamically, as the progressive becoming of properties and states from 

and within their substrate. The relation at issue then is a development of existence 

from its conditions, and since conditioned and conditions must have the same content, 

this becoming can be understood as the progressive manifestation of the content of the 

conditions, that is, as a relation ground-phenomenon, whose explicative value is given 

by proving the identity of conditioned and conditions and in describing the content of 

the conditioned terms as the content of the sufficient reason. 

The reason for which reductionist strategies are explanatory is defined further. 

It has resulted that only because the same thing is once considered as activity, and once 

as finished result, it is meaningful to say that describing the existence that inheres in 

                                                     
15 KANT, 1998, B 364, p. 392. 
16 KANT, 1998, B 378, p. 399. 
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terms of the existence to which it inheres is explanatory. The 

conditioned/manifestation is just the consideration of the results of the process, and 

as such it is left behind in favor of their production, because the latter allows us to 

grasp the whole reality of the existence, and to think its properties and states as 

something necessary. This means that reductionist explanation falls under the class of 

(efficient) causal relations between that which exists by itself and that which exists 

through something else, as well as between the levels in which the existence at issue is 

articulated. This is a position implied or explicitly adopted by the literature,17 and for 

which I think the arguments so far provide a justification. 

Exposition of the features I-III constitutes the exhaustive characterization of 

reductionist explanations and their conditions, since they have been proved by 

reduction to absurd, that is, by showing that negating I-III causes contradiction with 

the concept of replacement, that is the distinctive mark of reductionist explanations. 

To sum up, over than that which has been already said, reductionist explanation is the 

positing of both an ontological identity and distinction: reducens and reducendum are 

numerically identical, but they are distinguished both because the former is causally 

active and develops the latter as its own manifestation (of properties or states), and 

because the former subsists, whereas the latter inheres, thus they are condition and 

conditioned relatively to existence as well as relatively to knowledge. Moreover, the 

conditioned content is not only completely derived in its content, but it is also a result 

of a process to which it does not contribute at all. 

 

Section 3: The relation “Ground-Phenomenon” in the Science of Logic 

 

In this section, I am going to defend the claim that all the conditions for a 

reductionist explanation can be found also in Hegel’s account of the relation ground-

phenomenon, so that it can be useful in clarifying the implications of the reductionist 

structure. Concerning the question of the validity of a reductive explanation in 

philosophy of mind, two features are central, and it is shown that both can be traced 

in Hegel’s account: first, ground is the active side, whereas phenomenon is the passive 

                                                     
17 KAUFFMAN, 1973; WIMSATT, 1976; MENZIES, 1988; BECHTEL, RICHARDSON. 2010; WINTHER. 
2011; KRAKAUER et al., 2017. See also the literature mentioned for Computationalism in philosophy of 
mind and neuroscience. 
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one;18 second, the phenomenon is a result that does not contribute to the process. As 

any other concept in the Science of Logic (WdL), the ground-phenomenon relation 

(GPR) is also defined by its derivation from previous concepts, so it is mandatory to 

start from the beginning of the movement to which the GPR belongs. 

The common distinctive mark of the moments of essence is the articulation of a 

relation between two elements. The first is something posited, that seems simple at 

first sight; something that appears as found already made and self-contained, but it is 

actually related to another in general: something different, even if not numerically 

distinct. This “other” is the second element. It constitutes the actual nature, since it 

has the opposite side as its own appearance. At the beginning of the “Doctrine of 

Essence”, this relation is only posited as a reference:19 Being sends to Essence, and it 

is one with it, and Essence in turn posits Being somehow and is as well identical with 

it, but what this means will be outlined through the development of the moments of 

Essence; moreover, both are equally immediate unities, that stand one in front of the 

other,20 even if they are terms relative (each one is that which it is because it refers to 

the other) and subordinated. 

The essentialities of reflection express only the structure of the relation between 

Being and Essence,21 but at the same time here we find the basics of the relation 

ground-phenomenon. In fact, ground acquires a content during the dialectic of 

reflection, and both essence and shine are acknowledged as relative terms. Thus, the 

three determinateness of reflection express the relation between the content of essence 

and that of shine insofar as they refer one to the other. “Contradiction” expresses a 

relation between unity of essence and multiplicity of shine (being), and solve this 

contradiction by positing a nexus of the latter towards the former, in which the 

multiple and contradictory features are resolved into their being just moments of the 

                                                     
18 This is a consequence of two features of GPR: (1) its components have the same content; (2) their 
difference is just in how they relate to each other. See in the body of the text the references for each of 
these features in the “determinate ground”.  
19 See HEGEL, 2010a, p. 338: «Essence, as the complete turning back of being into itself, is thus at first 
the indeterminate essence; the determinacies of being are sublated in it; it holds them in itself but 
without their being posited in it. Absolute essence in this simple unity with itself has no existence» and 
HEGEL, 2010b, §112, p. 173: «that reflection, its process of shining in itself, constitutes its difference 
from immediate being and is the distinctive determination of the essence itself». Italics in the text. 
20 HEGEL, 2010a, p. 342: «on closer consideration, […] it is only a non-essence, shine». Italics in the 
text. 
21 HEGEL, 2010a, p. 353. Here the content of the relation is almost identical, the only (surely relevant) 
difference is that now the ground has a determinate content on its own, whereas at the beginning it was 
just one indeterminate side to which the negation of being refers. 
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same thing, multiple inhering aspects without actual independency from the unity of 

essence or activity. 22  The problem left unsolved by “Contradiction” is how the 

reciprocal reference of the two moments is structured, and what it is. In fact, Hegel 

defines “ground” as the immediate unity of the two and the sum of the movement of 

positing the shine and calling it back towards itself as its moment; and moment is the 

ground itself, since it is a relative term too.23 

The Remark on this step explicitly equates ground in general and sufficient 

reason, and it acknowledges also that ground and grounded have the same content.24 

Encyclopedia adds that ground and grounded are just two different ways of 

considering the same thing, namely once as immediate being, that is as a given fact, 

complete at the moment of its presence; and once as mediated, that is as having 

reasons that justify and posit it.25 This is enough to document at least some analogies 

with the concept of Section 1 and Hegel’s GPR, but for the comparison to be instructive, 

it is interesting to learn the details. 

At the beginning, the relation between ground and grounded can be equated to 

the old metaphysical concepts of “substrate” (hypokéimenon) and “shape” (morphé). 

In fact, the ground now is only the opposite of the grounded, and as such is its 

necessary presupposition, but only this: this is all its content. At the same time, it is 

also the ground of a precise grounded and thus, since it must account for that, its 

content is also the immediate content of the grounded, but as something not self-

subsistent and relative in turn. According to Hegel, since both are identical, the 

independence of the ground means that it is the basis on which the grounded subsists; 

indeed, on which the whole movement of reflection subsists.26 If this is the case, the 

ground is the substrate of the becoming, and grounded the content of that which is 

becoming. 

The problem is that this structure contradicts its intentions: in this way, the 

grounded has the content, and the ground only the self-subsistence of the content but, 

since ground was meant to be that which posits, it should posit the content as well, not 

receive that. Because of this contradiction, ground turns into indeterminate substrate, 

                                                     
22 HEGEL, 2010a, p. 385. 
23 HEGEL, 2010a, pp. 386-387. Cfr. also HEGEL, 2010b, §121, p. 186: «the ground is […] the essence 
posited as totality». Italics in the text. 
24 HEGEL, 2010a, p. 388. 
25 HEGEL, 2010b, §121, p. 187. 
26 HEGEL, 2010a, pp. 389-390. 
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but at the same time it presupposes its forthcoming determinateness. Thus, grounded 

becomes the source of content, that which shapes the ground with its inherence, 

because the movement of essence started from Being. In this case, grounded as a 

source of content can be compared to the concept of “form” (èidos), because it leaves 

its subsistence to the ground in vindicating the content; whereas ground becomes a 

matter in the sense of ancient metaphysics (hùle):27 a substrate that is passive, and that 

must wait to be shaped by the content of the form, that is the active side.28 

The inversion of the relation that originated the GPR produces a contradiction: 

namely, ground and grounded fall into mutual indifference. Ground was supposed to 

justify grounded, but since it must wait to receive its content from the grounded, this 

is no more the case; at the same time, grounded has proved to need a ground, hence it 

can neither be ground for something, nor ground itself, so that it remains ungrounded. 

It seems then that they are mutually indifferent, since they are unable to ground each 

other. According to Hegel, this is not the case, since their character of being the identity 

of another – namely, the mutual reference that is the core of essence – is still at work.29 

In fact, they are still identical one with another. On the one hand, form needs the unity 

of matter for it to be an existing object, hence its activity of determination is just 

activity of matter on itself, and form becomes the totality of the movement of 

determination in that: its determinations need to be realized, they do that in matter, 

but form is the principle. On the other hand, matter needs to become, its content is 

just the undifferentiated unity of all the determinate content of being, its reason to be, 

but still not that being. Thus, the passive aspect of matter is just the necessity of 

beginning its becoming, and it becomes the totality of the relation as well, in that: 

content needs to be distinguished, it does so in form, but form must come back to unity 

for it to be the unconditioned totality, hence this movement belongs to matter. One 

can see that these two movements are the same, since one way presupposes the 

opposite for the completeness of the unconditioned object to be achieved, hence form 

and matter recollect in a (mediated) unity.30 Now the ground-grounded contents are 

“absolute ground”, because they are the totality of their mediation in posited unity: 

                                                     
27 Cfr. HEGEL, 2010a, p. 392: «essence becomes matter […] that is the other of form». 
28 HEGEL, 2010a, pp. 392-393. 
29 HEGEL, 2010a, p. 393: «this determination of indifference that the two have in common is the 
determination of matter as such and also constitutes their reciprocal reference. The determination of 
form, that is the connection of the two as distinct, equally is also the other moment of the relating of the 
two to each other». 
30 HEGEL, 2010a, pp. 393-395. 
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their mutual reference is no more a presupposition, but a demonstrated necessity. The 

basis of their unity is that form must exist, and matter must become, and they do so 

one through the other, and both constitute one moment of the same movement in a 

twofold direction. Since it possessed content, form becomes the rule of the movement, 

the ground in the sense stated at the beginning of essence, but this time only as 

determinacy that must necessarily become into existence, as an internal nature of its 

substrate (enèrgeia), with which is identical; whereas the matter is now one with its 

content and the movement of its becoming, so form belongs to it and it becomes 

“content”, that is a ground that produces a determinate being and precisely that, 

because that determinate being is itself.31  It can be compared to the concept of a 

determinate existence that has within itself the principle of its realization, that is 

“oùsìa” in Aristotelian metaphysics. If this is the case, “content” is the unity between 

determinate content (i.e. form) and a subsistent term, within which there is the 

relation that links form and ground, which has them as its moments. 

The result of the previous movement is that now there is just one unified, 

dynamical thing, whose content (in ordinary sense) is considered in a twofold way: 

once as immediate content, and another as the same content as posited. The content 

then is indifferent to the division of the GPR, and the ground is formal because it is 

tautological, since this indifference of the division in content and form implies that 

ground and grounded have the same content.32 Because of this, ground and grounded 

can be distinguished only according to their relation, which contradicts this 

indifference, and it is as follows. The determinate characterization of the substrate is 

both its own being determinate, and the other of the content (in Hegel’s sense) as it is 

posited within the relation which content is. Otherwise stated, determinate content 

(grounded) is once immediate content, once a moment within the relation posited by 

the ground. Because of this, on the one hand, since the relation which ground is causes 

that grounded stands as something else, the latter is brought back to the former, and 

ground is the totality of the relation. On the other hand, the same holds for the 

grounded: by being the determinateness of the content, and moreover identical with 

it, grounded has ground as its own presupposition, its own reality, so that the grounded 

has the totality of the relation within itself as well. 

                                                     
31 HEGEL, 2010a, pp. 396-397. 
32 In HEGEL, 2010a, p. 404, the author attributes to this identity of content the explanatory nature of 
ground. 
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The distinction is achieved: by seeking the ground that which is sought is the 

development of the relation, whereas by seeking the grounded that which is sought is 

the determinate content. This solution carries its own problems. Of course, still the 

grounded has its unity and existence in the ground, and the ground still is the unity of 

both, but the problem supervenes that grounded is now a multiple, separate content 

that must find its unity within the ground, but at the same time is independent from 

it, because ground is now just simple unity, since its determinateness stands on its 

own.33 According to the Remark to the section, the problem here is that there are as 

many grounds as each determinateness in the grounded, and none of them constitutes 

a complete account of the whole determinateness in the grounded, hence the process 

of justification becomes arbitrary: it is something outside the relation ground-

grounded that defines the proper ground for each determinateness. In this sense Hegel 

says that «the ground-connection has thus become external to itself». 34  The 

contradiction of this relation ground-grounded consists of an unresolved uncertainty. 

If determinateness is adopted as a ground, then many consequences can follow, but 

they are all coincidences: if kindness is posited as a ground, then kind actions are 

grounded, but a person is kind in virtue of a complex manifold of reasons, that all 

together constitute its personality; it has been something external to that personality 

to posit only a specific determinateness as a ground, but all the other determinateness 

could have been equally posited as grounds. 

I regard the “inference” Hegel explains at p. 409 as the solution. If I correctly 

interpret his point, basically the many determinations of the grounded (set A, e.g. in 

the case of punishment, they would be “retribution”, “self-awareness”, “deterring 

threat”) can of course be the specific grounds of equally determinate circumstances 

(set C, some possible crime), but they show themselves as all presupposing a common 

ground (B). In doing this, the complete ground is stated, namely, the whole set of the 

determinations is posited as grounded within the same ground; see the following 

example: since determination “Punishment” is implicitly linked with “deterring threat” 

in “murder” as reason for punishment; if a second crime (say “rubbery”) has 

“retribution” as the inherent reason for punishment, then all A show to be 

systematically linked with punishment, which then becomes their universal genus, the 

                                                     
33 The two previous paragraphs are my interpretation of HEGEL, 2010a, pp. 402-403, for which I am 
indebted with the relevant pages of ROSEN, 2013 and MURE, 1950. 
34 HEGEL, 2010a, p. 404. See also MURE, 1950, p. 108. 
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constant element against the multiple determinations that includes all the cases. Thus, 

punishment is mediated, because its being the ground is showed through its constant 

presence in the occurrences of determinateness, whereas the latter is mediated as well, 

because it cannot be posited as ground without referring to B.35 Now the ground is 

complete, because it includes all the possible reasons as its grounded content, that is: 

it is a sufficient reason. Notice that in this way the ground is no more relatively real, 

but absolutely: it accounts for all the particular cases that may concern it. 

The result of the previous solutions is that «we reach the thought of Condition 

and Conditioned, wherein Condition is the sine qua non of its consequent, the 

Conditioned, but it’s still impotent to produce it».36  As Mure notices, the relation 

condition-conditioned is identical with the ground-grounded both in its structure and 

in its flaws.37 Thus, at the beginning the totality of the grounded is that which seems 

to be the unconditioned, and it is named “condition”. The previous moment has given 

the picture of an existence that grounds another existence, it is its ground, and at the 

same time is the presupposition of its own ground. Since the existence that grounds a 

third is posited again as immediate determinateness, then it is indifferent to its being 

the ground of that third term; nevertheless, ground is now a relation that goes beyond 

its boundaries. Within the connection resulted at the end of the previous step, 

condition is not the grounded nor the ground of its own, hence on the one hand 

condition and ground are again indifferent and both unconditioned; on the other hand, 

they still presuppose each other. The condition is only relatively unconditioned, but 

actually it is just a ground into being, hence not a ground at all, since having a ground 

is indifferent to being, that is devoid of mediation. Since the relation of being a ground 

outside the self-reference between conditions and ground is only an external relation, 

again there is the relation showed at the beginning: ground as internal distinction 

between form and content; with form as condition, as subsistent determinateness. The 

difference with the beginning is that this relation collapses into unity: each moment 

presupposes the other, and the inherence of the condition to the ground has been 

proved, hence the distinction between these distinct determinateness and ground, the 

negative reference of ground to itself through conditions, is abandoned in favor of the 

idea that ground disappears into existence, and once the thing is fully realized, its 

                                                     
35 Cfr. also a more complex interpretation in ROSEN, 2013, p. 341. 
36 MURE, 1950, p. 108. Italics in the text.  
37 MURE, 1950, p. 108. Italics in the text. 
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grounded unity is the only thing that remains. Existence comes for a reason and from 

it as a ground. It demands that all its reasons are given in advance before it comes into 

existence, but once this has happened, there is no more ground as independent 

substrate, just the determinate thing.38 

 

Section 4: Comparing Reductionist Condition-Conditioned and Hegelian 
Ground-Phenomenon  

 

Hegel’s account of the GPR is instructive for many reasons. The absolute ground 

shares with reductionist explanation the features of identity of content between 

explanans and explanandum and the idea that grounded must be a moment within 

ground, posited according to the latter, on which thus it is supposed to depend. That 

identity of content (in ordinary sense) and the absorption of determinateness by 

content (in Hegel’s sense) become a source of explanatory power when they are a 

determinate identity within the “determinate ground”. That identity corresponds to 

(I), whereas the unification within content (in Hegel’s sense) corresponds to (II). In 

philosophy of mind, mind is considered a property, something that is implemented by 

the brain, a moment of its activity. This outline often determines the idea that mind 

must be just the product carried by the process, something that supervenes (not in the 

technical sense) with its realization, in the same way as a sculpture comes out from the 

movements of the artist. The ontology of reduction within the mind-body relation, in 

the light of Hegel’s account, is the idea of production of a finite (given) thing. Thus, 

according to Hegel’s analysis, the first question to ask should be if mind is actually a 

property and a result, or if it has an active role in the process in which it inheres. 

Ground in general is compared to a sufficient reason, but for it to be a reason of 

concrete events, it needs to be determinate. Thus, it is “determinate ground” that 

expresses the proper idea of sufficient reason. A reason is sufficient because it explains 

precisely that content, with which ground and grounded are identical, and precisely in 

this identity lies the explanatory value of the relation, as in the case of sufficient reason 

in reductionist explanation. This point is equivalent to feature (III). The point relevant 

for the present enquiry is something concerning structure, namely that the search for 

a sufficient reason can be a valid account exclusively when the following structure is 

posited: that is the conjunction of two contents that are posited as standing on their 

                                                     
38 HEGEL, 2010a, p. 417. 
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own, one in front of another, having the same content and of which only one is active, 

even if just as a formal cause (that is, as some content positing another content). Since 

the three features are necessary and sufficient conditions for having a reductionist 

explanation, Hegel’s framework matches the relation between mind and body as 

reductionist models of explanation posit it. 

If this is the case, the transition to “Condition” is interesting because it could 

provide a suggestion for reframing the mind-body relation. Whereas being grounded 

(in Hegel’s sense) means equivalence of content (not in Hegel’s sense), being 

conditioned (in Hegel’s sense) means developing according to its own conditions (not 

in Hegel’s sense). The difference is that in the former there is the same situation 

described in “Proof of II”: the conditioned side (grounded) must wait the realizations 

of its condition (ground/sufficient reason) and, at the same time, must have the same 

content of its proper ground, or it would be unjustified. The relation condition-

conditioned (in Hegel’s sense) is instead the absorption of ground: a thing develops 

according to an ordered process, regulated by its nature as a series of ordered premises, 

that determines its content, but once its realization is complete, once that its existence 

has been posited, then the content is identical with existence and they prove to be one 

from the beginning. Maybe the mind-body relation has a similar course. In the last 

section, I address this topic through examples. 

 

Section 5: A Lesson from the Science of Logic on Reductionism in 
Philosophy of Mind 
 

Even if mental contents must be grounded (in ordinary sense) on brain, maybe 

they stand on the relation condition-conditioned as it is resolved into existence (but 

understood as Actuality, not as Appearance). That is, mental contents must have a 

sufficient reason, but not necessarily they must be identical with brain in content in 

the sense of reductionists, that is, identical with brain content, the only one that 

survives. Mental contents could depend on brain for their realization and of course for 

their implementation as well, but at the same time there is no a priori contradiction in 

claiming that, once they are instantiated, they are one with their substrate in the sense 

that they are that which should be regarded as the true content of the brain as in the 

condition-conditioned relation once that fact into existence has recollected its unity. 
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There is no room left for a complete argument, but one example from Frege can clarify 

the thesis. 

In his discussion on the concept of number in The Foundations of Arithmetic, 

Frege discussed a psychological theory of number and mentioned two naturalistic 

accounts of number: both can be exploited as analogy (not as concrete examples, since 

that theories are far too simple to be compared to current neuroscience) for reflecting 

on a possible objection to reductionism. According to Frege, Rudolf Lipschitz (1832-

1903) maintained that number could be understood through a description of the 

mental process that leads to the formulation of the concept;39 whereas Stricker claimed 

numbers can be understood as muscular sensations.40 The objection is that in both 

cases numbers are useless for mathematicians if defined as such: no mathematical 

proposition can be grounded in such a definition of number. The interesting part of 

Frege’s objection is that it makes a case for gnoseology. Even if one could grasp 

numbers in such a way, even if – say for example – addiction would proceed 

mechanically according to the structure of our body, the structure of our intellect 

would in turn prevent any use of such a concept of number. For proof of mathematical 

truths proceeds according to the conceptual content of numbers and their operations, 

hence it would be impossible to perform any mathematical demonstration, if we 

should rely on what numbers are as existing states instead of how numbers are 

understood as concepts. The point holds even more clearly for conceptual reasoning, 

both formal and semantical. In fact, for example in syllogisms, that which matters is 

the content of our knowledge. If “Socrates” and “man” were expressed as brain 

processes, for sure the same content would be described, since existence of concepts 

must have a ground in the brain, but at the same time no reasoning could be performed 

by humans with such elements. Of course, one could reply that there could possibly be 

– for example – some Nagelian bridge-laws explaining the state-transition between 

the steps of the syllogism in the brain, and that all that is causally relevant takes place 

there, but nevertheless this means that a syllogism concerning “Socrates is a man, 

hence mortal” as such is the content of the brain (see KIM 2005, ch. 4 about epistemic 

consequences of this). Surely, the general law of gravitation in classical mechanics 

could be translated as brain processes, but at the same time, since brain and universe 

                                                     
39 FREGE, 1960, p. XVII. 
40 FREGE, 1960, pp. 33-34. 
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are distinct beings, brain would be the ground of my conceptual content, but it would 

means nothing to my understanding of universe, since knowledge depends on how its 

content is framed. The brain descriptions would report only states of the brain, but 

only as the phenomenal content “G*[(m1*m2)/r^2)]”41  this would constitute some 

knowledge, since it is precisely as such that a sense is constructed and there is 

reference to the outside world. Of course, these examples are not demonstrations. My 

aim is only to suggest that, once that mind has been grounded concerning its existence, 

mental content could be part of the process ongoing within the existent substance, 

namely the brain. Hegel’s account would offer a precious lesson, since if such 

statements are properly proved and correctly related to the difference between the two 

structure Hegel described, then it would be possible to posit a genuine, alternative 

model to reductionism, but not in the contradictory form of non-reductionism, but by 

challenging reductionism from the inside, by proposing a new way of conceiving the 

role of phenomenal content in the processes of brain. 

 

Conclusions 

 

Features I-III have been proved to be necessary and sufficient conditions of 

reductionist explanations in general on the basis of “replacement” being their core 

concept and distinctive mark, and features I-III can be deduced from it in the context 

of explanatory purposes by reduction to absurd. Under this condition, that form of 

demonstration implies the necessity of accepting its results in order to remain 

consistent with the claims posited at the beginning (replacing reducendum is 

explanatory). Those key features can be traced also in Hegel’s account of the moment 

“Ground” in the WdL, once its development is analyzed. Thinking reductionist 

explanation through Hegel’s work has at least two valuable outcomes: it allows to 

highlight the conditions of possibility of reductive explanation and the consequences 

of its application to the mind-body relation. I suggested that both gnoseological 

(Frege’s remarks on Lipschitz and Stricker’s theses) and epistemological (knowledge 

changes according to content, and only discursive content as such seems to constitute 

knowledge of world outside mind) observations make plausible a different account, 

that can be stated through Hegel’s work and can probably be found in it as well. 

                                                     
41 About this as phenomenal content, see PITT 2004. 
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Resumo 

Na segunda seção da Lógica da essência Hegel discute a coisa e suas propriedades (1º 

capítulo); a lei do aparecimento e o mundo inteligível das leis e das categorias da 

relação essencial (2º capítulo); a relação do todo e das partes, a força e sua externação 

e o interior e o exterior (3º capitulo). O método da pesquisa consiste em reconstruir 

partes do texto de Hegel e, ao mesmo tempo, manter a crítica de Hegel às categorias 

das ciências modernas. A exposição da ‘coisa e suas propriedades’ é uma crítica ao 

empirismo enquanto medida da ciência. O conhecimento da lei do aparecimento é 

também uma apresentação das realizações e dos limites das ciências naturais. Nós 

mostramos a crítica hegeliana às categorias da relação essencial através de exemplos 

das ciências humanas e sociais contemporâneas. Hegel propõe uma nova compreensão 

da cientificidade das ciências, transformando o conhecimento do “entendimento” num 

conhecimento da totalidade que implica interdisciplinaridade. Essa transformação 

começa na passagem do capítulo 2º para o capítulo 3º da segunda seção da Lógica da 

essência. Mas o conhecimento da totalidade através das categorias da relação essencial 

fornece apenas uma determinação relativa da totalidade. Deve-se distinguir, portanto, 

um holismo deficiente de uma holismo correto. A estrutura lógica do conceito 

hegeliano desenvolve os critérios de um holismo correto.  

Palavras-chave: Hegel e as Ciências, Empirismo, Conhecimento Científico de Leis, 

Holismo deficiente e correto. 
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Abstract 

In the second section of the Logic of Essence Hegel discusses the thing and its 

properties (1st chapter); the law of appearance and the intelligible world of the laws 

and categories of essential relation (2nd chapter); the relation of the whole and the 

parts, the force and its externalization and the interior and the exterior (3rd chapter). 

The research method is to reconstruct parts of Hegel’s text while maintaining Hegel’s 

critique of modern science categories. The exposition of the ‘thing and its properties’ 

is a critique of empiricism as a measure of science. Knowledge of the law of appearance 

is also a presentation of the achievements and limits of natural sciences. We show the 

Hegelian critique of the categories of essential relation through examples from 

contemporary human and social sciences. Hegel proposes a new understanding of the 

scientificity of the sciences, transforming the knowledge of the “understanding” into a 

knowledge of the totality that implies interdisciplinarity. This transformation begins 

in the passage from chapter 2 to chapter 3 of the second section of the Logic of Essence. 

But knowledge of wholeness through the categories of essential relation provides only 

a relative determination of wholeness. One must therefore distinguish a deficient 

holism from a correct holism. The logical structure of Hegelian concept develops the 

criteria of correct holism. 

Keywords: Hegel and the Sciences, Empiricism, Scientific Knowledge of Laws, 

Deficient and correct holism. 

 

Introdução 

 

Apresenta-se a crítica hegeliana das categorias das ciências modernas na 

doutrina do aparecimento, que é desenvolvida na segunda seção da lógica da essência. 

Na Enciclopédia, Hegel diz sobre a lógica da essência: “Essa parte (a mais difícil) da 

lógica contém principalmente as categorias da metafísica e das ciências em geral – 

como produtos do entendimento reflexionante” (HEGEL, 1969/8, § 114 Obs., p. 236). 

O primeiro capítulo da doutrina lógica da essência do aparecimento discute a coisa e 

suas propriedades sob o título “A existência”; o segundo capítulo “O aparecimento” 

discute a lei do aparecimento e a oposição do mundo do aparecimento e do mundo 

inteligível. O terceiro capítulo, “A relação essencial”, trata das categorias da relação 

essencial: a relação do todo e das partes, a da força e de sua externacão e a do interior 

e do exterior. Aqui, Hegel submete essas categorias a uma crítica. 
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O método de nossa pesquisa consiste em reconstruir partes do texto de Hegel e, 

ao mesmo tempo, manter o foco temático da crítica de Hegel às categorias das ciências 

modernas. A crítica de Hegel da coisa e de suas propriedades é, ao mesmo tempo, uma 

crítica ao empirismo como a medida da ciência. A ciência é mais do que o colecionar 

empírico de propriedades das coisas. Ela quer explicar as propriedades das coisas. 

Hegel não usa, portanto, primariamente o termo “fenômeno”, mas “aparecimento”, 

porque com isso está presente o contraste entre aparecimento e essência. A explicação 

científica das coisas visa a essência do aparecimento. As categorias utilizadas para a 

explicação são agora a lei do aparecimento e as categorias da relação essencial. Uma 

vez que a lei explica apenas partes do mundo do aparecimento (não a totalidade do 

aparecimento), Hegel passa para as categorias da relação essencial que implicam uma 

referência holística ao todo dos aparecimentos. Hegel explicita os deficits de cada uma 

dessas categorias científicas em sua aparência. A pergunta que se levanta é sobre no 

que consiste uma explicação satisfatória para Hegel. O holismo deficiente das 

categorias da relação essencial pode ser demonstrado através dos exemplos das 

ciências humanas e sociais modernas. A questão é saber quais são os critérios para um 

holismo suficiente do pensar científico? A fim de clarificar esta questão, no final de 

nossa pesquisa será feita uma breve análise da estrutura lógica do conceito.  

O objetivo é, portanto, apresentar a crítica de Hegel ao empirismo como padrão 

da ciência e a avaliação hegeliana das ciências (naturais), que operam com o conceito 

de lei, e a crítica ao holismo deficitário nas ciências humanas e sociais 

contemporâneas. Por fim, analisam-se os princípios de um holismo corretamente 

compreendido no conhecimento científico. 

A pesquisa tem a seguinte estrutura:  I. Crítica da categoria da coisa e suas 

propriedades e crítica ao empirismo; II. A lei do aparecimento e o mundo inteligível. 

Realizações e limites das ciências naturais; III. Crítica das categorias da relação 

essencial. Crítica ao holismo deficiente das ciências humanas e sociais 

contemporâneas na perspectiva de Hegel; IV. O conceito como princípio do conhecer 

científico. Holismo falso e corretamente compreendido. 

 

1. Crítica à categoria da coisa e suas propriedades: crítica ao empirismo 

 

No primeiro capítulo da segunda  seção “O aparecimento”, Hegel  trata da coisa 
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e de suas propriedades. Em sua crítica da coisa, Hegel faz, ao mesmo tempo, uma 

apresentação crítica do empirismo. São examinadas, a partir da tradição filosófica, três 

concepções da coisa que, para ele, são inconsistentes: (1) a concepção da coisa como 

portadora de suas propriedades, (2) a concepção da coisa como feixe de suas 

propriedades e (3) a concepção da coisa, que forma uma síntese de ambas as 

concepções, isto é, a coisa como pontualidade ativa de suas propriedades. 

(1) De acordo com a concepção da coisa como portadora de propriedades, ela o 

é de modo sólido e firme, porém indeterminado. A compreensão da coisa como 

portadora de suas propriedades remonta à ontologia da substância medieval-

aristotélica, que parte de substâncias individuais e perceptíveis [aistheta]. Essa 

concepção tem a deficiência de que uma coisa portadora indeterminada de 

propriedades não pode ser qualitativamente distinguida de outras. O que distingue 

qualitativamente uma coisa de outras são suas propriedades. Se o desempenho de 

individualização está apenas do lado das propriedades, a concepção da coisa como 

portadora indeterminada torna-se obsoleta. 

(2) Então, passa-se para a contra-concepção e a coisa é determinada como um 

mero feixe de suas propriedades, com o qual esta perde sua função portadora e as 

propriedades se tornam, como diz Hegel, “matérias autossubsistentes” [sie 

verselbständigen sich: se independentizam] (HEGEL, 2017, p. 146). Hegel interpreta 

o conceito de coisa do empirismo de Locke e Hume, a versão de feixe da coisa, como 

um produto de decadência da concepção metafísica clássica da coisa de Aristóteles. De 

acordo com Locke e Hume, o feixe das propriedades das coisas cai na consciência do 

sujeito cognoscente, uma concepção que Kant também endossa. Contra o subjetivismo 

empírico e transcendental, Hegel mantém uma concepção realista da coisa de acordo 

com a qual não é conferida à coisa suas propriedades pela consciência subjetiva, mas 

tem propriedades a partir de si mesma.  

(3) Contudo, também a versão de feixe da coisa, de acordo com a qual a coisa é 

o também, a síntese ou o feixe de suas propriedades é insustentável. Em que as coisas 

se diferenciam? O que individualiza as coisas? O que faz das coisas estas coisas 

determinadas? Elas diferenciam-se pelo fato de serem feixes determinados de 

propriedades. De acordo com o conceito de feixe, as coisas diferem umas das outras 

pelos diferentes feixes de propriedades nelas existentes. No entanto, em si mesmas, 

elas são recipientes ou meios [Medien] indeterminados. Com isso, no entanto, voltar-
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se-ia ao conceito de portador dos singulares indeterminados. Porém, a concepção da 

coisa como portadora já passou para a concepção de feixe. 

Assim, a coisa recebe a sua individualização específica como esta coisa 

determinada através de um agrupamento determinado de propriedades — que, ao 

mesmo tempo, no entanto, não lhe compete essencialmente. Portanto, é externa a ela, 

de modo que ela perde sua individualização como isto através da alteração do 

agrupamento de propriedades. Com a alteração do feixe de propriedades, o caráter 

individual da coisa como isto também se altera. Hegel expôs a contradição da coisa 

assim: a coisa não é apenas o também passivo, o feixe de propriedades, mas também 

constitui uma pontualidade ativa, porque as propriedades não só se comportam 

indiferentemente umas às outras, mas se relacionam umas com as outras de modo 

negativo ou excludente. No caso da pontualidade da coisa, a subsistência de uma 

propriedade nega a subsistência da outra. No caso do também do feixe, vale que a 

subsistência de uma é também a subsistência da outra. O feixe extenso das 

propriedades é somente um feixe determinado quando é contraído na pontualidade 

ativa sem extensão da coisa como isto. As propriedades têm sua subsistência num 

mesmo ponto na sua negação recíproca. Portanto, sua subsistência e, ao mesmo 

tempo, sua não subsistência. A coisa como esta coisa determinada é a contradição de 

suas propriedades determinadas consigo mesmas. A coisa está, assim, em constante 

alteração e, finalmente, em dissolução. 

Resumo: A contradição da coisa com suas propriedades qualifica a coisa como 

aparecimento. Uma vez que a coisa não tem autossubsistência, mas consiste em seu 

outro, ela se dissolve em aparecimento, ou seja, em uma entidade, que tem seu 

fundamento em outra coisa. 

Na lógica da essência, Hegel está interessado na questão da tarefa da ciência. O 

capítulo sobre a coisa e suas propriedades mostra que o conhecimento das coisas não 

vai além da coleção de suas propriedades. Em termos epistemológicos e ontológicos, 

esse conhecimento preenche a exigência do empirismo. Na pesquisa social e histórica 

moderna, por exemplo, há um departamento que se chama pesquisa empírica. Aqui, 

com muito esforço e uma consciência quase obsessiva, fatos são coletados, dados 

apurados e propriedades das coisas colecionadas sem colocá-las em uma conexão 

explicativa.  
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A crítica de Hegel ao conhecimento empírico consiste em expor a contradição 

da concepção da coisa e suas propriedades. A contradição diz que a mera coleção 

quantitativa de propriedades constitui uma “conexão” que não é “nenhuma conexão”: 

 

A coisa como esta é essa sua relação meramente quantitativa, uma mera coleção, 
o também das mesmas. Ela consiste de um quantum qualquer de uma matéria, 
também  de uma outra, também de outras; essa conexão, de não ter conexão 
alguma, constitui unicamente a coisa (HEGEL, 2017, p. 149).  

 

O conhecimento empírico, que trata de colecionar propriedades das coisas, não 

penetra no interior, na essência das coisas, mas permanece no exterior de sua 

existência, quer dizer, em seu aparecimento. Portanto, para Hegel, o conhecimento 

empírico é superficial e externo. Ele não conduz a uma verdadeira explicação das 

coisas. 

 

2. Lei do aparecimento e mundo inteligível: Realizações e limites das 
ciências naturais 
 

A transição da coisa e suas propriedades para a lei do aparecimento (no segundo 

capítulo da seção sobre o aparecimento) corresponde à transição da percepção para o 

entendimento na Fenomenologia do Espírito. A primeira área da ciência é a área do 

entendimento que procura determinar as leis do aparecimento. A concepção da lei do 

aparecimento vai além da concepção empírica do conhecimento como percepção. 

Contudo, de acordo com Hegel, a concepção do entendimento ainda não é suficiente 

para cumprir as tarefas da ciência. Pois, do mesmo modo como, no conhecimento da 

lei, a diversidade incoerente dos aparecimentos permanece desconhecida, assim o 

conhecimento inteligível da própria lei permanece meramente uma multiplicidade 

diversa. Um conhecimento da totalidade que vai além do conhecimento da lei apenas 

vem à tona com as categorias da relação essencial, ainda que de forma deficiente. Deve-

se, portanto, fazer uma distinção entre um holismo deficitário e um holismo 

corretamente compreendido. Ainda assim, as categorias da relação essencial 

conduzem a um holismo deficitário. A concepção da ciência holística, que Hegel 

defende, só é alcançada na transição da essência para o conceito. 

O conhecimento da lei vai além da mera coleção de propriedades das coisas. 

Pois a lei estabelece uma relação necessária entre dois aparecimentos. A lei é, portanto, 

um conceito de relação. As categorias explicativas são categorias de relação. Hegel 
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explora o parentesco etimológico (em alemão) entre “pôr” e “lei” em um sentido duplo: 

(1) A lei é o produto (= o ser posto) da reflexão do entendimento; (2) o ser da lei 

adquirido através da intervenção do entendimento na imediatidade do aparecimento 

é o ser em si não posto. A lei mantém firme as estruturas relacionais essenciais e 

necessárias do aparecimento. 

Hegel desenvolve duas formas diferentes da lei. Por um lado, a lei é imanente 

ao aparecimento; por outro lado, a lei do aparecimento transcende o aparecimento. A 

lei imanente ao aparecimento contém as determinações essenciais do conteúdo do 

aparecimento na sua relação necessária como base do aparecimento. Hegel descreve a 

primeira forma da lei como “imagem quieta” (HEGEL, 2017, p. 160) do aparecimento. 

A deficiência crucial dessa forma da lei é que, em primeiro lugar (1), a lei é demasiado 

estreita para a alternância do aparecimento, demasiado abstrata para chegar perto do 

movimento do aparecimento, e, em segundo lugar (2), mantém firme apenas o 

conteúdo essencial, e não o conteúdo inessencial do aparecimento. Em terceiro lugar 

(3), as determinações ligadas de conteúdo são apenas dadas, não resultantes ou 

dedutíveis da própria lei. Enquanto a primeira e a segunda deficiência dizem respeito 

à deficiência na relação entre a lei e o aparecimento, a terceira deficiência diz respeito 

à deficiência da própria lei. Os momentos do conteúdo da lei estão apenas numa 

conexão factualmente necessária, não resultam necessariamente um do outro. 

Exemplo: a lei da queda não abrange todo o aparecimento do movimento de 

queda, que contém o momento da resistência ou do atrito. Esse aspecto deve ser levado 

em conta por outra lei que é acrescentada, a lei da travagem do meio antagônico. Isso 

conduz a uma pluralidade indeterminada de leis. Além disso, a lei da queda constata o 

movimento da queda apenas como uma relação no espaço e no tempo, bem como 

mantém que a distância percorrida é proporcional ao quadrado do tempo necessário 

para isso, sem que o espaço e o tempo estejam eles próprios numa relação necessária 

entre si por esse movimento. 

A segunda forma da lei supera as deficiências da primeira, na medida em que a 

lei vai além do mundo do aparecimento como um todo. Enquanto a lei inerente ao 

aparecimento atua como uma relação de ordem de aparecimentos determinados, a lei 

transcendente apresenta o princípio explicativo das determinações do aparecimento. 

A lei transcendente atua como fundamento das determinações postas em relação 

necessária entre si. Com isso, está remediada a deficiência da lei de ser apenas uma 
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imagem quieta dos aparecimentos. O reino estático das leis se determinou para um 

reino movido e inteligível de leis. Disso resulta a ideia de um mundo inteligível e 

movido dentro de si, estruturado em conformidade à lei que é em si e para si, que não 

é apenas o fundamento para o aparecimento essencial, mas também para o conteúdo 

inessencial do aparecimento. 

Exemplo: enquanto o conceito de lei inerente ao aparecimento pode ser 

exemplificado pelas leis terrestres sublunares, conforme matematicamente 

formuladas na mecânica de Newton, tais como a lei da queda acima mencionada, o 

mundo da lei em movimento pode ser ilustrado pelas leis planetárias translunares do 

movimento descobertas por Galileu e Kepler. Hegel não apenas está interessado em 

constatar as leis de movimento celestial, mas em sua prova filosófica, nomeadamente 

da unidade interior e da união de espaço e tempo. Pode-se objetar que Hegel quer 

provar, aqui, algo que não pode ser provado. Mesmo assim, o ponto de vista de sua 

explicação filosófica deve ser reconhecido. 

Hegel denomina esse mundo inteligível da lei em movimento o “mundo 

invertido” (HEGEL, 2017, p. 166). Ele não é apenas a imagem quieta do aparecimento 

como a primeira forma da lei, mas a contra-imagem completa ou imagem de espelho 

do mundo do aparecimento. O panorama completo do mundo dos aparecimentos é o 

ideal da ciência moderna (natural), que não quer deixar nenhuma zona branca no 

mapa do mundo dos aparecimentos. 

Como fundamento do mundo do aparecimento, o mundo inteligível é idêntico 

ao mundo do aparecimento em termos de conteúdo. Ao mesmo tempo, o mundo 

inteligível é, no que concerne à forma, diverso do mundo do aparecimento. O mundo 

inteligível é, assim, o fundamento, enquanto o mundo dos aparecimentos é o 

fundamentado. O que é sensível no mundo dos aparecimentos é inteligível no mundo 

da lei. Por causa disso, Hegel denomina-o mundo invertido. A oposição do mundo 

sensível do aparecimento e do mundo inteligível que é em si e para si, regressa ao ponto 

de vista da explicação científica do mundo do aparecimento. Quer dizer, para Hegel, à 

autodiferenciação do mundo inteligível que é em e si e para si, faz emergir a divisão do 

mundo do aparecimento e do mundo inteligível.   

Com isso, de acordo com Hegel, um primeiro passo para a realização da lei do 

conhecimento, com o qual o aparecimento passa para a relação essencial, se efetuou. 

O reino inteligível movido pelas leis pervade, estruturalmente, a totalidade do 
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conteúdo sensível do mundo dos aparecimentos. Isso é expresso de tal forma que o 

mundo sensível do aparecimento regressa nele mesmo ao mundo inteligível da lei 

como seu fundamento e, ao mesmo tempo, emerge dele como seu fundamento. Ambos 

os mundos acolhem um ao outro e participam um do outro. 

Com isso, a oposição entre o mundo sensível do aparecimento e do mundo 

inteligível da lei que é em si e para si está suprassumida. As formas da existência dos 

dois mundos, a existência imediata e refletida ou inteligível, experimentaram uma 

totalização em que cada um “continua” (HEGEL, 2017, p. 168) no outro, e, portanto, é 

ela mesma unidade da existência imediata e refletida. No entanto, permanece uma 

assimetria entre a dimensão refletida e a dimensão imediata da totalidade ou do 

universo da existência que surgiu. A relação essencial é a relação de formas 

autorrelacionadas e constituídas da totalidade, a relação necessária da totalidade 

refletida e imediata. A relação essencial é uma categoria relacional holística, ou seja, 

uma categoria do conhecimento da totalidade. 

A transição da lei e do aparecimento para a relação essencial pode ser entendida 

assim que o conceito de lei é insuficiente para o conhecimento da totalidade. Assim, 

pode-se dizer que a lei do aparecimento não pode (1) ser idêntica apenas ao 

aparecimento (ou ser sua base), nem pode (2) ser diferente apenas do aparecimento (e 

ser seu fundamento ou princípio) se a lei deve ser a explicação da totalidade do 

aparecimento. Para esse propósito, teria de ser possível estabelecer uma unidade das 

duas formas de lei, portanto, uma unidade da lei inerente ao aparecimento e daquela 

transcendente do aparecimento. No entanto, isso não é possível de acordo com Hegel. 

A unidade do universo da existência não pode, portanto, ser explicada sob o conceito 

anteriormente desenvolvido de lei. De fato, Hegel é da opinião que a física teórica não 

pode desenvolver matematicamente a unidade da física terrestre e da mecânica celeste 

e, portanto, não pode desenvolver matematicamente a unidade do universo. 

Permanece um resto de uma divisão não resolvida de ambos os campos. O que é 

necessário é a transição para uma nova categoria: a relação essencial. 

A transição do conhecimento da lei para a relação essencial caracteriza um 

modo inteiramente novo de conhecimento, tal como foi posteriormente propagado por 

Ernst Cassirer como a transição do pensamento de substância para o pensamento de 

função (i.e., pensamento de relação). Através dessa transição, uma nova forma de 

ciência, que pode ser denominada de conhecimento da totalidade, está posta em 
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marcha. Essa concepção da ciência, que visa ao todo e inclui a interdisciplinaridade, 

realiza-se sobretudo no pensamento de Karl Marx. Com as categorias da relação 

essencial, a ciência não se limita mais ao conhecimento das leis dos aparecimentos, 

mas desenvolve as conexões necessárias da totalidade. 

 

3. Crítica às categorias da relação essencial. Crítica ao holismo deficiente 
das ciências humanas e sociais contemporâneas a partir de Hegel 
 

Acabamos de falar sobre o desempenho e os limites do conhecimento científico 

da lei. Voltemos a falar agora sobre as categorias da relação essencial que Hegel trata 

no terceiro capítulo da segunda seção sobre o aparecimento. Na relação essencial, 

trata-se da relação de determinações relativamente autossubsistentes, das quais se 

pode ganhar apenas uma compreensão relativa, quer dizer, deficitária da totalidade. À 

diferença das determinações puras da reflexão (diferença e identidade, desigualdade e 

igualdade, negativo e positivo) tratadas na primeira seção da lógica da essência, que 

têm sua autossubsistência apenas em sua relação excludente entre si, os lados da 

relação essencial são autossubsistentes, mas têm significado apenas na relação com ao 

outro. 

A seguir, apresentam-se, inicialmente, as caracterizações das categorias da 

relação essencial, que são explicadas mais detalhadamente através de exemplos da 

ciência moderna. 

(I) A figura elementar da relação essencial é a do todo e das partes. Hegel 

compreende essa relação, primeiramente (1), como contraditória, porque ambos os 

lados da relação são independentes e, ao mesmo tempo, apenas são concebíveis em 

relação um ao outro. Em segundo lugar (2), a relação do todo e das partes se apresenta 

como uma relação circular de pressuposição recíproca. O todo, como a condição das 

partes, está, por sua vez, condicionado pelas partes. O todo condiciona as partes e as 

partes condicionam, inversamente, o todo. Finalmente, em terceiro lugar (3), ambos 

caem fora, dicotomicamente, um do outro em duas identidades tautológicas: o todo 

não é igual às partes como partes, mas apenas a si mesmo e as partes não são iguais ao 

todo, mas apenas ao todo dividido, portanto, iguais às partes como partes. Em quarto 

lugar (4), a desintegração do todo e das partes manifesta a contradição de cada lado da 

relação por si mesma. O todo e as partes são a contradição que regressa ao seu 

fundamento, à unidade negativa pela qual cada um dos lados está posto como um 
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suprassumir-se e um passar para o outro lado mediado pelo outro lado. Com isso, a 

relação do todo e das partes passa para a da força e de sua externação. 

Nas ciências, no que diz respeito a determinação da Coisa como relação do todo 

e das partes encontra-se nas considerações do sistema. A economia política determina 

a economia como um todo que consiste em partes. O todo do sistema é constituído 

pelos elementos que são necessários para o funcionamento do todo. Inversamente, o 

todo é a condição e o fundamento para o funcionamento de suas partes singulares. Na 

economia política, a determinação circular da Coisa como relação do todo e das partes 

é desenvolvida para uma teoria da harmonia. Nas ciências, a não explicação deficitária 

do objeto tem sempre algo apologético a seu respeito. Na sociologia, por exemplo, a 

teoria do sistema de Niklas Luhmann parte da determinação da sociedade como um 

sistema, que ele explica com a relação do todo e das partes. Adorno também segue, em 

sua teoria social, a lógica das partes e do todo, que foi criticada por Hegel conforme 

exposto acima, sem reconhecer o círculo vicioso que resulta da aplicação dessas 

categorias. Finalmente, desde Dilthey, na hermenêutica é trabalhada a relação do todo 

e das partes, com a peculiaridade de que a constituição circular e contraditória dessa 

relação é conhecida, mas não criticada, mas apenas avaliada positivamente sob o título 

“círculo hermenêutico”. Poder-se-ia enumerar outros exemplos. Resumindo, se a 

explicação de um sistema (economia, língua, sociedade, etc.) com a ajuda das 

categorias da relação do todo e das partes, então, cai-se, imediatamente, no círculo 

defeituoso em que se explica o todo das partes, e vice-versa, as partes do todo. Uma 

explicação circular não é uma explicação efetiva, mas tautológica, ou seja, apenas 

afirma-se que A=B e B=A. Mostra-se que temos de fazer uma correção na explicação 

de sistemas holísticos para superar essa deficiência. Um primeiro passo da superação 

do círculo falso do todo e das partes reside na intelecção que o todo é mais do que a 

soma de suas partes. 

(II) Tratemos da segunda relação essencial, a relação da força e de sua 

externação, para a qual a relação do todo e das partes passou. A crítica de Hegel à 

relação da força e de sua externação pode ser reconstruída em quatro passos. 

Primeiramente (1), a contradição interna da força em sua relação com a externação é, 

assim, explicitada: a força é a contradição que tem sua identidade no fato de 

suprassumir-se em seu outro, em sua externação. Então, ela não é mais força, porque 

ela existe apenas em sua própria negação, ou seja, em sua externação. Em seguida (2), 
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é mostrado o aspecto tautológico da relação da força e de sua externação. A externação 

expressa apenas o mesmo conteúdo da força de outra forma, isto é, numa duplicação 

do mesmo conteúdo. Em terceiro lugar (3), afirma-se que a expressão da força é 

condicionada por outra força que a solicita, de modo que a externação da força existe 

apenas na interação de duas forças diversas que são, simultaneamente, solicitantes e 

solicitadas, portanto, ativas e passivas. A força é essencialmente de natureza finita, 

dependente de outra força. A força se afasta de si mesma. Em quarto lugar (4), a força 

apenas se expressa na exterioridade, isto é, relaciona-se consigo mesmo apenas na 

esfera de externação. Então, a relação da força e de sua externação passou para a 

relação do interior e do exterior. 

Para a relação entre força e sua externação, Hegel usa na lógica do ser sobretudo 

exemplos da física: a aplicação da força atrativa e repulsiva feita por Kant para explicar 

as densidades diversas da matéria (HEGEL, 2016, pp. 185-192); a aplicação da força 

centrípeta e centrífuga por Newton para explicar o movimento elíptico dos corpos 

celestes (cf. HEGEL 2016, pp. 409-412). Um outro exemplo: Kant explica o ato de 

conhecer a partir da externação da faculdade de conhecer. O conhecer é duplicado em 

si mesmo e pela faculdade é feita a externação do ato de conhecer. A Coisa é 

compreendida como externação de uma força.  

Podemos usar exemplos das ciências humanas para demonstrar a deficiência 

dessas categorias. Nas ciências contemporâneas, muitas vezes se encontra a 

determinação de uma Coisa como externacão de uma força. Na psicologia, por 

exemplo, a metafísica das forças humanas intrínsecas ocorre na determinação da 

inteligência humana. O comportamento inteligente é definido como externação das 

capacidades da inteligência em resolver problemas e, inversamente, ela é caracterizada 

apenas pelas suas externações. A explicação da inteligência pela sua capacidade é uma 

explicação tautológica, ou seja, uma explicação inadequada. Na Enciclopédia Hegel 

diz:  

Costuma-se afirmar que a natureza da própria força seria desconhecida e se 
conheceria somente sua externação. Por um lado, a determinação inteira do 
conteúdo da força é exatamente o mesmo que o da externação; a explicação do 
aparecimento de uma força é, por causa disto, uma tautologia vazia (HEGEL, 
1969/8, § 136).  

 

Esse tipo da explicação de um aparecimento como externação de uma força, na 

verdade, tem a forma da explicação. A forma da reflexão duplica a Coisa naquilo que 
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deve ser explicada e na sua explicação. Contudo, ela é, de acordo com o conteúdo, uma 

tautologia. Acontece uma duplicação da própria Coisa em força e em sua externação. 

A duplicação da Coisa em força e em sua externação, e a afirmação de que a força seria 

desconhecida e somente sua manifestação seria conhecida são uma reflexão 

tautológica, Hegel diz, que isso cai no vazio: a Coisa é apreendida como externação ou 

aparecimento de uma força desconhecida. Na psicologia moderna, temos ainda um 

outro exemplo, as guerras são explicadas pela faculdade de agressão do ser humano, 

como exteriorização de uma força interior. Consideremos mais detalhadamente a 

explicação da guerra ou da agressão pelo impulso de agressão do ser humano. Neste 

caso, o mesmo conteúdo (a guerra ou a agressão), que se pode perceber no mundo 

exterior, é transferido para a natureza interior do ser humano. Nisso reside a afirmação 

coloquial: “o ser humano é assim mesmo”. Esta afirmação não é muito crítica. O defeito 

deste tipo da explicação, contudo, não é percebido pela psicologia. Nisso reside, ao 

mesmo tempo, sua vantagem: todas as coisas no mundo passam a ser compreendidas 

dessa maneira, na medida em que este ponto de vista é transferido para a natureza 

interior do ser humano, natureza que, por sua vez, é tomada como imperscrutável.  

Consideremos ainda uma outra ciência humana contemporânea. Também a 

pedagogia explica a atividade da aprendizagem de modo deficiente a partir da 

capacidade dessa atividade. Por meio da duplicação da atividade de aprendizagem em 

força e sua externação, perde-se a determinidade do objeto. Porque a capacidade de 

aprender é apenas a possibilidade de sua externação, então, para que a capacidade se 

expresse, precisa-se de condições ulteriores que tornem as externações possíveis. A 

questão então é: sob quais condições externas a aprendizagem é de excelência? Para 

Hegel a externação da força tem que ser solicitada por uma força diversa dela. A 

explicação da Coisa por uma força se afasta sempre mais da própria Coisa. A explicação 

da Coisa não ocorre em relação a si mesma, mas em relação a outra Coisa. Essa 

deficiência da categoria da força não apresenta mais a categoria da causa. À diferença 

da força, que tem que ser solicitada para uma externação por meio de uma outra força, 

a causa é “fonte autossubsistente do produzir a partir de si mesma” (HEGEL, 2017, p. 

227). A partir daqui se torna compreensível a crítica de Hegel a Herder, qual seja: de 

que não é suficiente determinar “Deus como força” (HEGEL, 1969/8, § 136 obs.). 

Deixe-nos anotar uma conclusão: se eu explico, por exemplo, a inteligência a 

partir da capacidade de ser inteligente ou a agressão (guerra) a partir do impulso da 
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agressão, então a tautologia dessa explicação fica, imediatamente, claro, porque o 

mesmo é dito de outra forma. Uma explicação tautológica não é uma explicação. Na 

lógica da essência Hegel também fala de um “formalismo” (HEGEL, 2017, p. 109) da 

explicação. Para evitar qualquer equívoco, seja dada uma indicação: A declaração de 

que o ser humano é capaz de pensar ou de aprender ou de ser inteligente, não é falsa. 

Falsa não é também a afirmação de que no agir social ou econômico os seres humanos 

seguem motivos determinados. A deficiência reside em querer explicar em tais juízos 

o que significa o pensar, o aprender ou o agir social e econômico.  

Resumo: com a determinação do objeto como relação do todo e das partes e 

como relação da força e de sua externacão, o objeto é determinado como relação 

negativa consigo mesmo, quer dizer, como contradição de ser aquilo que ele não é. A 

contradição aparece também de tal forma que a unidade da essência e do aparecimento 

é produzida apenas na sua separação. A essência da Coisa como ela é objetiva em suas 

determinações, isto é, a Coisa em sua realidade efetiva não é compreendida. Com as 

teorias que trabalham com as categorias relacionais do todo e das partes ou da força e 

sua externação, a oposição do aparecimento e da essência do objeto não é superada, 

mas continua a existir. A unidade da essência e do aparecimento ainda não está 

estabelecida. 

(III) A versão mais incisiva da relação essencial é a relação do exterior e do 

interior. Essa relação tem as seguintes peculiaridades: (1) Um e o mesmo conteúdo de 

uma Coisa apresenta-se na diferença de forma entre essência interior e ser exterior. O 

interior e o exterior formam a diferença de forma, a Coisa o conteúdo. A oposição entre 

interior e exterior não pode ser mantido, pois nele se apresenta a mesma Coisa. (2) 

Então, a Coisa em seu conteúdo idêntico está numa relação formal com sua diferença 

entre o interior e o exterior: a Coisa em seu conteúdo idêntico é o interior; a diferença 

da forma entre o interior e o exterior é o exterior. (3) De acordo com Hegel, porém, 

ambas as relações do interior e o exterior são a mesma relação, a mesma diferença de 

forma que se suprassume. Porque a relação entre a Coisa interior, cheia de conteúdo, 

e suas diferenças externas de forma é, ela mesma, um caso da diferença de forma entre 

o interior e o exterior que se suprassume, não há nenhum conteúdo interior da Coisa 

que seja diferente de sua forma exterior. Disso resulta, em quarto lugar (4), que o 

interior e o exterior não são apenas idênticos conforme o conteúdo, mas também 

idênticos conforme a forma. O interior da Coisa não pode ser separado de seu exterior 
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e o exterior da Coisa não pode ser separado do seu interior. Se a essência interior da 

Coisa se manifesta no aparecimento exterior, então temos diante de nós a Coisa em 

sua efetividade. A manifestação da essência no aparecimento é a efetividade. Com isso, 

Hegel desenvolveu a unidade do interior e do exterior como efetividade da crítica da 

oposição do interior e do exterior. Se quisermos considerar uma Coisa na sua 

efetividade, então temos de conceitualizá-la como unidade do interior e do exterior. 

Exemplo: a crítica à oposição entre o interior e o exterior é de importância 

crucial na explicação das ações. Como um ente que tem um lado interior, o ser humano 

tem a capacidade de separar esse lado interior do lado exterior. As ações são, por um 

lado, comportamentos externamente observáveis e, por outro, está no fundamento 

deles uma intenção mental que não pode ser externamente percebida. O ser humano 

pode usar essa diferença entre interior e exterior, por exemplo, para negar sua 

responsabilidade por suas ações (“Eu não queria fazer isso”). Hegel argumenta que 

essa separação do interior e do exterior não pode ser mantida na explicação de ações 

sem cair em contradições.  

Uma intenção agressiva que permanece em nível interior é ela mesma algo 

externo frente à ação agressiva. A agressão executada, mecanicamente, de modo 

externo, que não seja uma expressão de uma intenção interior, é um mero 

acontecimento natural, ou seja, um movimento meramente corpóreo. A intenção não 

fornece nenhuma informação sobre o caráter de uma pessoa, ou seja, suas intenções 

internas permanecem externas a sua ação. Apenas como unidade viva do interior e do 

exterior um sujeito é uma instância de agir conforme razões, ou seja, é um sujeito livre 

que atua exteriormente conforme suas intenções interiores.  

Quando a intenção interior e a ação exterior se opõem uma à outra, então é 

possível descobrir, apenas retrospectivamente, o que realmente se pretendia. Isso 

porque as intenções interiores de um ser humano se realizam apenas nas obras, ou 

seja, nas ações externas. De acordo com Hegel, o caráter de uma pessoa apenas se 

revela por meio da realização atuante de suas intenções interiores. Hegel afirma, 

exatamente, isso na Filosofia do Direito:  

 

O que o sujeito é, é a série de suas ações. Quando essas são uma série de produções 
sem valor, assim a subjetividade do querer é igualmente sem valor; quando, pelo 
contrário, a série de seus atos é de natureza substancial, assim é também a vontade 
interior do indivíduo (HEGEL, 2010, § 124; HEGEL, 1969/7, p. 232).  
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Na Enciclopédia Hegel se volta contra a separação do entendimento do interior 

e do exterior na avaliação de uma pessoa com uma citação do Evangelho de Mateus: 

“Pelos seus frutos os conhecereis” (Mateus 7, 16) (HEGEL, 1969/8, § 140 adendo). Com 

efeito, a pessoa pode se disfarçar e esconder, “mas não seu interior em geral, o qual se 

manifesta infalivelmente no decurso da vida” (HEGEL, 1969/8, § 140 adendo). Na 

avaliação de uma pessoa referente às suas ações precisamos considerar a pessoa na sua 

unidade interior e exterior. A separação das intenções e das ações serve tanto para 

desculpar ou acusar a pessoa que age. Ou se aponta para as boas intenções, que 

infelizmente não aparecem nas ações, ou se reduz as ações bem-sucedidas, apontando 

para as más intenções. No segundo caso se trata da perspectiva psicológica dos 

camareiros de grandes personalidades na história que Hegel critica na Filosofia do 

Direito: “[...] é a visão “dos camareiros psicológicos, para os quais não há heróis, não 

porque estes não o sejam, mas porque aqueles são só camareiros” (HEGEL, 1969/3, p. 

616)” (HEGEL, 1969/7, § 124 Obs.). Face à separação psicológica da ação exterior e da 

intenção interior, Hegel propõe as explicações racionais das ações, de acordo com a 

unidade da intenção interior e da ação exterior. 

Resumo: porque a separação do interior e do exterior não pode ser mantida 

sem contradição é necessário pensar a unidade do interior e do exterior. Nesse sentido, 

na Enciclopédia, Hegel cita Goethe: “A natureza não tem nem cerne nem casca, ela é 

tudo de uma só vez” (HEGEL, 1969/8, § 140 Adendo).  

 

4. Conceito como princípio do conhecer científico: holismo falso e holismo 
correto  
 

Qual é, portanto, a peculiaridade da relação essencial? Pode-se argumentar que 

a determinação da totalidade pelas relações essenciais é apenas uma determinação 

relativa da totalidade. Cientificamente falando, é um holismo deficitário que trabalha 

com essas categorias. A lógica da relação essencial permite apenas um conhecimento 

deficiente da totalidade. Consequentemente, a crítica de Hegel da relação essencial 

desemboca, primeiramente, na categoria do absoluto, a determinação não mais 

relativa da totalidade. A relação de reflexão entre o interior e o exterior se suprassume 

na efetividade, e o conhecimento da totalidade se dá a conhecer como o conhecimento 

da efetividade ancorado no absoluto, que Hegel executa na lógica do conceito. 
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Qual é o déficit na relação de reflexão que Hegel supera através do absoluto? A 

lógica da essência é uma apresentação crítica das “categorias da metafísica e das 

ciências em geral – como produtos do entendimento reflexionante” (HEGEL, 1969/8, 

§ 114 Obs.). Sob o título “relação essencial”, Hegel apreende modos da determinação 

relativa da totalidade da Coisa, portanto, a determinação da totalidade da Coisa pela 

relação com outro, ou seja, outras Coisas. A Coisa, na sua totalidade, recebe pela 

relação essencial apenas uma determinação relativa, nomeadamente no recurso a 

outro, ou seja, a outra Coisa. A Coisa não é determinada a partir de si mesma, mas por 

outro. Sua versão mais incisiva recebe esse tipo da determinação da totalidade por 

relação a algo na relação do interior e do exterior. 

A afirmação, então, é que a explicação da totalidade de uma Coisa por meio da 

relação de reflexão é uma explicação deficiente porque falta algo nela. O que falta nesta 

explicação? Falta a determinação da totalidade da Coisa em relação consigo mesma: a 

determinação não relativa da totalidade da Coisa é a sua determinação absoluta. 

Portanto, a crítica da relação de reflexão conduz ao absoluto. O absoluto é o ponto de 

partida para a determinação da totalidade da Coisa como unidade da relação consigo 

mesma e da relação com outro que constitui a estrutura do conceito. 

Com o absoluto, a lógica da essência entra no terreno onde a transição da 

essência para o conceito pode ser efetuada. Hegel explica a transição do círculo vicioso 

da interação de causa e efeito para o conceito e, com isso, de um holismo mal-

entendido para o holismo corretamente compreendido na Enciclopédia na base dos 

costumes e da constituição do povo espartano: 

 

Se, por exemplo, considerarmos os costumes do povo espartano como o efeito de 
sua constituição, ou, inversamente, a constituição como o efeito de seus costumes, 
por justa que possa ser essa consideração, esse modo de compreender não nos 
proporciona nenhuma satisfação última, porque de fato não se conceitua nem a 
constituição nem os costumes desse povo; o que só acontece quando os dois lados, 
e também os demais lados particulares, que manifestam a vida e a história do povo 
espartano, são conhecidos como fundados nesse conceito (HEGEL, 1969/8, § 156 
Adendo, p. 302). 

 

Nesse exemplo histórico, trata-se da explicação holística do que constitui o povo 

espartano. Popular para tais explicações é o uso da categoria da interação. Com efeito, 

os costumes e a constituição de Esparta interagem entre si; contudo, o círculo da causa 

e do efeito deixa aberta a questão de em que consiste a conexão entre os dois fatores. 

Fica-se parado na situação em determinar ambos os lados um pelo outro, e assim não 
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se alcança a determinação de nenhum dos dois lados. O lado a ser explicado (costumes) 

apenas é explicado pelo outro lado (constituição), que é ele mesmo inexplicado, e para 

explicar esse lado (constituição), estamos novamente remetidos de volta ao primeiro 

lado inexplicado (costumes). Isso não significa que os costumes e a constituição não 

interajam de fato, mas que é necessário encontrar um terceiro para explicar a interação 

entre os dois lados. Para averiguar esse ponto, um terceiro, o princípio tem de ser 

encontrado, o princípio que se determina a si mesmo na alternância dos dois lados: 

esse é o conceito do povo espartano. O conceito determina em que consiste o espartano 

desses costumes e dessa constituição. O conceito conduz, portanto, para fora do círculo 

de explicação da interação e abre, assim, um holismo científico devidamente 

compreendido. 

No final da lógica da essência no item sobre a interação Hegel segue o seguinte 

esquema da transição da interação ao conceito (cf. HEGEL, 2017, pp. 238-240): 

 

                      substância (ativa, passiva)  =  substância (passiva, 

ativa) 

                                                                 

substância (como causa sui fundamentada por si mesma) = 

conceito 

 

A interação como causalidade mútua de duas substâncias, uma ativa e outra 

passiva, leva à identidade da substância ativa e passiva. A substância é a interação 

“una” consigo mesma, isto é, ela não é uma causa sui dogmaticamente pressuposta, 

mas uma causa sui estabelecida por si mesma e, portanto, pelo conceito. 

O conceito é a forma do pensar em que o pensar atinge seu objetivo de 

determinar a verdade da Coisa. Ao contrário da essência que se perde em sua 

negatividade, o conceito é a pura relação consigo mesmo como negatividade que se 

relaciona consigo. Ele permanece sempre consigo mesmo na sua relação negativa 

consigo mesmo. O conceito não se move mais, portanto, em contradições não 

resolvidas. Ele é como que a própria contradição dissolvida. Essa é a diferença em 

relação à essência que foi introduzida como uma “relação negativa consigo” (HEGEL, 

2017, p. 33). A negatividade ancorada na autorrelação do conceito é a negatividade 

iluminada, transparente e não mais imediata. A este respeito, o autorrelação do 
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conceito é também uma autorrelação negativa como a essência antes dele, não mais 

uma negatividade opaca. 

A mensagem que o conceito contém diz que o esclarecimento da Coisa se dá por 

meio da transparência do pensar. Essa mensagem diz respeito ao conceito como um 

todo, sua clareza ou transparência imperturbada. O conceito é a unidade da 

universalidade, da particularidade e da singularidade de tal forma que ele mesmo está 

inteiramente dentro dessas determinações. De acordo com Hegel, o conceito “é 

totalidade, enquanto cada um dos momentos é o todo [...] posto com ele como unidade 

inseparável” (HEGEL, 1969/8, § 160), – a clareza do conceito, em que toda diferença 

não faz uma interrupção, uma turvação, mas é igualmente transparente” (HEGEL, 

1969/8, § 164 Obs., p. 314). A determinação progressiva do conceito se efetua como 

“desenvolvimento” (HEGEL, 1969/8, § 16, p. 308) do conceito, no qual ele permanece 

idêntico a si mesmo em transparência clara, não se torna outro, quer dizer, não passa 

para algo outro, no qual ele não está consigo mesmo, mas se desdobra livremente fora 

de si mesmo. Essa é a autodeterminação transparente do conceito da Coisa. De acordo 

com Hegel, a intenção de trazer algo ao conceito tem de satisfazer essas exigências.  

Resumo: A estrutura lógica da essência consiste na negatividade absoluta, na 

relação negativa consigo. Por causa disso, a essência se move nas contradições não 

resolvidas. A estrutura lógica do conceito consiste na unidade da autorrelação e da 

negatividade absoluta. Por causa disso, o conceito contém as contradições como 

suprassumidas. O holismo correto do conceito contém: (i) o círculo necessário e 

irredutível do pensar, (ii) as contradições suprassumidas. O holismo correto do 

conceito permite o desenvolvimento consistente do todo, que é capaz de resolver 

contradições.  

 

Conclusão 

 

 (1) Nós consideramos a crítica de Hegel da coisa e sua crítica ao empirismo. A 

coisa é, antes de tudo, um portador de propriedades, depois algo que consiste em 

“matérias”, um mero feixe de propriedades. Uma vez que a coisa não tem 

autossubsistência, mas consiste em e de seu outro, ela finalmente se dissolve no 

aparecimento. Para Hegel, a superficialidade e exterioridade científica do 

conhecimento empírico, que se limita à coleção de propriedades das coisas, é objeto da 
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crítica. A pesquisa empírica visa à coleção completa de aspectos que podem ser 

expostos nas coisas sem chegar a uma explicação efetiva das coisas. 

(2) De acordo com Hegel, a tarefa da ciência é averiguar as leis dos 

aparecimentos que explicam por que às coisas competem propriedades determinadas. 

O âmbito da ciência (natural) é o reino do entendimento que procura determinar as 

leis do aparecimento e, além disso, o panorama completo em conformidade com a lei 

do mundo do aparecimento. Porém, Hegel é da opinião de que uma explicação 

(científica) do universo do aparecimento por meio de leis possui limites. O número 

infinito de leis permanece díspares. 

(3) Hegel quer mostrar a necessidade de ir além dessa concepção do 

entendimento de ciência. A ciência não deve ser apenas ciência da lei, mas deve se 

referir a tudo o que é, deve ser conhecimento da totalidade. As conexões necessárias 

existem não apenas como leis, mas como “relações essenciais”, como relações do todo 

e das partes, da força e da externacão, do exterior e do interior. As ciências humanas e 

sociais, que se ocupam da economia, da sociedade, da língua, etc. como um sistema — 

quer dizer, com um todo — trabalham com essas categorias. A aplicação científica das 

categorias da relação essencial permanece deficiente porque ela não vai além de uma 

determinação circular e contraditória de seus objetos. Deve-se distinguir portanto, um 

holismo corretamente compreendido de um holismo falsamente compreendido e 

deficiente. 

(4) A concepção de ciência holística, que Hegel defende na Ciência da Lógica, 

apenas é alcançada na transição da essência para o conceito. Somente a estrutura 

lógica do conceito supera os deficits das categorias da essência. As categorias 

unilaterais e contraditórias da essência, que constituem apenas relações de reflexão 

deficientes, não são suficientes para a realização da verdade. 
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Abstract 

The proposed reading aims to clarify the way Hegel develops a theory of the absolute, 

in the light of the problems identified in the previous philosophical tradition. In the 

background of the goals presented in the Objective Logic, the role of the section 

Actuality is to provide a scientific model that refers to an absolute objectivity. Hegel 

attempts to offer a logic of the whole objective world, following a non-transcendental 

approach capable of overcome the alternative between the models of the Spinozistic 

substance and the Leibnizian monad. The strategy adopted in the second chapter is 

based on the rethinking of the traditional account of modal categories. Hegel shows 

how the antinomies originated by a logic whose content is the absolute do not depend, 

as Kant wants, on the nature of our knowledge, rather on the very self-contradictory of 

the modal categories. 

Keywords: Hegel, Modal categories, Spinoza, Leibniz, Absolute 

 

Resumo 

A leitura proposta visa clarificar o modo como Hegel desenvolve uma teoria do 

absoluto à luz dos problemas identificados na tradição filosófica anterior. Sobre o pano 

de fundo dos fins apresentados na Lógica Objetiva, o papel da secção Efetividade é o 

de fornecer um modelo científico referido a uma objetividade absoluta. Hegel procura 

oferecer uma lógica do mundo objetivo no seu todo, seguindo uma abordagem não-

transcendental capaz de ultrapassar a alternativa entre os modelos da substância 

Espinosista e a mónada Leibniziana. A estratégia adotada no segundo capítulo baseia-
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se em repensar a teoria tradicional das categorias modais. Hegel mostra como as 

antinomias originadas por uma lógica cujo conteúdo é o absoluto não depende, como 

pretende Kant, da natureza do nosso conhecimento, mas na própria auto-contradição 

das categorias modais. 

Palavras-Chave: Hegel, Categorias Modais, Espinosa, Leibniz, Absoluto. 

 
 
Introduction 

 

In the spring of 1812, while Hegel discharges the duties of Gymnasium Rector 

in Nürnberg, the Doctrine of Being, the first volume of the Science of Logic, appears. 

The second one, the Doctrine of Essence, would appear after about a year by 

completing the part of the scientific system outlined by Hegel as Objective Logic. 

Themes and goals of this “objective” section had in fact already been announced by 

Hegel in the Introduction2 of 1812 and subsequently clarified in the autumn of the 

same year, in the Report on the Teaching of Philosophy in the Gymnasium3 intended 

for his friend Immanuel Niethammer, Commissioner of Education in Munich. In the 

Report Hegel explains to Niethammer that his Objective Logic is not an absolute 

novelty, but rather the attempt to “purify” a preexisting science. On the one hand, it 

recovers the work started by Kant with his “transcendental logic”, on the other, it takes 

the place of the “former ontology”. Indeed, Hegelian logic contains both the 

“determinations of being” and the “determinations of the understanding”. The 

Objective Logic programmatically aims to present itself as a science of Ens – that is an 

ontology – and at the same time as a science of Logon – namely a logic of the rules and 

conditions of scientific knowledge. 

In agreement with Kant, logic is understood as “the system of pure reason” 

(HEGEL, 2010, p. 29). Indeed, the Hegelian logic, as well as the Kantian one, is 

different from classical logic, which is merely formal, that is, it contains only the formal 

rules of thought. Still, I shall try to show that Hegel’s logic aims to go beyond the limits 

of transcendental logic, providing a positive answer to the possibility of metaphysics 

in a theoretical way. Nonetheless, the Hegelian logic does not coincide exactly with 

what has been called metaphysics in the past. What the Hegelian logic shares with 

                                                     
2 See HEGEL, 1968/11, pp. 30-32; HEGEL, 2010, pp. 38-43. 
3 See HEGEL, 1968/10, pp. 825-826. 
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former metaphysics is only the objective value of the logical content. The content of 

the Hegelian logic is the result of its self-development and not, as in the former 

metaphysics, the collection of dogmatic contents acquired through common sense and 

representation. Hence the Objective Logic is to be understood as metaphysics as long 

as the conceptual determinations of logic are at the same time objective figures.4 The 

Hegelian attempt consists in the foundation of a model of objectivity through a 

winding conceptual path along a ridge raised above the early modern tradition, 

transcendental philosophy, and the former metaphysics. 

The second book of the Science of Logic, namely the third section of the 

Doctrine of Essence, also called Actuality, paradigmatically illustrates this conceptual 

path. This section represents the phase of transition from Objective Logic to Subjective 

Logic. Actuality is also the title assigned by Hegel to the homonymous second chapter 

of the section, which works as a watershed between two different accounts of the 

absolute. Indeed, the second chapter establishes the passage from a first exposition of 

the Absolute – that Hegel defines the “absolute as such” – to a second exposition of the 

absolute, or better, of the Absolute relation – that is, of “absolute as relation to itself” 

(HEGEL, 2010, p. 465). The proposed reading aims to clarify the way Hegel develops 

a theory of the absolute, in the light of the problems identified in the previous 

philosophical tradition. In the background of the goals presented in the Objective 

Logic, the role of the section Actuality is to provide a scientific model that refers to an 

absolute objectivity. The strategy adopted in the second chapter is based on the 

rethinking of the traditional account of modal categories: Hegel shows how the 

antinomies originated by a logic – whose content is the absolute – do not depend, as 

Kant wants, on the nature of our knowledge, rather on the very self-contradictory of 

the logical-conceptual couples actuality/possibility and necessity/contingency. 

                                                     
4 Objectivity related to the Objective Logic concerns the determinations of being and essence. In this 
part of logic, objective determinations have not developed the way of subjectivity yet. However, the 
objective world that emerges from the Objective Logic has to open the way to the Subjective Logic. The 
figure of the Absolute (first as Absolute and then as Absolute relation) that appears in the last section 
of Objective Logic represents the objective basis from which the logic of the concept can develop. The 
concept of objectivity will appear again even within Subjective Logic, but referring to a subsequent step, 
that is the objectivation movement of the concept. For a complete analysis of the account of objectivity 
in Hegel’s Science of Logic see: ILLETTERATI, 2004. Therefore when I refer here to the idea of 
“absolute objectivity” I mean the most complete logical figure of the Objective Logic, but without 
referring with the term “absolute” to that unity full of objectivity and subjectivity which, although always 
underlying and presupposed, will come logically deployed only later. 
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In the first part of this paper, I am going to analyse the Hegelian discussion of 

Spinoza’s and Leibniz’s metaphysics of substance in the first chapter of the third 

section of the Doctrine of Essence; whereas, in the second part, I am going to show the 

Hegelian argumentation about modal categories, that aims to solve the previous 

problems. In conclusion, I would like to make some considerations about the prospects 

opened by this argumentation and its relevance for the transition from Objective Logic 

to Subjective Logic. 

 

1. Three Standpoints of the Understanding in the Early Modern 
Philosophy 
 

As mentioned above, the final section of the Objective Logic aims to provide a 

scientific model that refers to an absolute objectivity. The section Actuality starts with 

a subchapter titled The exposition of the absolute. Hegel connects this first exposition 

to a traditional account of the absolute. Therefore, the Hegelian refutation of the 

absolute also represents a critique to the previous philosophical views. Firstly, in order 

to show the Hegelian argumentation, I need to follow The exposition of the absolute 

presented at the beginning of the section. Secondly, I have to point out the weaknesses 

identified by Hegel in this first exposition. Afterwards, from these weaknesses I can 

infer the Hegelian guidelines aimed to a new account of the absolute.   

The absolute is the posited result of “one absolute totality” (HEGEL, 2010, p. 

465), namely it consists – according to its content – of both the possible and actual 

totality of the predicates. Nevertheless – according to its form – every possible or 

actual predicate is as much posited as negated, since the determinations of the 

predicate appear and dissolve in the simple and indeterminate “identity of the 

absolute” (HEGEL, 2010, p. 466). Hegel claims: “Reflection relates to this absolute as 

external to it; it only contemplates it rather than being its own movement. But it is 

essentially this movement and is, therefore, as the absolute’s negative turning back 

into itself (HEGEL, 2010, p. 465)”. It is known that in the Science of logic, broadly, 

thought develops its own objective contents through its own logical movement as 

“objective thinking” (HEGEL, 2010, p. 29). Hegel names the logical movement of 

thought presented in the Doctrine of Essence, “reflection-into-itself”. When thought 

reaches the figure of the Absolute, the movement of the former develops outside the 

latter, as if the first did not belong to the second. Therefore, the reflection connected 



 

 
 
 

 Mattia Filippo Orsatti | 267 

 

to this figure is not a reflection into the absolute itself, but it is “external to it”. This 

first figure of the absolute, according to the form of “external reflection”, also called 

“absolute as such”, is presented by Hegel in The exposition of the absolute. He uses the 

term “exposition [Auslegung]” (HEGEL, 2010, p. 466) – in order to refer to external 

reflection, or better, to the way the thought determines its objects from the outside. 

Thus, the “exposition” – as external reflection – represents only the abstract side of 

thinking. As clarified by Hegel in the Encyclopaedia, the way of abstract thinking is an 

activity of the “understanding[Verstand]”. 5  Accordingly, if “thinking as 

understanding” (HEGEL, 1968/20, p. 118) corresponds to the abstract moment of the 

thinking in general, then The exposition of the absolute displays the absolute according 

to the form of the understanding. The absolute will be conceived in its proper form – 

according to the reflection-into-itself – only at a later logical stage.  

The exposition then shows the content of the absolute as “one absolute totality” 

(HEGEL, 2010, p. 465). This content is “not just being, nor even essence”, because 

each of them is a “determinate totality” (HEGEL, 2010, p. 466). By contrast, the 

absolute is “the absolute unity of the two”, where “each determinateness is the totality” 

(HEGEL, 2010, p. 467). Generally, Hegel defines the determination as a difference of 

form. Nevertheless, as long as in this exposition the form is a simple “self-identity”, the 

“absolute does not determine itself” (HEGEL, 2010, p. 467). Moreover, Hegel 

underlines that “the absolute itself is the absolute identity; to be this identity is its 

determination” (HEGEL, 2010, p. 467). Thus, the movement of determining is 

sublated in this identity and every difference disappears in its “positedness” (HEGEL, 

2010, p. 467). 

As clarified by Hegel in an interesting Remark placed at the end of the section, 

the account of the absolute according to this exposition represents the absolute from 

the prospective of the metaphysical tradition. This means that Hegel ascribes to the 

previous philosophy the standpoint of the understanding. The first standpoint is the 

one expressed in Spinoza’s philosophy, of which Hegel claims: 

 
Spinoza’s concept of substance corresponds to the concept of the absolute, and to 
the relation of reflection to it, as presented here. Spinozism is a deficient 
philosophy because reflection and its manifold determining is in it an external 
thinking. – The substance of this system is one substance, one indivisible totality; 
there is no determinateness which would not be contained in this absolute and be 
dissolved into it; […]. – ‘Determinateness is negation’ is the absolute principle of 

                                                     
5 For the relation between abstract thinking and understanding see: HEGEL, 1968/20, pp. 118-119. 
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Spinozist philosophy; this true and simple insight is at the basis of the absolute 
unity of substance (HEGEL, 2010, p. 472). 

 

The logical figure of the absolute displayed in this exposition corresponds to the 

logical-historical standpoint of the Spinozistic substance. Consequently, the unity of 

essence and being corresponds to “the ways in which” substance itself identifies with 

both “naturing Nature” and “natured Nature” (SPINOZA, 1985, p. 433-434, I, p. 29). 

The simple and absolute form of self-identity corresponds to the “absolutely infinite” 

of the “attribute” (SPINOZA, 1985, p. 409, I, D6) and the determinateness of this 

absolute form corresponds to the “mode”, which “exists in and is conceived through 

something else” (SPINOZA, 1985, p. 409, I, D5). 

Accordingly, I can point out the first weakness identified by Hegel in this 

exposition of the absolute. The absolute conceived through the understanding as 

“external reflection” reduces – as the Spinozistic principle goes6 – the determinateness 

to a simple negation. Therefore, the absolute form and the determinateness disappear 

completely into the “abyss [Abgrund]” of the absolute (HEGEL, 2010, p. 468); and no 

determination shows itself, but it refers immediately – through its “transparency” – to 

the self-identity of the absolute (HEGEL, 2010). The nullity or the “transparency” of 

the determinations represents the main problem of the absolute according to the form 

of the external reflection as well as of the Spinozistic substance. 7  Hence, the first 

guideline intended to a new account of the absolute has to guarantee the ontological 

autonomy of the individual determinations. 

In order to identify the second guideline, I have to show the weakness ascribed 

by Hegel to a traditional account of the absolute according to another standpoint of 

the understanding. This one is expressed by Hegel in the second part of the Remark, 

where he claims: 

 
The lack of immanent reflection that affects […] the Spinozist exposition of the 
absolute […] is remedied in Leibniz’s concept of the monad. – It is common for the 
one-sidedness of a philosophical principle to be countered by the opposite one-
sidedness of another, and for a totality to emerge in them, taken together, as a sort 
of scattered completeness. – The monad is a one, a negative reflected into itself; it 
is the totality of the content of the world; in it the differentiated manifold has not 
only disappeared but is preserved in a negative manner (HEGEL, 2010, p. 474). 

 

                                                     
6 See: SPINOZA 1966, p. 270. 
7 For a complete overview of the role played by the Spinozistic substance in Hegel’s Doctrine of Essence 
see: MICHELINI, 2004. 
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In order to overcome the problems connected to the concept of Spinozistic 

substance, Leibniz develops the concept of monad. Nevertheless, the latter is as 

defective as the former, since both represent a logical figure of the absolute according 

to the abstract one-sidedness of the understanding. Indeed, the first one lacks the 

form, whereas the second one lacks the content. From Leibniz’s standpoint the content 

of the absolute is not the absolute unity as “one absolute totality”, but rather the totality 

shows itself as “scattered”. The system of Leibnizian Monadology takes up the 

“plurality immediately as something given” (HEGEL, 2010, p. 137), without deducing 

this plurality from the “unity”.8 In order to save “the principle of personality” removed 

by Spinoza (HEGEL, 2010, p. 472), 9  Leibniz bases his system on the “abstract 

plurality” (HEGEL, 2010, p. 131) and develops it according to this content. Hence, the 

monadology represents an exposition devoid of “inner coherence” (HEGEL, 2010, p. 

475).  

Although the exposition of the Leibnizian monadology lacks the logical content 

of the absolute, the form of the monad corresponds to the “totality of form”, or more 

specifically, the monad displays its form according to the “immanent reflection” or 

even the reflection-into-itself (HEGEL, 2010). Indeed, the “monad is the totality in 

itself”. Consequently, the determinateness of the form belongs to it and every 

determination of the monad is a “self-manifestation” (HEGEL, 2010). 

Accordingly, I can point out the second weakness identified by Hegel in the 

account of the absolute represented by the exposition of the Leibnizian monadology. 

In order to save the ontological value of the individual determinations, the monadology 

arbitrarily presents the absolute according to the content of a developed plurality. As 

noted by Hegel in the Encyclopaedia, the result of this arbitrary process is a “perfectly 

developed contradiction” (HEGEL, 1968/20, p. 204). Hence, the second guideline 

intended to a new account of the absolute has to not renounce to that inner coherence 

of the logical system, that is to say, it has to develop the content as one absolute totality. 

In order to identify the third guideline, I have to refer – only partially – to the 

abovementioned relationship between Hegel’s logic and Kant’s transcendental logic,10 

specifically by stressing Hegel’s critique of Kant’s account of objectivity.  On the one 

                                                     
8 See LEIBNIZ, 1998, p. 268, §§2-3. 
9 See LEIBNIZ, 1998, p. 269, §9. 
10  For a complete overview about the relationship between Hegel’s speculative logic and Kant’s 
transcendental logic see FERRARIN, 2016. 
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hand, the Science of logic aims to continue the work performed by the transcendental 

logic as “science of pure thought” (HEGEL, 2010, p. 38); on the other hand, in order 

to achieve a science of absolute, Hegel aims to overcome the limits imposed by Kant 

on a “transcendental use” of reason (KANT, 1998, p. 403, A 330/B 386). According to 

Hegel’s perspective, Kant shows in his logic the “necessary operation of reason” 

(HEGEL, 2010, p. 35), but he reduces this discipline to a “subjective awareness to an 

object” (HEGEL, 2010, p. 41). Hegel claims: 

 
Kant has opposed to what has usually been called ‘logic’ another, namely a 
transcendental logic. What has been called objective logic here would correspond 
in part to what for him is transcendental logic. […] His principal idea is to 
vindicate the categories for self-consciousness understood as the subjective ‘I’. 
Because of this determination, his point of view remains confined within 
consciousness and its opposition, and, […]  is left with something else not posited 
or determined by thinking self-consciousness, a thing-in-itself, something alien 
and external to thinking (HEGEL, 2010, p. 40-41). 

 

Accordingly, I can point out the third weakness identified by Hegel in Kantian 

philosophy. Transcendental philosophy renounces to an account of the absolute, since 

the realm of the unconditioned – the absolute – leads on Kantian view to a 

“unavoidable illusion” of reason (KANT, 1998, p. 408, A 338/B 396). Hegel affirms 

that thought remains trapped in a subjective prison, without being able to get in its 

objects. Hence, the third guideline intended to a new account of the absolute has to 

exclude a model of objectivity based on the activity of a transcendental subject. 

To sum up, Hegel's theoretical challenge is to elaborate a logic of the whole 

objective world, following these three different points: (a) to guarantee the ontological 

autonomy of the individual determinations, without reducing, as Spinoza does,11 the 

“determinateness” to the simple “negation”; (b) to not renounce to that “inner 

coherence”, that – according to him – the Leibnizian metaphysics missed; (c) to 

exclude a model of objectivity based on the activity of a transcendental subject. 

These three points are the guidelines of a non-transcendental approach that 

attempts to overcome the alternative between “Spinozistic substance” and “Leibnizian 

monad”. In contrast to Kant, in Hegel’s logic “the opposition of consciousness” 

between a “being subjectively existing for itself” and a “objectively existing such being” 

has been overcome (HEGEL, 2010, p. 39). As clarified by Hegel, since in his logic every 

                                                     
11 See: SPINOZA, 1985, pp. 412-416, P8. 
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figure is a determination of both being and thought, then the ‘Objective logic’ “takes 

the place” of the “former metaphysics”, or even of the “ontology” (HEGEL, 2010, p. 

42). Therefore, the reference to the Spinozistic substance and the Leibnizian monad 

works as an anti-transcendental approach to logic. Nevertheless, in contrast to former 

metaphysic, which conceives its objects uncritically through a “particular substrate” – 

as God, the soul and the world – the Objective logic is an ontology of another sort 

(HEGEL, 2010.). This logic indeed is the “science of pure thought” and it considers its 

determination as free from the forms of the understanding.12 The approaches of Kant, 

Spinoza and Leibniz correspond – from the Hegelian perspective – to three different 

standpoints of the understanding. The first one corresponds to a standpoint of the 

understanding because it conceives the relationship Subject-Object in an abstract way; 

the others because they abstractly conceive the content and the form of their objects. 

 

2. The Self-Contradictory of Modal Categories 

 

The absolute, according to its exposition, has showed its content as one absolute 

totality. Nevertheless, when the absolute has been conceived according to this totality 

of content, it has not showed itself according to the totality of form yet. Conversely, 

when the absolute has been conceived according to this totality of form, it has not 

showed itself according to the totality of content yet. Therefore, a new account of the 

absolute must be conceived in its absolute content according to the absolute form. 

Hegel names this new way of conceiving the absolute “manifestation of itself” 

(HEGEL, 2010, p. 482), by reusing a terminology already used to describe the self-

activity of the Leibnizian monad. The way of the manifestation of itself – in contrast 

to the way of the exposition – expresses the form of the reflection-into-itself. The 

absolute according to this way of content and form thus is the absolute according to its 

inner absolute necessity. Thus, this is the “actuality [Wirklichkeit]” presented by 

Hegel in the second chapter: the absolute according to “the formal moments of the 

absolute” (HEGEL, 2010, p. 465). More specifically, these moments are the modal 

categories: actuality, possibility, and necessity; namely the modality through which 

                                                     
12 About the metaphysical value of Hegel’s logic and its relationship with the early modern metaphysics 
see: FULDA, 1991. 
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the absolute manifests itself. Hegel explains how the relationship between these 

moments works: 

 
Actuality, as itself immediate form-unity of inner and outer, is thus in the 
determination of immediacy as against the determination of immanent reflection; 
or it is an actuality as against a possibility. The connection of the two to each other 
is the third, the actual determined both as being reflected into itself and as this 
being immediately existing. This third is necessity (HEGEL, 2010, p. 478). 

 

Nevertheless, this relationship is not immediately fulfilled as inner absolute 

necessity. By contrast, the Hegelian argumentation about modal categories consists 

of three phases, namely three degrees according to which the formal moments are 

progressively integrated to their content, from the contingency to the absolute 

necessity. 

Hegel names the first degree the Contingency or formal actuality, possibility, 

and necessity. On this logical level, the actuality and the possibility are both formal. 

The former because it is still “unreflected” and “immediate”, the latter because it is the 

reflection into itself or the mediation of something still unreflected and immediate. In 

this way, the possibility is only a deficiency and therefore a “indeterminate receptacle 

of everything in general” (HEGEL, 2010, p. 479). The formal possibility is a self-

identity, in which “everything is possible that does not contract itself” (HEGEL, 2010, 

p. 479). Likewise, when the formal possibility attempts to determinate itself, it finds 

also its opposite:  

 
When we therefore say of something that “it is possible,” this purely formal 
assertion is just as superficial and empty as the principle of contradiction, and any 
content that we put into it […]. Yet the possible amounts to more than just the 
principle of identity. […] It is the in-itself, determined as only a posited or, equally, 
as not to be in itself. – Internally, therefore, possibility is contradiction, or it is 
impossibility. This finds expression at first in this way, that possibility as form 
determination posited as sublated possesses a content in general. As possible, this 
content is an in-itself which is at the same time something sublated or an 
otherness. But because this content is only a possible, an other opposite to it is 
equally possible (HEGEL, 2010, p. 479-480). 

 

Consequently, the possibility as formal is also “impossibility”, since it can not 

be a determination of form. Therefore, the formal possibility is contradictory, as long 

as in the possibility ascribed to something it is contained also the opposite possibility. 

This contradiction is the possibility that sublates itself. The possibility that was firstly 
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reflected, now, through its self-sublating, becomes unreflected and therefore actuality. 

Hegel claims:  

 
This unity of possibility and actuality is contingency. – The contingent is an actual 
which is at the same time determined as only possible, an actual whose other or 
opposite equally is. This actuality is, therefore, mere being or concrete existence, 
but posited in its truth as having the value of a positedness or a possibility. 
Conversely, possibility is immanent reflection or the in-itself posited as 
positedness; what is possible is an actual in this sense of actuality, that it has only 
as much value as contingent actuality; it is itself something contingent (HEGEL, 
2010, p. 480). 

 

The contingency is a posited, but as formal possibility it is immediate, that is, 

“it has no ground” (HEGEL, 2010, p. 481). Likewise, the contingency has a ground 

because it has its “immanent reflection in an other” (HEGEL, 2010, p. 481). 

Nevertheless, this contingency is still formal, since the determinations are opposite 

according to the formal possibility but equal to themselves according to the content. 

The contingency is thus “absolute restlessness of the becoming of these two 

determinations” and each one “turns into the opposite” (HEGEL, 2010, p. 481). This 

identity of opposite determinations is the formal necessity. This formal necessity is 

groundless as it contains the immediacy, as well as it has a ground since it has also the 

reflection into itself.  

This necessity represents the passage to the second degree, named by Hegel the 

Relative necessity or real actuality, possibility, and necessity. The necessity 

containing both the moments of formal possibility and actuality reaches in this way 

the determination as posited possibility, namely the real actuality. Every action of the 

real actuality is a “manifestation of itself”. This sort of actuality as real contains the 

real possibility, which “constitutes the totality of conditions” (HEGEL, 2010, p. 482). 

Consequently, the manifold conditions are both the real actuality and the real 

possibility, but only as a “content which is indifferent to these form determinations” 

(HEGEL, 2010, p. 483). Accordingly, the real actuality is the self-identity of the 

content, in which the real possibility sublates itself, as long as the manifold conditions 

are actually real. The real necessity, or rather, a necessity that “cannot be otherwise” 

(HEGEL, 2010, p. 484), follows from this “self-identity” and this “self-sublating”. In 

the same way, this real necessity is “relative”, because its presupposition is the 

contingency (HEGEL, 2010, p. 484). Indeed, this “necessity has not yet determined 

itself out of itself into contingency” (HEGEL, 2010, p. 485). The contingency remains 
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into the real necessity, since the content is an “identity indifferent to form” (HEGEL, 

2010, p 485). For this reason, the “real necessity is in itself also contingency”, so that 

something is necessary according to the form, but it is contingent according to the 

content (HEGEL, 2010, p. 485).  

This real necessity represents the passage to the last degree, named by Hegel 

the Absolute necessity. The real necessity according to its content contains its 

negation, contingency. This unity is to be called absolute actuality, in which the “unity 

of itself and possibility” are posited in order “to be absolute” (HEGEL, 2010 p. 486). 

The positing of the necessary absolute actuality corresponds to the “emptiness” 

posited as absolute possibility. Finally, this positing itself is at the same time a 

negating itself, that is, the absolute necessity, where the “the distinction itself of 

content and form has thus equally vanished” (HEGEL, 2010, p. 486.).  

The Hegelian argumentation about modal categories shows progressively their 

self-contradiction. The dialectic between actuality and possibility and between 

contingency and necessity displays, trough the self-identity and the self-sublating of 

each category, the true value of these concepts. In this way, they lose their rigidity as 

categories of understanding. Thus, first according to the form and then according to 

the content, when they reach the totality of form and content as an absolute, actuality 

turns into possibility and vice versa. Likewise, contingency turns into the necessity.13 

 

Conclusion 

 

To sum up, the discussion about modal categories arrived at absolute necessity 

represents “the absolute’s own exposition” (HEGEL, 2010, p. 488).  

In the first place, the proposed reading aims to show how in the chapter about 

modal categories Hegel conducts, both on a terminological level and on a theoretical 

one, the discussion with Spinoza and Leibniz. This discussion then continues until the 

first pages of the Doctrine of the Concept. Moreover, the Hegelian criticism of the 

former philosophies does not want to be a demonstration of their falsity. Indeed, in 

the system, a standpoint cannot be considered as absolutely false as opposing to 

another one that is absolutely true, because in this way a one-sidedness would be 

substituted by another one equally partial. The only way to refuse a philosophical 

                                                     
13 For an analysis of the chapter about modal categories see: PANKOW, 2006; ZANDER, 2014. 
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system “can only consist, therefore, in first acknowledging its standpoint as essential 

and necessary and then raising it to a higher standpoint on the strength of its own 

resources” (HEGEL, 2010, p. 512). In the chapter about Actuality, the first subchapter 

– that is, the one devoted to the treatment of formal modal categories – can be 

interpreted as a continuation of the discussion of the mode of Spinozistic substance, 

which lacks the form of the absolute. Differently, the second subchapter – that is the 

one devoted to the treatment of the relative modal categories – can be interpreted as 

a continuation of the discussion of Leibnizian monad, which lacks the content of the 

absolute. In this sense, the Spinozistic substance can be understood as analogue to 

formal actuality, whereas the Leibnizian monad as analogue to relative actuality.14  

In the second place, the result obtained through the dialectic of modal 

categories represents the ground necessary to complete two fundamental theoretical 

operations. On the one side, through the dialectic between actuality and possibility is 

possible to save the inner coherence of the absolute unity, without renouncing to the 

“subsisting” of the individual determinations (HEGEL, 2010, p. 487) and in this way 

resolving the problems detected in the former metaphysics. Thus, in the chapter about 

the Absolute relation Hegel will be able to elaborate his theory of substance, 15 

alternative both to the Spinozistic substance and the Leibnizian monad. On the other 

side, the dialectic between necessity and contingency, resolving the antinomy Subject-

Object ascribed to the transcendental philosophy, paves the way to the Subjective 

Logic. Indeed, the conclusion that the “contingency is rather the absolute necessity” 

(HEGEL, 2010, p. 487) can be considered the starting point for the Hegelian 

elaboration of a logical account of freedom, which, in turn, represents the ground on 

which he can develop the concept of subjectivity from the absolute objectivity. 
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Resumo 

Este artigo apresenta uma análise da investigação crítica de Hegel sobre a noção de 

substância na Ciência da Lógica, para destacar as possíveis contribuições dessa teoria 

no debate contemporâneo em torno das metafísicas dos processos. O artigo é dividido 

em duas partes. Na primeira parte, analiso brevemente a dialética da relação de 

substancialidade no capítulo sobre a relação absoluta. Na segunda parte, apresento 

algumas ideias para uma atualização da reconstrução crítica de Hegel da noção de 

substância a partir do debate contemporâneo acerca das metafísicas dos processos. 
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Abstract 

This article explores Hegel’s critical investigation of the notion of substance in the 

Science of Logic in order to highlight the possible contributions of this theory to the 

contemporary debate around process metaphysics. The article is divided in two parts. 

In the first part, I briefly analyze the dialectic of the relation of substantiality in the 

chapter on absolute relation. In the second part, I put forward some ideas for an 

actualization of Hegel’s critical reconstruction of the notion of substance starting from 

the contemporary debate on process metaphysics. 

Keywords: Substance, Process, Hegel’s logic. 
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Introdução 

 

Na tradição filosófica ocidental, a metafísica da substância tem sido 

considerada como o principal paradigma metafísico. De acordo com esse paradigma, 

a realidade é principalmente descrita como um conjunto de indivíduos cada um 

independente dos outros e definidos por diferentes propriedades fixas, igualmente 

independentes, externas umas em relação às outras e caracterizadas de uma forma 

geralmente atemporal. Uma das principais questões levantadas por essa concepção da 

realidade, porém, é que ela não consegue dar conta do modo no qual nós fazemos 

experiência do mundo como em permanente mudança e onde cada indivíduo é 

caracterizado por diferentes propriedades dinâmicas, cada uma entrelaçada com as 

outras.  

No livro Process Philosophy, Nicholas Rescher escreve o seguinte: 

 

Desde a época de Aristóteles, a metafísica ocidental teve um viés acentuado a favor 
das coisas. A insistência de Aristóteles na centralidade metafísica de objetos 
ostensivamente indicáveis [...] causou um impacto duradouro e de largo alcance. 
De fato, não é exagero dizer que a visão aristotélica da primazia da substância e de 
suas ramificações (ver Metafísica IV, 2, 1003b6-11) [...] provou ser decisiva para 
grande parte da filosofia ocidental. 
No entanto, uma outra linha alternativa de pensamento também estava presente 
desde os primeiros tempos. Afinal, o foco nas coisas físicas perduráveis como 
existentes na natureza diminui as reivindicações igualmente boas de uma outra 
categoria ontológica, a saber: processos, eventos, ocorrências.2 
 

 
No debate metafísico contemporâneo, as metafísicas dos processos 

representam uma tentativa de destacar os limites do paradigma filosófico da 

substância e de trabalhar dentro de um paradigma alternativo capaz de dar conta 

daqueles aspectos da realidade que não são explicáveis e reconduzíveis dentro do velho 

paradigma. A ideia principal das metafísicas dos processos é que o ser é dinâmico e 

essa natureza dinâmica deve ser o foco principal de qualquer explicação filosófica 

abrangente da realidade. 

                                                     
2 Tradução minha: “From the time of Aristotle, Western metaphysics has had a marked bias in favor of 
things. Aristotle’s insistence on the metaphysical centrality of ostensively indicatable objects […] made 
an enduring and far-reaching impact. In fact, it does not stretch matters unduly to say that the 
Aristotelian view of the primacy of substance and its ramifications (see Metaphysics IV, 2, 10003b6-11) 
[…] have proved to be decisive for much of Western philosophy.  
However, another variant line of thought was also current from the earliest times onward. After all, the 
concentration on perduring physical things as existents in nature slights the equally good claims of 
another ontological category, namely processes, events, occurrences” (RESCHER, 2000, p. 4). 
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As metafísicas dos processos reconhecem em Hegel um dos antecedentes dessa 

abordagem filosófica.3 É suficiente considerar a tese do prefácio da Fenomenologia 

segundo a qual a verdade deve ser entendida não apenas como substância, mas 

também como sujeito: 4  a estrutura fundamental da subjetividade corresponde à 

autodeterminação, isto é, ao desenvolvimento. Assim, essa formulação expressa 

imediatamente uma das ideias centrais do pensamento de Hegel, que consiste 

precisamente na tentativa de pensar a estrutura processual de tudo o que existe – 

contra qualquer tipo de explicação filosófica meramente substancialista da realidade. 

Neste artigo, analisarei a investigação crítica de Hegel da categoria da 

substância na Ciência da Lógica, para destacar as possíveis contribuições dessa teoria 

para o debate contemporâneo acerca da metafísica da substância e suas críticas. Além 

disso, avaliarei as possíveis implicações dessa análise hegeliana para o 

desenvolvimento das metafísicas dos processos. Mais precisamente, o meu ponto de 

apoio teórico será a análise hegeliana da relação de substancialidade, apresentada no 

início do capítulo sobre a relação absoluta. Essa parte da lógica de Hegel é o início do 

terceiro capítulo – a relação absoluta – da última seção da Doutrina da Essência (a 

efetividade [Wirklichkeit]), e constitui um ponto crucial do sistema lógico hegeliano, 

porque é a partir dessa dialética que ocorre a passagem da Doutrina da Essência para 

a Doutrina do Conceito, ou, em termos mais gerais, a passagem da lógica objetiva à 

lógica subjetiva. 

Isto é particularmente interessante, pois na terceira parte da lógica, de fato, 

encontramos o que Hegel define como ‘subjetividade’, que é caracterizada pela 

estrutura da autodeterminação. Esse ponto da lógica é crucial para o meu problema. 

Precisamente no capítulo dedicado à relação absoluta, a dialética da substancialidade 

começa a nos levar da determinação da substância para a do sujeito, que realiza 

precisamente a estratégia de pensar a verdade conforme apresentada na 

Fenomenologia e que corresponde – me parece – também ao desafio das metafísicas 

dos processos. 

Meu artigo será dividido em duas partes: 

                                                     
3  O problema que enfrento neste texto é bem próximo do que analiso em um artigo em curso de 
publicação, cujo título é A noção hegeliana do concreto universal e uma metafísica dos processos. 
Nesse artigo, que se refere à noção hegeliana de universal concreto, analiso as implicações das críticas 
que apresento aqui, com base na investigação hegeliana da relação dialética entre universalidade, 
particularidade e singularidade. 
4 “Tudo decorre de entender e exprimir o verdadeiro não como substância, mas também, precisamente, 
como sujeito” (HEGEL, 1968/9, p. 18; HEGEL, 2003, p. 34). 
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1. em primeiro lugar, analisarei brevemente a dialética da relação de 

substancialidade; 

2. em segundo lugar, apresentarei algumas ideias para uma atualização da 

reconstrução crítica de Hegel da noção de substância a partir do debate 

contemporâneo das metafísicas dos processos. 

 

1 A relação de substancialidade 

 

Na última parte da seção Wirklichkeit da Ciência da lógica, Hegel apresenta 

aquela que pode ser considerada uma reconstrução crítica da noção de substância.5 

Hegel define substância da seguinte forma: 

 

relação absoluta […] ela não é o ser como tal, mas o ser que é porque é, o ser como 
mediação absoluta consigo mesmo. Este ser é a substância; […] a substância é o 
ser em todo ser (HEGEL, 1968/11, p. 394; HEGEL, 2017, p. 222). 

 

A substância, portanto, não é simplesmente um ser que é meramente dado, nem 

uma abstração além do que é meramente dado na experiência. Pelo contrário, a 

substância é a unidade desses dois lados, ou seja, é a unidade da imediatez do ser e do 

pôr da essência. Assim, é um ser que não depende de nada além de si mesmo para ser 

o ser efetivo que ele é. Não é um ser posto por algo que não seja ele mesmo, porque ele 

mesmo é o pôr de si mesmo, é a sua própria substância, um ser auto-subsistente que 

tem o seu fundamento em si mesmo. É por isso que a relação da substância consigo 

mesma é uma relação absoluta: para ser efetivamente substância, esse ser não precisa 

estar relacionado a nada além de si mesmo. 

Obviamente, a principal referência para essa análise da noção de substância é 

Espinosa. No entanto, há uma pequena diferença entre a proposta dos dois filósofos. 

Essa diferença é explicada claramente por Stephen Houlgate: 

 

enquanto Espinosa enfatiza que a substância é primariamente o fundamento 
immanente ou a ‘causa livre’ das coisas finitas, Hegel enfatiza mais a ideia de que 
a substância é o ser auto-fundamentado ou auto-subsistente das próprias coisas. 
O fato de Hegel optar por definir a substância como ser que é porque é [...] indica 

                                                     
5 Sobre essa parte da lógica hegeliana, cf. HAGEN, 2016, IBER, 2003, MICHELINI, 2004, ORSINI, 
2018. 
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uma característica importante do conceito: a substância é, acima de tudo, o próprio 
ser dos seres enquanto tais, e não o seu fundamento logicamente distinto.6 

 

A diferença em jogo é sutil, mas é importante em relação ao debate acerca das 

metafísicas dos processos que queria abordar aqui, uma vez que Hegel não está falando 

da substância única no fundamento de todas as coisas, mas está se referindo antes ao 

ser (o ser substância) inerente em todas as coisas. O pensamento que concebe a 

substância em todas as coisas parece ser comparável ao substance-based thinking 

posto em questão pelos metafísicos dos processos. 

A pergunta é simples: o que acontece com esse tipo de pensamento? Ou, melhor, 

o que acontece com esse tipo de relação lógico-ontológica de substancialidade? O que 

é a relação da substancialidade em sua verdade? A resposta imediata é a seguinte: a 

substância é um ser que se põe a si mesmo e, por isso, ela está necessariamente em 

relação ao que ela põe, e o que é posto pela substância é o que Hegel chama de 

acidentalidade. Com efeito, substância e acidentalidade só subsistem na relação 

intrínseca e imanente entre elas: a substância se põe necessariamente em seus 

acidentes, e os acidentes são o que é posto pela substância. Assim, somente nesse 

aparecer [Scheinen] nos acidentes, a substância se determina como substância:  

 

Enquanto unidade do ser e da reflexão, a substância é essencialmente o aparecer 
[Scheinen] e o ser posto de si. O aparecer é aparecer que se relaciona consigo, 
assim ele é; este ser é a substância como tal. Inversamente, este ser é apenas o ser 
posto idêntico consigo, assim ele é totalidade que aparece, a acidentalidade 
(HEGEL, 1968/11, p. 394; HEGEL, 2017, p. 222). 

 

Esse Scheinen da substância se desdobra no seu “surgir quieto” (HEGEL 

1968/11, p. 394; HEGEL, 2017, p. 223) em seus acidentes. Nesse processo, a substância 

necessariamente se nega, porque os acidentes são o outro da substância. Ao mesmo 

tempo, nesse surgir em seus acidentes, a substância é necessariamente idêntica a si 

mesma, porque os acidentes são o que é posto pela própria substância. A 

acidentalidade, portanto, como escreve Hegel, é a totalidade que se determina no seu 

outro. A substância se determina através desse aparecer na acidentalidade, e Hegel 

chama essa atividade da substância de atuosidade [Actuosität]: 

                                                     
6 “Whereas Spinoza stresses that substance is primarily the indwelling ground or “free cause” of finite 
things, Hegel puts more emphasis on the idea that substance is the self-grounding being or subsisting 
of the things themselves. The fact that Hegel chooses to define substance as being that is because it is 
[…] indicates an important feature of the concept: namely, that substance is above all the very being of 
beings as such, rather than their logically distinct ground” (HOULGATE, 2000, pp. 234-5). 
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Esse movimento da acidentalidade é a atuosidade da substância como surgir 
quieto de si mesma. Ela não é ativa frente a algo, mas apenas frente a si como 
elemento simplesmente sem resistência (HEGEL, 1968/11, p. 394; HEGEL, 2017, 
p. 223).7 

 

O que já deveria ser claro é que substância e acidentes não são dois 

componentes independentes, porque a subsistência de cada um dos dois depende da 

relação intrínseca que os conecta e os constitui. Por um lado, como escreve Hegel, “a 

substância, como esta identidade do aparecer, é a totalidade do todo e compreende 

dentro de si a acidentalidade” (HEGEL, 1968/11, p. 395; HEGEL, 2017, p. 223); por 

outro lado, “a acidentalidade é toda a própria substância” (HEGEL, 1968/11, p. 395; 

HEGEL, 2017, p. 223). Essa constitutiva relação recíproca entre substância e acidentes 

não tem como ponto de partida a subsistência separada de ambos, mas é implicada 

pela auto-relação negativa imanente à substância em si mesma. 

Hegel desenvolve, assim, uma análise crítica da distinção tradicional entre 

substância e acidentes, isto é, da concepção de substância como identidade abstrata 

independente e indiferente aos seus acidentes, que corresponde ao que Hegel define 

como “a substância informe do representar” (HEGEL, 1968/11, p. 395; HEGEL, 2017, 

p. 223). Essa noção corresponde à maneira comum de entender a substância e, não 

menos importante para nós, à concepção filosófica da substância como algo simples e 

imediatamente idêntico a si mesmo. Hegel caracteriza essa substância como “informe” 

porque trata-se de uma substância que permanece indeterminada, pois “a aparência 

não se determinou como aparência” (HEGEL, 1968/11, p. 395; HEGEL, 2017, p. 223). 

Isso significa que a substância é pensada independentemente de seu processo de auto-

posição, ou seja, da sua auto-diferenciação no seu outro. Portanto, ela não se realiza 

propriamente como substância, ou, em outras palavras, a substância não se manifesta 

como substância dos seus acidentes. Ela continua sendo uma substância abstrata, 

vazia e sem nenhum tipo de forma concreta. Nesse sentido, como aponta Hegel, ela 

“mantém firme como um absoluto tal identidade indeterminada, que não tem 

nenhuma verdade, sendo apenas a determinidade da efetividade imediata” (HEGEL, 

1968/11, p. 395; HEGEL, 2017, p. 223).  

                                                     
7 Acerca desse ponto, Orsini nota o seguinte: “o conceito de atuosidade quer tornar explícito o caráter 
plenamente ativo da efetividade: uma realidade é efetiva somente enquanto ela age, e tem tanta 
interioridade (essência) quanta ela é capaz de manifestar na exterioridade (ser). O surgir (hervorgehen) 
da substância é quieto (ruhig) enquanto não produz uma alteração da substância, mas é um surgir “de 
si mesma”, a saber, a substância é automovimento” (ORSINI, 2018, p. 93). 
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Assim, essa primeira configuração da substância oferece uma noção inadequada 

dessa determinação lógica. Mais precisamente, essa concepção de substância 

apresenta as condições necessárias, mas não suficientes, para tornar explícita a 

verdadeira natureza da substância. Sua efetividade, a saber, a maneira como ela se 

realiza como substância, é apenas imediata, não é capaz de desdobrar o processo de 

mediação pelo qual ela conseguiria articular a sua própria determinação no seu pôr-se 

nos seus acidentes. 

Nesse sentido, a verdade da substância se realiza apenas na medida em que sua 

estrutura envolve tanto a identidade quanto a diferença entre si mesma e a 

acidentalidade. Com efeito: 

a) somente através da identidade entre a substância e a acidentalidade, os 

acidentes são efetivamente a própria determinação da substância; 

b) somente através da diferença entre a substância e a acidentalidade, a própria 

substância, ao pôr seus acidentes, ganha uma determinação concreta e não fica presa 

numa identidade simples e abstrata consigo mesma. 

Para redeterminar o conteúdo da categoria de substância, Hegel apresenta 

inicialmente a forma imediata da relação entre a substância e seus acidentes, ou seja, 

a concepção de substância como potência absoluta: a substância é o processo de 

geração e destruição dos acidentes. Por meio desse surgir e desaparecer dos acidentes, 

a substância se determina como a alternância desses acidentes. Essa alternância dos 

acidentes mostra que 

a) por um lado, os acidentes são a própria manifestação da substância e 

b) por outro lado, a substância nada mais é do que o surgir e desaparecer dos 

acidentes. 

Portanto, a substância só subsiste no movimento do surgir e desaparecer dos 

acidentes e, dessa forma, depende da acidentalidade para se realizar nesse vir e cessar 

de ser. Inversamente, os acidentes subsistem juntos como acidentes apenas em uma 

totalidade integrada, ou seja, numa totalidade na qual eles ganham o estatuto de 

acidentes e cuja atuação gera o aparecer e desaparecer deles. 

Com isso, a relação da substância com os acidentes é a manifestação da potência 

criadora e destruidora da substância no vir a ser e desaparecer dos acidentes. A 

substância é assim a potência absoluta em relação aos acidentes, potência que é 

criadora quando traduz a possibilidade dos acidentes em realidade, e é destruidora 
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quando traduz a realidade deles em possibilidade. É a substância que determina essa 

criação e destruição, nas quais consiste a relação imanente entre os acidentes. Essa 

relação, portanto, não é determinada pelos próprios acidentes, mas pela potência 

absoluta da substância. 8  Nesse sentido, a noção de uma substância separada dos 

acidentes é substituída por uma noção de substância que tem sua própria expressão e 

sua realização adequada apenas na dinâmica do surgir e desaparecer dos acidentes. 

Essa caracterização da substância torna explícito o primeiro lado da relação 

entre substância e acidentalidade, que é a identidade entre as duas. No entanto, isso 

não é suficiente para que seja articulado adequadamente também o segundo lado dessa 

relação, que é a diferença entre substância e acidentes. Com efeito, na medida em que 

se põe no seu outro – a acidentalidade – a substância estabelece uma diferença efetiva 

entre si mesma e os acidentes nos quais ela se manifesta. No entanto, na medida em 

que ela se torna o simples surgir e desaparecer dos acidentes, essa diferença 

desaparece imediatamente, uma vez que a substância não é um substrato separado dos 

acidentes, pois é o ser da própria acidentalidade. 

Nesse sentido, como potência absoluta, criadora e destruidora dos acidentes, a 

substância é apenas uma potência formal, e não uma potência real sobre seus 

acidentes. A sua potência é assim reconduzível ao processo de alteração dos próprios 

acidentes. É nesse sentido que na substância como potência absoluta não há uma 

diferença real entre ela e os acidentes, justamente por causa dessa “identidade 

imediata e da presença da substância dentro dos acidentes” (HEGEL 1968/11, p. 395; 

HEGEL, 2017, p. 224). 

Para que a diferença entre substância e acidentes possa se articular, a 

substancialidade da acidentalidade não pode ser posta dessa forma imediata, onde 

cada diferença entre as duas determinações opostas, e com ela também cada tipo de 

relação propriamente dita entre elas, desaparece de forma igualmente imediata: 

 

 

                                                     
8 Neste ponto surge uma outra diferença entre essa noção conceito de substância e a analisada por Hegel 
no primeiro capítulo da seção Wirklichkeit (o absoluto). Nesse novo conceito de substância, os acidentes 
não se dissolvem na substância como em um abismo sem forma, do qual eles não têm mais a 
possibilidade de emergir. A substância se desdobra concretamente nos acidentes porque está 
imediatamente presente e ativa neles como substância criadora e destruidora. Esse aspecto ativo da 
substância – que de fato se determina como potência absoluta – não está presente no primeiro capítulo 
da Wirklichkeit, no qual a substância se determina em seus modos, que ainda permanece apenas em 
uma relação externa com ela. 
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A substancialidade é, portanto, apenas a relação como imediatamente 
evanescente, relaciona-se consigo não como um negativo, como unidade imediata 
da potência consigo mesma, está dentro da forma apenas da sua identidade, não 
de sua essência negativa; apenas um momento, precisamente o negativo ou a 
diferença, é o que pura e simplesmente desaparece, mas não o outro, o idêntico 
(HEGEL, 1968/11, p. 396; HEGEL, 2017, p. 224). 

 

Assim, estamos presos numa noção de substância como a auto-posição na 

acidentalidade. O que está faltando é o caráter negativo dessa auto-posição, na qual a 

substância não é simples e imediatamente idêntica à acidentalidade, mas é uma e a 

mesma coisa com os acidentes somente na medida em que nega a si mesma. Somente 

através dessa auto-negação, a substância se diferencia de si mesma e se manifesta no 

outro de si mesma. Isto é, somente através dessa relação negativa, a substancialidade 

se torna a potência real sobre os acidentes e os acidentes podem ser reconhecidos em 

seu caráter substancial.9 Hegel escreve o seguinte: 

 

A relação de substancialidade é, portanto, inicialmente, a substância apenas pelo 
fato de que se revela como potência formal, cujas diferenças não são substanciais; 
ela é, de fato, apenas como interior aos acidentes, e estes são apenas na substância. 
Ou essa relação é apenas a totalidade que aparece como devir; mas ela é 
igualmente reflexão; a acidentalidade, que em si é substância, justamente por isso 
está também posta como tal; assim, ela está determinada como negatividade que 
se relaciona consigo, frente a si, – determinada como identidade simples que se 
relaciona consigo, e é substância poderosa que é para si. Assim, a relação de 
substancialidade passa para a relação de causalidade. (HEGEL, 1968/11, p. 396; 
HEGEL, 2017, p. 492). 

 

No último parágrafo da seção sobre a relação de substancialidade – que acabei 

de citar – Hegel aponta o limite e a contradição dessa relação e apresenta a 

suprassunção dessa contradição. 

A substância como potência absoluta é auto-contraditória porque,  

a) é sua própria auto-posição no seu outro – a acidentalidade – e, ao pôr-se no 

outro, a substância põe também a diferença entre ela mesma e esse outro; 

b) ao mesmo tempo, a substância é a potência formal que se expressa na 

alteração dos acidentes e, portanto, é imediatamente em unidade com eles: a diferença 

entre substância e acidentalidade não tem nenhum tipo de subsistência. É uma 

diferença que, na medida em que é posta, desaparece imediatamente. 

                                                     
9 “Dazu ist erforderlich, daß die ansichseiende Substantialität der Akzidentalität als solche gesetzt und 
umgekehrt der Substanz explizit das Moment der sich auf sich beziehenden Negativität zugesprochen 
wird” (IBER, 2003, p. 53). 
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O movimento dialético para abrir um espaço para que a diferença entre 

substancialidade e acidentalidade surja é pensar na relação entre substância e 

acidentalidade não apenas como auto-posição imediata de uma para a outra, mas 

também como reflexão de uma na outra. Na doutrina da essência, a reflexão é 

equivalente à negatividade que se refere a si mesma, que é exatamente a condição 

necessária para que a substância se constitua como diferente da acidentalidade. 

A relação entre substância e acidentalidade consiste na relação negativa 

segundo a qual a substância se nega para pôr-se nos seus acidentes. A acidentalidade, 

portanto, não é imediatamente idêntica à substância, porque a própria substância tem 

que passar por um processo de autonegação e autodiferenciação para se determinar 

nos seus acidentes. Através desse processo de autonegação, a manifestação da 

substância nos seus acidentes é a posição de algo diferente da substância imediata, e 

esse algo – os acidentes – também são dotados de uma substancialidade, isto é, eles 

também têm uma potência substancial. Isso permite que tanto a substancialidade 

quanto a acidentalidade ganhem uma substancialidade propriamente dita, através da 

qual cada uma consegue agir sobre a outra como uma potência determinada não 

meramente formal, mas real. O que resulta dessa dialética são, assim, duas substâncias 

reais, ou seja, duas substâncias que agem causalmente uma em relação à outra. 

A substância e os acidentes postos por ela, portanto, estão relacionados 

respectivamente como causa e efeito e, no final deste capítulo da lógica, a dialética da 

causalidade entre as duas substâncias se tornará na dialética da substância como causa 

sui. Então, a dialética da substancialidade leva a substância inicial, fixa e independente 

diante de seus acidentes, a se articular como uma substancialidade que é causa e efeito 

de si mesma, ou seja, uma substancialidade articulada por meio da dinâmica de 

autodeterminação, ou, em outras palavras, em uma substância que não é apenas 

substância, mas também sujeito.10 

 

1. Ideias para uma atualização da reconstrução crítica de Hegel da noção 
de substância 
 

O caráter autodeterminante imanente na noção de  substancialidade  na  lógica  

                                                     
10 “What is self-determined cannot just be static. It cannot just be immediate. It cannot help but involve 
a process. […] Now, in the Logic of the Concept, we are going to have development. Self-determination 
will develop itself. This development will involve a differentiation, but it will be one in which there will 
be reason to speak about a self or subjectivity” (WINFIELD, 2012, p. 204). 
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hegeliana corresponde ao caráter processual imanente na própria substância. Por 

causa dessa processualidade, longe de ser redutível a uma essência fixa, independente 

e eterna, a substância de Hegel acaba sendo constitutivamente dinâmica. De fato, esse 

processo de determinação imanente à substância, que a torna uma substância 

processual capaz de se autodeterminar, é o ponto de partida da geração da dialética do 

conceito, que Hegel chama de ‘desenvolvimento [Entwicklung]’. Por esse motivo, acho 

que a reconstrução crítica de Hegel da noção de substância pode ser relevante no 

debate contemporâneo acerca das metafísicas do processo. 

Nicholas Rescher, por exemplo, em seu livro Process Metaphysics, explica em 

que sentido Hegel pode ser considerado um dos mais importantes metafísicos dos 

processos da história da filosofia ocidental: 

 

Hegel é ilustre entre os pensadores dos processos, porque o desenvolvimento 
histórico, seja da natureza ou do pensamento, está no centro da sua filosofia. Para 
Hegel, o que quer que exista no mundo da realidade ou das ideias nunca é um 
objeto estável, mas um item processual que está em trânsito e não pode ser 
entendido adequadamente por suas propriedades estáveis ou como uma sucessão 
de estados estáveis, uma questão de agora isso, agora aquilo. É um processo, um 
item constantemente remodelado em um processo de desenvolvimento contínuo 
através da operação de uma dialética que mescla continuamente opostos 
conflitantes em uma fusão unitária, mas inerentemente instável. A mudança 
histórica é onipresente. Para Hegel, o real em todas as suas dimensões pode ser 
entendido e explicado apenas em termos processuais.11 

 

Da mesma forma, Johanna Seibt, em seu artigo intitulado Process Ontology 

(2005) analisa alguns aspectos da ontologia de Hegel, a fim de destacar algumas 

características de uma abordagem ontológica baseada na noção de processo: 

 

Segundo Hegel, a realidade é a auto-realização de um sistema de estruturas em 
transição. Hegel chama essas estruturas em transição de “Begriffe”, mas não são 
conceitos ou representações. Os Begriffe não são entidades mentais nem físicas 
per se, mas ocorrem como entidades de todos os tipos: mental, físico, social, 
simbólico, cultural.12 

                                                     
11 Tradução minha: “Hegel is prominent among process thinkers because historical development be it 
of nature or of thought lies at the very center of his philosophizing. For Hegel, whatever exists in the 
world of reality or of ideas is never a stable object but a processual item that is in transit and cannot be 
properly understood through its stable properties or as a successism of stable states, a matter of now 
this, now that. It is a process, an item constantly reshaped in an ongoing development proceeding 
through the operation of a dialectic that continually blends conflicting opposites into a unitary but 
inherently unstable fusion. Historical change is omnipresent. For Hegel, the real in all its dimensions 
can be understood and accounted for only in processual terms” (RESCHER, 1996, p. 13). 
12 Tradução minha: “According to Hegel reality is the self-realization of a system of transition structures. 
Hegel calls these transition structures “Begriffe” but they are not concepts or representations. Begriffe 
are neither mental nor physical entities per se but occur as entities of all sorts: mental, physical, social, 
symbolic, cultural” (SEIBT, 2005, p. 10). 
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Rescher e Seibt baseiam esse tipo de interpretação de Hegel como filósofo dos 

processos na noção de dialética e de Begriff, como correspondendo a algum tipo de 

estrutura dinâmica. Aqui vou considerar apenas a leitura de Seibt. Ela interpreta a 

dialética de Hegel como uma espécie de programa: 

 

O Begriff é um tipo de dinâmica comparável a uma parte de um programa de 
computador, como uma iteração, recursão, um ciclo de feedback ou uma página 
web interativa. Mas não há nada que contraste com um Begriff hegeliano na 
maneira como um computador contrasta com um programa. Os Begriffe são 
‘programas’ implementados por, ou executados em outros programas – ‘matéria’ 
é um Begriff ou um tipo de dinâmica tanto quanto ‘forma’, ‘estrutura’ ou ‘função’. 
A realidade consiste em programas (dinâmica de um determinado tipo) 
implementando outros programas (dinâmica de um determinado outro tipo). 
Como Hegel coloca, “por trás da cortina [dos Begriffe] não há nada”.13 

 

Seibt inicia suas análises da contribuição filosófica de Hegel para a metafísica 

dos processos, dando uma explicação geral de como as transições dialéticas 

funcionam, ou seja – usando os termos de Seibt – de como cada programa lógico ativa 

outros programas através de algum tipo de dinâmica negativa. Para tornar essa 

dinâmica explícita e desdobrar a natureza processual da realidade, “precisamos seguir 

o ‘movimento de reflexão’ em nossa própria mente, nada mais”, e precisamos fazer isso 

porque – e é isso que Seibt assume como a tese hegeliana – “as relações 

epistemológicas e semânticas entre nossos conceitos duplicam as relações ontológicas 

entre as estruturas dinâmicas que Hegel chama de Begriffe”.14 

Para tornar as coisas mais claras, Seibt fornece um exemplo, referindo-se à 

dialética de algo e o seu outro: 

 

Pense, por exemplo, no conceito de algo. Você não pode pensar claramente neste 
conceito sem ser levado pela reflexão ao conceito de outro. Agora, devido ao 
contraste descoberto, o primeiro conceito aparece ‘sob uma nova luz’ – ser oposto 
a outro tornou-se parte do conteúdo semântico de algo. Mas é claro que o que 
outro significa também mudou devido à oposição com algo que lhe é oposto; essa 
mudança no significado de outro, por sua vez, influenciará o significado de algo e 
assim por diante. A única maneira pela qual podemos pensar as estruturas às quais 

                                                     
13 Tradução minha: “Begriff is a type of dynamics comparable to a part of a computer program, like an 
iteration, recursion, feedback cycle, or interactive web-page. But there is nothing that contrasts with a 
Hegelian Begriff in the way in which a computer contrasts with a computer program. Begriffe are 
‘programs’ that are implemented by, or run on, other programs – ‘matter’ is a Begriff or type of dynamics 
as much as ‘form,’ ‘structure,’ or ‘function.’ Reality consists of programs (dynamics of a certain type) 
implementing other programs” (dynamics of a certain other type). As Hegel puts it, “behind the curtain 
[of Begriffe] is – nothing” (SEIBT, 2005, p. 12). 
14 Tradução minha: “We need to follow the ‘movement of reflection’ in our own mind, nothing more […] 
the epistemological and semantic relationships among our concepts duplicate the ontological 
relationships among the dynamic structures Hegel calls Begriffe” (SEIBT, 2005, p. 13). 
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os conceitos de algo e de outro se referem é, portanto, pensando-os como 
transições, como dinâmicas.15 

 

Aqui não estou interessada em avaliar se a interpretação de Seibt é correta. O 

que quero fazer é entender se a leitura da dialética hegeliana que ela oferece representa 

uma proposta filosófica relevante no contexto do debate das metafísicas dos processos. 

Na verdade, acho essa interpretação bem interessante, mas não desprovida de limites 

significativos que dependem, em grande parte (mas não só), da noção de negação à 

qual ela se refere.  

De fato, o caráter processual das determinações lógicas de Hegel se baseia na 

noção de negação que usa e, de fato, Seibt aponta corretamente o seguinte: 

 

Os Begriffe são transições. O caso hegeliano paradigmático de tal transição é uma 
negação, que destaca que a noção de processo em questão aqui se concentra 
amplamente na diferença, na mudança. A dinâmica de um Begriff não é um fluxo, 
mas uma ‘passagem controlada’, como em um programa. Os Begriffe são 
transições, mas também são relacionados entre si por transições.16 

 

A noção de negação a qual Seibt entende se referir se baseia em algum tipo de 

diferença, que implica algum tipo de mudança. No entanto, se analisarmos o exemplo 

que Seibt apresenta, podemos encontrar uma diferença, mas não podemos encontrar 

nenhuma mudança. Com efeito, trata-se de uma diferença exclusiva entre duas 

categorias opostas, que é reconduzível ao que Brandom chamaria de 

‘incompatibilidade material’. Nesta relação excludente, cada categoria é o que é porque 

não é a categoria oposta. Todavia, essa relação de exclusão material não implica 

nenhum processo. A relação de exclusão entre dois conteúdos conceituais 

incompatíveis pode levar a uma nova maneira de entender cada conteúdo, mas não 

implica nenhuma alteração imanente a eles. Longe de tornar explícito o caráter 

processual das categorias lógicas, esse tipo de relação de exclusão as substancializa: 

                                                     
15 Tradução minha: “Think for instance of the concept something. You cannot think this concept clearly 
without being led by reflection to the concept another. Now, due to the discovered contrast, the first 
concept appears ‘in a new light’ – to be opposed to another has become part of the semantic content of 
something. But of course what another stands for has also changed due to the opposition with a 
something which is the opposite to it; this change in the meaning of another will in turn influence the 
meaning of something and so forth. The only way in which we can think the structures to which the 
concepts of something and another refer to, is thus by thinking them as transitions, as dynamics” 
(SEIBT, 2005, pp. 13-4). 
16 Tradução minha: “Begriffe are transitions. Hegel’s paradigm case of such a transition is a negation, 
which highlights that the notion of process at issue here is largely focused on difference, on change. The 
dynamics of a Begriff is not flux but ‘controlled passage’, as in a program. Begriffe are transitions but 
they are also related amongst each other by transitions” (SEIBT, 2005, p. 13). 
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cada categoria é o que é na medida em que não é a categoria oposta, e então é forçada 

a permanecer nessa relação fixa de incompatibilidade em relação ao seu oposto.  

A alteração inerente a cada estrutura lógica, portanto, não pode ser desdobrada 

com base na incompatibilidade entre uma categoria e a oposta. Se olharmos para o 

texto de Hegel, podemos ver que esse tipo de alteração pode ser explicitado apenas 

com base na incompatibilidade inerente a cada simples determinação: é essa 

incompatibilidade interna, e não externa, que força cada estrutura lógica a tornar-se 

algo diferente de si mesma e a entrar assim num processo de transição. 

Na verdade, a própria Seibt poderia encontrar a solução aos limites da sua 

interpretação numa outra passagem do seu texto. No contexto de considerações mais 

gerais acerca da ontologia dos processos, ela observa que os esquemas existentes nas 

ontologias dos processos incorporam uma ou mais das três ideias seguintes: 

 

(a) a ideia de que “atividades” ou constantes dinâmicas podem desempenhar o 
papel teórico tradicionalmente desempenhado por substâncias; (b) a ideia de que 
a dinamicidade pode ser tornada inteligível através da comparação com a atividade 
mental humana; e (c) a ideia de que uma teoria não precisa evitar a auto-
referência.17 

 

Na sua leitura de Hegel, Seibt se concentra na primeira e na segunda ideia, mas 

não olha para a terceira, que coincide com o ponto crucial para esclarecer os processos 

dinâmicos gerados pela noção de negação na lógica hegeliana. 

De fato, a autodiferenciação imanente às várias estruturas apresentadas na 

lógica pode ser gerada apenas por relações de negatividade imanente em cada uma 

dessas estruturas. Na base dessa negatividade interna, cada determinação não pode 

subsistir na identidade abstrata consigo, porque deve negar essa identidade e explicitar 

aquele caráter processual através do qual realiza o que realmente é. Isso é 

perfeitamente evidente no caso da determinação do algo, porque somente quando o 

algo se manifesta ele mesmo como um outro, e mais precisamente como o outro como 

tal, ele se realiza como um outro que é outro de si mesmo, e assim se mostra como o 

processo de alteração que já habitava implicitamente o primeiro algo e que agora é 

explicitado de forma adequada. 

                                                     
17 Tradução minha: “(a) the idea that ‘activities’ or dynamic constancies may play the theoretical role 
traditionally played by substances; (b) the idea that dynamicity can be made intelligible by a comparison 
with human mental activity; and (c) the idea that a theory does not need to stay away from self-
reference” (SEIBT, 2005, p. 10). 
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O caráter autorreferencial da negatividade na lógica hegeliana, enquanto fonte 

da natureza processual das suas determinações, é ainda mais transparente na análise 

crítica da relação de substancialidade. Como no caso do algo e seu outro, a relação 

externa de simples exclusão entre substância e acidentes, longe de permitir a 

articulação concreta e dinâmica da substância, é o que impede o desdobramento da 

verdade dessa determinação, e assim deixa tanto a substância quanto os acidentes 

completamente indeterminados. A verdadeira natureza da substância é revelada pela 

negatividade imanente à própria substância, segundo a qual a substância 

necessariamente se nega e se põe no seu outro, ou seja, se põe nos seus acidentes, a 

fim de realizar o que ela propriamente é nesse processo de posição no seu outro. 

É exatamente o foco nessa dialética da substancialidade e no tipo de 

negatividade na base da qual ela se determina que permite pensar de uma forma 

diferente a própria noção de substância, destacando o seu caráter eminentemente 

processual, oferecendo assim uma nova ferramenta conceitual para trabalhar no 

debate contemporâneo acerca da metafísica dos processos. 

Mas há também uma segunda e talvez mais importante razão que sustenta a 

relevância para a metafísica dos processos da análise hegeliana da relação de 

substancialidade. Precisamente na reconstrução crítica de Hegel da noção de 

substância, de fato, podemos encontrar uma estratégia interessante para abordar um 

dos problemas fundamentais de uma abordagem processual à metafísica, isto é, a 

superação do mito da substância através de uma crítica feita por uma paradigma de 

pensamento que tem como base a noção de processo. A estratégia de Hegel é diferente 

da adotada pela maioria dos metafísicos dos processos, que geralmente consiste em 

mostrar que o paradigma filosófico da substância dá conta da realidade de maneira 

parcial e que um paradigma baseado na noção de processo fornece explicações mais 

abrangentes e capazes de conceber a complexidade dos fenômenos reais. A crítica dos 

metafísicos dos processos, no entanto, é estruturada a partir de um ponto de vista 

externo ao paradigma da substância. Por um lado, essa crítica analisa os limites desse 

paradigma e, por outro, propõe um paradigma alternativo.  

A estratégia de Hegel é muito mais poderosa. Com efeito, como vimos, Hegel 

desenvolve uma crítica imanente ao conceito de substância, mostrando como e por que 

a própria estrutura da substância e, em seguida, o paradigma de pensamento baseado 

nela, implica o desenvolvimento necessário da substância na dialética da 
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subjetividade, que corresponde a uma estrutura intrinsecamente dinâmica e 

processual.18 

Portanto, na avaliação das possíveis contribuições do pensamento hegeliano 

acerca das metafísicas dos processos, o foco não deve ser tanto a noção geral de 

dialética, como acontece na leitura de Seibt, e principalmente também na de Rescher. 

Isto certamente nos permite ver em Hegel um antecedente das ideias que encontramos 

no debate atual sobre filosofia dos processos. Mas Hegel pode ser muito mais do que 

isso, isto é, pode contribuir ativamente para esse debate se focarmos nossa atenção em 

sua reconstrução crítica do conceito de substância e na gênese de sua noção de 

subjetividade. Essa reconstrução e essa gênese mostram como e por que a substância, 

na sua estrutura concreta e graças à sua dialética interna, acaba se revelando como 

subjetividade. E subjetividade, na lógica de Hegel, coincide com aquelas noções de 

autodeterminação, auto-organização e auto-desenvolvimento que poderiam 

desempenhar um papel crucial nas propostas teóricas da metafísica dos processos. 

Portanto, a própria noção de subjetividade que encontramos no início da lógica 

subjetiva, poderia ser utilizada como referência para começar a resolver muitos dos 

problemas em aberto no debate atual da metafísica dos processos.19 

Por exemplo, como tentei mostrar, a lógica hegeliana poderia representar um 

bom apoio no trabalho terapêutico da metafísica dos processos, bem como no 

programa construtivo dessa maneira dinâmica de conceber a realidade. Por um lado, 

Hegel pode mostrar um caminho de auto-análise para os metafísicos da substância, a 

fim de investigar suas próprias pressuposições filosóficas e entender como essas 

pressuposições necessariamente implicam a passagem para um paradigma filosófico 

diferente.  Por  outro  lado,  a lógica   de  Hegel  também  pode  representar  uma  base  

                                                     
18 “La genesi del concetto dalla sostanza assume così non tanto il significato di un passaggio, di un 
übergehen, bensì di un erompere [hervorbrechen] del concetto stesso dalla dimensione del sostanziale, 
di un farsi esplicito di ciò che in essa è contenuto soltanto a livello implicito” (MICHELINI, 2004, p. 
154). 
19 É importante lembrar como a noção lógica de subjetividade não tem, para Hegel, nenhum caráter que 
comumente poderíamos definir como subjetivo. Pelo contrário, a dialética da subjetividade e, com ela, 
a própria noção de conceito que encontramos na terceira parte da lógica hegeliana, denotam, 
exatamente como no caso de todas as categorias da Ciência da Lógica, determinações do pensamento 
objetivo. Mais especificamente, a característica da lógica subjetiva, da própria noção de conceito e da 
dialética na base da qual essa noção desdobra a sua estrutura é o que Hegel chama de ‘desenvolvimento’ 
[Entwicklung], e que podemos explicitar através da expressão ‘auto-determinação’. Exatamente 
olhando para esse traço comum das categorias da doutrina do conceito, ou seja o fato de serem 
estruturas que se realizam através de alguma forma de auto-determinação, se torna evidente a sua 
relevância como ferramentas conceituais no paradigma filosóficos que assume como base a noção de 
processo. 
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interessante para o desenvolvimento do aparato teórico da metafísica dos processos. 

Especialmente se olharmos para as noções de subjetividade e de conceito e para 

toda a teoria das categorias apresentada na terceira parte do sistema lógico de Hegel, 

podemos pelo menos começar a encontrar algumas das soluções dos problemas que 

ainda estão em aberto no debate sobre a metafísica dos processos:  

1) na busca de uma definição geral da noção de processo seria interessante 

analisar a dialética de subjetividade e a noção de Begriff apresentada no início da 

doutrina do conceito. 

Essa poderia ser a base para lidar também com outros problemas da metafísica 

de processos, a saber 

2) a definição das características principais dos processos;  

3) a construção de uma taxonomia classificativa de processos de diferentes 

tipos.  

 O trabalho a ser realizado é enorme e, é claro, não tenho a pretensão de ter 

resolvido nenhum deles neste breve texto. Mas espero pelo menos ter demonstrado 

como Hegel poderia traçar um caminho interessante para abordar o programa de 

pesquisa da metafísica dos processos, para enfrentar seus problemas e desenvolver as 

suas potencialidades filosóficas. 
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16. O Singular como Imediato na Lógica de Hegel  
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Resumo 

Este artigo procura responder à questão se Hegel reconduz, na sua Ciência da Lógica, 

os objetos do pensar inteiramente à sua mediação por uma negação, ou se, pelo 

contrário, esses objetos integram um conteúdo positivo irredutível e imediato. Para 

tal, começa-se (1) por referir esquematicamente a interpretação e crítica à posição 

hegeliana por G. Deleuze e por R. Brandom, que reconhecem ambas um conteúdo 

anterior à mediação lógica pela negação; em seguida, (2) é aprofundada a alternativa 

proposta por estes críticos ou continuadores da concepção hegeliana; terceiro (3), 

essas alternativas são confrontadas com o tratamento dos mesmos temas na Ciência 

da Lógica; em quarto lugar (4), são expostos alguns dos argumentos de Hegel para a 

defesa de que a relação é sempre compreensível em termos de negação; para concluir 

(5) com uma breve análise da teoria hegeliana do singular, que contribuirá para 

esclarecer a posição hegeliana sobre o estatuto do imediato. 

Palavras-Chave: Hegel, Ciência da Lógica, Imediato, Negação, Singular, G. Deleuze, 

R. Brandom 

 

Abstract 

This article is concerned with the role of the immediate in Hegel’s Logic. More 

specifically, I will address the question of whether Hegel’s Science of Logic conceives 

its objects, viz. the categories, exclusively through their mediation by a negation, or 

whether, on the contrary, an irreducible and immediate positive content should be 

attributed to them. My argument will proceed in five steps: (1) I refer briefly to the 

interpretations and criticisms of the Hegelian position made by G. Deleuze and R. 
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Brandom, who both accept that those logical objects must have a content prior to their 

mediation through negation and mutual opposition; (2) I develop their alternatives to 

the account they assign to Hegel; (3) I compare these alternatives with Hegel’s account 

of the same concepts in the Science of Logic; (4) I consider some of Hegel’s arguments 

for claiming that any categorial relationship can always be understood in terms of 

determinate negation; and as a conclusion (5) I give a sketch of Hegel’s theory of the 

singular, insofar as it can help clarify the Hegelian position on the status of the 

immediate. 

Keywords: Hegel, Science of Logic, Immediate, Negation, Singular, G. Deleuze, R. 

Brandom 

 

O pensamento e, juntamente com ele, a realidade natural e espiritual só são 

dialeticamente tratáveis na medida em que for possível, em primeiro lugar, subsumir 

os objetos em categorias ou “determinações do pensar” [Denkbestimmungen], em 

segundo lugar, reconduzir estas determinações a relações e, finalmente, que estas 

relações possam ser entendidas a partir de relações de negação. Estas três condições, 

subsumir os objetos efetivos a categorias, reconduzir as categorias a relações, e estas, 

finalmente, a negações, tomadas em conjunto, apontam para a conclusão, que precisa 

certamente de esclarecimentos, limitações e condições importantes, de que todos os 

objetos do pensamento, da natureza ou do espírito, são dialeticamente compreensíveis 

somente com base na sua mediação pela negação. 2  A questão a levantar e tentar 

responder em seguida será, em que medida os objetos do pensar podem ser 

apreendidos unicamente com base na sua mediação por uma negação, ou se integram 

um conteúdo positivo irredutível e imediato. Isto implicará questionar acerca da 

constituição do imediato na Lógica de Hegel, e, mais especificamente, se o imediato é 

constituído unicamente pelas suas relações (e negações) ou se deve receber um 

                                                     
2 A literatura sobre o tema é muito extensa. Veja-se, porém, BOWMAN, 2013, esp. pp. 239ss.; e, como 
obra de referência, WOLFF, 1981. Tratei o tema in FERRER, 2006, pp. 78-97. PIPPIN, 2019, destaca 
diferentes sentidos, ou “contextos” de negação, nomeadamente, (1) “thinking itself […] as a «negating» 
activity”; (2) “the link of the «power of the negative» and «freedom»; (3) “why and how the determinate 
content of any concept is primarily intelligible contrastively, in its negative relation with […] what it is 
not”; (4) “speculative truth”; and (5) “the knotty problem of contradiction” (PIPPIN, 2019, pp. 139-140). 
Centrar-me-ei, neste artigo, no terceiro sentido, traduzível também como o da incompatibilidade 
material e realismo modal forte, tematizado por Brandom, sem tomar, no entanto, posição acerca do 
estatuto da relação de negação das “Denkbestimmungen” correspondentes, ou seja, se se trata de 
“commitments” relativos a “claims”, ou de objetos lógicos de outro tipo. Cf. PIPPIN, 2019, pp. 93, 97, 
114, 129, 133.  
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estatuto prévio ou independente dessas relações (e negações). Procurarei aprofundar 

esta questão na Ciência da Lógica em cinco pontos. Irei começar (1) por referir 

esquematicamente a interpretação e crítica à posição hegeliana por G. Deleuze e por 

R. Brandom; em seguida, (2) apresentarei a alternativa proposta por estes críticos ou 

continuadores da concepção hegeliana; terceiro (3), irei confrontar essas alternativas 

com o seu tratamento na Ciência da Lógica; em quarto lugar (4), recordarei alguns 

dos argumentos de Hegel para a defesa de que a relação é sempre compreensível em 

termos de negação; para concluir (5) com uma breve análise da teoria hegeliana sobre 

o singular, que contribuirá para esclarecer a posição hegeliana sobre a questão acerca 

da relação do imediato com a negação.   

 

1. Duas críticas à lógica de Hegel 

 

A tese referida, atribuível à Lógica hegeliana, de que todos os objetos são 

concebíveis com base nas suas relações, e estas com base na negação, tem, direta e 

indiretamente, sido alvo de críticas e prolongamentos interpretativos importantes, das 

quais destacarei aqui, a título de exemplo, e apesar dos seus pressupostos filosóficos e 

metodológicos muito diferentes, as de Gilles Deleuze na obra Diferença e Repetição, e 

de Robert Brandom, que embora centrados na Fenomenologia do Espírito, permitem 

retirar conclusões também para a Ciência da Lógica.  

Deleuze defende que “a negação é a imagem invertida da diferença, ou seja, a 

imagem da intensidade vista a partir de baixo”. 3  A dialética hegeliana teria 

“desnaturado” a dialética porque faz substituir o “trabalho do negativo” ao “jogo da 

diferença” (DELEUZE, 1968, p. 344). Ora, segundo Deleuze, “a Ideia ignora a negação” 

(DELEUZE, 1968, p. 267), e as ideias, definidas como problemas, “são multiplicidades 

positivas, positividades plenas e diferenciadas” (DELEUZE, 1968, p. 343). 

Contrariamente a Hegel, segundo Deleuze, nada há de negação na Ideia, mas 

unicamente afirmação positiva da diferença e da singularidade. Assim, “a contradição 

hegeliana dá-se ares de conduzir a diferença até ao fim; mas esse caminho é o caminho 

sem saída que conduz à identidade. […] É unicamente em relação ao idêntico que a 

contradição é a maior diferença” (DELEUZE, 1968, p. 338). A crítica centra-se na 

                                                     
3 DELEUZE, 1968, p. 303. Sobre a relação entre Deleuze e Hegel, cf. WIDDER, 2013. Tb. SOMMERS-
HALL, 2012. Sobre algumas implicações kantianas acerca da mediação categorial da “diferença”, 
FERRER, 2017.  
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anterioridade do positivo e do afirmativo em relação à negação e ao negativo, e que a 

diferença não pode, portanto, ser reconduzida à negação. Isto seria reduzir a diferença 

à identidade, faria perder a “intensidade” do positivo transformando-o numa “sombra” 

negativa do outro.  

No entanto, ao contrário do que se poderia supor, diz-nos Deleuze que a 

diferença pura não é um domínio indeterminado, uma simples e absoluta diferença 

como diversidade sem determinações pensadas, espaço vazio prévio e exterior a 

qualquer determinação, mas, pelo contrário um “rico domínio de signos” (DELEUZE, 

1968, p. 100). Conclui daí Deleuze que a diferença que não “recai na exterioridade, sob 

a forma do Mesmo no conceito, […] possui nela mesma todos os recursos do signo, do 

símbolo e da alteridade que ultrapassam o conceito enquanto tal” (DELEUZE, 1968, p. 

37). Retornarei a este ponto mais abaixo para retirar algumas conclusões. 

Robert Brandom, por sua vez, caracterizando o sistema lógico categorial próprio 

de Hegel como um holismo, expõe uma importante diferença entre “holismo fraco” e 

“holismo forte”. O holismo forte é definido como a posição pela qual “a articulação por 

relações de incompatibilidade material é suficiente – é tudo o que está disponível para 

definir – o conteúdo determinado (por exemplo, de estados de coisas, propriedades, 

[…] ou proposições e predicados […]”) (BRANDOM, 2002, p. 183) – sendo a 

“incompatibilidade material” definida como uma forma decisiva da negação que 

permite definir conceitos como opostos quanto ao seu contéudo.4 O “holismo fraco”, 

por outro lado, é a posição segundo a qual a incompatibilidade material é somente 

condição necessária, mas não suficiente, para definir o conteúdo determinado de um 

conceito. Traduzido em vocabulário mais diretamente hegeliano, também aqui a 

questão é se a negação é suficiente para definir o conteúdo dos objetos do pensar, ou 

se é necessário algum outro elemento. Segundo Brandom, o holismo forte implica que  

 

as relações são individuadas pelos seus relatos e os relatos pela relação em que se 
encontram. Mas relações entre quê, exatamente? É a própria inteligibilidade das 
relações que está ameaçada. […] Existe um evidente perigo de circularidade 
envolvido na tentativa de individuar alguns itens em termos de outros quando a 
situação é simétrica, 
 
  

com a conclusão de que “o  holismo  semântico  individuante forte não  é uma  posição  

                                                     
4 Para um desenvolvimento do tema da incompatibilidade material, cf. BRANDOM, 2014. Para o ponto 
preciso em análise, não será necessário pormenorizar as outras distinções estabelecidas por Brandom. 
Cf. tb. PIPPIN, 2019, pp. 137, 161-162, 169. 
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coerente” (BRANDOM, 2002, pp. 187-188). Ou seja, para diferenciar termos particulares, 

ou singulares de relações é preciso pressupor algum conteúdo prévio à relação. No 

entanto, também ao contrário do que se poderia supor, este conteúdo anterior às 

relações não é, de modo nenhum, um imediato simples e indeterminado.  

 

2. O imediato como signo 

 

Mas perguntar-se-á então qual o estatuto dos termos anterior à sua relação? 

Segundo Brandom, “primeiro, apreende-se a propriedade como imediatamente 

dotada de conteúdo. É somente a coisa que está, brutalmente, aí” (BRANDOM, 2002, p. 

204). Para estabelecer o que é esta coisa bruta, na verdade, o simples imediato,  

 

temos de reconceber as coisas de que estamos a falar […] de tal maneira que as 
imediatidades que se tornam primeiramente disponíveis são construídas como 
signos, expressando uma realidade articulada pelas relações que começamos por 
compreender no segundo estádio,5 

 

ou seja, no estádio holístico das incompatibilidades materiais, que fundam relações 

inferenciais. Assim, a “realidade ([…] imediatamente) acessível é expressa pela 

aparência observacionalmente acessível […], que seve como um signo dela” 

(BRANDOM, 2002, p. 206.)  

Nos dois casos, encontramos um mesmo problema do estatuto, e do conteúdo, 

ou da ausência dele, do imediato anterior ao momento da sua estruturação inteligível. 

O imediato deve ter um conteúdo independente das relações em que se possa 

determinar, sob pena de se cair em circularidade, no caso de Brandom; ou, segundo 

Deleuze, de se perder a singularidade positiva da diferença não conceptual, ou seja, de 

reduzir a diferença ao conceito e, consequentemente, à negação, à comunidade e à 

generalidade niveladora das diferenças numa representação.6  

Em ambos os casos, a solução aponta para o preenchimento do imediato por 

signos, na esperança de que os signos não estejam também eles capturados já num 

sistema holístico de diferenças conceptual ou inferencialmente pré-determinadas por 

incompatibilidades materiais definidas por um sistema de negações. Da perspectiva 

hegeliana porém, se as relações não possuem nenhum significado para além da 

                                                     
5 BRANDOM, 2002, p. 205. 
6 Sobre esta mesma questão, tratada embora relativamente a Kant, v. FERRER, 2017, esp. pp. 353, 354, 
362. 



 
 
 
 
304 | A Autobiografia do Pensamento.  A Ciência da Lógica de Hegel 

estrutura holística forte em que se encontram, a questão não ficou de modo nenhum 

resolvida, mas somente transferida um passo mais além, para o nível do sistema de 

signos. Se, pelo contrário, possuem algum significado além do que lhes é conferido 

pela estrutura holística, a solução consiste, nos dois casos, na pressuposição de 

determinações anteriores à estruturação conceptual que as permitirá articular. Estas 

seriam determinações pré-conceptuais, o virtual deleuziano, anterior a toda a 

articulação reflexiva de sujeito e objeto – mas, da perspetiva hegeliana, o anterior a 

esta articulação é anterior unicamente porque é, na verdade, um pressuposto, também 

preso inevitavelmente à posição (negativa7) da reflexão. 

Se o pressuposto escapa sempre à reintegração na estrutura conceptual, como 

parece ser o caso nos dois exemplos referidos, o imediato é definitivamente um dado, 

dotado de um conteúdo já determinado. Mas se o conteúdo está determinado 

previamente à lógica, mas também à filosofia em geral, estas são simplesmente 

formais, o que corresponde, tudo indica, ao que Hegel designa como “reflexão exterior” 

[äußerliche Reflexion]. Ora, Hegel encontra o principal argumento contra a reflexão 

exterior na sua própria definição. A reflexão exterior consiste na atribuição de uma 

propriedade ao objeto, mas de tal modo que ao mesmo tempo é dito que a atribuição 

não tem valor objetivo, mas unicamente subjetivo (Cf. HEGEL, 1968/11, pp. 254-255). A 

reflexão exterior contém então em si a contradição de atribuir a propriedade e não a 

atribuir ao mesmo tempo, porquanto assume à partida que a atribuição não ocorre 

verdadeiramente – i.e., objetivamente. Afirma-se, por definição, que a atribuição em 

causa não determina a coisa que é suposto determinar. A conclusão é que a reflexão 

exterior se anula e dispensa na sua própria tese.  

Se o pressuposto da reflexão é, assim, tomado como determinado (um signo, 

mesmo que dotado de toda a multiplicidade de sentido ou virtualidade que se queira), 

mas que a sua determinação é irrecuperável para a reflexão, a lógica e, com ela, toda a 

reflexão filosófica, se torna exterior ou formal, tratando de articulações de sentido 

secundárias e independentes das verdadeiras articulações de sentido, que são 

formadas pelos signos anteriores à ligação lógica, segundo uma outra lógica, que é 

                                                     
7 Pippin insiste em dois aspectos fundamentais da reflexão, nomeadamente a pressuposição de um 
conteúdo pela reflexão exterior e na reflexão como relação negativa ao imediato. Cf. PIPPIN, 2019, p. 
209.  
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declarada sistematicamente inacessível ao pensar humano.8 Este último não é senão 

um reflexo ou uma expressão dessa outra lógica. 

 

3. A perspectiva hegeliana 

 

A resposta que Hegel dá ao problema levantado nas passagens citadas de 

Deleuze e de Brandom pode ser sumariada em alguns aspectos principais.  

Em primeiro lugar, a Ciência da Lógica deve, por definição, ser uma metalógica 

última, que não admite mais nenhuma outra explicação ou explicitação a partir de uma 

outra lógica que a tomasse por tema. “Por isso, o que ela é não pode ser dito 

antecipadamente, mas todo o seu tratado produz esse saber dela mesma somente como 

o seu termo e como a sua completação.”9 Não há na Ciência da Lógica ou além dela 

nenhuma metalinguagem, por ela corresponder e desempenhar já essa função de se 

saber a si mesma.  

Em segundo lugar, referirei somente de passagem, por ser bem conhecida, a 

definição da Lógica dialética como não sendo formal. A Lógica dialética não pressupõe 

um objeto exterior nem lida com um objeto estranho, ao qual fosse indiferente, sobre 

o qual ela nada tivesse a dizer, e do qual não tenha nenhuma ideia, mas que devesse 

vir preencher os lugares de argumentos das suas funções lógicas com um conteúdo 

alheio, determinado de outro modo. E, embora possa partir de pré-compreensões com 

múltiplos sentidos ou pouco determinadas, retiradas de contextos linguísticos ou 

culturais, não depende deles.  

A lógica tem um conteúdo, que são as suas próprias determinações e 

articulações significativas. E não admite outro conteúdo porque, em terceiro lugar, 

toda a sua concepção é contrária à reflexão exterior, ao pressuposto de determinações 

dadas, sejam elas conteúdo observacional, signos ou linguagens prévias. A Lógica não 

é apenas um reflexo de outra lógica, ou de outras determinações, não pode por isso ser 

uma reflexão exterior, mas, segundo a argumentação de Hegel na Doutrina da 

Essência, deve ser uma “reflexão determinante” [“bestimmende Reflexion”] do 

                                                     
8  Pippin mostra que seria um contra-senso apelar a “our limited capacities” para explicar a 
inacessibilidade da ordem significativa ao pensar humano, conforme implicado por esta definição do 
que é o conhecimento lógico (PIPPIN, 2019, pp. 77, 78).  
9 HEGEL, 1968/21, p. 27. Uma expressão, retirada de um outro contexto, coloca a questão de modo 
preciso: “Das System ist im Sinne vom Berechnung irreduzibel – es gibt keinen kürzeren Weg, 
Information über das System zu erhalten, als den, es sich selbst entwickeln zu lassen” (IB RAVN, 1997, 
p. 26).   
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pensamento. A reflexão determinante, contrariamente à reflexão exterior, é a 

atribuição que se dá a si mesma como verdadeira e objetiva, coincidindo, por 

conseguinte, com a definição do objeto da lógica como “pensamento objetivo”. Como 

não há na lógica outro objeto senão as próprias determinações lógicas, a reflexão 

determinante não levanta o problema da sua adequação ou do acesso ao seu objeto. O 

objeto é somente isso mesmo que está a ser feito na Lógica e através dela. O que está a 

ser articulado ou explicitado é a própria inteligibilidade dos objetos (PIPPIN, 2019, pp. 

35, 40, 57). 

Um quarto ponto pode ser enunciado a partir do problema da necessidade da 

relação com o momento prévio à articulação conceptual, que esta não pode dispensar 

enquanto o seu outro. Este momento pode ser dito também o “atrito” com o real e a 

exterioridade que garante a reivindicação de verdade ou referência individuadora de 

todo o juízo ou proposição.10 Este problema sempre foi conhecido – o que poderíamos 

recordar em exemplos tão diversos como a matéria prima aristotélica, o particular nu 

de Locke, a coisa em si kantiana ou os objetos do Tractatus de Wittgenstein, todos eles 

candidatos, apropriadamente sem qualidades, ao preenchimento dos lugares vagos 

nos intervalos da estrutura judicativa ou proposicional do pensar. No entanto, poder-

se-á argumentar que estes candidatos ou têm qualidades ou não têm. Se as têm, estas 

qualidades podem ser enunciadas discursivamente, 11  e pertencem então já à 

articulação conceptual e judicativa e não podem ser ditos fora desta. Se tivessem 

qualidades, caberiam já no domínio, como recorda Brandom, do Ausschließen e do 

Schließen, excluir e concluir, definiriam exclusões, oposições e seriam dialetizáveis, 

pertencendo portanto ao sistema. Por isso, em todos os exemplos mencionados 

entendeu-se justamente que não deveriam ter qualidades. Mas se não têm qualidades 

são, como Hegel repetidamente insiste, totalmente indeterminados, o que corresponde 

ao vazio do pensar. E pretender fazer do indeterminado o conteúdo próprio do pensar 

é sobretudo sinal de incapacidade do trabalho do conceito e de um pensamento que, 

mais uma vez, a priori se desautoriza a si mesmo, ao admitir que nada tem a dizer sobre 

a coisa mesma (Sache),12 que uma e outra vez lhe desaparece entre os dedos. Tentar 

preencher o vazio com o vazio é um empreendimento vão. 

                                                     
10 Cf. GUZMÁN, 2015, pp. 36, 129-132, 165; e MCDOWELL, 1994, pp. 18, 67. 
11 Sobre o carácter necessariamente judicativo do espaço lógico, v. PIPPIN, 2019, pp. 114-115, 134, 137.  
12 Conforme insiste uma e outra vez J. McDowell, isto corresponderia a apresentar “desculpas”, quando 
queremos “justificações” (MCDOWELL, 1994, pp. 8, 13, 14, 21, 46). 
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A Lógica começa, por isso, justamente com o conteúdo imediato e 

indeterminado, o ser sem mais determinações, um vazio pleno que corresponde à 

ausência de determinações. A intenção do começo da Lógica é, portanto, a de integrar 

esse vazio e mostrar que e como ele é o começo da determinação lógica, e não algo que 

lhe é alheio e independente. O imediato cabe, por isso, dentro do espaço lógico mas, 

como imediato, ele é, precisamente, vazio. E embora nada pressuponha, este vazio está 

dotado da negatividade em que se vai basear a sua virtualidade e desenvolvimento.  

Resumindo o que ficou dito, é legítimo supor que a pressuposição infinita de 

conteúdos, linguísticos ou semióticos, como vimos ser o caso nas concepções e críticas 

de Deleuze e de Brandom, remete para uma infinidade de signos acerca de signos sem 

limites, onde no referente dos significantes apenas se encontra, mais uma vez, signos. 

Este é um caso característico da má infinidade, ou seja, em termo hegelianos, a 

perenização do significante que nada significa porque jamais encontra um significado 

– que é o seu mau infinito. A alternativa é a abertura, dentro do espaço lógico, de um 

lugar a ser preenchido por conteúdo estranho, pelo elemento causador de “atrito”. 

Mas, como vimos, nesta alternativa apenas encontramos o imediato como vazio sem 

qualidades ou determinações.  

 

4. A relação como negação na Ciência da Lógica 

 

A resposta da Ciência da Lógica é a de entender este vazio, ou o imediato, não 

como alheio à determinação conceptual, mas como o seu começo. O imediato só pode 

ser, por isso, um negativo capaz de auto-determinação e desenvolvimento. O vazio só 

se desenvolve porque é a falta de determinação, com o significado de ser o que falta 

para a determinação, a qual só está presente sob um modo não-tético, não-posicional, 

como negação ou melhor, negatividade. Na medida em que o holismo fraco, como se 

viu, pressupõe um imediato, ele não parece esgotar o sentido da Ciência da Lógica, 

que admite, é certo, o imediato, mas antes de mais como o ser indeterminado, o nada 

e a sua virtualidade negativa. O imediato está presente, é certo, mas em primeiro lugar 

como o que é oposto à mediação (Cf. PIPPIN, 2019, pp. 185-186) e, neste sentido, ele está 

presente somente nas suas relações, que são, basicamente, retomando os termos de 

Brandom, relações de negação, consequência e exclusão.  
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Poderemos então retornar às perspectivas críticas que começámos por esboçar. 

No que se refere à crítica de Deleuze à negatividade, as formulações correspondentes 

do imediato centram-se sobretudo nos conceitos de diferença, repetição, intensidade, 

positivo, afirmação ou singular, que não poderiam estar contidos na determinação 

por negação. No entanto, estes são quase todos outros tantos momentos lógicos de 

determinação que Hegel procura entender também, sem exceção, a partir da 

negatividade. É possível focá-los agora, mesmo que de modo muito resumido, na 

Ciência da Lógica. 

A intensidade é um momento da medida, estudado na Doutrina do Ser, 

designando o lado qualitativo da medida, que esboça já o princípio da essência. 

Enquanto medida, o objeto, agora sob a forma do algo, anuncia já que tem uma 

essência que limita as suas variações possíveis, porquanto “reage contra a alteração da 

grandeza, e se comporta como intensidade perante a multiplicidade,” isto é, a contra 

qualquer alteração quantitativa da grandeza, fazendo da quantidade também uma 

qualidade e vice-versa. A intensidade “recebe a alteração extensiva de uma maneira 

própria; ela altera a alteração exteriormente posta, faz desse quantum um outro e, 

através desta especificação, mostra-se nessa exterioridade como ser-para-si” (HEGEL, 

1968/21, p. 334; cf. tb. p. 380). Esta intensidade é própria de algo enquanto medida, que 

reage contra e modula a alteração exterior quantitativa. Assim, e mais explicitamente, 

a intensidade é “o ente-dentro-de-si ou o negativo” perante a alteração da grandeza 

extensiva, afirmação da negatividade do ente oposto à alteração exterior. A intensidade 

é a reafirmação qualitativa do ente contra a sua alteração quantitativa, a medida 

traduzida em qualidade. 

O segundo conceito crítico de Deleuze, a diferença é, por sua vez, um momento 

da Doutrina da Essência: “a diferença é a negatividade que a reflexão tem dentro de si, 

o nada que é dito através do discurso idêntico [sc. a tautologia], o momento essencial 

da própria identidade” (HEGEL, 1968/11, p. 265). A tautologia que a identidade exprime, 

precisamente nada diz, e o essencial, a identidade, é mais uma vez o nada dizer, a 

reafirmação da negatividade do vazio. A diferença é justamente o vazio, o negativo 

inerente à identidade, o sem sentido da sua afirmação simples. Mas a pura diferença, 

pensada juntamente com a identidade negativa que a constitui tem como resultado 

não a simples diversidade indiferente dos diversos, mas a oposição, i.e., o negativo e o 

positivo. 
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Deste conjunto de determinações conceptuais – diferença, repetição, 

intensidade, positivo, afirmação ou singular – que pretendem afirmar uma 

singularidade positiva, sem negação, só a repetição não é uma categoria 

explicitamente tratada na Ciência da Lógica de Hegel. No entanto, enquanto 

afirmação e reafirmação do imediato na sua simplicidade, a repetição tem tudo para 

ser uma simples repetição tautológica do Mesmo, repetição numérica nua. A sua 

positividade e afirmatividade, que rompem com a determinação negativa do outro e 

pelo outro, parece ser, antes de mais, a repetição como negação da negação, que 

permite instaurar, de modo conceptualmente articulado, os momentos lógicos do ser-

para-si ou puro por-si, que culminam no singular, como se verá mais abaixo. 

O positivo, por sua vez, não se sustenta a si mesmo sem o negativo, o que Hegel 

exprime de modo inequívoco:  

 

em primeiro lugar, o positivo não é algo de imediatamente idêntico [a si], mas, por 
um lado, algo de oposto ao negativo e, porque só nesta referência ele tem 
significado, o negativo reside no seu conceito; por outro lado, porém, ele é a 
negação do simples ser-posto que se refere a si mesma e, logo, ele próprio é, dentro 
de si, a negação absoluta. 

 

Só o negativo se sustenta a si, porque “mesmo sem referência ao positivo ele 

tem uma subsistência própria […]: [assim,] ele próprio é aquilo que o positivo deveria 

ser” (HEGEL, 1968/11, p. 283). O negativo parece inescapável, tanto para o positivo 

quanto para si mesmo, enquanto a pura mediação necessária ao positivo. 

Mas também a afirmação é uma categoria lógica, nomeadamente do juízo, que 

não pode dizer que o sujeito é o predicado a não ser no âmbito da diferença entre os 

dois. É sempre preciso afirmar também, ao nível do conteúdo das determinações 

lógicas, que o sujeito não é o predicado. Se o fosse não teríamos predicação, mas 

somente juízos de identidade e não poderíamos dizer jamais algum conteúdo, 

evidenciando-se mais uma vez as formas do vazio e do negativo e a necessidade da 

diferença para a constituição de qualquer conteúdo. 

 

5. O singular e a sua mediação conceptual 

 

Finalmente, gostaria de destacar o tratamento dialético do singular, tão caro à 

crítica de Deleuze.  
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Segundo a definição de Hegel, o conceito pretende conhecer e dizer o que algo 

é. Para dizê-lo, determina-o na abstração de um universal. Mas a abstração, ao 

contrário do que se pretendia, em vez de permitir dizer o que algo é, afasta-nos sempre 

mais dele, substituindo-o, enquanto tode ti, por uma determinação geral que lhe é 

alheia. Assim,  

 

o seu universal mais elevado, e o mais elevado de todos, é somente a superfície que 
se torna sempre mais sem conteúdo; mas a profundidade onde o conceito se 
apreende a si e onde está posto como conceito é a singularidade que a abstração 
despreza. (HEGEL, 1968/12, p. 49) 

 

O conceito, na sua abstração, trabalha dialeticamente como Penélope, a 

desfazer à noite aquilo que faz durante o dia. O seu trabalho é auto-anulador. Desta 

perspectiva, é no oposto ao universal, i.e., no singular, que o conceito se apreende e 

encontra a si mesmo, onde ele pode cumprir aquilo que é a sua tarefa e função, ou seja, 

dizer o que efetivamente a coisa é. Mas aí, “o singular é não só o retorno do conceito a 

si mesmo, como também imediatamente a sua perda” (HEGEL, 1968/12, p. 51). No 

singular, o conceito retorna a si porquanto encontra a coisa mesma efetiva que é a sua 

tarefa captar; mas é também justamente por isso a sua perda porque na singularidade 

se apagam todas as determinações universais e particulares em que consiste a captação 

da coisa pelo pensar.13 “Através da singularidade, o conceito tal como é dentro de si, 

torna-se fora de si e acede à efetividade [Wirklichkeit]” (HEGEL, 1968/12, p. 51). O 

conceito, no máximo da sua explicitação, transitou então para o seu outro. Como 

determinação lógica, o conceito perde-se na singularidade efetiva posto que esta, como 

dizíamos atrás, é um particular nu, uma coisa em si, um objeto anterior à sua pertença 

a estados de coisas, ou um nome anterior à inserção no contexto de um juízo, e na 

singularidade perderam-se as determinações e o conteúdo conceptual.  

Hegel argumenta que se a abstração é o que dá conteúdo ao universal e ao 

particular, ou seja, se a abstração é o que cria as determinações conceptuais, o singular 

é a negação dessa abstração própria das determinações do universal e do particular. 

Mas se a abstração, ou o conteúdo conceptual, são já certamente uma negação do 

imediato (Cf. PIPPIN, 2019, pp. 75, 187n.), o singular é a negação dessa negação. Ele é 

                                                     
13 Esta é a dificuldade central na “ciência buscada” da substância enquanto tode ti na Metafísica de 
Aristóteles.  



 

 
 
 

Diogo Ferrer | 311 

 

um retorno, uma reposição e restituição, 14  não a posição de um imediato. 

Consequentemente, ao negar as determinações abstratas que constituíam o conteúdo 

determinado do conceito particular e universal, o singular é um indexical, um “algo”: 

“é um imediato; ele é somente este”. Mas, como indexical, só é imediato “na medida 

em que é mostrado,” (HEGEL, 1968/12, p. 52) uma vez que o indexical está certamente 

dependente da situação do sujeito que o enuncia. Ou seja, “o singular é então também 

[um] Isto como o imediato restabelecido a partir da mediação,” (HEGEL, 1968/12, p. 52) 

a saber, a mediação pelo sujeito que ancora e permite determinar o significado do 

índice. 

O estudo do singular na Lógica prossegue pela definição de que pelo mostrar-se 

como o “isto” ou o “este”, estabelecem-se dois momentos separados, o singular e a sua 

reflexão no ato de ser mostrado ou indicado. No índice, o singular exclui de si o 

universal, mas refere-se também essencialmente a ele enquanto o sujeito que indica, 

como dois momentos separados, subsistentes “em si e por si”, embora ligados por uma 

reflexão. A reflexão do sujeito – a necessidade da sua apercepção no indexical – é 

reposta e vai conduzir à condição fundamental da reinstituição do juízo. Esta definição 

de dois momentos, um singular e outro universal e abstrato, claramente separados, 

mas unidos por uma reflexão, corresponde precisamente à definição do juízo. O 

conceito perde-se no singular, como se disse, mas surge uma nova relação de reflexão 

entre os seus momentos, nomeadamente o juízo. Diz Hegel que “o retorno a si do 

conceito é, portanto, a sua partição originária [ursprüngliche Teilung], ou seja, como 

singular o conceito está posto como juízo [Urteil]” (HEGEL, 1968/12, p. 52). Esta 

partição é então entre o indexical no sujeito lógico e a abstração no predicado que 

define o juízo. 

Recapitulando a tese de Hegel acerca do singular: em primeiro lugar, o singular 

é um momento necessário do conceito; em segundo lugar, o singular é negação do 

conteúdo conceptual, conteúdo que é já uma abstração, e é, por isso, dupla negação; 

terceiro, o singular é um indexical; quarto, o indexical é o imediato refletido no 

conceito; finalmente, o singular contém em si mesmo a diferença que vai conduzir ao 

juízo.  

                                                     
14 Esta constatação é característica da Lógica na sua totalidade, o que se verifica na formulação da 
passagem da Lógica à Filosofia real. Hegel fala de “absolute Befreiung”, “sich […] frei entlassen” 
(HEGEL, 1968/12, p. 253 
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Assim, o holismo fraco – que podemos atribuir a Brandom, mas também, de 

certo modo, a Deleuze – é válido na medida em que pressupõe um imediato para a 

constituição de uma relação determinada, e, nomeadamente, para a inserção do 

singular na esfera do juízo. O singular tem de ser pressuposto – o que significa sempre, 

posto através de uma reflexão que se auto-anula. Mas não é válido ao pretender 

carregar o singular com outras determinações além da negatividade. O holismo forte é 

válido ao considerar que o singular é definido pelas suas relações, mas poderá estar 

errado se entende o singular como um mero agregado de propriedades, não 

considerando que ele é imediato como intensidade, diferença, repetição, positivo e 

afirmação simples, propriedades que ele reflete para fora. Através dessas 

propriedades, o singular não só se afirma como se repete- e persevera em si, dotado de 

um conatus, ao mesmo tempo em que é capaz de superar e modular, pela sua 

intensidade, a alteração proveniente do exterior. 

Sem excluir outros modos da presença do imediato,15 na singularidade a Lógica 

prevê precisamente o lugar do imediato na estrutura da sua articulação judicativa.16 

Cada momento da lógica, mas também cada coisa finita é um imediato, um singular 

no sentido estudado, desempenhando o papel de negação do seu outro, de tal modo 

que ele próprio não deve ter determinações além da negatividade que o constitui. Fora 

da relação que estabelece com os seus outros, o singular desapareceria e nada seria, 

sendo no entanto o negativo um componente indispensável dessa relação. 

Com esta descrição e argumentação dialética, Hegel pretende trazer o singular 

para a esfera lógica, sem ferir a sua ausência de determinações e sem o pré-determinar. 

Ou pretende também mostrar como ele, sendo lógico, não possui nenhuma 

determinação lógica, mas é a perda do conceito enquanto determinação abstrata, ao 

mesmo tempo em que é a condição da efetivação do conceito – mas aí é já juízo. 

Embora o conceito e as suas determinações se percam no singular, serão também 

afinal recuperáveis nessa mesma efetividade do singular, que estará na base do 

universal concreto. Mas como universal concreto, tema que ultrapassaria o âmbito 

deste estudo, o singular é finalmente um ponto efetivamente real que reúne, unifica, 

articula e sistematiza as suas propriedades, reafirmando-as positivamente contra a 

determinação imediata pelo outro.  

                                                     
15 Aliás, uma vez que “nada há que não contenha simultaneamente o imediato e a mediação” (HEGEL, 
1968/21, p. 54), poder-se-ia certamente estudar o imediato também em cada passo da lógica. 
16 Cf. nota 10 supra. 
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Como conclusão, gostaria de observar que, conforme tentei mostrar, segundo 

Hegel todos os objetos do pensamento, da natureza e do espírito são inteligíveis a 

partir das suas relações, que se podem traduzir por formas particulares e, finalmente, 

também singulares, da negação. No entanto, a negação, ou melhor, a negatividade, só 

é capaz de traduzir as relações e os objetos singulares na medida em que se supera ou 

suprassume, mas também afinal subsume ao positivo, ou seja, em que se anula e eleva 

até ao positivo. Então ela deverá auto-dispensar-se e permitir que se aceda ao mundo 

da realidade efetiva.  
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Résumé 

Ce texte se propose de questionner en quel sens l’on peut parler de la Science de la 

logique de Hegel comme d’une autobiographie de la pensée. Nous nous attarderons 

donc dans un premier temps à déterminer ce qu’il faut comprendre par cette “vie 

logique” qui constitue en un sens l’âme de la logique hégélienne et qui permet de voir 

dans son ouvrage une sorte de mise en récit bio-graphique des développements 

constitutifs de la vie de la pensée sous la forme d’une logique pure et dialectique. Nous 

nous intéresserons dans un deuxième temps au caractère automotivé de ce 

développement logique qui justifie le fait d’y voir une auto-biographie de la pensée 

qu’il s’agit de distinguer du traitement hégélien de la vie naturelle ou spirituelle. Nous 

nous demanderons ce faisant si l’on ne doit pas voir dans la conceptualisation 

hégélienne de la logique comme système vivant se produisant soi-même 

dialectiquement une certaine anticipation de la notion d’autopoïèse.   

Les mots clés: Autopoïèse, Biographie, Hegel, Logique, Vie. 

 

Resumo 

Este texto propõe-se questionar em que sentido se pode falar da Ciência da Lógica de 

Hegel como uma autobiografia do pensar. Tentaremos, portanto, num primeiro 

momento, determinar o que se deve entender por esta “vida lógica” que constitui, num 

certo sentido, a alma da lógica hegeliana, e que permite ver na sua obra uma espécie 

de relato bio-gráfico dos desenvolvimentos constitutivos da vida do pensamento sob a 

forma de uma lógica pura e dialética. Interessar-nos-emos, num segundo momento, 

                                                     
1 Étudiant au doctorat en philosophie, Université d’Ottawa (Canada). echap075@uottawa.ca. 
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pelo carácter automotivado deste desenvolvimento lógico, carácter que justifica o facto 

de nela se encontrar uma auto-biografia do pensamento – que se deve distinguir do 

tratamento hegeliano da vida natural ou espiritual. Questionaremos, por fim, se não 

se deve ver na conceptualização hegeliana da lógica como sistema vivo que se produz 

a si mesmo, uma certa antecipação da noção de autopoiese.  

Palavras-Chave: Autopoiese, Biografia, Hegel, Lógica, Vida. 

 
 
Abstract 

This paper aims to question the ways in which we can talk of Hegel’s Science of Logic 

as the autobiography of thought. To do so, we must, at first, determine what is meant 

by this “logical life” that constitute in a way the soul of the Hegelian logic and which 

allows to understand his work as a kind of bio-graphical account of the constitutive 

developments of the life of thought in the form of a pure and dialectical logic. Secondly, 

we shall consider the self-motivated aspect of this logical development which justifies 

the fact that one could consider it as an auto-biography of thought that must be 

distinguished from Hegel’s account of life within the spheres of nature or spirit. Along 

the way, we shall consider whether or not Hegel’s account of logic as a dialectically self-

producing living system could be seen as an anticipation of the notion of autopoiesis.   

Keywords: Autopoiesis, Biography, Hegel, Life, Logic. 

 

En quel sens peut-on ou même doit-on comprendre la Science de la logique de 

Hegel comme l’“autobiographie ” de la pensée comme l’a suggéré le titre de ce 

colloque? Répondre à cette question constitue déjà en soi tout un programme. Si l’on 

prend au sérieux cette idée, la pensée sous sa forme logique doit non seulement être 

conçue comme quelque chose de vivant, mais encore comme un vivant capable d’écrire 

l’histoire de sa propre vie. Mais si justement, l’auteur de cette Logique est bien Hegel, 

comment peut-on parler d’une auto-biographie de la pensée? Ne réduit-on pas par-là 

la pensée en générale à celle de Hegel comme pourrait le lui reprocher nombres de ses 

détracteurs qui voient dans le système hégélien un effort « mégalomane » 

(MATTHEWS, 2011, p. XII) visant à intégrer à soi toute l’histoire de la pensée, qu’elle 

soit philosophique, scientifique ou religieuse? C’est sans parler de l’ambivalence que 

Hegel lui-même associe à la notion de biographie au §549 de son Encyclopédie des 

sciences philosophiques (1830) notamment. La biographie pour Hegel y apparaît en 
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effet, de prime abord, comme dépourvue d’intérêt philosophiquement parlant, 

puisqu’elle semble se consacrer uniquement au particulier en retraçant le parcours de 

vie d’un individu singulier. Elle trouve néanmoins grâce aux yeux de Hegel en ce que 

ce parcours de vie ne trouve son sens plein et entier qu’à partir d’un arrière-plan 

historique qui réintroduit l’universel au sein du particulier (HEGEL, 2006, p. 330). En 

quel sens cependant peut-on parler d’une biographie, que Hegel rattache davantage à 

une figure particulière de l’histoire mondiale, lorsqu’il s’agit de la logique qui porte sur 

la pensée dans son universalité et selon ses “pures essentialités” (HEGEL, 2015, p. 

31)? 

Si toutefois, l’on veut prendre en considération l’idée, qui me semble d’ailleurs 

assez juste, de cette Science de la logique comme d’une “autobiographie” de la pensée, 

il nous faut donc explorer dans un premier temps, en quoi, selon Hegel, la pensée pure 

logique est elle-même à penser comme une forme vivante que l’on nommera suivant 

Hegel et Bernard Mabille “la vie logique” (MABILLE, 2004). Puis, dans un second 

temps, il faudra montrer en quoi toute la Science de la logique constitue l’auto-

déploiement de cette vie logique à partir de ses formes les plus abstraites et les plus 

générales jusqu’aux formes les plus concrètes et déterminées.2  

L’ouvrage de Hegel n’est donc pas qu’un simple traité exposant selon une 

séquence allant du plus général au plus particulier les différents éléments et types de 

jugements relevant de la logique, comme s’il s’agissait d’une simple somme dont il faut 

bien exposer les parties selon un ordre déterminé, les unes après les autres. Le passage 

d’une forme ou d’une déterminité à l’autre se fait plutôt selon une processualité 

immanente à ces figures qui forment elles-mêmes le tout de la logique. C’est en ce sens 

que l’on peut parler d’une sorte d’“autopoïèse” en reprenant l’expression d’Humberto 

Maturana et de Francisco Varela (MATURANA & VARELA, 1972; VARELA, 2017). 

D’une certaine manière, la “Logique phénoménologique”3 de Hegel anticiperait l’idée 

du vivant comme figure autopoïétique qui (ici je cite Maturana et Varela) “génère et 

spécifie constamment sa propre organisation par le biais de son mode d’opération 

comme système de productions de ses propres composantes. Elle réalise cela dans un 

retournement constant des composantes sous l’influence constante de perturbations 

                                                     
2  FLEISCHHACKER, 2002, p. 10; LITT, 1974, p. 24, 79; MABILLE, 2012, p. 317-18; STEKELER-
WEITHOFER, 2012, p. 416sq. 
3 L’expression se trouve chez L. Feuerbach (FEUERBACH, 1973, p. 54). 
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et de compensations vis-à-vis ces perturbations mêmes” (MATURANA & VARELA, 

1972, p. 79, nous traduisons).4 

Paradoxalement cependant, pour penser l’autopoïèse de la vie logique 

hégélienne, il faut la démarquer de la vie strictement naturelle ou biologique pour 

laquelle justement Maturana et Varela développent initialement, de façon conjointe, 

la notion d’autopoïèse. Si en un sens, la conceptualisation hégélienne de la vie naturelle 

et logique anticipe l’idée d’autopoïèse, elle se manifeste cependant de manière 

différenciée selon son lieu d’inscription dans le système hégélien, qu’il s’agisse du 

domaine de la pensée pure de la logique, de la nature ou de l’esprit. En cela, on peut 

reprendre la célèbre distinction arendtienne – d’ailleurs reprise par Giorgio Agamben 

(AGAMBEN, 1997, p. 9) – entre la zôè et le bios. Si la zôè désigne la vie en général, tant 

végétale qu’animale, le bios caractériserait, suivant Arendt, la “vie spécifiquement 

humaine” (ARENDT, 2013, p. 143). Or, seule “cette vie, bios par opposition à la simple 

zôè” (ARENDT, 2013, p. 143) s’inscrit dans une véritable historicité, c’est-à-dire qu’elle 

se constitue comme une série d’événements spécifiques pouvant être mis en récits. En 

cela, la notion même de biographie ne semble s’appliquer qu’à une forme de vie 

particulière, celle du bios, et non à la vie en général, la zôè.   

Chez Hegel cependant, cette notion d’une vie spécifique [bios] s’opposant à la 

vie en général [zôè], entendu plus largement comme simple vie naturelle, doit encore 

faire l’objet d’une démarcation supplémentaire. Le bios ne désignerait pas seulement, 

chez lui, la vie humaine individuelle qui ne constituerait d’ailleurs à ses yeux qu’une 

partie de ce qu’il nomme la vie de l’esprit. Le bios marquerait également ou en outre la 

vie logique qui ne relève ni de la vie naturelle en générale [zôè] ni de la simple cognition 

humaine. En effet, la logique, pour Hegel, n’est pas que l’ensemble des catégories 

conceptuelles dont dispose l’entendement humain pour rendre compte du monde 

rationnellement, elle n’est pas simplement la boîte à outils de la pensée humaine, elle 

est plutôt “à saisir comme le système de la raison pure, comme l’empire de la pensée 

pure. Cet empire est la vérité elle-même telle qu’elle est, sans enveloppe, en et pour 

elle-même” (HEGEL, 2015, p. 57).5 Si l’on reprend la distinction arendtienne – qui est 

loin d’être certaine d’ailleurs d’un point de vue strictement philologique (DUBREUIL, 

                                                     
4  C’est volontairement que nous parlons ici de la figure du vivant comme autopoïétique, même si 
Maturana et Varela en traitent plutôt en termes de machines autopoïétique. Ce cadre mécaniste est en 
effet largement étranger à Hegel et marque les limites en quelque sorte du parallèle que nous tentons 
de souligner ici. 
5 Voir également VIEILLARD-BARON, 2006, pp. 90-91. 
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2005) – ce n’est donc que pour marquer le trait entre les formes de vie qui chez Hegel 

relèvent de l’histoire – et qui sont par conséquent susceptibles d’avoir une biographie 

– et les formes de vie qui n’en relèvent pas. Pour Hegel en effet, il ne semble pas y avoir 

d’historicité animale au sens strict: la vie naturelle est marquée par la répétition infinie 

des processus, culminant avec le processus du genre qui malgré la mort individuelle, 

perpétue à l’identique le processus de la vie selon sa forme spécifique. L’historialité 

suppose au contraire un progrès qui ne saurait s’accorder avec la conception en 

quelque sorte fixiste de la nature chez Hegel. Elle marque cependant clairement les 

domaines de l’esprit et en un sens, également les développements qui ont cours au sein 

de la logique.  

Toutefois, si un rapprochement peut se faire entre la conceptualisation 

hégélienne de la vie comme bios et l’idée d’autopoïèse, il nous semble que c’est d’abord 

et avant tout au niveau de la vie logique, et non au niveau de la vie de l’esprit. Dans la 

mesure en effet où “l’esprit se définit essentiellement comme l’instance d’Aufhebung 

de la nature” comme l’affirme justement Gilles Marmasse (MARMASSE, 2008, p. 

373), il s’articule constamment dans un rapport à son altérité qui jure avec l’une des 

dimensions propres à la notion d’autopoïèse. En effet, comme le rappellent Robert 

Cohen et Marx Wartofsky dans leur préface à la traduction anglaise de l’ouvrage de 

Maturana et Varela, les systèmes vivants autopoïétiques sont des “unités se contenant 

en elles-mêmes et dont la seule référence est à elles-mêmes” (COHEN & WARTOFSKY, 

1972, p. V, nous traduisons). L’autoréférentialité semble ainsi indissociable de 

l’autopoïèse et marque également la caractérisation hégélienne de la vie logique alors 

même que l’esprit se définit au contraire de manière constante par son rapport à une 

altérité extérieure qu’il s’agit de dépasser (CHIEREGHIN, 2015, p. 65; LITT, 1974, p. 

36).  

Concernant l’autoréférentialité de la vie logique, Hegel écrit par exemple dans 

la première édition de l’Encyclopédie (1817) au §17 : “parce que la Logique, en tant que 

la philosophie purement spéculative, est tout d’abord l’Idée dans la pensée, ou que 

l’absolu est encore enfermé [nous soulignons, E.C.] dans son éternité, elle est, d’un 

côté, la science subjective, et par là la première; il lui manque encore le côté de 

l’objectivité complète de l’Idée” (HEGEL, 1994, p. 190). La négativité qui anime et 

vivifie le concept est entièrement immanente à celui-ci au sein de la logique, il relève 

de ce fait encore de l’intériorité de l’Idée se divisant et se sursumant en soi-même. C’est 
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pourquoi Marmasse écrira avec raison: “pour Hegel […] la pensée pure [qui fait l’objet 

de la Logique] procède d’elle-même, elle vit et se développe à partir de ses seules 

ressources” (MARMASSE, 2018, p. 53, je souligne). 

Encore faut-il comprendre en quel sens peut-on affirmer que cette pensée pure 

soit quelque chose de vivant. L’enjeu d’une vie logique fait en effet l’objet d’une 

certaine polémique au sein des études hégéliennes. Nous nous y attarderons donc 

brièvement avant d’esquisser en quel sens, selon nous, l’on peut effectivement parler 

d’une vie logique chez Hegel. 

La première manière de considérer la vie au sein de la logique hégélienne est d’y 

voir ou bien une métaphore prenant la vie naturelle comme modèle 6  ou bien une 

anticipation conceptuelle de la caractérisation hégélienne de la vie développée au sein 

de la philosophie de la nature.7 Nous aurions alors plutôt affaire à une logique de la vie 

qu’à une vie logique, Hegel ne faisant que déployer les catégories logiques nécessaires 

à une conceptualisation adéquate du phénomène de la vie biologique. Mais une telle 

posture ne s’accorde pas avec l’affirmation hégélienne selon laquelle “[c]hacune des 

parties de la philosophie [c.-à-d. la logique, la philosophie de la nature et la philosophie 

de l’esprit] est un Tout philosophique, un cercle se fermant en lui-même” (HEGEL, 

1994, §15, p. 181),8 puisque qu’il nous faudrait penser l’idée logique de la vie qu’en 

relation avec ce qui appartient déjà à la nature. Méthodologiquement, pour Hegel, on 

ne saurait anticiper et justifier l’émergence d’un concept par sa nécessité ultérieure 

dans les parties subséquentes du système (KISNER, 2014, p. 14). D’autre part, le fait 

de ne voir dans la vie logique qu’une simple analogie ne parvient pas davantage à 

s’accorder avec la prétention hégélienne à traiter de la chose même [die Sache selbst] 

selon son propre mode de développement, d’une manière entièrement immanente à 

l’objet.9 Comme l’écrit Gilles Marmasse dans sa recension d’un ouvrage de Christine 

                                                     
6 C’est le point de vue que semble partager non seulement Christine Daluz Alcaria (DALUZ ALCARIA, 
2010, p. 198) et Judith Schlanger (SCHLANGER, 1995, p. 31sq.), mais également le grand commentaire 
de la Science de la logique de Hegel coordonné par André Lécrivain et al. On y affirme en effet qu’”[e]n 
toute rigueur, la vie n’a de sens propre que comme vie naturelle” (LÉCRIVAIN et al., 1987, p. 361). Cette 
perspective est remise en question, adéquatement, nous semble-t-il, par Bernard Mabille (MABILLE, 
2004, pp. 108-09). 
7 Cette posture est défendue par Christine Daluz Alcaria, (DALUZ ALCARIA, 2010; DALUZ ALCARIA, 
2009). 
8 Sur la souveraineté des moments du système hégéliens, voir MARMASSE, 2008, p. 103, 125sq. 
9 Simplement à titre d’exemples parmi tant d’autres, pensons à ces passages, le premier tiré de la 
Phénoménologie de l’esprit, le second, du Fragment sur la philosophie de l’esprit subjectif (1822-1825) 
publié pour la première fois par Nicolin en 1961: 1) “la connaissance scientifique exige qu’on 
s’abandonne à la vie de l’objet ou, ce qui signifie la même chose, qu’on ait présente et qu’on exprime la 
nécessité intérieure de cet objet” (HEGEL, 1977, p. 47); 2) “La philosophie de l’esprit ne saurait être 



 

 
 
 

Emmanuel Chaput | 321 

 

Daluz Alcaria : “Y a-t-il vraiment une place pour l’analogie dans le discours spéculatif 

?” (MARMASSE, 2012, p. 286). Il nous faut donc prendre au sérieux, nous semble-t-il, 

l’expression d’une vie proprement logique chez Hegel. Et c’est dans la mesure où l’on 

a affaire à une telle chose qu’il nous sera possible de parler avec justesse de la Logique 

comme d’une auto-bio-graphie de la pensée. Or, la meilleure voie d’accès à cette vie 

logique est certainement le traitement que Hegel réserve à l’idée de vie au sein même 

de sa logique. 

Saisir, au sein de la Science de la logique, la dernière section de la Doctrine du 

concept portant sur l’Idée, présente cependant une difficulté particulière pour le 

lecteur. L’Idée étant “l’unité du concept et de la réalité” (HEGEL, 20162, p. 228) et plus 

précisément “du concept subjectif et de l’objectivité” (HEGEL, 20162, p. 228), on 

semble dès lors déborder du domaine de la pureté logique et se transporter dans le 

domaine de la Realphilosophie. Cela est d’ailleurs particulièrement saillant en ce qui 

concerne l’idée de vie comme Hegel en convient lui-même: “L’Idée de la vie, écrit-il, 

concerne un ob-jet si concret et, si l’on veut, si réel, qu’avec cette Idée, suivant la 

représentation ordinaire de la logique, le domaine de celle-ci peut paraître outrepassé” 

(HEGEL,20162, p. 230).  

Mais c’est sans compter le sens spécifique qu’il faut accorder à la vie au sein de 

la logique. Si Hegel admet emprunter au langage courant un certain nombre 

d’expressions, comme la notion de vie, il n’en reste pas moins que ces expressions 

acquièrent un sens propre au sein de l’entreprise philosophique qui n’est pas 

réductible à la notion de sens commun.10 Loin de transposer au sein de la logique pure 

les fruits de l’expérience quotidienne, Hegel affirme plutôt l’inverse : ce sont les 

catégories logiques qui, plus fondamentalement, structurent la condition de possibilité 

de l’expérience courante. On touche ici à l’onto-logique hégélienne: les catégories 

logiques et le concept ne sont pas que les instruments d’une subjectivité finie judicative 

(LITT, 1974, pp. 75-76), mais la structure même de l’intelligibilité du monde : “le pur 

                                                     
empirique ni métaphysique, mais il lui faut considérer le concept de l’esprit dans son développement 
immanent et nécessaire [par lequel l’esprit se conduit], à partir de soi-même, jusqu’à un système de son 
activité” (HEGEL, 2014, p. 593). 
10 Voir HEGEL, 2016, p. 171 : “La philosophie a le droit de choisir – en les prélevant de la langue de la 
vie courante, qui est faite pour le monde de la représentation – des expressions qui paraissent venir au 
plus près des déterminations du concept. Il ne peut pas être question de démontrer, pour un mot choisi 
dans la langue de la vie courante, qu’on lie avec lui aussi dans cette vie courante le même concept que 
celui pour lequel la philosophie l’emploie; car la vie courante n’a pas de concepts, mais des 
représentations, et c’est la philosophie même que de connaître le concept de ce qui est par ailleurs simple 
représentation”. 
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concept” formant en effet pour Hegel “l’être le plus intérieur des ob-jets, leur pouls 

vital simple” (HEGEL, 2015, p. 39). Ce réalisme logique doit cependant être distingué 

de la réalité en son sens naturel ou même spirituel. Dans le passage de la logique pure 

à la nature, l’objectivité se trouve à être transformée, voire travestie. Une forme logique 

n’a donc pas d’équivalent à l’identique au sein de la nature ou dans le monde de l’esprit, 

mais un équivalent surdéterminé par son lieu d’inscription, transformé par celui-ci. 

C’est particulièrement clair en ce qui a trait à la vie qui en apparence excède largement 

la sphère de la logique. Hegel montre bien qu’il faut absolument distinguer la vie 

logique de la vie naturelle ou spirituelle. Il écrit:  

 
On peut seulement, éventuellement, faire remarquer jusqu’à quel point la vision 
logique de la vie est différente d’une autre vision scientifique de celle-ci; 
cependant, il n’y a pas lieu ici d’examiner comment on traite de la vie dans des 
sciences non philosophiques, mais seulement comment la vie logique, en tant 
qu’Idée pure, est à différencier de la vie naturelle qui est examinée dans la 
Philosophie de la nature, ainsi que de la vie pour autant qu’elle est liée à l’esprit 
(HEGEL, 20162, p. 232).11 

 

Pour Hegel, la vie logique a quelque chose de spécifique qui ne se réduit pas à 

une sorte d’ossature qui ne prendrait corps véritablement que dans sa forme extérieure 

et naturelle en tant que vie biologique et qui de ce fait présupposerait le développement 

ultérieur de l’Idée dans l’ordre de la nature et l’esprit. Comme l’écrit Hegel : “La vie 

dans l’Idée est sans de telles présuppositions, qui sont en tant que des figures de 

l’effectivité; sa présupposition est le concept, tel qu’il a été considéré, d’un côté, comme 

concept subjectif, de l’autre, comme concept objectif” (HEGEL, 20162 p. 232). C’est 

pourquoi on peut affirmer en un sens, que l’idée de vie présuppose elle-même la vie de 

l’Idée ou, pour le dire autrement, la vitalité du penser logique est ce qui justifie pour 

Hegel la possibilité au premier abord déroutante de traiter la vie au sein de la logique : 

“Si la logique ne devait, à vrai dire, contenir rien d’autre que des formes de pensées 

vides, mortes, alors, en elle, d’une façon générale, il ne pourrait être question d’aucun 

contenu tel que l’Idée ou la vie” écrit Hegel (HEGEL, 20162, p. 231). Mais a contrario, 

si les formes de pensées [Gedankenformen] sont elles-mêmes vivantes – nous verrons 

en quel sens Hegel s’autorise à parler de la sorte – il devient clair que l’idée de vie 

constitue une partie intégrante de la logique sans pour autant que l’on ait à faire sortir 

la logique de ses gonds.  

                                                     
11 Voir ONNASCH, 2000, p. 244. 
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Certes, dans la mesure où, pour Hegel, toute science qui “consiste à saisir son 

objet dans des formes de la pensée et du concept” (HEGEL, 20162, p. 231) 12  est 

constitutive de ce qu’il nomme la logique appliquée,13 il existe bien, comme le soutient 

Christine Daluz Alcaria une logique du vivant dont les catégories sous leur forme pure 

se trouvent développées dans la section de l’Idée portant sur la vie, mais dont le point 

culminant se trouve, comme l’écrit Bernard Mabille “dans la "physique organique" qui 

couronne la philosophie de la nature” (MABILLE, 2004, p. 109).14 Mais cette logique 

de la vie est loin d’épuiser le sens véritable de ce que Hegel nomme la “vie logique”. 

C’est plus fondamentalement l’organicité comme structure logique du vivant qui sert 

à penser la dynamique dialectique du concept au sein de la Science de la logique, “la 

vie propre du concept” pour reprendre une formule issue de la Phénoménologie de 

l’esprit (HEGEL, 1977, p. 45). Et c’est en cela que les formes de pensées constituent 

elles-mêmes pour Hegel un objet vivant relevant entièrement de la logique pure. Il 

n’est dès lors plus nécessaire de penser l’Idée de vie comme devant faire intervenir un 

matériel extérieur, étranger à la logique elle-même. En concevant la vie logique comme 

l’organicité du concept et l’idée de vie comme un élément de la logique justement 

nécessaire à la connaissance de soi du concept au sein de ce que Hegel nomme la 

logique subjective, on préserve à la fois l’autoréférentialité de la logique et sa 

systématicité.  

Dans son article intitulé “La vie logique”, Bernard Mabille décrira ainsi cette 

forme de vie dans les termes suivants:  

 
1) Elle n’est pas dispersée dans l’extériorité mais ses « moments » sont « inclus 
dans la forme du concept ». 2) Elle n’a pas sa condition en autre chose mais elle 
est inconditionnée. Plus exactement, elle n’a aucune présupposition dans l’être-là 
(c’est bien plutôt le contraire) et ne se déploie qu’à partir du concept c’est-à-dire 
du sens en sa pureté. 3) Enfin, elle n’est pas liée à un organisme particulier, c’est-
à-dire attaché à un espace et un temps déterminé. Son caractère organique est sa 
cohérence, sa systématicité même. (MABILLE, 2004, pp. 114-15) 

 

L’idée de vie est ainsi une partie de la logique, parce que la logique elle-même 

est d’une certaine manière vivante et ne peut se fonder elle-même qu’en 

                                                     
12 Il convient de rappeler que de telles sciences sont proprement philosophiques pour Hegel et relève de 
ce fait de la raison spéculative, alors que les sciences empiriques appréhendent plutôt leur objet sous 
l’angle de la représentation. 
13 Il ne fait que reprendre par-là la distinction kantienne entre logique pure [reine Logik] et logique 
appliquée [angewandte Logik] tout en la modifiant en profondeur. Voir KANT, 1980, p. 814. 
14 Voir également DALUZ ALCARIA, 2010, p. 227. 
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conceptualisant la vie. Si “[l]a vie se situe au niveau du concept” comme l’écrit Hegel 

(HEGEL, 2017, p. 119), c’est justement parce que le concept se situe réciproquement 

au niveau de la vie, mais d’une vie qu’il faut comprendre spéculativement comme un 

moment pur, ne relevant pas du domaine de la biologie: “[l]e concept est le vivant, le 

déterminant [Das Dirimienrende] et en même temps ce qui pose l’unité” (HEGEL, 

2017, p. 157). L’auto-explicitation de l’Idée pure dans sa logique dialectique n’est 

compréhensible qu’à l’aune d’une conceptualisation de la vie tant il est vrai que la 

dialectique comme mise en mouvement spontanée “des pures essentialités qui 

constituent le contenu de la logique” (HEGEL, 2015, p. 31) constitue précisément la 

vie de ces essentialités mêmes.   

On saisit d’autant mieux à quel point Hegel cherche à conceptualiser la logique 

de manière vivante, de façon négative par sa critique de la logique traditionnelle. Il 

affirme ainsi: 

 
Cette science [à savoir la logique, E. C.], dans l’état où elle se trouve encore, n’a, il 
est vrai, aucun contenu du genre de celui qui, dans la conscience ordinaire, vaut 
comme réalité et comme une Chose véritable. Mais elle n’est pas, pour cette raison, 
une science formelle, manquant de vérité riche en contenu […] Mais la privation 
de teneur des formes logiques réside, bien plutôt, uniquement dans la manière de 
les considérer et de les traiter. En tant que, en effet, comme déterminations fixes, 
elles tombent les unes en dehors des autres et ne sont pas retenues ensemble dans 
une unité organique, elles sont des formes mortes et n’ont pas en leur séjour 
l’esprit qui constituerait l’unité vivante concrète. (HEGEL, 2015, pp. 54-55 [nous 
soulignons]) 

 

À ces formes mortes donc de la logique traditionnelle “s’oppose” comme l’écrit 

Bernard Mabille ”la quête d’une logique vivante dont il nous faut déterminer le 

concept” (MABILLE, 2004, p. 111). En effet, s’il revient au commentateur de 

déterminer le concept de cette logique vivante que Hegel cherche à développer à même 

la Science de la logique, c’est que celle-ci ne fait jamais véritablement l’objet d’un 

exposé systématique de la part de Hegel lui-même. On peut cependant en un sens 

justifier une telle absence au sein de la logique en fonction de l’impératif hégélien de 

laisser la chose se développer par elle-même sans y superposer un métadiscours 

prenant la forme d’un commentaire sur la manière d’appréhender justement le 

déploiement même de la chose. Le constat que l’articulation même du développement 

de la Science de la logique constitue une totalité vivante, le lecteur doit lui-même en 

faire l’expérience à l’aune d’une réflexion sur sa propre lecture de l’ouvrage.  
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Ce travail réflexif n’est pas la tâche que Hegel s’assigne à lui-même, c’est celle 

qu’il assigne à son lecteur, car conceptualiser la vie logique impliquerait non seulement 

la mobilisation des catégories conceptuelles qui sont l’objet même de la logique, elle 

impliquerait de faire un commentaire métalogique qui supposerait une certaine 

distance avec l’objet même que forme la Science de la logique. Or, la Science de la 

logique n’a pas à être un commentaire d’elle-même. À l’exception des remarques 

introductives ou du concept préliminaire de la logique encyclopédique qui présentent 

une certaine posture réflexive par rapport au contenu de la logique même, la tâche de 

la Science de la logique est de retracer l’autodéploiement de l’Idée depuis ses 

catégories les moins déterminées comme l’être pur et le néant jusqu’aux formes les 

plus déterminées, à savoir le concept comme tel et son articulation syllogistique.15 Il 

s’agit donc de “laisser faire pour elles-mêmes les déterminations vivantes en elles-

mêmes” (HEGEL, 1994, pp. 478-79). C’est en ce sens d’ailleurs qu’il est possible de 

saisir la Science de la logique comme l’autobiographie de la pensée bien que Hegel soit 

malgré tout l’auteur de l’œuvre, sans que la pensée qui s’y déploie se réduise à sa 

pensée particulière. L’universalité de la pensée logique s’exprime elle-même à travers 

la dialectique qui se déploie sous la plume de Hegel, mais la prétention de celui-ci, c’est 

que cette dialectique est celle de la pensée elle-même et non son invention propre. Il 

ne fait que rendre compte d’une processualité de la raison logique qui, à l’œuvre dans 

le monde, opérante, passe souvent inaperçue aux yeux de la pensée de l’entendement 

ou de la métaphysique dogmatique sclérosée. 

La pensée logique est ainsi en elle-même vivante et se déploie d’elle-même 

d’une manière qui n’est pas sans évoquer le phénomène d’autopoïèse thématisé par 

Maturana et Varela. Prise comme la processualité des déterminations logiques se 

transformant et se déterminant progressivement tout en maintenant l’unité du tout, 

dans un rapport à soi, la vie logique semble omniprésente à même la Science de la 

logique comme la performativité même de l’Idée que Hegel cherche à retracer 

dialectiquement, selon le mode d’être même de cette logique. La structure même de la 

logique hégélienne en sa totalité articulée et l’articulation dialectique qui la caractérise 

constituent l’expression performative même de la vie logique de l’Idée. Mais c’est au 

commentateur que revient la tâche ardue d’expliciter cette vitalité sous-jacente à 

laquelle Hegel fait tout au plus allusion ici ou là. 

                                                     
15 Sur la genèse d‘une telle auto-organisation de la logique, voir CHIEREGHIN, 2015, pp. 72-75. 
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À titre d’exemple, le devenir qui constitue en un sens la première manifestation 

de la processualité logique doit être considéré comme un moment de cette vie logique 

même (HEGEL, 1977, p. 31), 16  bien qu’il ne soit traité comme tel que de manière 

incidente sans que Hegel s’attarde véritablement à ce rapprochement entre vie, 

mouvement, processualité et devenir. Et pourtant, c’est tout de même ainsi que Hegel 

l’aborde dans ses Leçons sur la logique de 1831. Il écrit:  

 
Le maintenant, en tant qu’il est, a disparu, il est l’acte de se nier, c’est [une] 
intuition abstraite du devenir. L’intuition la plus haute [du devenir] est la vitalité; 
la vie est ce procès, et celui-ci, en tant que tel, mis en évidence pour soi, est la 
pulsation du sang; l’esprit est cette inquiétude, cette pure vitalité en soi-même; 
dans le changement, il y a aussi du devenir, si ce n’est qu’est déjà présent-là [un] 
contenu plus concret (HEGEL, 2007, p. 107).  

 

Or, une telle processualité que l’on pourrait qualifier avec Hegel 

d’”automouvement et de vitalité” [Selbstbewegung und Lebendigkeit] (HEGEL, 20161, 

p. 71, traduction modifiée) est indissociablement attachée à la notion de négativité qui 

marque l’organicité du vivant tant naturel que logique et en constitue “la pulsation 

immanente” [inwohnende Pulsation] (HEGEL, 20161, p. 71). En effet le concept autant 

que l’organisme animal sont marqués par la négativité qui constitue l’une des 

déterminations spécifiques du concept hégélien de vie entendue au sens large. 17 

Bernard Mabille ira même jusqu’à dire que la négativité est le “nom proprement 

philosophique de la vie qui anime le logique et porte le déploiement de la logique tout 

entière” (MABILLE, 2004, p. 139). 

Dans la mesure où justement c’est cette négativité, véritable vie du logique, qui 

marque la différence entre la logique proprement hégélienne et les traités de logiques 

traditionnels, on comprend en quoi il est loisible de voir dans la Science de la logique 

une biographie de la pensée. La Science de la logique n’est pas en effet qu’un exposé 

des formes de la pensée, mais le récit de son développement d’une forme à une autre, 

d’une déterminité à l’autre par le biais d’une processualité qui relève non pas d’une 

articulation extérieure, mais de la dynamique même de la pensée dialectique. En un 

mot, le caractère dialectique de la logique hégélienne n’est pas l’effet d’un simple choix 

                                                     
16 Inversement, la vie comme processus se manifeste lui aussi comme une figure du devenir : “La vie 
vise l’être comme devenir, devenir comme passage entre l’être et le non-être, entre la vie et la mort” 
(LINDBERG, 2006, p. 117). 
17 HEGEL, 1977, pp. 17-18; HEGEL, 2015, p. 193; HEGEL, 20161, p. 66, 69, 71; HEGEL, 20162, p. 312; 
HEGEL, 1995, p. 164; HEGEL, 2017, p. 52. 
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méthodologique subjectif de la part de Hegel, mais l’expression du mode d’être de la 

pensée rationnelle elle-même. C’est pourquoi il s’agit, en un sens, de l’autobiographie 

de la pensée dans la mesure où l’idéalisme hégélien ne fait que retracer 

l’autodétermination de l’Idée, l’autodéploiement de la raison en leurs divers moments 

vivants. Hegel écrit ainsi dans ses Leçons sur la logique et la métaphysique de 1817: 

“l’idéalisme n’est rien d’autre que la conception philosophique qu’il y a Une Vie et Une 

Idée et qu’aucune détermination n’est comme qualité véritablement immédiate ou 

étante, mais [existe plutôt] comme moment” (HEGEL, 2017, p. 94). La transition entre 

ces moments ou le passage d’une détermination à l’autre sont autant d’événements 

marquant la vie logique en sa spécificité et constituant le récit biographique de son 

propre autodéveloppement jusqu’à son point culminant, c.-à-d. jusqu’à ce que Hegel 

nomme l’Idée absolue, apogée de la Science de la logique. 
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Abstract 

Some reflections have been expressed in the contemporary literature regarding the 

claim of the closedness of the conception of totality in Hegel’s system. This paper aims 

at re-evaluating this claim within the context of Hegel’s Science of Logic. This will be 

done by highlighting the moments of the development of this conception in the Science 

of Logic. The upshot of this paper will be that the conception of totality in the Science 

of Logic must remain closed.  

Keywords: Absolute Totality, ἕτερον, Relative Totality, The Night of Totality, Totality 

 

Resumo 

 Algumas reflexões foram apresentadas na literatura contemporânea a respeito da tese 

de encerramento da concepção da totalidade no sistema de Hegel. Este artigo visa uma 

re-avaliação desta tese dentro do contexto da Ciência da Lógica de Hegel. Isto será 

feito pelo estudo dos momentos do desenvolvimento desta concepção na Ciência da 

Lógica. O resultado deste artigo será que a concepção da totalidade na Ciência da 

Lógica deve permanecer encerrada. 

Palavras-Chave: Totalidade Absoluta, ἕτερον, Totalidade Relativa, A Noite da 

Totalidade, Totalidade 

 

Introduction 

 

As Kosík remarks, “The dialectical conception [of totality] (Heraclitus, Hegel, 

Marx) […] grasps reality as a structured, evolving and self-forming whole” (KOSÍK, 

                                                     
1  PhD, Département de philosophie, sessional lecturer, département de sociologie, Université de 
Montréal.  
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1976, p. 24). Examining this version of totality in Hegel’s Science of Logic is the 

objective of this paper.2 

Hegel’s conception of totality in turn may be thought of as a response to the 

Kantian conception of totality. For Kant, totality falls under the group of the categories 

of quantity: allness or totality. It comes after unity and plurality, and according to him 

it is plurality taken as unity (KANT, 1968, B111, p. 154). Notwithstanding this apparent 

dynamism, it has, like all the other eleven categories, a fixed place in the Kantian table 

of categories, a point that is different in Hegel. 

I attempt to limit the discussion of Hegel’s totality to his work The Science of 

Logic. In addition to feasibility, there are several important reasons for this: The 

Science of Logic, known as “the only real candidate for the role of strict dialectical 

proof” (TAYLOR, 1995, p. 225), is the work in which totality is the most extensively 

elaborated.3 

 

I. 

 

Hegel discusses totality mainly after the “Doctrine of Being.” The reason is not 

difficult to grasp, when we remember that the categories in the following book 

(namely, the “Doctrine of Essence”) are the result of mediation and are realized 

through reflection, which is absent in the “Doctrine of Being.” Essence is thus Being 

mediated by its self-negation. Owing to this characteristic, what we have before the 

“Doctrine of Essence” is an “unmediated and presupposed totality” (HEGEL, 1969/5, 

p. 457), a “totality of indifference” (HEGEL, 1969/5, p. 449), “indifferent totality” 

(HEGEL, 1969/5, p. 444), “the totality being for itself” (HEGEL, 1969/5, p. 146), 

“formal totality” (HEGEL, 1969/5, p. 445), and a “negative totality” (HEGEL, 1969/5, 

p. 457). Totality, the all-sided contradiction, the result of unity being posited as 

totality, posits itself as a “self-sublating contradiction” (HEGEL, 1969/5, p. 451) and 

passes over to Essence. In so doing, it overcomes its being just an empty name 

(HEGEL, 1969/5, p. 450), its formality, its being negative, and its indifference. 

                                                     
2 All the references to these works, unless otherwise specified, come from the following source: G.W.F. 
HEGEL, 1969/5 and 1969/6. 
3 And, one may add, most frequently referred to – more than three hundred times! 
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We may say roughly that we have the sublation of the presupposed totalities 

through determination. At the transition moment of Being to Essence this amounts to 

sublation of the outsideness or externality of the former and its passage to the latter. 

In order for totality to posit itself, each determination has to have a double 

transition: forwards to the determination that comes after it, and backwards to the 

determination that comes before it. This double transition is presented as of the utmost 

importance to scientific method in general (HEGEL, 1969/5, p. 384). If there are these 

two transitions, the categorial movement entailing the determination of the totalities 

is not unidirectional.4 

 

II. 

 

This is why at the beginning of the Doctrine of Essence, Hegel speaks of the 

return of Being in its totality into Essence (HEGEL, 1969/6, p. 21) and (at the end of 

the Logic) of a return to the beginning (HEGEL, 1969/6, p. 572). The complex act of 

the subject matter [Sache selbst] conditions itself, and at the same time it posits its 

conditions as ground against itself (HEGEL, 1969/6, p. 119). To step into existence, the 

Sache selbst must have all its conditions at hand, which is tantamount to its totality 

being posited as the groundless immediacy; “then the scattered manifoldness 

recollects itself in the Thing itself” (HEGEL, 1969/6, p. 122).5 

Although Hegel refers to whole and part and to their relationship on numerous 

occasions in Logic, he allocates a particular part of the Doctrine of Essence to this 

theme (HEGEL, 1969/6, p. 166-172). This is, according to Hegel, the first moment of 

essential relationship, where both sides, so to speak, simultaneously and mutually 

condition and presuppose each other. This first moment is followed by the second 

moment of the essential relationship – that is, force and its externalization – then by 

the third moment of the internal and external relationship. The reflected 

                                                     
4 Cf. McTaggart, who speaks of the succession of categories “from one [category] to another because the 
admission of the first as valid requires logically the admission of the second as valid” (MC TAGGART, 
1999, p. 140; see also p. 6). The result of a nonlinear determination (different from McTaggart’s account, 
which is introduced as an alternative here) is found in the very end of the Science of Logic (HEGEL, 
1969/6, p. 573). 
5 My translation of the last part of the sentence (“so erinnert sich diese zerstreute Mannigfaltigkeit an 
ihr selbst”) is different from that of George di Giovanni: “… then this scattered manifold internally 
recollects itself” in HEGEL 2010, p. 416. There are two reasons for this: 1. “internally” is added; and 2. 
Hegel says an ihr. Without this, “recollects itself” would be enough; with this, it is not. 
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independence is here brought about through the reflection of the unmediated 

independence in itself. Each side is a moment posited by the other side and in negative 

unity with it. 

Part and whole are both here existing, reflecting, and in immediate 

independence, but their being posited in isolation is just a moment of their negative 

unity. The whole makes the independence of the plurality of the parts, and the parts 

are the realization or instantiation of the whole, since they are merely the means of the 

manifestation of the whole. Their independent reflected totality is in fact relative, and 

this relativity is the product of the mediation of each in the other. 6  Through this 

negation, the parts are the same as the whole, but only insofar as they are parts of that 

whole; similarly, the whole is the same as the parts merely as parts of the whole. While 

in Hegelian terminology the parts are the same as the whole considered “as partitioned 

whole [als geteiltem Ganze]” (HEGEL, 1969/6, p. 169), one may say by generalization 

that the whole is the same as the parts considered as the “wholified” parts [als geganzte 

Teile]. Thus, the primary negative unity, in which the immediacy of each side is 

mediated through the other, is developed into reflective identity [Reflexionsidentität], 

or “reflected unity [reflecktierte Einheit]” (HEGEL, 1969/6, p. 170). 

The parts have the whole as one of their moments in themselves (HEGEL, 

1969/6, p. 168). There is nothing in the parts that is not in the whole, and vice versa.7 

While the part in its stance before being for itself seems to be differentiated from 

whole, once it is for itself the part is the whole (HEGEL, 1969/6, p. 172). This 

relationship is an inseparable identity in which the whole is the reflected identity and 

the parts are the various pluralities of the whole. The whole is also the starting point 

of the parts, and so too the parts are the starting point of the whole; each is in this way 

in essential relationship with the other through self-negation, or with itself through 

negation of the other, and each then collapses into the other. In doing so, each side 

constitutes both itself as well as the other side as the foundation [Grundlage] of this 

relationship, and each is both conditioned [bedingte] and conditioning [bedingende]: 

                                                     
6  Such an approach, namely, taking both parts and whole in treating Hegel’s work in general, is 
highlighted by Stephen Houlgate (HOULGATE, 2006, pp. 4ff.). 
7 “Es ist nichts im Ganzen, was nicht in den Teilen, und nichts in den Teilen, was nicht im Ganzen ist” 
(HEGEL, 1969/6, p. 169). One may legitimately rebut that: there is of course something in the whole 
that isn’t in its parts, namely, their mode of combination. The reason is that the same parts can be 
combined in different ways, thus constituting differing wholes, and those parts had it in them to 
combine in that way into the whole. Hegel’s discussion at the moment is silent about such a question. 
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“This relationship is therefore the immediate contradiction and sublates itself in the 

very relationship.”8 

This contradiction, which is no more than the opposing tension in this 

relationship, which is immediately independent and relative, leads to the next 

moment. 

This distortedness of the isolated consideration of parts and whole is not just an 

epistemological question, in which parts are not fully understood without considering 

the whole they constitute, and also the whole is in turn not a comprising whole unless 

seen as the whole of the parts. The relationship between them is rather an ontological 

one, in which the differentiation and functioning of each hinges upon the existence and 

differentiation of the other. Each of them, part as well as whole, also has its 

independence through the other. Part is independent as an independent part of a 

whole; whole, in turn, is independent as a whole comprising the parts. Each finds its 

independence through the mediation of the other – that is, through interdependence. 

In the Doctrine of Essence, the immediate totality as the illusion-totality or 

pseudo-totality – in the form of “being for itself” (HEGEL, 1969/5, p. 146),“negative 

being”, (HEGEL, 1969/5, p. 457), “being closed in itself” (HEGEL, 1969/5, p. 373), and 

merely “formal being” (HEGEL, 1969/5, p. 445) – is propelled through negation to 

make “the totality of existence” (HEGEL, 1969/6, p. 132). It is dichotomized into the 

two completely expelling and dissimilar but also complementary worlds of the 

appearing and the essential: the world that is in and for itself [die an und für sich 

seiende Welt] and the apparent or phenomenal world [die erscheinende Welt]. While 

their independence brings along the construal of the former by the whole and the latter 

by the parts, their relationship puts each in the illusion [Schein]9 and identity of both 

of these worlds (HEGEL, 1969/6, pp. 166-167). Both the independent wholes of 

existence, where the apparent and phenomenal world is the ground for the world that 

is in and for itself, and the world that is in and for itself is the grounded for the apparent 

or phenomenal world, both the expression of the world of which each is a moment. The 

contradictory unity of the pseudo-totality of the Doctrine of Being hence differentiates 

                                                     
8 “Dies Verhältnis ist daher der unmittelbare Widerspruch an ihm selbst und hebt sich auf” (HEGEL, 
1969/6, p. 167). 
9 I have translated the word Schein as “illusion.” George Di Giovanni chooses “shine” in The Science of 
Logic, p. 341. 
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itself by relating itself to the differentiated moment of itself that is the product of its 

negation and its realization through externalization. 

This externalization and differentiation, in which the totality or the Sache selbst 

itself is limited to the determination of form (HEGEL, 1969/6, p. 181), has to 

internalize [erinnern] this differentiation. However, this cannot be done in the 

Doctrine of Essence, in which the totality is mainly reflective. This propels this 

negativity to sublate “the totality-less multiplicity of form and content 

determinations.”10 To free itself, the negation is propelled from the mediated but still 

incomplete totality in the Doctrine of Essence to the completed [vollendete] totality in 

the Doctrine of Notion. 

 

III. 

 

In the Doctrine of Notion, Hegel first introduces the general characteristic of 

the science of logic: it is the formal science of absolute formalness, which is in itself 

totality, and in its absolute formalness has its content or reality, and thus constitutes 

the pure idea of truth (HEGEL, 1969/6, p. 265). Since the notion itself is the totality, 

it may not be wrong to say that all the different forms of the totalities introduced and 

sublated one after another are the precursory introductions to the totality as notion to 

be developed, enlightened.11 Nonetheless, since every determined notion is empty and 

contains only “the one-sided determination” (HEGEL, 1969/6, p. 285) – 

notwithstanding its being the richest and the most concrete moment in comparison 

with the previous determinations – and their totality as well (HEGEL, 1969/6, p. 295), 

notion is thrust towards judgment. 

Each of the components of judgment – namely, subject and predicate – in and 

by itself is the totality of the notion, but a partial totality. The movement of the 

judgment towards the predicate – that is, the development [Entwicklung] of the 

judgment in the predicate – brings along the judgment, which is “the reality of the 

Notion [Realität des Begriffes]” (HEGEL, 1969/6, p. 310). The judgment itself in this 

more developed moment, that is, judgment of notions, leads to the syllogism through 

                                                     
10 “[D]ie totalitätslose Mannigfaltigkeit der Form und Inhaltsbestimmungen” (HEGEL, 1969/6, p. 193).  
11 “The German word ‘entwickeln’ is a translation of the Latin ‘explication’ and means unfolding, clear 
structuration of a whole that had been dark, muddled and mysterious” (HOFFMEISTER, 1932, quoted 
in KOSÍK, p. 34). 
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the restoration of the notion in the judgment, and hence giving unity and the truth of 

both of these moments, namely, notion and judgment. As the most fully posited notion, 

syllogism becomes the reasonable, but in reason the determined notions are posited in 

their totality; “therefore not only is syllogism reasonable, but all that which is 

reasonable is syllogism” (HEGEL, 1969/6, p. 351). In this way, the syllogism turns into 

the objective nature of the Sache selbst (HEGEL, 1969/6, p. 354). 

In his discussion of syllogism, Hegel introduces an unprecedented point. 

Whereas according to Aristotle, finding the middle term in a syllogism (that is, the 

recognition of a minor term that is subject to a major term through a middle term) is 

identical with what all questions search for,12 Hegel’s Logic shows that what is really 

arduous and of the utmost importance is the recognition of the fluid character of the 

onto-logical middle term. Therefore, Hegel’s statement in this section that “what is 

mediated is itself the essential moment of its mediators, and each moment is as the 

totality of the mediated” (HEGEL, 1969/6, p. 400), is valid for the whole scenario in 

this book in general and his particular treatment of totality.13 

Through this process, the extremes and the middle are in an organic relation, 

rather than static entities put into motion.14 In other words, organic-dialectical motion 

is inherent in them. In this respect, in Hegel’s statement that different types of the 

syllogism represent the stages [Stufen] (HEGEL, 1969/6, p. 400) of the completion or 

concretion of the middle, these stages should be read as moments [die Momente]15 

determined and being determined by the moments preceding and following them. This 

is how the middle will be posited as totality (HEGEL, 1969/6, p. 401). While each term 

taken individually is partial and one-sided, it overcomes this partiality and one-

sidedness by being the totality of all moments. This is accomplished not merely by 

transposing its place in the syllogism, but by the possibility, stemming from its 

                                                     
12 In the beginning of Posterior Analytics II.3 (90a35) we read: “[T]hat everything we seek is a search 
for a middle term is clear” (ARISTOTLE, 1975, p. 54). 
13 This general characteristic is demonstrated by Yvon Gauthier in the context of the Phenomenology of 
Spirit. See GAUTHIER, 2010, pp. 19-22. 
14 Compare Yvon Gauthier’s view, according to which injecting the dynamic aspect into Aristotelian 
syllogistics is a main feature of Hegel’s contribution in the history of logic and philosophy (GAUTHIER, 
2010, pp. 77ff.). 
15 Marx and Engels both insist on this notion of das Moment. See ENGELS and MARX, 1978, p. 29: 
“Übrigens sind diese drei Seiten der sozialen Tätigkeit nicht als drei verschiedene Stufen zu fassen, 
sondern eben nur als drei Seiten, oder um für die Deutschen klar zu schreiben, drei ‘Momente’, die vom 
Anbeginn der Geschichte an und seit den ersten Menschen zugleich existiert haben und sich noch heute 
in der Geschichte geltend machen.” Cf. also MARX and ENGELS, 1975, p. 43. 
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inherent contradiction; hence the dialectics that inherently makes such role-taking 

possible. Put differently, the dialectical nature of the formal syllogism lies in its 

inherent contradiction (HEGEL, 1969/6, pp. 376-377). To be the one-sided and 

abstract moment of singularity, particularity, or universality is a deficiency that must 

be overcome if the content is to be represented through syllogism. It is in this way that 

each moment overcomes its merely partial totality to engender a “fulfilled totality” 

(HEGEL, 1969/6, p. 377). This necessitates the notion to overcome the syllogism with 

its inherent deficiency (because it remains a subjective that is not objectified) and 

objectifies itself in objectivity. This objectivity is the Sache selbst that is now in and for 

itself (HEGEL, 1969/6, p. 401). 

Although in its unity, Objectivity is the returned totality of the notion (HEGEL, 

1969/6, p. 409), this does not mean that it is so at the beginning of Objectivity. For 

without passing through all the intermediary moments of Objectivity it cannot gain its 

unity. The first of these moments is mechanism. The totality is here the object in the 

form of the universality of the reflected being in its manifold that is not determined 

particularity. But because of this it has the determinacy of its totality outside it: an 

outside that is necessarily endless (HEGEL, 1969/6, pp. 410-412). But this endless, 

undetermined determinism, which regards the objects as the enclosed totalities (see 

HEGEL, 1969/6, pp. 413-414), cannot lead to anything but formal totality (HEGEL, 

1969/6, pp. 412-413). 

To overcome this deficiency, Hegel introduces the notion of mechanical process. 

In this way, the unhindered continuity of the determinacy will be introduced (HEGEL, 

1969/6, p. 416). Nonetheless, this continuity of objects does not overcome their being 

still external to one another, even when absolute mechanism is introduced to overcome 

this deficiency. This necessitates overcoming mechanism, to be superseded by an 

alternative in which a higher unity, as a less formal and more content-laden state of 

totality, may be introduced, and that of the mechanical object – this “indifferent 

totality” (HEGEL, 1969/6, p. 422) – is to be superseded. 

In its effort to overcome its decentralizedness, this insurmountable 

individuality in which the objects remain external to one another, and in order to attain 

inner totality, the mechanical object gives its place to the chemical object, and hence 

the introduction of chemism. In chemism this indifference and outsidedness of the 

objects in relation to each other is overcome. Hence, chemism is introduced by Hegel 
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to be the first negation of the indifferent objectivity and also the externality or 

outsidedness of the determinateness; however, it is still unleashed insofar as it is still 

immediately dependent on the objects and their outsidedness (HEGEL, 1969/6, p. 

434). This interdependence of the chemical objects still leaves some outsidedness in 

chemical totality in place, which cannot be surmounted in chemism itself, since a 

chemical object remains short of a goal. The latter, the notion itself in its existence 

(HEGEL, 1969/6, p. 438), according to its form, in itself an “endless totality” (HEGEL, 

1969/6, p. 439), and the truth of both mechanism and chemism (HEGEL, 1969/6, p. 

444) cannot be introduced in chemism but just in the third moment of objectivity, 

namely, teleology. With this, self-determination is introduced in this moment as 

motion. 

Whereas in judgment, the notions, as totalities, are related to one another, in a 

syllogism the judgments in turn, as totalities, are posited as extremes in a dynamic 

manner where each in turn takes the place of the middle term. The formation 

[Bildung] of each higher totality, notion, judgment, and syllogistic is through its 

realization and actualization. Syllogism, having gone through Objectivity in the forms 

of mechanism, chemism, and teleology, has in the last moment the goal according to 

its form and as a totality that is in itself endless. 16 The totality concretized in this 

process becomes at this moment immediately identical with objectivity. Nonetheless, 

the intertwined and unresolved tension within the identity of this concrete totality – 

that is, its being immediately objective on the one hand, and being immediate only 

through sublating mediatedness on the other – leads to Idea [Idee] (HEGEL, 1969/6, 

p. 461). Hegel’s dictum that there is nothing in the part that is not in the whole and 

vice versa, finds its unsurpassed repercussion in the section on the Idea, where each of 

the moments is essentially the totality of all the other moments (HEGEL, 1969/6, p. 

479). Immaterial, subjective totality is hence developed into objective totality through 

notions in which the Objekt itself is no more than the totality of the notions (HEGEL, 

1969/6, p. 503). As a result, it is not entirely right to say that Hegelian logic, as a 

processual totality, goes through Erinnerung, that is, internalization or “inwardizing” 

(CALLINICOS 2014, p. 297). It is more accurate to say that this process is through a 

complementary internalizing-externalizing process in which the notion is incarnated 

through the states of this system. 

                                                     
16 “[D]er Zweck ist seiner Form nach eine in sich unendliche Totalität” (HEGEL, 1969/6, p. 439). 
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Another characteristic that may be mistakenly attributed to the Hegelian 

totality is also found in the scholarly literature. One such case may be read in 

Houlgate’s The Opening of Hegel’s Logic, where the view that attributes a closed 

(LUKÁCS, 1970, p. 54-55) totality to Hegel is criticized: 

 

Hegel has become for many today the quintessential philosopher of “totality,” 
whose system allows nothing to fall outside it – no “otherness” or radical “alterity” 
– but always aims to “assimilate,” “absorb,” or “digest” whatever might seek to 
criticize or resist it and confronts everyone after Hegel with the (possibly 
impossible) task of trying to “elude,” “subvert,” or “disrupt” it (HOULGATE, 2006, 
p. 57).17 

 

The view seemingly expressed here is on many grounds unpromising to be read 

as being in harmony with Hegel’s view regarding totality. First, there are some 

passages which are explicitly against such a reading in the Science of Logic. Take for 

instance where Hegel states that the content of the book is “the exposition of God [as 

found] in the eternal essence before the creation of the nature and the limited spirit” 

(HEGEL, 1969/6, p. 44). To give another example, Hegel criticizes Plato’s Parmenides 

not only because it has presuppositions but also because it leaves room for externality 

(that is, external to the totality); therefore, although it is dialectical, it remains a 

dialectic of external reflection. 18 Thus, according to Hegel, Plato here leaves some 

room for a ἕτερον (other) that comes from outside the totality (HEGEL, 1969/5, p. 

126), instead of giving the inner dialectic of the notions (HEGEL, 1969/5, p. 193), since 

Being and the One are differentiated from one another (HEGEL, 1969/5, pp. 105-106). 

 

Conclusion 

 

The Absolute Idea attained at the end of Science of Logic – that is, the Idea 

absolutized or the Absolute idealized – is the realization of the concretion of totality. 

It is the exposition of the system of totality (HEGEL, 1969/6, p. 569) that is to 

overcome the “night of totality” [Nacht der Totalität] introduced in Hegel’s Jena 

Writings (HEGEL, 1986, p. 30). The notion, which is not free in the previous moments, 

finds its absolute liberation at this moment. One may say that here (HEGEL, 1969/6, 

                                                     
17 I would like to thank Stephen Houlgate, who in his comments after my presentation made it clear that 
such a reading is not what he really meant. 
18 This constitutes the bedrock of Bertel Ollman’s “Internal Relationships” in, inter alia, OLLMAN, 
2003). 
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p. 573) the double transition put forward previously (HEGEL, 1969/5, p. 384) is 

accomplished: each category is determined by its previous one and also by the one 

following it. That said, this moment, i.e., the Absolute Idea, is still an intermediate step 

between Absolute Knowledge – the zenith of The Phenomenology of Spirit – and the 

Absolute Spirit – as the pinnacle of the Encyclopedia – a moment that is to be farther 

attained.  

Nevertheless, if totality is a metacategory present through Hegel’s Science of 

Logic, and if the beginning had in itself the concrete totality (HEGEL, 1969/6, p. 556) 

then why did he not introduce Being and Idea as equals from the start? The reason lies 

in Hegel’s entire dialectical conception: logic must go through all these states to, so to 

speak, totalize this totality. The determination of Being is through its totalization-

concretion. Without passing through these states, Being would remain a pseudo-

totality [Scheintotalität]. Before the complete exposition of the determinations 

culminating in the last chapter, this undifferentiated unity of the Being and Idea could 

not be posited. Once accomplished, an enriched return to the simple, or immediate 

unity which was introduced at the beginning of Logic becomes possible (HEGEL, 

1969/6, p. 572). In this way, the determination has construed the Gegenstand of the 

logical science (HEGEL, 1969/6, p. 550) in which the content in its universal form can 

be examined (HEGEL, 1969/6, p. 550). 

In this regard, a standpoint that overlooks the distinction between Whole 

[Ganze] and Totality is not watertight.19 As we have seen here, in Hegel’s Science of 

Logic the Whole has a particular (though of course fluid) place. This is not the case 

regarding totality. That is why we introduce it as a metacategory, as opposed to a 

category. 20  Such a standpoint also draws a similarity between Kant and Hegel 

regarding totality, one that is not really the case. As presented in this paper, the 

Hegelian totality is the all-sided bearer of contradictions. Each of the categories can be 

called totality; and conversely, totality can be thought of as any of the categories. Put 

differently, what we have witnessed, according to our account, is a complex and 

multifaceted movement from the chaotic totality to the accomplished totality, in which 

                                                     
19 For a case in which such a distinction is overlooked, see THEUNISSEN, 1980, pp. 403ff. and pp. 501. 
20 Cf. “The category of totality signifies that which is determined to be “all” rather than “some,” in 
HOULGATE, 2006, p. 21 (emphasis added). Read from Kosík’s standpoint, there is a misinterpretation 
in prioritizing the Whole, or All over Parts, or Some. Read according to the interpretation presented in 
this paper, it mistakenly calls totality a category. 
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the particular all-embracing totality amounts to absolute emancipation, for which no 

immediate determination exists (HEGEL, 1969/6, p. 573). 
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Seção V 

Dialética e lógica da filosofia 

 

 



 



 

19. Tudo é Filosofia! A Ideia da Filosofia e sua Exposição em Hegel 

 

Everything is Philosophy! The Idea of Philosophy and its Exposition by 

Hegel 
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Ricardo Pereira Tassinari1 

 

Resumo2 

Assumindo que é possível ter da obra hegeliana várias interpretações, este artigo visa 

introduzir uma interpretação geral da obra hegeliana e, em especial, da Enciclopédia 

das Ciências Filosóficas em Compêndio, enquanto exposição do Sistema da Filosofia 

realizada por Hegel ele próprio, que possibilita: (1) estabelecer um norte interpretativo 

às diversas interpretações que se mantém do início ao fim do estudo da exposição 

enciclopédica do Sistema, (2) a sustentabilidade do Sistema, ou mais precisamente, a 

auto-sustentabilidade do Sistema e das diversas interpretações, (3) a inteligibilidade 

do Sistema e das diversas interpretações, (4) os seus desenvolvimentos dialéticos-

especulativos, (5) ser a mais abrangente das interpretações do pensamento Hegel, que 

pode explicar, compreender e superar [aufheben] todas demais. Tem-se nela a 

consideração de um objeto absoluto da Filosofia, que é a própria a Filosofia tomada 

em si, por si e para si que, ao final da exposição enciclopédica, mostra-se como Ideia 

da Filosofia e Espírito Absoluto. Em especial, tal interpretação sempre se mostra como 

um completamento das interpretações parciais, já que, como interpretações parciais, 
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são partes da Filosofia, que é em si, por si e para si, bem como, uma vez assumida, 

possibilita estabelecer e garantir a estabilidade da série de interpretações da obra 

hegeliana que podem cada vez mais aprofundar o sentido e explicitar melhor o objeto 

absoluto da Filosofia, sem o perder de vista. 

Palavras-Chave: Sistema da Filosofia, Ideia da Filosofia, Espírito Absoluto 

 

Abstract 

Assuming that it is possible to have several interpretations of the Hegelian work, this 

article aims to introduce a general interpretation of the Hegelian work and, in 

particular, of the Encyclopedia of Philosophical Sciences in Compendium, as an 

exposition of the System of Philosophy by Hegel himself, which enables: 1) to establish 

an interpretative guideline to the various interpretations that remain from the 

beginning to the end of the study of the encyclopedic exposition of the System, (2) the 

sustainability of the System, or more precisely, the self-sustainability of the System 

and the various interpretations, (3) the intelligibility of the System and the various 

interpretations, (4) the dialectical-speculative developments, (5) the most 

comprehensive of interpretations of Hegel thought, which can explain, comprehend, 

and surpass [aufheben] all others. It has in it the consideration of an absolute object 

of Philosophy, which is Philosophy itself, taken in itself, by itself and for itself, which, 

at the end of the encyclopedic exposition, shows itself as the Idea of Philosophy and 

the Absolute Spirit. In particular, such interpretation always proves to be a 

complement to partial interpretations, since, as partial interpretations, they are part 

of Philosophy, which is in itself, by itself and for itself, and, once assumed, makes it 

possible to establish and ensure stability of the series of interpretations of the Hegelian 

work that can increasingly deepen the meaning and better explain the absolute object 

of Philosophy, without losing sight of it. 

Keywords: System of Philosophy, Idea of Philosophy, Absolute Spirit 

 

O Sistema e o problema do círculo interpretativo da Filosofia Hegeliana 

 

 Por ser a obra hegeliana um sistema em que os conteúdos se integram em um 

todo sempre renovado, não sendo meramente justapostos, em especial, em sua última 

forma de exposição mais acabada do Sistema pelo próprio Hegel, a Enciclopédia das 
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Ciências Filosóficas em Compêndio,3 a interpretação dos diversos trechos e conceitos 

da obra hegeliana não depende apenas de elementos e conceitos contextuais, mas está 

intimamente e fortemente ligada ao seu todo, ao resultado da exposição da Filosofia. 

Certamente, várias interpretações da obra hegeliana são possíveis, em especial 

de suas várias partes, mas tal fator de sistematicidade da obra, em especial, na 

Enciclopédia, leva à questão da interpretação do todo da obra hegeliana. 

Em especial, tal fator leva pois a uma dificuldade real de interpretação do texto 

hegeliano, inclusive em relação a determinação do lugar e do valor das diversas 

interpretações parciais: para compreender bem um trecho da obra hegeliana, é 

necessário compreender bem o todo; e, para compreender o todo, é necessário 

compreender os trechos. Em especial, nesse sentido, por exemplo, em relação à 

Enciclopédia, Bernard Bourgeois (HEGEL, 1994, p. 60) afirma que: “É preciso, pois, 

reler a Enciclopédia; é preciso a ter relido para poder a ler […]”. 

Como, pois, escapar a esse círculo interpretativo e chegar a uma interpretação 

geral estável e razoável da obra hegeliana ? Seria necessário, ler e reler toda a obra e, 

em especial, toda a exposição enciclopédica, bem como seus ramos apresentados em 

seus cursos, para se ter uma tal visão geral da obra ? 

Mais ainda, se assim é, a cada momento de nossa leitura e interpretação da obra, 

tem-se uma interpretação que será forçosamente diferente da interpretação final. Logo, 

até esse final, ter-se-á sempre interpretações que necessitam ser constantemente 

reformuladas, em especial, em suas próprias bases ? 

Claro que se pode ler, interpretar e analisar apenas certas partes da obra 

hegeliana, buscando estabelecer certos sentidos encerrados apenas nessas partes. Na 

história do pós-hegelianismo, há vários exemplos interessantes e frutíferos de tais 

interpretações. Em especial, o próprio Hegel diz da necessidade das várias visões da 

Filosofia, e ele próprio explicita diversas delas. Logo, é natural e necessário que da 

Filosofia em geral e da Filosofia Hegeliana em especial se tenham várias visões e várias 

interpretações. Só quem não compreendeu a profundidade da Filosofia e de sua 

exposição por Hegel pode acreditar que sua visão própria é a única possível, seja da 

Filosofia seja do próprio texto hegeliano. 

Entretanto, cabe perguntar: se para Hegel a Filosofia como um todo é a 

                                                     
3 A partir daqui, como usual, irá se utilizar do termo Enciclopédia para indicar a obra Enzyklopädie der 
philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. 
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exposição de algo, o que é tal algo que ela expressa ? Ou ainda, se a obra hegeliana não 

é um mero romance literário do pensamento: o que ela referencia ? 

Em especial, cabe também perguntar: como ficam as interpretações dialéticas 

do texto hegeliano, quando se considera o todo do Sistema ? Seria o Sistema também 

superado pelo movimento dialético inerente a ele próprio? Se não, como garantir uma 

interpretação estável do Sistema ? Como garantir um caminho seguro de interpretação 

em direção ao que a exposição de Hegel expressa e referencia ? Poder-se-ia indicar 

elementos e conceitos de uma interpretação geral do que ela expressa e referencia de 

tal forma que, por exemplo, no percurso de toda a exposição enciclopédica, desde seu 

início, tal interpretação geral se mantenha minimamente, em especial, frente ao seu 

movimento dialético, e não caia em interpretações cambaleantes, apesar do círculo 

interpretativo exposto acima ? 

Buscar-se-a pois indicar aqui uma interpretação geral do todo do Sistema da 

Filosofia de tal forma que tal interpretação geral sempre se mantenha minimamente 

ao se interpretar a obra hegeliana, em especial, em relação à exposição enciclopédica, 

que é parte integrante dela, particularmente e relativamente ao pensamento maduro 

de Hegel. 

Nesse sentido, tal interpretação possibilita:  (1) estabelecer um norte 

interpretativo às diversas interpretações que se mantém do início ao fim do estudo da 

exposição enciclopédica do Sistema, (2) a sustentabilidade do Sistema, ou mais 

precisamente, a auto-sustentabilidade do Sistema e das diversas interpretações, (3) a 

inteligibilidade do Sistema e das diversas interpretações, (4) os seus desenvolvimentos 

dialéticos-especulativos, (5) ser a mais abrangente das interpretações do pensamento 

Hegel, que pode explicar, compreender e superar [aufheben] todas demais. Nesse 

sentido, como se verá, também, tal interpretação fornece certo completamento das 

interpretações parciais, bem como, uma vez assumida, possibilita estabelecer 

caminhos interpretativos que podem cada vez mais aprofundar o sentido e explicitar 

melhor o Sistema da Filosofia, sem o perder de vista. 

 

A Filosofia/Ciência e sua Exposição 

 

 Note-se, já inicialmente, que a própria realização da exposição da Filosofia por 

Hegel, na Enciclopédia, implica a existência de um todo da Filosofia, como Ciência, 
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que justamente Hegel busca expor. Nesse sentido, trata-se de desenvolver as questões 

colocadas anteriormente de um ponto de vista do todo da Filosofia e da Ciência e de 

sua exposição filosófico-científica. 

Mas de qual noção de Filosofia ou Ciência está se tratando aqui, já que Hegel 

fala, por exemplo, de Ciência da Lógica, Ciências Filosóficas etc.? Na interpretação 

que se almeja aqui expor, trata-se de considerar a Filosofia ou a Ciência como um todo, 

que contém nela todas as demais filosofias e ciências particulares, e, nesse sentido, os 

termos utilizados aqui são substantivos próprios e sem complementos (e, portanto, 

usa-se aqui os substantivos próprios Filosofia e Ciência, com iniciais maiúsculas); ou 

seja, não é uma filosofia ou ciência particular, filosofia ou ciência de algo, mas a 

Filosofia ou a Ciência tout court. Em especial, aqui e no limite da exposição 

enciclopédico-filosófico-científica, tais termos são assumidos designar o mesmo. 

Nesse sentido, irá se utilizar aqui o termo composto Filosofia/Ciência para designá-lo. 

As passagens em que Hegel usa os termos Filosofia [Philosophie] ou Ciência 

[Wissenschaft] dessa forma estão dispersas pela obra. A seguir, no decorrer deste 

trabalho, citaremos algumas delas. Entretanto, cabe notar que as interpretações 

dessas passagens e de tais termos dependem de uma interpretação global da obra, 

como discutido na seção anterior. Ou seja, apresentam o mesmo problema de 

circularidade: para interpretar os termos Filosofia e Ciência depende-se de uma 

interpretação global da obra; para interpretar a obra é necessário interpretar os termos 

Filosofia e Ciência. 

Nesse sentido, como se verá, propõe-se aqui uma interpretação de tais termos, 

ou ainda, do todo do Sistema da Filosofia, designado aqui por Filosofia/Ciência, que 

teria certas características gerais, descritas na próxima seção, que possibilitam uma 

série de interpretações ao mesmo tempo filosófico-científicas e estáveis da obra, bem 

como as demais propriedades apontadas no final da seção anterior. 

 

A Filosofia/Ciência em Si, por Si e para Si e sua Auto-Exposição 

 

 Já inicialmente, assume-se aqui que, para Hegel: (I) a Filosofia/Ciência é 

possível; (II) Hegel julga ter atingido a Filosofia/Ciência em sua exposição 
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enciclopédico-filosófico-científica; e (III) o movimento dialético-especulativo 4 

inerente ao texto hegeliano e, em especial, à exposição enciclopédica, é realizado no 

interior da exposição da Filosofia/Ciência. 

Tais considerações possibilitam inferir um conjunto de características que 

constituem o cerne da interpretação aqui proposta e que serão listadas, enumeradas e 

expressas em itálico a seguir. A princípio, tais características são inerentes ao próprio 

Conceito de Filosofia/Ciência como aqui pre-suposto e exposto. Logo em seguida à 

exposição de cada característica, tece-se comentários a seu respeito. Em especial, os 

comentários possibilitam indicar certa conexão de tais características com a exposição 

enciclopédica realizada por Hegel. Note-se que aqui, nas citações de Hegel, irá se 

completar as ocorrências dos termos Filosofia e Ciência com o termo composto 

Filosofia/Ciência, coerentemente com a interpretação aqui proposta. 

(1) Existe um todo da Filosofia/Ciência. A Enciclopédia o expõe. 

Em relação à Enciclopédia, essa é uma proposição que é evidente por si própria 

e pelo próprio conteúdo da Enciclopédia que, como salienta Hegel (HEGEL, 1969/8, 

p. 11),5 já no primeiro parágrafo do Prefácio da primeira edição, é uma “vista geral do 

escopo completo da Filosofia[/Ciência]”. 

(2) A Filosofia/Ciência tem em si os conceitos e as razões que os articulam e 

que constituem a própria Filosofia/Ciência. A Enciclopédia expõe os conceitos e as 

razões gerais que os articulam e que constituem a própria Filosofia/Ciência. 

Em especial, cabe notar que a exposição da Filosofia/Ciência na Enciclopédia é 

feita por meio de parágrafos enumerados. Cada parágrafo tem um caput em que são 

introduzidos um ou mais conceitos relativos à Filosofia/Ciência, bem como são 

expostas suas significações e articulações. Algumas vezes, mas nem sempre, Hegel 

acrescenta um comentário [Anmerkung] ao caput, para esclarecer alguns aspectos das 

significações e articulações dos conceitos introduzidos no caput; entretanto, são nos 

capita em que é exposto o principal das significações e articulações conceituais. No 

decorrer da exposição da Filosofia/Ciência na Enciclopédia, vai se ampliando o 

sistema de conceitos, tanto aumentando a extensão do conjunto de conceitos quanto 

suas relações e articulações. Posteriormente, os re-editores da Enciclopédia (a partir 

                                                     
4 Note-se que irá se utilizar aqui, neste trabalho, o termo dialético-especulativo ao invés do termo 
dialético, utilizado usualmente na literatura. 
5 Foram feitas, neste trabalho, as traduções do texto alemão das citações de Hegel. Consultou-se e 
utilizou-se trechos das traduções de Hegel (1988a, 1988b, 1989, 1992, 1994, 1995, 2004). 
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de HEGEL, 1840) introduzem também um adendo [Zusatz] ou mais a alguns 

parágrafos de Hegel, adendos que foram manuscritos por Hegel ou foram anotações 

dos ouvintes de suas lições. Entretanto, cabe notar que, como salienta Hegel (HEGEL, 

1969/8, § 16, p. 60): 

 

Enquanto Enciclopédia, a [Filosofia/]Ciência não é exposta no desenvolvimento 
minucioso de sua particularização, mas tem de limitar-se aos elementos iniciais e 
aos conceitos fundamentais das [filosofias/]ciências particulares. 

 

(3) A Filosofia/Ciência é inteligível. Entretanto, a Filosofia/Ciência não se 

mostra toda de uma vez para alguém que dispõe-se a filosofar: existe uma 

progressão lógico-conceitual em sua apreensão. Na Enciclopédia, expõe-se uma tal 

progressão lógico-conceitual, e, portanto, a progressão da exposição enciclopédica 

se dá do ponto de vista lógico. 

Na Enciclopédia, a articulação entre os conceitos se dá a partir de suas 

significações e relações que, como tais, são lógico-conceituais e não propriamente 

histórico-temporais. Em especial, em cada ponto da exposição, podemos pensar um 

todo já exposto até então, e como os conceitos anteriores na exposição se articulam 

com tal todo já exposto. Particularmente, logo no primeiro parágrafo do Prefácio da 

segunda edição, Hegel (HEGEL, 1969/8, p. 14) sublinha:  

 

O título de uma Enciclopédia poderia sem dúvida deixar inicialmente o campo livre 
a um menor rigor do método [filosófico/]científico, e a uma estruturação externa; 
mas a natureza da coisa traz consigo que a conexão lógica deva permanecer a base 
fundamental. 

 

Nesse sentido, o movimento dialético-especulativo na exposição da 

Filosofia/Ciência também está sujeito à progressão lógico-conceitual, o que leva aos 

próximos itens. 

(4) Por um lado, pode-se considerar a Filosofia/Ciência como em constituição, 

tanto na própria História da Filosofia/Ciência quanto por alguém que esteja 

conhecendo-a. Em especial, pode-se considerar a Filosofia/Ciência em constituição 

para um leitor da Enciclopédia que está refazendo a Filosofia/Ciência para si. 

Pode-se notar a esse respeito, o que Hegel (HEGEL, 1969/8, § 14, p. 59) 

sublinha, no início do § 14, que trata deste tema: 
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O mesmo desenvolvimento do Pensar, que é exposto na História da 
Filosofia[/Ciência], expõe-se na própria Filosofia[/Ciência], mas liberto da 
exterioridade histórica – puramente no elemento do Pensar. 

 

(5) Por outro lado, pode-se considerar que a Filosofia/Ciência já está 

constituída. Em especial, na Enciclopédia, está realizada a exposição geral da 

Filosofia/Ciência por Hegel. 

Cabe aqui notar especialmente o que salienta Hegel (HEGEL, 1969/8, § 17, p. 

63), no § 17, quando trata do objeto da Filosofia/Ciência e de seu Conceito: 

 
Dessa maneira a Filosofia[/Ciência] se mostra como círculo que retorna a si 
[próprio], que não tem começo, no sentido das outras [filosofias/]ciências, de 
modo que o começo é somente uma relação ao sujeito, enquanto esse quer se 
dispor a filosofar, mas não à [Filosofia/]Ciência enquanto tal. 

 

(6) Nesse sentido, é possível considerar os dois lados concomitantemente: (I) 

por um lado, a Filosofia/Ciência já está constituída; (II) por outro, para um eu 

singular que busca a Filosofia/Ciência, individualmente ou na História da Filosofia, 

o reconhecimento dela pode se dar também temporalmente e historicamente (e não 

apenas logicamente). Nesse sentido, o conteúdo da Enciclopédia (I) já está constituído 

e (II) se mostra como se constituindo para um sujeito filosofante que a lê. 

Note-se, em especial, que, na medida que um eu singular busca a 

Filosofia/Ciência, vai seguindo temporalmente e historicamente o próprio 

encadeamento lógico e conceitual da exposição das razões na Filosofia/Ciência; porém, 

na e para a Filosofia/Ciência, tais razões que levam a ela e tal encadeamento já estão 

realizados. 

Em especial, tal desenvolvimento lógico-conceitual da Filosofia/Ciência se dá 

de uma forma dialético-especulativa, como descrito na seção Conceito mais preciso e 

divisão da Lógica (HEGEL, 1969/8, § 79-83, pp. 168-180). 

(7) A Filosofia/Ciência é em si própria e por si própria. Nesse sentido, é a 

Filosofia/Ciência que possibilita a Enciclopédia e não o contrário. 

 Se a Filosofia/Ciência é verdadeiramente Filosofia/Ciência e não uma invenção 

histórica que se perpetua, seu conteúdo tem que ser verdadeiro e (também) objetivo, 

ou seja, logicamente anterior a sua apreensão pelos eus particulares. Existe a 

descoberta da Filosofia/Ciência e de suas razões, em especial por Hegel, mas não sua 

invenção. Nesse sentido, o conteúdo que a Enciclopédia expõe não é uma invenção de 

Hegel, mas já existia antes dele. 
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Logo, embora a progressão filosófico-científica na Enciclopédia se mostre 

também como uma verdade histórica, de forma dialético-especulativa, sua base e 

demonstração é lógica, e não, por exemplo, uma generalização por indução de uma 

história, não exatamente factual mas interpretada (com o que se cometeria uma falácia 

de petição de princípio e tornaria a exposição insustentável do ponto de vista lógico). 

Portanto, na interpretação aqui proposta, supõe-se que a Filosofia/Ciência é em 

si e por si, mas, é exposta progressivamente. Mais ainda, na interpretação aqui 

proposta, supõe-se que, na exposição lógico-filosófico e dialético-especulativa 

progressiva da Filosofia/Ciência na Enciclopédia, a Filosofia/Ciência se mostrará 

como: Pensar, Conceito, Ideia, Ideia Absoluta Especulativa, Razão, Espírito e Espírito 

Absoluto. Trata-se, pois, de um mesmo objeto cuja determinação filosófica vai cada 

vez mais se aprofundando e explicitando-o, passando, sua determinação, por diversos 

momentos na progressão dialético-especulativa da exposição filosófico-científica. 

Mais exatamente, na interpretação aqui proposta, supõe-se que, na exposição 

filosófico-científica dialético-especulativa da Enciclopédia, o objeto da 

Filosofia/Ciência é inicialmente designada por Hegel (HEGEL, 1969/8, § 85, p. 181) 

de Absoluto ou Deus e, no decorrer da exposição, vai recebendo diversas 

determinações que cada vez mais aprofundam e explicitam a significação do 

Absoluto/Deus e que culmina, no último parágrafo da Enciclopédia, na Ideia da 

Filosofia[/Ciência] ou Espírito Absoluto. A escolha das determinações citadas – 

Pensar, Conceito, Ideia, Ideia Absoluta Especulativa, Razão, Espírito e Espírito 

Absoluto – se dá, sucintamente (cujos detalhes se pretende desenvolver em trabalhos 

posteriores), em linhas gerais, pelas seguintes razões principais. 

Pensar: no § 17, Hegel (HEGEL, 1969/8, § 17, pp. 62-63) discute o objeto (inicial) 

da Filosofia/Ciência e indica o Pensar como o objeto (inicial) da Filosofia/Ciência. 

Conceito, Ideia e Ideia Absoluta Especulativa: De acordo com Hegel (HEGEL, 

1969/8, § 83, p. 179), no § 83, que trata do conteúdo e divisão da Ciência da Lógica, 

“a Doutrina do Conceito e da Ideia” é descrita como “a Doutrina do Pensamento […] 

em seu ser retornado em si próprio e ser junto a si desenvolvido – no Conceito em si 

e para si”. Note-se que Hegel (HEGEL, 1969/8, § 213A, pp. 368-368), logo no início 

do comentário ao § 213, parágrafo que introduz a determinação da Ideia, comenta: “A 

definição do Absoluto, de que é a Ideia, é agora ela mesma absoluta”. Por fim, Hegel 

(HEGEL, 1969/8, § 236, p. 38) termina A Ciência da Lógica com a determinação da 
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Ideia Absoluta Especulativa, que é “a Verdade toda e absoluta, a Ideia se pensando a 

si própria [die sich selbst denkende Idee]” e acrescenta nos adendos: “É a nóesis 

noéseos que Aristóteles já designou como forma suprema da Ideia”. 

Razão: Hegel (HEGEL, 1969/8, § 213, p. 370), na exposição da Ideia, salienta 

de início que “A Ideia pode ser compreendida como Razão (essa é a significação 

filosófica[/científica] própria para [o termo] Razão)”. 

Espírito: Hegel (HEGEL, 1969/10, § 437-439, pp. 227-229), no final da seção 

Fenomenologia do Espírito do terceiro tomo da Enciclopédia, a Filosofia do Espírito, 

expõe propriamente (na série dos capita dos parágrafos da Enciclopédia) a Razão e, 

em seguida, introduz o termo Espírito como “Essa Verdade que [se] sabe [wissende 

Wahrheit] é o Espírito” (HEGEL, 1969/10, § 439, p. 229). 

Espírito Absoluto: Hegel (1970/10, § 577, p. 394) finaliza a Enciclopédia com 

“a Ideia da Filosofia[/Ciência], que tem a Razão que se sabe, o absolutamente universal, 

por seu meio termo que se cinde em Espírito e Natureza” e com “a Ideia eterna 

existente [seiende] em si e para si eternamente se ativa, engendra, e desfruta, como 

Espírito Absoluto”. 

Cabe notar que a Filosofia/Ciência (que é progressivamente determinada com 

tais determinações) não está sujeita ao tempo, mas o tempo está em seu interior. Como 

salienta Hegel (HEGEL, 1969/9, § 258A, pp. 49-50):  

 
[…] nem ele [o Conceito] está no tempo nem é [algo] temporal, mas ele é muito 
mais o poder do tempo […]. Só o natural é portanto, enquanto finito, sujeito ao 
tempo; o Verdadeiro, porém, a Ideia, o Espírito, é eterno. 

 

Ou ainda: 

 

A Ideia, o Espírito está acima do tempo, pois tal é o próprio conceito do tempo; é 
eterno, em e para si, astutamente não entra no tempo, porque ele não se desgasta 
em seu um lado do processo (HEGEL, 1969/9, § 258Z, p. 51). 

 

 Logo, na interpretação aqui proposta, embora haja uma determinação 

progressiva dialético-especulativa da Filosofia/Ciência, pode manter ainda que ela é 

em si própria e por si própria, e que ela tem os dois lados indicados no Item (6): (I) já 

está constituída e (II) se mostra como se constituindo para um sujeito filosofante que 

a busca. 

Nesse sentido, irá se tratar aqui mais do todo da Filosofia/Ciência e suas 

características gerais, do que, em especial, da característica dialética-especulativa da 
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determinação lógico-conceitual da Filosofia/Ciência, o que se reserva para trabalhos 

posteriores. Note-se, em especial, que a interpretação da característica dialética-

especulativa da determinação lógico-conceitual progressiva da Filosofia/Ciência 

também depende da interpretação global da obra hegeliana, como discutido 

anteriormente, ou seja, apresenta o mesmo problema de circularidade e, em especial, 

segundo a interpretação que está sendo exposta aqui, está subordinada a interpretação 

do Conceito de Filosofia/Ciência aqui exposto. 

(8) A Filosofia/Ciência é em si própria, por si própria e para si própria. A 

auto-exposição da Filosofia/Ciência na Enciclopédia é um meio para um leitor 

filosofante chegar ao que a Filosofia/Ciência é para si própria. 

A Filosofia/Ciência enquanto tal deve conter a Filosofia/Ciência de si própria. 

Logo, além de ser em si e por si própria, a Filosofia/Ciência também é para si própria. 

Além da progressão na determinação da Filosofia/Ciência exposta no item 

anterior, cabe lembrar aqui que Hegel (HEGEL, 1969/8, § 6, p. 47) insiste, no § 6 da 

Enciclopédia, que 

 

é para se considerar como o Fim Último e Supremo da [Filosofia/]Ciência o 
suscitar, pelo conhecimento dessa concordância [da Filosofia/Ciência com a 
Efetividade e com a Experiência], a reconciliação da razão auto-consciente com a 
razão que é com a efetividade. 

 

 Em especial, cabe também notar que, segundo Hegel (HEGEL, 1968/13, § 5, p. 

17), na primeira edição de 1817 da Enciclopédia: “A Filosofia[/Ciência] torna-se pois 

aqui à [Filosofia/]Ciência da Razão e isso enquanto a Razão é consciente dela própria 

como de todo o Ser.” 

Em especial, quanto aos conceitos e seu Sistema na Filosofia/Ciência serem em 

si, por si e para si, cabe lembrar o que o próprio Hegel (HEGEL, 1969/8, § 3A, p. 45) 

salienta já no início da exposição enciclopédico-filosófica em relação aos conceitos que: 

“Encontra-se a expressão de que não se sabe o que se deve pensar a propósito de um 

conceito que foi aprendido; ora, em um conceito nada há mais a pensar que o próprio 

conceito.” Nesse sentido, os conceitos e a própria Filosofia/Ciência, enquanto 

constituída de conceitos e de suas articulações, devem ser pensados e apreendidos em 

si próprios e por si próprios e, enquanto tais, são em si próprios, por si próprios e para 

si próprios. 

Note-se, pois, que, ao atingir a Filosofia/Ciência (ou parte dela) já está 



 
 
 
 
358 | A Autobiografia do Pensamento.  A Ciência da Lógica de Hegel 

garantida a inteligibilidade do seu compreender, pois ele é exatamente 

Filosofia/Ciência (ou parte dela). 

 E se a Filosofia/Ciência pode conhecer os conceitos pelos quais ela se expõe 

(particularmente, em A Ciência da Lógica6), é porque tais conceitos existem em si, por 

si e para si próprios. Com efeito, Hegel (HEGEL, 1968/13, § 17, p. 25), o diz 

explicitamente no § 17 da primeira edição de 1817 da Enciclopédia, que trata do 

conteúdo da Ciência da Lógica: 

 
Na [Ciência da] Lógica, segundo o conteúdo, as determinações do Pensar são 
consideradas em si e para si. Elas são desse modo o Pensar puro concreto, isto é, 
conceitos, com o valor e o significado do fundamento que é em si e para si de tudo. 

 

 Por fim, cabe notar que Hegel (HEGEL, 1969/8, § 17, p. 63) continua a citação 

do Item (5) sobre o Conceito da Filosofia/Ciência, enfatizando: 

 

Ou, o que é o mesmo, o conceito da [Filosofia/]Ciência e por isso o primeiro 
conceito – e, por ser o primeiro, contém a separação [a saber], que o Pensar é o 
objeto para um sujeito filosofante (de certo modo exterior) – [esse conceito] deve 
ser apreendido pela própria [Filosofia/]Ciência. É mesmo esse seu único fim, agir 
e meta [da Filosofia/Ciência]: alcançar o Conceito de seu Conceito, e assim o seu 
retorno e à sua satisfação. 

 

 Portanto, na interpretação aqui proposta, para Hegel, o Conceito e a Ideia da 

Filosofia/Ciência, já existem desde sempre, eternamente, e deve-se alcançar tal 

Conceito e Ideia na própria Filosofia/Ciência; por isso, suas últimas determinações por 

Hegel (HEGEL 1970/10, respectivamente, § 574, p. 393, e § 577, p. 394) são o Conceito 

da Filosofia/Ciência, a Ideia da Filosofia/Ciência e o Espírito Absoluto como “a Ideia 

eterna [da Filosofia/Ciência] existente [seiende] em si e para si eternamente se ativa, 

engendra, e desfruta, como Espírito Absoluto.” 

(9) O Todo = A Filosofia/Ciência. A Enciclopédia expõe essa identificação. 

A Filosofia/Ciência, ao ser a Filosofia/Ciência do Todo, é a própria 

                                                     
6 Cabe notar aqui que, inicialmente, Hegel publica A Ciência da Lógica de forma extensa, em três 
volumes, nos anos de 1812, 1813 e 1816 (cf., as respectivas traduções brasileiras, HEGEL, 2016, 2017 e 
2018), chamada de Grande Lógica pela tradição, na qual Hegel realiza um estudo detalhado do 
conteúdo que ela expõe. Entretanto, logo em seguida, em 1817, ano seguinte da publicação do último 
volume da Grande Lógica, Hegel publica a primeira edição da Enciclopédia, cujo primeiro volume é A 
Ciência da Lógica, chamada de Pequena Lógica pela tradição, que expõe o conteúdo da Grande Lógica 
de forma resumida. Segundo a interpretação aqui apresentada, isso se dá porque a Pequena Lógica 
possibilita a Hegel explicitar o lugar do conteúdo da Ciência da Lógica no Sistema. Devido a esse motivo, 
utiliza-se aqui fundamentalmente a Pequena Lógica, principalmente, os parágrafos que possibilitam 
estabelecer os lugares dos conteúdos da Ciência da Lógica no Sistema. 
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inteligibilidade do Todo, ou ainda, é o Todo como inteligibilidade. Por isso, em 

princípio, não existe nada que não possa (por sua natureza) ser conhecido e 

demostrado. 

Logo, a concepção de Filosofia/Ciência aqui exposta implica, portanto, a 

possibilidade de desenvolvimento das esferas particulares da Filosofia/Ciência e, mais 

ainda, exige tal desenvolvimento, em vista de concretizar (para nós) a visão geral da 

Filosofia/Ciência do Todo. Ou seja, deve-se passar do conceito geral de 

Filosofia/Ciência (anunciado no final do § 17) à sua realização como Ideia da 

Filosofia/Ciência e Espírito Absoluto (no final da exposição enciclopédica). 

Na Filosofia/Ciência, como Todo, encontram-se a Natureza e todos os espíritos 

particulares, todo o domínio do finito. Encontram-se inclusive todas as razões e forças 

que movem tudo. Nesse sentido, cabe notar que a Filosofia/Ciência determina seu 

próprio conteúdo e sua forma de exposição. Como salienta Hegel (HEGEL, 1969/8, § 

18, p. 63): 

 

Como não se pode dar uma representação prévia, geral, de uma filosofia[/ciência] 
pois somente o todo da [Filosofia/]Ciência é a exposição da Ideia, assim também 
sua divisão só pode ser concebida a partir dessa exposição. 

 

 Ao ser a inteligibilidade de tudo e ser em si, por si e para si, como se notou no 

item anterior, a Filosofia/Ciência contém – e deve conter – as próprias razões que 

expõe a si própria. A Enciclopédia é a expressão dessa auto-exposição. 

A Enciclopédia expõe não somente os conceitos gerais da Filosofia/Ciência que 

possibilitam pensá-la, em A Ciência da Lógica, seu primeiro tomo, mas também os 

que possibilitam pensar a Natureza, em A Filosofia da Natureza, e o mundo espiritual, 

em A Filosofia do Espírito, seus dois últimos respectivos tomos. Como Hegel (HEGEL, 

1969/8, § 18, pp. 63-64), contínua a citação anterior: 

 

[…] a divisão é como a Ideia, da qual tem de tirar uma antecipação. A Ideia porém 
se comprova como o Pensar pura e simplesmente idêntico a si próprio, e esse como 
atividade de se opor a si próprio para ser para si; e ser nesse outro, somente junto 
consigo. Assim a [Filosofia/]Ciência se divide em três partes: 
I – A Lógica, a ciência da Ideia em si e para si; 
II – A Filosofia da Natureza, como a ciência da Ideia em seu ser-outro; 
III – A Filosofia do Espírito, enquanto Ideia que em seu ser-outro retorna a si 
mesmo. 

 

 Cabe notar que, no comentário a esse parágrafo, Hegel (HEGEL, 1969/8, § 18A, 
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p. 64) salienta: “Na natureza, não é um outro da Ideia que é conhecido, mas a Ideia 

está ali na forma da extrusão [Entäußerung]”. 

(10) A Filosofia/Ciência é a Substância de tudo. A Enciclopédia mostra o 

porquê. 

Enquanto a Filosofia/Ciência é em si, por si e para si própria, ela não necessita 

de uma outra coisa para ser; ao contrário, os demais seres são quem dela necessitam 

para ser. Por isso a Filosofia/Ciência é a Substância de tudo, una e universal. 

Note-se, em especial, que, como salientado, na Enciclopédia, Hegel expõe, nos 

capita dos parágrafos, os conceitos e as razões que os articulam, ou ainda, mais 

precisamente, as determinidades [Bestimmtheiten] e as determinações 

[Bestimmungen] filosófico-científicas. Tais determinidades e determinações são, por 

um lado, determinidades e determinações do ser-ai, e, por outro lado, determinidades 

e determinações conceituais, e, portanto, estão no Pensar e na Filosofia/Ciência. As 

determinações são, pois, a unidade do ontológico e do epistemológico ou inteligível. 

Mais ainda, como salienta Hegel (HEGEL, 1969/10, § 465, p. 283): 

 

Assim, a inteligência é cognoscente nela mesma e para si mesma; nela própria é 
o universal; o seu produto, o pensamento, é a coisa [Sache]; identidade simples do 
subjetivo e do objetivo. Ela sabe que o pensado é; e que o que é, só é enquanto é 
pensamento (ver § 5, 21). 

 

Nesse sentido, a Filosofia/Ciência se mostra como Substância de tudo, una e 

universal. 

Em especial, no caso da Filosofia/Ciência determinada como Ideia, tem-se ela 

como Substância una e universal segundo o próprio Hegel (HEGEL, 1969/8, § 213A, p. 

368): 

O Absoluto é a Ideia universal e una, que enquanto julgante particulariza-se no 
sistema das ideias determinadas, que, no entanto, só consistem em retornar à 
Ideia una: à sua verdade. É por esse juízo que a Ideia é, antes de tudo, somente a 
Substância una, universal. 

 

 Aqui, se expressa com todo o vigor, o Idealismo Absoluto Especulativo monista 

de Hegel! Tudo é Ideia! E não existe nada cujo ser não dependa dela. 

E também, no caso da Filosofia/Ciência determinada finalmente como Espírito 

Absoluto, tem-se, segundo Hegel (HEGEL, 1969/10, § 554, p. 366), ela como 

Substância una e universal: 
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O Espírito Absoluto é tanto a identidade eternamente existente 
[seiende] em si, quanto retornando e retornada a si própria: é a 
Substância una e universal enquanto espiritual, o juízo [que a reparte] 
em si própria e em um saber, para o qual ela existe como tal. 

 

 Note-se que, de acordo com a interpretação aqui adotada, tanto em uma citação 

quanto em outra, o juízo é identificado como uma particularização da Filosofia/Ciência, 

seja no “sistema das ideias determinadas” (na penúltima citação) seja na divisão “em 

si própria e em um saber” (na última citação). Em especial, mantém-se, pois, aqui a 

significação dada por Hegel (HEGEL, 1969/8, § 166, p. 316) ao juízo (Urteil, formado 

por Ur-Teil) como divisão [Teilung] originária [ursprüngliche]. 

Na última citação, interpreta-se aqui o ser “em si própria” como o ser em si, por 

si e para si da Filosofia/Ciência, já comentado, e o “em um saber” como o ser da 

Filosofia/Ciência para um sujeito filosofante que a busca. Como se viu, no Item (6), 

tais dois lados ocorrem concomitantemente. Por isso, pode-se conceber que “o Espírito 

Absoluto é tanto a identidade eternamente existente [seiende] em si, quanto 

retornando e retornada a si própria”, e nesse sentido a Filosofia/Ciência como Espírito 

Absoluto tem o movimento dentro de si própria. O que nos leva ao próximo item. 

Cabe notar ainda que a mesma interpretação pode ser dada ao último juízo 

tratado na exposição enciclopédica, no silogismo da Ideia da Filosofia/Ciência, em que 

a Ideia da Filosofia/Ciência como Espírito Absoluto tem a Razão que se sabe como 

meio termo e se cinde em Espírito (ou ainda, nos sujeitos filosofantes no interior da 

Ideia da Filosofia/Ciência) e em Natureza (o em si, por si e para si da Ideia da 

Filosofia/Ciência): 

 
O terceiro silogismo é a Ideia da Filosofia[/Ciência], que tem a Razão que se sabe, 
o absolutamente universal, por seu meio termo que se cinde em Espírito e 
Natureza; que faz do Espírito a pressuposição, enquanto [é] o processo da 
atividade subjetiva da Ideia, e faz da Natureza o extremo universal, enquanto [é] 
o processo da Ideia existente [seiende] em si, objetivamente. […] a Ideia eterna [da 
Filosofia/Ciência] existente [seiende] em si e para si eternamente se ativa, 
engendra, e desfruta, como Espírito Absoluto (HEGEL, 1969/10, § 577, p. 394). 

 

 (11) A Filosofia/Ciência atua como o Primeiro Motor Imóvel de Aristóteles. A 

Enciclopédia expõe sua forma de atuação. 

Na medida que a Filosofia/Ciência é o próprio Todo, a Filosofia/Ciência contém 

nela as próprias as razões que levam até ela. E tais razões são expostas na Enciclopédia. 

Nesse sentido, a Filosofia/Ciência atua como o Primeiro Motor Imóvel de Aristóteles, 
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atuação citada por Hegel (HEGEL, 1969/10, p. 395) no final da Enciclopédia, de forma 

completamente inusual, inclusive para seus livros: 

 

Ora, o Pensamento, aquele que é por si, é o pensamento do que é o melhor por si, 
e o Pensamento soberano é o do Bem Soberano. A inteligência se pensa ela própria 
apreendendo o inteligível, pois ela se torna inteligível entrando em contato com 
seu objeto e o pensando, de modo que existe identidade entre a inteligência e o 
inteligível: o receptáculo do inteligível, isto é, da substância formal, é a inteligência, 
e a inteligência é em ato quando está na posse do inteligível. Também, o ato, não a 
potência, é ele o elemento divino que a inteligência parece conter, e o ato de 
contemplação é a felicidade perfeita e soberana. Se pois esse estado de alegria que 
só possuímos em certos momentos, Deus sempre o tem, isso é admirável; e se o 
estado é maior, ainda mais admirável é. Mas é assim que ele possui esse estado. E 
a vida pertence também a Deus, pois o ato da inteligência é vida, e Deus é esse 
próprio ato; e o ato perene de Deus é uma vida perfeita e eterna. Também dizemos 
que Deus é um eterno vivente perfeito; a vida e a duração contínua e eterna 
pertencem pois a Deus, pois é exatamente isso que Deus é.7 

 

 Note-se, entretanto, que, diferente de Aristóteles, Hegel é um Idealista Absoluto 

Especulativo, e que, como se viu no item anterior, a Ideia ou o Espírito Absoluto é a 

única e universal Substância, o que significa que tudo é Ideia e Espírito Absoluto. Nesse 

sentido, o Espírito Absoluto conduz tudo dentro de si e, em especial, conduz dentro de 

si as inteligências dos espíritos finitos rumo a Ele próprio. 

(12) A Filosofia/Ciência é Sujeito. A Enciclopédia expõe sua constituição e 

forma de atuação. 

Enquanto a Filosofia/Ciência é aprendida por um eu, a própria 

Filosofia/Ciência pode ser vista como um Eu que a tudo contém. Mais universalmente, 

como Hegel (HEGEL, 1969/8, § 20, p. 72) enfatiza ao introduzir a determinação do Eu 

na exposição enciclopédico-filosófico-científica: “O Pensar, representado como sujeito, 

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

Eu.” Nesse sentido, a própria Filosofia/Ciência, enquanto o Pensar é sua determinação 

já inicial, é um Eu pensante e, pelas características expressas até agora, a tudo contém, 

a tudo rege, auto-regula-se e se auto-expõe, por isso, é Sujeito. 

Certamente, este item merece mais esclarecimentos, além desta indicação 

inicial, o que se reserva para trabalhos futuros. 

(13) A Filosofia/Ciência e Deus se identificam. 

Por fim, certamente, pelo exposto até aqui, nossa representação da 

                                                     
7 Utilizou-se aqui a tradução de J. Tricot: ARISTOTE, Métaphysique, Paris: Vrin, 1970, pp. 681-683 
(apud HEGEL, 1988a). 
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Filosofia/Ciência é a de um ser omnisciente, onipresente e onipotente, do qual não 

pode haver um maior, no qual, o que ele pensa é, e, o que é, ele pensa, revelado na 

religião cristã. 

Por isso, segundo tal interpretação, Hegel (HEGEL, 1969/8, § 1, p. 41) introduz 

como § 1 da Enciclopédia que: 

 

Em primeiro lugar, a Filosofia[/Ciência] tem, de fato, seus objetos em comum com 
a religião. As duas 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. 

 

 E que Hegel (HEGEL, 1969/10, § 577, p. 394) termine a Enciclopédia, no § 577, 

com: “a Ideia eterna [da Filosofia/Ciência] existente [seiende] em si e para si 

eternamente se ativa, engendra e desfruta, como Espírito Absoluto.” 

Voltamos assim ao começo, o que mostra que Ideia eterna da Filosofia/Ciência 

sempre esteve eterna e absolutamente presente desde o começo do filosofar, como 

Espírito Absoluto, ou como nos diz Hegel (HEGEL, 1969/8, § 17, p. 63): 

 

No mais, esse ponto de vista, que assim aparece como imediato, deve, no interior 
da Ciência[/Filosofia], fazer-se resultado; e na verdade o Resultado Último da 
Ciência[/Filosofia], no qual ela alcança de novo seu comec ̧o e retorna a si mesma. 

 

 Logo, a Filosofia/Ciência como Espírito Absoluto estava agindo desde o começo 

e manifestando a si. 

Certamente, este item também merece mais esclarecimentos, além desta indicação 

inicial, o que se reserva também para trabalhos futuros (pode se encontrar mais detalhes a 

essa respeito em TASSINARI, 2015). 

Por fim, cabe então notar que: 

(14) As razões pelas quais a própria Filosofia/Ciência se reconhece são 

efetivamente as razões pelas quais se conhece a Filosofia/Ciência. A Enciclopédia é a 

expressão dessa auto-exposição da Ideia da Filosofia/Ciência ou do Espírito Absoluto. 

 

Considerações Finais 

 

 Assumindo que é possível ter da obra hegeliana várias interpretações, almejou-

se aqui indicar uma interpretação geral do todo do Sistema da Filosofia em Hegel que 
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possibilita instituir uma interpretação da Filosofia que é em si, por si e para si, de tal 

forma que tal interpretação geral pode sempre ser mantida minimamente ao se 

interpretar a obra hegeliana, em especial, em relação à exposição enciclopédica, já 

desde o seu começo. Ora, com efeito, a concepção de Filosofia/Ciência exposta aqui é 

a determinação geral da meta da Filosofia;8 mas ela ainda é geral, e é necessário o 

desenvolvimento de seu conteúdo particular, ou seja, expor os conceitos e as razões 

que os articulam, para se desenvolver concretamente (para nós) tal concepção e com 

isso mostrar (para nós) o Todo como Filosofia/Ciência. É tal desenvolvimento 

particular que constitui a própria exposição hegeliana da Filosofia, na Enciclopédia; e, 

por isso, a exposição hegeliana abarca propositadamente as diversas esferas da 

Filosofia/Ciência, como lógica, metafísica, natureza, homem, etc. 

Pode-se notar também que tal interpretação fornece sempre certo 

completamento de qualquer interpretação parcial, já que, como as interpretações 

parciais são partes do Todo = Ideia da Filosofia/Ciência = Espírito Absoluto, na 

medida em que se vai tendo a superação [Aufhebung] de tais interpretações parciais, 

vai se caminhando no sentido dessa identidade, de tal forma que o processo dialético-

especulativo se dá no interior de tal identidade, que acaba sendo o ponto de superação 

absoluta de todas as interpretações parciais. 

Tem-se ainda que tal interpretação geral, uma vez assumida, possibilita 

estabelecer e garantir a estabilidade de uma série de interpretações ao mesmo tempo 

filosófico-científica e estáveis da obra, que podem cada vez mais aprofundar o sentido 

e explicitar melhor o objeto absoluto da Filosofia, sem o perder de vista. 

Note-se, pois, que, propositadamente e conscientemente, em vez de se proceder 

aqui por uma espécie de indução interpretativa do texto hegeliano, a partir de uma 

leitura passo a passo, cronológica e dialética, dos textos hegelianos, assume-se 

especulativamente o Conceito de Filosofia/Ciência e daí se derivam suas 

características e existência. Em especial, não se procura (e julga-se que não se deve 

procurar) em obras de filosofias/ciências particulares a exposição dessa concepção 

geral, pois ela é (logicamente) anterior, tanto na Enciclopédia, que expõe o todo do 

Sistema, como nas diversas obras e lições; ela está sempre subjacente e subentendida 

em sua obra de maturidade. Ela não pode ser estabelecida pela junção (ainda que 

sistêmica e sistemática) das partes e do finito, mas é o próprio todo que, como uma 

                                                     
8  Cf. final do Item (8) e início do Item (9). 
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célula-ovo, diferencia-se (para nós) até chegarmos a visão do organismo completo da 

Filosofia/Ciência. Ou ainda, de acordo com as determinações expostas por Hegel 

(HEGEL, 1969/8, § 93-95, pp. 198-203), a Filosofia/Ciência é uma verdadeira 

infinitude [wahrhafte Unendlichkeit] que expõe as filosofias/ciências particulares, 

que enquanto tais, em sua sequência e exposição, só gerariam uma má ou negativa 

infinitude [schlechte oder negative Unendlichkeit]. 

Pode-se relembrar aqui também que Hegel (HEGEL, 1969/17, p. 529) aceita a 

demonstração do ser-aí de Deus de Anselmo de Cantuária, que, segundo Hegel, 

“somente é o verdadeiro”, e rejeita todas as demais. Na demonstração de Anselmo, “O 

conceito de Deus é disposto e mostra-se que ele não pode ser concebido senão como o 

que inclui em si o Ser”, sendo que as outras “demonstrações caem no lado de uma 

conexão finita, a determinação finita”. Hegel (HEGEL, 1969/17, pp. 530-531) 

argumenta, em especial: “O finito é aquilo cujo ser-ai não corresponde ao Conceito. […] 

Por outro lado, no infinito determinado em si, a Realidade deve corresponder ao 

Conceito, – isso é a Ideia, unidade do sujeito e do objeto”. Segundo a interpretação 

geral aqui proposta, deve-se pôr como meta, já no início da interpretação do todo do 

Sistema da Filosofia segundo Hegel, o Conceito infinito de Deus ou, como aqui exposto, 

o Conceito e a Ideia da Filosofia/Ciência, conforme a demonstração de Anselmo de 

Cantuária, que estaria sendo retomada, pois, pelo próprio Hegel (HEGEL, 1969/17, pp. 

528-535) no interior do Sistema da Filosofia/Ciência. 

Mais ainda, pode-se mostrar (e é assumido aqui) que o termo Filosofia/Ciência 

designa o mesmo que o termo Verdade [Wahrheit] (como um substantivo próprio, 

portanto, com inicial maiúscula), no sentido da Verdade como um todo, que contém 

nela, em um Sistema, todos os demais saberes, Verdade sem complementos, isto é, 

não a verdade de algo, mas a Verdade tout court. Nesse sentido, por exemplo, Hegel 

escreve: “A expressão pensamentos objetivos designa a Verdade que deve ser o objeto 

absoluto [der absolute Gegenstand] da Filosofia[/Ciência], não simplesmente sua 

meta” (HEGEL, 1969/8, § 25, p. 91); “A Ideia é a Verdade” (HEGEL, 1969/8, § 213A, 

p. 368); a Ideia Absoluta Especulativa é “a Verdade toda e absoluta, a Ideia se 

pensando a si própria [die sich selbst denkende Idee]” (HEGEL, 1969/8, § 236, p. 38); 

“A Verdade existente [seiende] em si e para si [...] é a Razão” (HEGEL, 1969/10, § 438, 

p. 228); “Essa Verdade que [se] sabe [wissende Wahrheit] é o Espírito” (HEGEL, 

1969/10, § 439, 229); “Esse Conceito da Filosofia[/Ciência] é a Ideia se pensando a si 
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própria [die sich selbst denkende Idee], a Verdade que [se] sabe [die wissende 

Wahrheit]” (HEGEL, 1969/10, § 574, p. 393). 

Por fim, pode-se mostrar que na série de superações no processo dialético-

especulativo, tal interpretação geral se mostra como a interpretação universal que 

supera todas as demais, bem como se pode mostrar que as características aqui 

elencadas possibilitam dar uma ampla significação (a maior possível) a Ideia da 

Filosofia/Ciência, ao Espírito e ao Espírito Absoluto, o que se pretende desenvolver em 

trabalhos posteriores. 

Nesse sentido, como enunciado na primeira seção deste trabalho, tal 

interpretação possibilita:  (1) estabelecer um norte interpretativo às diversas 

interpretações que se mantém do início ao fim do estudo da exposição enciclopédica 

do Sistema, (2) a sustentabilidade do Sistema, ou mais precisamente, a auto-

sustentabilidade do Sistema e das diversas interpretações, (3) a inteligibilidade do 

Sistema e das diversas interpretações, (4) os seus desenvolvimentos dialéticos-

especulativos, (5) ser a mais abrangente das interpretações do pensamento Hegel, que 

pode explicar, compreender e superar todas demais. 
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