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Este volume reproduz 0 capitulo 3 (Hegels FalsiChe und
Echte Ontologie) da primeira parte da Ontologia do Ser Social.
o sumario completo da obra de Lukacs podera ser encontrado
pelo leitor no apendice ao presente volume.

o capitulo sobre Hegel foi 0 {mico publicado em vida de
Lukacs, numa tradugao Mngara (Magyar Filos6fiai Szemle,
ano 15, 1971, n.o 1-2 e 3-4); mas a edigao independente ja
estava em curso de publicagao quando ocorreu a morte de
Lukacs, em 4 de junho de 1971. Trata-se assim da unica
parte da Ontologia que pode ser considerada como de redagao
definitiva.

Para a presente tradugao brasileira, alem do texto em
alemao, vali-me da tradugao italiana de Alberto Scarponi (On-
tologia dell'Essere Sociale, Editori Riuniti, Roma, 1976, vol. 1,
pp. 165-403) e da tradugao inglesa de David Fernbach (The
Ontology of Social Being, Merlin Press, Londres, vol. 1, Hegel,
1978, 118 pp., e vol. 2, Marx, 1978, 176 pp.).

Embora nao utilize nas citagoes as tradug6es portuguesas
existentes (salvo no caso da I ntrodu~'ao de 1857 e de muitas
partes de 0 Capital), indico sempre a existencia de edigao
brasileira das obras citadas pOl' Lukacs, no caso em que essa
edigao seja de facil acesso e me parega digna de confianga.

C.N.C.



1. A DIALET'ICA DE HEGEL "~JM MEIO AO
ESTERCO HA.S CONTRADIQOES"

Na filosofia classica alema, verifica-se um movim~nto que
lcva da ncga~ao tcarica da ontologia em Kant a uma ontologia
universalmente cxplicitada em Hegel. N a verdade, a negagao
kantiana, ja dcsdc 0 infcio, nao se apresenta como absoluta:
a praxis moral, em Kant, transpassa no ontol6gico. Na fila-
sofia de Fichte, posteriormente, esse principio torna-se 0 fun-
damento <mico da verdadeira realidade, cuja essencia e consti-
,tUlda ,pela razao ativa e essa eafirmada. como-id~ntica a 'reili-
dade. Com isso, a filosofiac1~~~ica alema retoroa 0 probl~1!l.a,
ontol6gico do iluminismo, emRQr~=:ifaJlIf~lniehteje 'libra,' el}tre
uroa e outro, 0 abismo da sua realizagao por part~~:d.~~:.B£"
volugao Francesa: pode-se falar de um prosseguimento do

I iluminismo tlia-somente na medida em que a onipotencia on-

I,to16gica dn razao con~jnua ainda n constituir 0 centro da pro-
blcmatica filos6fica. fA filosofia de Hegel nao e compreenslvel
sem esta dupla delimitagao: dominio, prioridade ontol6gica da
razao, num mundo formado pela Revolugao Francesa, ou, mais
concretamente, pelo modo bastante esfuma<;ado atraves do qual
Napoleao a realizou. Esse tipo de realiza<;lio coloca, toda a
Europa diante do problema da sociedade burguesa em ascenslio:
diante de uma sociedade com sua contraditoriedade imanente,
de uma nova realidade, em face da qual 0 reino iluminista da
razao - enquanto centro do pensamento filos6fico -'- nao
pode deixar de se revelar inteiramente inadequadoj

I A reagao mais simples e direta a esse novo estado de coisas
.foi negar de modo absoluto a relevancia ontol6gica da razaa.
A irratio, que 0 romantismo prop5e como substituto, denuncia
a contraditoriedade da situa<;ao mundial do presente e busca
urn caminho olhando para tras, para 0 passado entendido como



terreno de" ,uma pretcnsa harmonia vcrdadeira. ainda pre-con-
tradit6ria. / Uma r~ag50 diversa e a tins pellsadores que com-
pre.e!l"(tt:p:1"~snovidudcs do prescnle como passagem a urn au-
tentico reino da razao, .que superaraas contradigoes atuais: e
o clls6-de,"!,,!cthe,' que considera seu tempo como a "epoca da
completa_l?~camiIiosidnd~" e ve briIhur. no futuro, supcrando
essa ep~C~l a imagem do efetivo'Lr~Inq-'da razao: (Por cami-I
nhos completamente diversos, os grandes utopicos tambem'
~uscam uma imagem historico-sociul do mundo que parta do
presente do perfodo pos-revoluciomirio, em sua contraditoric-
dade, para daqui indicar como real a perspectiva de sua su-
peragao no futuro.) i H :gel assume uma coJocagiio particular
entre esses dois extremos; quer demonstrar filosoficamente que
o proprio presente e urn reino da razao, com 0 que a contra-
digao termina por sc elevar a categoria olltologicu e 16nico-'
g~o~i?logica ce.ntral. i Hegel nao e de modo algum 0 pril~eiro!
dJa~etlco cons,clente ~n~re os grandes fil6~ofos. Mas e 0 pri-
melr? -:-. apos ~Ie~·ach~o. - para quem, u contradigao form[l
o pnnclplO ontologlco ultimo, e nao algo que de algum modo
deva ser filosoficul11cnlc superado, como ainda era 0 caso na
"intuigao intelectual" de Schelling. A contrnditoriedade como
fundamento da filosofia e, em combinagao com isso, 0 presente
real como rea!i~agao da razao constituem, por conseguinte, as,
marcos ontologlcos do pensamento hegeliano... Essa combi-'
nagao faz com que l~iS:~:!~.?l~tol()gia se explicit~m e articulem
em Hegel num grau de intimidade e de intcnsidade ate entao
desconhecido.

Disso decorre a aparencia - que por muito tempo do-
minou a imagem universalmente corrente de Hegel - segundo

J)
a q~aIJele !t:fia realiz~do n..0p!a~~ filosofico uma ligagao entre
razaQ e reahdade ate entao medlta/ e que se colocaria alem
d~_9..'J.aI9uer .problematicid~de; basta recordar a concepgao bas-
tante dlfundlda do ~.2..j~eg~,i Vista mais atenta-
mente, e~sa--unitarie(t~de - que, em principio, pode parecer
fascinante ou repugnante - cai em pedagos; e, com efeito, 0
m~rxis~o - ~oI?a aga~ matedalista de "par sobre os pes;'
o_..!g"~~lls!Dg.b~g\(JlanoapOlado sobre a cabega - criticou desde
o infcio precisamente a 0 osigao existente eI!!.JiegeI entre sis-
t~a e. m~!:!.?-=-- Para fazer com -e-flegel seja~'hoje-"uma
forg~cvi:vr( e atuante no pensamento filos6fico e na realidade,
e preciso continuar no caminho iniciado pelos classicos do

maAismo. f: preciso ver Hegel do meSIlla 1110do como Marx
via Ricardo: "No mestre, 0 que C 1I0VO e significativo sc
desenvolve arrebatadorumenlc, em mcio ao 'eslerco' dus contra-
digoes, dos fenomenos contraditorios." 1 /Esse "esterco das
contradi~oes" apresenta-se em Hegel, em primeiro lugar, como

I reconhecimento da contraclitoricdadc do prescnte, como pro-I blema nao s6 do pensamento mas tambem da propria realidade,
,como problema sobretudo ontol6gico; e urn problema que

transcendc qe muito 0 prcscnte, ja que e cntcndido como basc
dinamica da inteira realidade e, enquanto fundam ;nto dessa
realidade, como base tambem de todo pensamento ontologico
radonal acerca delaj A agucla emergencia da contraditorie-
dade em seus dias, portanto, e para Hegel apenas a culminagao
de urn processo dialejca que, partinc.Jo cia natureza inorganica
e atravessando a vida e a sociedade, explicitou-se ate alcangar
aquele ponto culminante.

Temos com isso 0 primciro momenta dcsse "esterco de
contradigoes": a din@mic~ das contradi~60s dialeticas nao e urn
simples devir universal, como· em Heraclito, nem uma sucessao
de graus na compreensao do mundo por parte do pensamento,
como em Nicolau de eusa, mas sim - se cleixarmos de lago
as tentativas intimamente incoerentes do jovem Schelling -I a

!primeira articulagao entre seqUencia dialetica e historicidade
i reg]. J a isso empresta a dialetica, enquanto vefculo real da
. hist6ria, urn peso ontologico que ela jamais pudera ter no
\ passado. / Mas aqui se apresenta imediatamente urn outro mo-
mento do "esterco das contradigoes" no interior da ratio con-
'traditoria dessa filosofia: a concentragao no presente enquanto
\reino da razao efetivamente alcangado expulsa da dia16tica,
\por um Iado, todos os elementos necessariamente subjetivistas
\(que se recorde Fourier) e sublinha 0 seu carater ontol6gico
lobjetivo; mas, por outro, a mesma concel1tragao oculta em
:si uma profunda e insoluvel contradigao. /' 0 presente pode
)alcangar urn fundamento ontol6gico genuine tao-somente en-
\quanto ponte entre 0 passado e 0 futuro; todavia, se ele e al
realizagao efetiva das potencialidades internas da dialetica pre- i

1. Marx, Theorien tiber den lIfehrwel't [Teorias sobre a mais-
valia], Stuttgart, 1921, III, p. 94. Na edi9ao das Mal'x-Engels-Werke
(a seguir citada como MEW), Bedim, 1957 e ss., a cita9ao esta no
volume 26, t. 3, p. 80.



'cisamente em sua rcalidade e por causa de sua realizalfao, entao
o processo teria de terminar; e aquilo que ate esse momento
aparecia como 0 motor ontol6gico da realidade deve frear 0
propri~ mo~imento para a frente, orientado para 0 enriqueci-
mento mtenor, para se converter em simples momenta da pro-
pria aut?-reprodulfao./ Ora, por urn lado, e verdade que pro-
cessos smgulares desse tipo existem (ainda que sempre em
termos relativos2; caracteristieas similares aparecem ampla-
mente, embora nao de modo absoluto, nos processos vitais tanto
ontogeneticos quanta filogeneticos. Por outro lado, e tambem
verdade que as tendencias que regulam a existencia de forma-
c;.6esespecificas nao, podem ser pura e simplesmente genera-
hzadas e tomadas vahdas para 0 processo global da realidade.

Esse dilema, assim como a tentativa de resolve-Io apodi-
ticamente numa direc;ao determinada, aparecem continuamente
- como e 6bvio - no. filosofio. dn hist6ria: disso decOl'rem,
por exemplo, as mais variadas concepc;6es ut6picas, qualquer
que seja sua orientac;ao (para adiante ou para tr<ls). Na ver-
dade, as antinomias que poct-emos encontrar nas respostas a
tal dilem'l nao sao nem homogcne'ls nem equivalentes. / As

;utopias que visam restaur'll' um'l condic;iiopassada - rcfiro-mc
aquelas nas quais 0 movimento para tn1s nao se funda apenas
na imaginac;ao, num mal-entendido acerca das proprias inten-
c;6es esseneiais, como e 0 casa da pretensa ressurreic;ao da An-
tiguidade na epoca do Renascimento - nao podem deixar de
ter, em sua substancia, um cantter irracionalista. / Ja que pre-
tendem fazer reviver algo do passado (e nao importa com que

I grau de consciencia), tais utopias tern de negar no plano onto-

j
l16giCOa irreversibilid'lcle do tempo e, dcs:Se modo, entram a
priori em conlradic;ao com tocla ontologia racional. Quando,
alem disso, como 6 0 caso em geral nas t~~P.~~§~@~
toma-se como modelo 0 "organico", essa contradic;ao se aguc;a
ainda mais, na medida em que 0 desenvolvimento organico
incIui com toda evidencia a irreversibilidade do tempo; com
isso, os dois principios ontol6glCos basicos· colocam-se entre si
numa relac;ao antinomica insolUvel. A visao do mundo que
disso decorre - 0 irracionalismo - so pode superar tais anti-
nomias de modo pseudodia16tico, soffstico; sua batalha contra
a ratio tcm como meta, precisamente, apagar tais contradic;6el;
insoiliveis, utilizando de modo intciramente arbitrario ora uma,
ora OIltra C()llc~r','fil1.

Bern mais importantes, tanto no sentido fil?S6fico geral
quanta para a tentativa de compreender a concepc;~o de mun~o
de Hegel, sao as ideias do i1uIT1~n!s~gsobre 0 r~lllo da razao. /

IA razao e aqu!o -principio ultimo do ser e do devlf da natureza
\e da sociedade: Tarefa da filosofia e descobrir e revelar esse
principio a fim de que a socie~ad; ~e .adeqiie. as leis etemas,
imutaveis da natureza.. A c01llcidenCIa pratlca e real entre
natureza ~ razao em si identicas, toma-se assim na vida social, . ~
dos homens uma instancia do futuro, nao uma detern~1llalfaO

lontol6gica do presente. (0 iluminismo e uma filosofia ';Iue
,I prepara a Revoluc;ao Francesa e nao, como a de Hegel, a file:
: sofia dos sens efeitos.) Tamb6m nesse caso temos uma antl-
nomia que nao pode ser resolvida em tal contexto: se a na-
tureza e onipotente, cdmo foi possivel qu~,o ~omem e a
isociedade se destacassem dela? I Essa antmomm revela a
iambigiiidade ontol6gica do conceito ilumini~ta de n~tur:~a.
\por um lado, na Iinha do grande desenvolvlmento cI~ntlflco
bcorrido a partir de Galileu ~ ~ewton,. a natur~za. e Vista e~
~ua pura objetividade, matenahdade, mdependencla e legah-

{
dade obtendo-se assim - na observa«ao do mundo - uma
base' ontol6gica dcfinitivamentc s6lida, que afasta de ~odo ra-

'dieal todas as concepc;oes teleo16gicas (antropom6rflcas em
\ultima instancia) acerca da natureza; e trata-se, para 0 pen-
Isamento, de urn solido fundamento ontologico, ~esmo quan~o
se leva em conta que a imagem da natureza a1llda se apOla
substancialmente em princfpios mecanicistas. P~r outro lado,

I
nao e possivel derivar direta~ente dessa con~ep<;~o.da naturcza
uma ontologia da vida socml. i Quando 0 llumlm~mo, repor-
tando-se a grandes modelos como Ho~bes .O? Spmoza,. que!
afirmar a qualquer pre<;o uma ontolog13 umtana ~a natureza
e da sociedade, 0 seu co~~ito_~~!1~~~~za - desvmndo-se da
ontologia espontaneamente clara ?e Gahleu e ~ewton --:- !rans-
forma-se subitamente num concelto de val~r., (A tradwao de
tal tendencia e bastaIlte· ariiiga;---remo·iltanoo a Antiguidade
tardia.) 0 uso simultane.o inconsciente dessa~ duas: m~tod.o-
logias que se exc1uem reclprocamente - e cUJa cOntradl;one-
dade e ainda mais ~centuada pelo !ato ,de que, I2Qr tras d~

I
natureza como concelto de valor, nao ha urn meroCtever-ser
subjetivista mas, ao contrario, uma ontologia do .se~ social
tamb6m espontaneamente objetiva - prov?ca .a~ malS mtensas
discrepancias na concepc;ao do mundo do Ilumtll1smo: antes de



mais nada, a necessaria e ~err.pre inconsciente transforma<;ao
da visao materialista da nat urezu numa visao idealista da so-
ciedade e ua hist6ria. 0 f<lto de qu~ 0 cgoisll1o racional da
etica revele-se como um prolongamento da conce~ao obje-
tiva-materialista (mecanicista-materialista) da natureza, ou que
nele existam efetivamente determinadols elementos de uma teo-
ria material isla da sociedade, nao atcllua de modo aIgum essa
contraditoriedade; talvez mesmo a agrave.

Nao e este 0 local a~equado para d~li~~~~eao~ij~~~~in~'~
influen~ia d~ssa pro?lema~;c~,_K~~:smi;I~~ ~, par outro, no de-
rcvoluclOn{lrlOSdo tlPO M~rat b HP.der ou Kant. A refe-

d 'I . 'smo alemao so re er ,curso a 1 umIDI " 't' el tao-somente porque a teona
rencia tornou-se aqm meVla~ t' r' a na exata medida em que
hegeliana da ~atureza e d~ hIS,~ \~~ol~cionario do modo anti-
pretendia ilummar 0 mun. 0 p~s-r de se reportar a essa pro-
-romantico teve necessanamen e , , onto os de-
blematica, , Nao queremos inVe~tIg~:ea~epi-~~rIm atraves de
bates intenores de H~gel ~omb a~ua importancia decisiva que,
Herder ou de K~nt; asta, ~m : atribuida ao Sobrinho de Ra·
na Fenomenologw do Espmto, e I situagao espirituaJ
nzeau de Diderot para ?ei~a: claro q~a ~aet em sua juventude,
no perfodo pre-revoluclOnano, E qlh ~ g(, articular d'Hol-

b' materialismo frances em P ,julgasse tam em? , d' a partir de perspectivas
bach) de modo mteIfamente Iverso, f' 0 idealismo ale-

, b is amplas do que 0 lzesse
hist6ncas em ma , d' t do pela sua polemica com
mao em geral, tal fato e emon~ ra , 0 de Schel-
Reinhold na Diferen~a entre 0 sistema de, F'.lchte ~ ~ "uma
ling, Enquanto Reinhold via no matenal~sd~onar~:~anha"

- ' 't al que nao encontra guarl 'aberragao espm u , " f A e 0 idealismo alemao ten-

I~:;~i~~o;::~f:I~S~ g~;~~~~~r~,~n;~ito diferentes pors~:u:~r~~
"carater localizado da cult~ra, ;, dlSSO{~ultab~~~V;" enquanto

a Franga "aparece no prmclplO loca 0 0 J '
~a Alemanha "se localiza, ao contrario, freqii~n~emente sem ~s-
In d b' r 0" 2 Esta ultIma observagao
\peculagao, na form~ 0 •~u ~e~~ idealismo alemao daquele pe_
mostra que Hegel na~ a,tnbm -------(1 ..--a'-16tica com rela-
riodo ncnhuma supenondade no campo a la 6 ' idealis-_ ' r mo frances' tao-somente 0 seu pr pno
gao ao matena lL_-entO)ode Schelling the parecem su~eriores,
mo e (naquele mo~ A a diversidade de dois desenvolvlmentos

!Nesse contraste, e e ve b;- 'gualmente condicionados
\ nacionais e reconhe,ce que am, os sao 1 do isso devia ser lem-
I pelas correntes naclo~~lS ~a e~?gc:~aoT~e existe, nas questoes

brado para tornar eVl en ,e, a 1 ~'" 'I inismo em seu
decisivas entre a problematlca hegdwna e 0 1um d osta~
conjunto: A completa novidade das perguntas e as resp ,

---;:.--Hegel, DiffereJ.lz des Fichtschell Im~e S~~h;i;7;~flefnS:::;:;
[Diferenc;a e~tre os Slstem~s de27:ichl~ :bras de Hegel serao citadas,
[Obras], Berhm, 1932 e ss., , ,_p, '., , ao a e as do numero do
doravante, se~\Indo essa 0(1Ic;ao, com llld1Ca\~" r 1'1

volume,

Todavia, nao se deve esquecer que malgrado todas essas
antinomias insoluveis - a filosofia do iluminismo e um pros-
seguimento, um desenvolvimento das tendencias que, a partir
do Renascimento, tem como meta/construir uma ontologia uni-'
taria imanente, para com ela suplantar a ontologia transcenden-\
te-teleol6gica-teoI6gica. Por tnls dessa tentativa, esta a grandio-

: sa ~dei.ade que a ontologia do ser social s6 pode ser edificada i

, sobre 0 fundamento de uma ontologia da natureza. 0 ilumi- I
nismo, como todas as correntes que 0 precederam~fracassa
p~rque pretende fundar a primeira sobre a segunda de mod~
demasiaqamente unitario, demasiadamente homogeneo e direto,\
nao sabendo cap tar conceptualmente 0 prindpio ontol6gico da \
diferen!raqualitativa no interior da unidade que se da em ultima
insUlncia. A fenda ontol6gica no interior do conceito de na-
tureza e tao-somente a manifestagao do fato de que, se nao
se compreende essa diversidade na uni9.a_d~,nao pode ser cons-
trufda nenhuma ontologia coereDte.'--Mas e evidente que a ri-
gida unitariedade dogmatica do materialismo mecanicista entao
dominante era extremamente inadequada para captar essa dife-
renciagao. As importantcs intu'~5es acerca de uma djale~ica
real no interior do ser social, que podemos encontrar em Di-
derot, nascem - do ponto de vista do materialismo por ere
proclamado - em certa medida per nefas; e, quando Rousseau

~

umina moment os essenciais da dial6tica social (sobretudo as
ausas e a necessidade dinamica do processo de afastamento

.da natureza), abandona com isso, de modo consciente, a onto-
logia materialista entao vigente: a natureza, enquanto categoria

, central do dever-ser s6cio-humanista, perde qualquer liga9ao
com a ontologia materiaJista da natureza ~~~ (de
modo bastante contradit6rio internamente, mas justamente pOl'

'isso tantomais eficaz) no centro de umqfilosofia jdJ~alista
'da hist6ria, --------- '.-" - ----------------.



c~/I decorre da diferen~a d~ situa~ao: p6s-revolucionaria no caso de
1 Hegel, pre-revoluclOnana para os iIuministas.

. So~re a ontologia da natureza de Hegel, voltaremos a falar
mals. adlante.. O~servemos aqui, Hio-somente, que ela e subs-
tancIalme?te IdealIsta, mas nao se orienta de modo algum se-
g~ndo 3ahnha das adequa<;;oesn;~dernas .as pretensoes bellarmi-
manus , com? ocorre ao contrano na fIlosofia da natureza de
Kant, constrmda sobre a oposi~ao entre fenomeno e coisa em-si.
Para Heg.eI, a natureza - encarada em geraI - tern a mesm'
0]jet~viaade··ffaO.~t1trop'or116~~!£aque tinha na grancte fi1osofi~
do seculo XVII. Todavia, inclusive no sell integro ser em-si

;
ela ao mcs,?o tempo prepara e funda sabre 0 plano ontol6gic~

; 0 desenvolvlmento do ho~em, da sociedade e da hist6ria, Como
, vere~~s, Heg~l. quer .a~s~m,a seu modo, projetar uma ontologia
em ultIma analIs~ u~ltana para a natureza e a hist6ria, na qual
~ nat~reza consht~I uma base e uma pre-hist6ria muda, nao
mtenclOnal, da sOCIedade. Assim fazendo, ele se poe na trilha
a~erta pelas grandes ~radic;oes progressistas da idade modema,
tms co~o essas termmaram por se expressar no iluminismo.

I Mas val alcm dcssas tradic;6cs, ja quc para clc a naturcza podc
! scr apcnas base e pre-hist6ria; a dialetica da hist6ria, desse
I modo, desenvolve-se certamente de modo direto a partir da
~at~rcza, mas apresenta categorias, conexoes e legalidades qua-
lItatlvamente novas, Hio numerosas que s6 podem ser derivadas
da, natureza em termos dialetico-geneticos, enquanto no con-
tcndo - c, portnoto, tambem nas formas esscnciais - vao ni-
tidamente alem da natureza, dela se distinguindo qualitativa-
mente. A .du~licidade da natureza, provocada peto conceito
de valor atnbmdo ao seu carater exemplar, desaparece da ima-

!! gem do mundo de Hegel; e isso, no plano ontol6gico, repre-
senta urn notavel passo a frente com relac;ao ao iluminismo(y~remos. mai~ adiante ate que ponto, em func;ao das neces~
sanas antmomlas da concepC;iio hegeliana, tambem na onto-

. 3. [,Luldcs se refere aqui a uma teoria da "dupIa verdade", sur-
gl?a na epoca do Renascimento e ligada ao nome do CardeaI Bellar-
n~~no,. segundo. a qual se toIerava 0 ampIo desenvoIvimento das novas
cIencIas. naturals, contanto que nao se extrafsse delas nenhuma conclusao
ontoI6glCa. que afetasse a coneep9ao teoI6gica do mundo defendida
reIa Igrf'p. A (jllestao est:\. explicitada na ••Introdu9ao" a Ontologia
do Sl'I' Sorial. (Nota do TradlltM).1 . '

logia da natureza se apresentam incoerencias - mas de tipo
dberso _ que representem um retrocesso.) 0 progresso,
contudo, e insofismavel, inclusive porque a filosofia de Hegel
e orientada, em seu conjunto, em direc;ao a sociedade e a his-
t6ria de modo ainda mais energico e abrangente do que no
iluminismo; por isso, 0 desaparecimento da arnbivalencia entre

I'ser ontol6gico e dever-'Ser s6cio-moral e da maxima importancia
I para 0 esclarecimento dos problemas centrais.

Como vimos, a mosofia he~!iana _bus~ .•~~U~~9~o..
conceptual na compreensao adequadaao propno presente hIS-
t6rico. Disso deriva nao apenas 0 desaparecimento do ambl-
guo dever-ser atribuido a naturalidade, mas inclusive uma ati-
tude bastante crftica em face de qualquer dever-ser. Hegel
nega toda especie de prioridade do dever-ser em relagao' ao
ser. Isso empresta as suas considenlc;5es - e nao apenas sobre . .,.
a sociedade e a hist6ria - uma notavel objetividade, que se
situa acima das intenc;oes e dosdesejos. Ja nissoesta pre-
sente a nova ontologi~, cuja adequada compreensao e a meta
ultima de todo 0 seu pensamento: 'ou seja, a posic;ao.:central \
c maxima cia rcaliclaclc no sistema categorial global, a supre-
macia ontol6gica uo scr-prccisamcntc-assim da rcalidade com ",..
relac;ao a todas as demais categorias, subjetivas e objeti"as. A
grandeza de Hegel como pensador liga-se, nao em ultimo lugar,
ao fato de tcr por vczcs advertido com· extrema clareza esse
problema ontol6gico e de ter tentado capta-Io conceptualmente
em todas as suas conseqiiencias. Mas 0 fato de que ele tenha,
cncontraclo arenas solu<;5es con:radit6rias e, com freqtiencia,i
fortemente incoerentes, que levam a conseqtiencias insoluveis'i
tambCm esse fato e ligado a orientac;ao de sua filosofia da hiS-I
t6ria no sentido do presente, em estreita oposiC;iioao passadol
e ao futuro. A critica da dialetica do dever-ser constitui, pori
assim dizer, um combate preliminar nessa batalha decisiva da
ontologia contempod\nea. Essa controversia sobre a. signifi:-
cado do dever-ser pertence a uma polemica de Hegel contra
Kant, que ocupanl tocla a sua vida. Para Kant,. com e~eito,
a rela<;ao ontol6gica do homem com a verdadeua reahdade
(transdmdente) surge exclusivamente a partir do dever-ser mO'-
ral. S6 realizando 0 imperativo categ6rico, que e para 0 ho-
mem urn dever-ser incondicionado e abstrato, ele pode elevar-se
acima do mundo dos fenomenos, que e 0 dado insuperavel no
plano te6rico, e entrar em relac;ao - enquanto homo noumeno3
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1/ ~ a lllte~a .mQ.~I!d.adee Hio-som~nte uma parte, que se traduz
'. v \/na autentica etlcldade, da praxIs human a. e 0 dever-ser tern

\
I um signific,ado real apenas enquanto expres~a a defasagem entre
,Ia vontade humana e "0 que e em-si". Na eticidade, essa de-

fasagem e, s~pe!ada e, po; conseguinte, 0 posto central do
dever-ser e ~hmma~o tambem no mundo da praxis. 4 A pro-
fun~a..cor:e~ao e a 19ualmente profunda problematicidade dessa
posl~ao so podem ser adequadamente discutidas na :ttica. 5

Ja. a').u.i,porem, e evidente que tanto a corre~ao quanto a
probl~;natlcldade dependem da centralidade ontol6gica assumida
p~I~)pres~~t~..!1~.!il()s.()~.~~_!!~~~. Se o' que 6ein~si', enquanto
etIcld~d~, eXlste adequ~~amente no .presente, entao a defasagem
ontologlca entre 0 sUJelto da praxIs e a essencia dessa e eli-
mina.da; por con~guinte, desaparece tatnbem 0 dever-ser, 0 qual'
te~~ma por se; 'superad.o tanto objetiva;nente quanto para 0
sUJelto. Mas e ontologlcamente defensavel essa centralidade
que Hegel at~ibui ao presente? Como sabemos, ja no momenta
e~ q~e. a dlssolu~ao hegeliana pos na ordem-do-dia a critica
sl~tematlca dos seus resultados e do s~u metodo, essa questao
fOI em geral formulada em termos de~"fim da hist6ria". Na
critica que era assim dirigida a Hegel (unii'c'riiica, como ve-
remos, substancialmente justa), deixa-se freqlientemente de lado
que ele - obviamente - nao pretendia falar nem do presente
nem do seu cad Iter de ponto ultimo, num sentido literal ab~
surdo. Basta recordar, por exemplo, como numa carta a
Uexklill (de 1821), ele se refere longamynte as extraordimirias
possibilidades futuras da Russia. Port'arito, nao previa 0 fim
completo da hist6ria. 6 Mas e certo que, segundo sua con-
cep~ao, a sociedade chegou no presente a adequar-se a ideia;
com isso, a saida desse estagio termina sendo considerada como
uma impossibilidade 16gica.

4. Hegel, Rechtsphilosophie [Filosofia do Direito], § 108, adendo.

5. [Luk~cs proj:tou a Ontologia do Ser Social, num pdmeiro mo-
men~o. como mtrod~<;ao a uma P.tica, que nao chegou a escrever jamais.
Par ISS0, como a~Ul, ha vadas referencias ao longo da Ontologia a as-
~untos que devenam ser abordados nessa P.tica que restou como pro-
Jeto (N. do T.).] ,

6. Briefe von und an Hegel [Correspondencia passiva e ativa de
Hegel], Hamburgo, 1953, II, pp. 297 e ss.

Essa coloca~ao implica duas import antes p~ onto-
16gicas. Primeiro: que a hist6ria nao e feita apenas de atos/
imediatamente tcleol6gicos de homens e grupos de horn ens (0
que e inteiramente justo); que de tais posi~5es teleo16gicas
nasce algo mais e diverse daquilo que se pretendia nos atos
singulares e coletivos (e tambem aqui temos um conceito im-
portante e de certo modo novo, que devemos a Hegel); que,
ao contnlrio, e 0 processo global enquanto tal que e chamado
a realizar uma finalidade teleol6gica, a qual ja estaria subs-
tancialmente realizada no presente hegeliano. Com essa teleo-
logia, a teoria hegeliana da hist6ria desemboca, portanto, nas
velhas concep~5es ontol6gicas do tipo das teodiceias; como

I.veremos, em Hegel freqlientemente 0 novo esta nos detalhes,
Ienquanto nem sempre 0 todo abandona a velha e super ada
I moldura. Segundo (e correlativamente): essa coincidencia dl:i
ideia realizada e de presente hist6rico e metodologicamentl:
fundada sobre uma 16gica. 0 criterio da realiza~ao da ideia
no presente nao se ap6ia sabre uma especie de revela~ao, mas
sobre 0 carater especifico da logica hegeliana. Ja no inicio,
essa 16gica e implantada ontologicamente; ou seja, nao apenas

I
'ias categorias 16gic'assingulares pretendem ser em ultima analise
identicas ao em-si real, mas tambem 0 seu arcabou~o, a sua

-r ,sequencia, a s~a hierarquia querem corresponder exatamentc
I', ao areabou~o ontoI6gico da realidade. Voltaremos repetida-
II mente e com vagar a tratar tla problematica geral dessa re-

la~ao entre '16gica e ontologia, uma questao de funda do sis-
tema e do metodo de Hegel. Aqui queremos apenas observar
que toda a constru~ao da 16gica hegeliana e de tal ordem que
sua culmina~ao na ideia nao forma urn ponto precisamentc
determinado, mas em certa medida uma superficie, sobre a qual
pode se dar por 'Tezesuma grande mobilidade, sem que porem
se abandone 0 nivel, 0 ambito, etc. Na chamada 16gica pura'i
Hegel toma em considera~ao os varios graus do caminho para
a Ideia (ser, essencia, conceito), separa-os de acordo comi
sua estrutura, e chega assim a determinar 0 mundo 16gico-onto-
16gico do conceito do seguinte modo: "0 movimento do con-
ceito deve ser considerado, por assim dizer, apenas como urn
jogo; 0 outro, que e posto par esse movimento, na verdade
nao e urn outro." 7 ~guiL()paralelisrno entre, OD~()'logia16gica

7. Hegel, Enzyk70padie (Eneiclopeclia das Ciencias Filos6ficas1.
§ 161. adendo.



Ie hisll'}rica t; Y/l.I~:1l1(;:a caincidencia de Ideia e presente, por-
1:11110,1,1:111 slgllJllca para Hegel uma negagao pura. e simples
do 1l1llVIIl.ICIlI0,m:ls apcna's sua redu~ao a deslocamentos deotr.o
de 11/11slslcllla qlle, par sua natureza nao e mais capaz d
I I· - I" ,. erails orllla~ocs l CCISlvas. 'i,f-1,i.f;j-" Cf''''5,(.<:::v/',rv::>c .

. Nat~I.r<~IJ~lentc,isso naa quer dizer que a concepgao do
fll1~da ~Istorta perca 0 seu can'tter antinomico. Nem se atenua .

,a mtcnsldade e a ins~Iubilidade de tal antinomia pelo fato de
I ~egel se csforc;ar aqui no sentido de determinar s6cio-ontolo-
g.lcam~ntc 0 prcsente e de tentar atribuir-lhe uma formulagao
fl,Ios6flCa sabre a. base da pnitica dos maiores historiadores.
1 rala-se d~) segull1te: no plano onto16gico geral e, portanto,
na .ontologta da natureza, 0 presente em sentido estrito nao e
nUlls do que um ponto de passagem vicario, ao mesmo tempo
posta e superado, entre futuro e passado. A correc;ao elemen-
tar dessa concep<;ao do tempo e demonstrada, no plano cientifi-
co, pelo fato de que - para compreender as fenomenos - e ir-
ret?rquivclmente n~cessaria uma mensura<;ao temporal cada vez
mats exata. Mas ISSO decorre simplesmente de uma concepgao
correIa em sentido "ingenuo-;re~li~t~~'i'da essencia ontologica
do tempo; a ato de mensurar (nao 0 que e mensurado) con-
tinua a ser uma categoria da consciencia, que nao afeta em
nada 0 em-si do tempo. E obvio que tal mensura<;ao, como
todo conhecimento, surge ja sobre 0 terreno do ser social e
tern uma grande importancia tambem quando se trata de fe-
nomenos espedficos pertencentes a essa esfera. Todavia, seria
impossive1 captar a totalidade dos modos de manifesta<;ao his-
t6rico-social de urn presente determinado com mensura<;oes
desse tipo. 0 pr6prio Hegel, tambem em rela<;ao a filosofia
da natureza, indicou como realmente primario 0 complexo es-
pac;o-tempo-materia-movimento. Ademais, ele observa que ~_
Imateria e 0 real do espa<;o e do tempo, mas espago e tempo,
["por causa da sua abstra<;ao, terminam aqui por nos aparecer
I como 0 primario"; ja temos aqui um pressentimento da justa
conexao entre as complexos e seus elementos. 8

Nos contextos bem mais complexos das formagOes hist6-
rico-sociais, essa abstra<;ao nao pode deixar de se apresentar
num nivel superior, em contraste e em estreita correlagao com

o moviniento e com a mudanga das pr6prias forma goes. 13
que' 0 modo de aparecer praticamente relevante, tanto na ime-
diaticidade quanto em todas as form as de media<;ao, depende
da estrutura do movimento edaquilo que e movido, temos
aqui que - do ponto de vista da ontologia do ser social - 0
presente pode ter uma (relativa) dura~ao, enquanto situagao
na qual tal estrutura nao esta, au nao parece estar, submetida
a modificac;oes essenciais e percept~veis. 0 presente, por isso,
pode estender-se historicamente a tado um periodo, talvez mes-
mo a uma inteira epoca; e e indubitavel, embora nao tenhamos
declaragoes expHcitas, que Hegel entendia 0 presente dessaImaneira. E essa modificagao semantica refere-se igualmente
ao passado e ao futuro no ambito do ser social. podemOj
falar corretamente de germes do futuro ou de resfduos do pas-
sado num tal presente, e atribuir-lhes uma importancia pratica
Mas nao se deve esquecer que se trata aqui de form as de
objetividade especificas ao ser social, as quais - no plano
ontol6gico - sao em ultima insHlncia baseadas, ainda que com
amplas media<;oes, sobre 0 decurso real do tempo. Todavia,
ha uma certa analogia cOlll isso tambem nanatureza. As'fur:

~-._---_ ... ,._, .- •. --,"'- ... _-- ... ···'-"·~·-·-T·-··-·---"·· j.,.;;\.?";"

magoes naturalS padem ter uma hlstoria com ep~as e.periodos,
como nos mostra por exemplo a geologia e como provavelmente
nos mostranl tamb6m a astronomia. Os pe~iodos e as epocas
se referem, tambem aqui, a mudangas ou "estabilidades estru-
tura~s_._~~__,!!lat~rLa..~,~~yim~n!o. Mas nao surge-nesses'"ca'sos
<f acento especifico da atualidade. No ser social, a atualidade
deriva, em termos onto16gicos, do fato de que os homens -
diante de uma situa<;ao de estabilidade ou de uma modifica<;ao
estrutural - agem de modo diverso; e, dessa forma, em agao
de retorno, produzem efeitos. reais na base de suas praxis.
Quando essa conexao com 0 tempo, enquanto componente
mediatizado de tais estruturas, e arbitrariamente fragmentada
no pensamento; quando as estruturas e os decursos sociais de-)
correntes das formagoes sao pensados como inteiramente aU-I
tanomos, entao nascem aqueles grotescos conceitos modernosl
do tempo, cuja essenda foi por n6s ilustrada em paginas ante-I
riores, quando falamos do processo que vai de Bergson a Hei-
degger. 0 ponto de partida de tais conceitos nao e formado
simplesmente, contudo, por essas transformagoes hist6rico-
sociais do tempo objetivo, que por sua pr6pria essencia ja
,possuem algunscomponentes subjetivos, mas por uma ulteriol



(e ulteriormentc subjetivizada) aplica<;ao delas a vida pessoal

~

dos individuos. Se urn tempo desse tipo e apresentado como
10 tempo ontologicamente autentico e verdadeiro, todas as de-
I ermina<;oes objetivas do tempo resultarao evidentemente postas

e cabe<;a para baixo.

Com isso, quisemos apenas indicar brevemente alguns
aspectos ,~ilos6fi~os da c9.!!.Y!.~e.ncia que se verifica em Hegel
entre Idela reahzada e pr~se~~_e. Essa concep<;ao e ligada ao

.desenvolvimento hist6rico-social; e e a contraditoriedade dessa
base (em combina<;ao com a atitude interiormente contradit6ria
de Hegel em rela<;ao a mesma) que constitui 0 fundamento
real das antinomias que se manifestam em tal concepc;:ao. Pen-
semos na situa<;ao da Alemanha no periodo napoleonico e pos-

\napoleonico. A filosofia da hist6ria da Fenomenologia do
~[':J!.9.. faz-nos entrar desde 0 inicio, atraves do iluminismo
e da Revolu<;ao Francesa, na Alemanha da literatura e da filo-
sofia classicus, na Alemanha de Goethe e dr.: Hegel. 0 capitulo
que conclui 0 desenvolvimento hist6rico pr::>priamente dito (a
continua<;ao e a recapitula<;ao espiritual do todo na "interiori-

\

za<;50" [Er 11ll1crllllg]) deserev;: como a Revolu<.;50 Fruncesa e
sua supera<;ao por Napoleao saG convertidas em Espirito quan-

I do alcan<;am 0 solo alemao. Daqui decorre a coincidencia
hist6rico-ideal, 0 tornar-se-una e realizar-se-a-si-mesma da
ideia; e nisso reside nao apenas 0 esplendor lingtiistico dessa
primeira grande obra, mas tambem 0/ reflexo de urn grande
periodo de florescimento que aparentcrnentc se iniciava, guiado
pelo "espirito do mundo", que Hegel viu em Jena montado a
cavalo, e que parecia chamado a varrer com decisao toda a
misere alema. Ja na Logica, tais pensamentos VaG perdendo
muito do seu brilho, tornando-se prosaicos, e cada vez mais
p~~~,aicos a medida que - na equa<;ao entre Ideia e presente
- Hegel' t-eve de substituir NlllJoleiio por Frederico Guilher-
J:!lE._III. Porem, 0 conservadorismo pessoal cada vez mais \
acentuado de Hegel -'- que todavia jamais 0 levou a tornar-se .
aquele filosofastro do Estado prussiano que 0 liberalismo pos-

,terior criticaria -'- fez com que sua filosofia da hist6ria entrasse
num doloroso contraste com a hist6ria real. No perfodo pos-
terior a R~volu<;ao de Julho, ele escreveu: "[ ... ] uma crise
na qual tu.do 0 que uma vez teve valor parece agora ter-se

lornado problematico." ~ Com 0 entusiasmo pela Revolu<;ao
de Julho revel ado por urn dos s:us disdpul?s .mais pr6ximos,
Eduard Gans, come<;a a dissolu<;ao do hegelialllsmo.

J a essa questao especffica, que p~rem se .tomo? ~a maior
importancia para 0 destino d~ fl~osofla .hegehana, l~dlca qual
seja 0 can 'iter da sua contradltonedade Jllter~a. Nao se, t:ata
de supor que afirma<;6es singulares, coloca<;oes metodolog~cas
singulares, etc., de '~el sejam justas, :nquanto outras se~~~m
insustentaveis. Em suma, nao e posslvel separar tranqUlla-
mente "0 que e vivo" e "0 que e morto" em ~eu sistema 10;

I ao contrario, os as~ctos ju.stos e OS aspectos .eq?lvo~ado~s apre-
sentam-se nele umdos e hgados de modo mdlssoluvel, sepa-
ra-Ios, mostrar onde 0 seu pensamento se orient~ .velo caminho
que leva a filosofia do futuro e onde, ao contrano, desemboca
no beco-s.em-saida do que se atrofiou, eis uma t~ref~ .que d~ve
ser feita, pOI assim dizer, para cada pr.oblema mdlVldual lm-
portante tornado isolad~m~nte. E. p:~clsamcnte 0 que. ocorre
na questao da convergencta entre J{jeIa e presente que ~on:e-
<;amos a discutir. A crill-en ..de. Engclssobre a contradttone-
dade entr~sis1ema...eJIlgtg~o indica corretamente qual ~ sepa-
ra~iio"ql;e deve ser f;,:ila nesse .cas(~.. N? plano do sl~te:na:\
aparece no presente uma harmol1la loglco-Ideal enlre socledadc)
e Estado, de modo que na esfera da praxi~ ~lOral ,?, dever-ser
abstrato perde qualquer sentido de a?tentlcldade, ~a ,.que no
presente a realidade se mostra concilJ~da com. a, l.del~. No
plano do metodo, isto e, do ponto de vIsta da dlaletlca mte;~a
dog- componentes essenciais dessa h~r:noni~, tem~~, ao. contrano
um n6 indeslinduvel' de contradl<;oos lilconcllJavels. Essas
contradi<;6es, porem, derivam diretamente de um do.s mo~en~os
mais progressistas da filosofia he~e1iana. Hegel fO! 0 pru"?elfo\
pensador import ante do periodo sltua~o na passa¥em ,do. sec~lo i
XVIII para 0 XIX que nao apenas mco~poro? ~ p~opna filo- l
sofia da hist6ria os resultados da economJa classlca mglesa, de I!

Steuart ate Smith e Ricardo, mas que tambem acolheu na pr6- .
pria dialetica - como partes organicas - as objetivi?ades e
as conex6es que eSsa economia havia descoberto. DISSO de-

----9. Karl Rosenkranz, Hcgels Leben [Vida de Hegel], Bedim, 1844.
p. 416. .

10. [Hi!. aqui uma referencia c:it~ca impJ[cit~ ao famos? ens<\JO
do fil6sofo italiano Benedetto Croce, mhtulado precisamente Cw che e
vivo e cio che e morto in Hegel (N. do T.).]



Icorte sua concep~ao mais ou menos clara da importancia que

j
tem a estrutura e a dinamicada moderna sociedade civil· (bur-
gerlichen Gesel/schaft) enquanto fundamento do que pode ser
enunciado em sentido hist6rico acerca do presente. 0 fato
de que Hegel, no que se refere a compreensao concreta dos
f~nomenos, permane~a bem aquem de seus modelos e, em par-
tIcular, d?s grandes utopicos, nao altera a essencia da questao;
tanto maIS que ele, tambem nesse caso, foi 0 primeiro a saber
deduzir conseqiit~ncias filos6ficas daquelas descobertas. (Na
vcrdade, tambem Fourier 0 fez; mas as generaliza~6es de Fourier
sac a tal ponto fora do comum, estao tao afastadas da eve-
lu~ao europeia geral da teoria, que permaneceram inteiramente
ineficazcs ate hoje. Uma analise e uma critica filosofica das
categorias contidas na conccp~ao economico-social de Fourier
sobre 0 presente seria uma das tarefas mais import antes e atuais
da hist6ria da filosofia do seculo XIX.)

\

' Portanto, na base da concep~ao hegeliana do presente,
:temos a contradi~ao entre sociedade civil e Estado, assim como
;a sua supera~ao. Mas aqui voltamos a nos encontrar diante
da mesma contraditoriedade a qual fizemos referencia, ainda
que sob uma forma diversa embora afim. Hegel parte dc,
uma dcscri<;ao rcalista da socicdadc civil, ve sua dinamica nas
legalidades que surgem imediatamente das a~6es casuais sin-
gulares dos individuos, e considera toda essa esfera - com
razao - como pertencente a particularidade, a universalidade
relativa em face dos indivfdllOS.11 Da dialetica imanentc dessa
esfera, deveria entao ser explicitada a universalidade do Estado
burgues; 0 proprio Hegel afirma (e ate aqui com justeza):
"Mas 0 princfpio da particularidade, precisamente porque se
desenvolve para-si em totalidade, transpassa na universalidade"; I

mas acrescenta logo ap6s: "e tern unicamente em tal universa- .
lidade sua verdade e seu direito a realidade positiva" 12; com
isso, ja a rela~ao entre sociedade civil e Estado burgues e en-
tendida, de modo unilateral e mecanico, como absoluta supre-
macia ideal do Estado. A primeira vista, tal fato nao seria \
mais que urn limite da sua concep~ao, derivada simplesment:o:
do condicionamento historico; com efeito, tambCm os econo-
mistas classicos, mesmo captando essa relaC;ao de modo bem

mais correspondente a rcalidade, nao tem nenhuma consciencia
do carater hist6rico das suas categorias e conexoes categoriais,
considerando que elas sao as {micas formas adequadas a razao.
Sob esse angulo, 0 fil6sofo originario de urn pais economica-
mente muito mais atrasado e superior aos seus mestre'S em
economia. Ele compreende com c1areza como aquela parti-
cularidade, na qual vi: 0 elemento categorial caracteristico da
sociedade civil, e urn problema especifico do presente, enquanto
fundamento e portador precisamente das formas atuais da so-
ciedade, em nftido contraste, por exemplo, com os Estados
antigos, nos quais a particularidade "se mostra [ ... 1 como
corrup<;ao dos costumes e como razao ultima da rufna de tais
Estados." 1:\ Ao contr<irio, os limi~es especificos da concepgao
hegeliana se manifestam na passagem da sociedade civil ao
Estado, na relac;ao da primeira com 0 segundo. 0 jovem
Marx, bem antes de se tornar matedalista em filosofia, viu
muito bem essa contraditoriedade do sistema hegeliano; com
efeito, ele observa: "Hegel pressupos a separ[lfiio entre SO!
ciedade civil e Estado politico (urn estado de coisas moderno) i
e desenvolveu tal separa~ao como sendo urn momento neces! I

sdrio da ideia, como absoluta verda de radonal. [ ... ] El
opos 0 universal em-si e para-si do Estado ao interesse par
ticular e ao carecimento da sociedade civil. Em poueas pa
lavras, de e2'1'Qcpor toda parte '0 conflitUDJl:e.-SQciedade_.civil
e Estado". 0 outro polo da antinomia e 0 seguinte: "Elj
naci--quer que haja nqnhuma separac;iio entre vida civil e vid
palftica. [ ... ] Elc transforma 0 elemento de classe em ex-

'pressao da separa~ao, mas ao mesmo tempo esse elemento deve
./ ser 0 representante de uma identidade que' nao existe." 14

/ Soria superficial - e entrada em contradiC;ao com 0 ele-I'
mento de princfpio contido na crftica marxiana - ver nisso)
tao-somente uma acomodac;ao de Hegel ao Estado prussiano \
dc seu presentc. Particularmente a vida economica, as bases:
da sociedadc civil, sac consideradas por Hegel com urn cinismo I

que chega mesmo a lembrar Ricardo. Tratei amplamente des- '
sa questao em meu livro sobre Hegel 15; pOl' isso, bastanl

. 11. Hegel, Filosofia do Direito, § 181, adendo, § 184, adendo.
12. Ibid., § 186.

13. Ibid., § 185.
14. Marx-Engels Gesamstalwgabe (a seguir citado como MEGA),

Frankfurt-Berlim-1Ioscou-Lcningrado, 1927 e ss., I, 1/1, p. 489; MEW,
I, p. 227.

15. Lukacs, Der junge Hegel [0 Jovem Hegel], Neuwied-Berlini,
1967.



aq~ citar uma passagem da Filosofia do Direito: "Revela-se
~qU1que, na. superabu~dancia da riqueza, a sociedade civil nao
e ?as!ante nea, ?~ seJa, nao pos5ui - na riqueza que The e
propna- 0 suficiente para resolver a questao da exuberallcia
da pobreza. e da formaC;ao da plebe." 10 Tambem 0 jovem,
Marx, partmdo. do ponto central da metodologia hegeliana,
tra~a .desse con~unto de questoes em termos de concreticidade
obJetlVa. Por IS~O,parece-nos necessario citar par extenso os
mome.ntos de ~~Ior destaque da sua argumentac;ao: "Familia
e socledade cml fazem-se elas mesmas Estado. Elas san 0:1
.a~~nte. Segu~do ,Hegel, ao contrario, elas sao agidas pela 1
Ideia real. Nao e a sua pr6pria vida que as une ao Estado'
a?tes, e a vida da id6ia que 0 faz, que as toma em seu mo:
viment~; ,e, ~a verdade, elas sao a finitude dessa id6ia; devem
~_~x:}sten;.c1a a um espirito "que _~Qutro que nao elas;'sao
determl~ac;oes postas par urn terceiro, nao san absolutamente
autodet~r~~nac;o~s; por isso~ .sao tambe~ determinadas, en-
quanta f1mtudes, como a fmltude pr6poa du, 'idciu real'. A
~~~a da existen~ia delas nao e existencia como tal, mas a
l~eIa separa de S1esses pressupostos 'para derivar da sua idea-
hda,d.e co~o para-si i.nf!nito, rea] espirito'; ou seja, 0 Estado I

POhtlCO.n.a? pode ex~stlr sem a base natural da familia e a
base artlficial da socledade civil, que sao a sua conditio sine
q~a non. Mas a ~ondic;iio se toma 0 condicionado; 0 deter-i
mmante, 0 deter~mado; 0 produto!, 0 produto do seu proof
duto. .. 0,que e real se toma fenomeno; mas a id6ia s6 teml
como conteudo esse fe?omeno. E, al6m do mais, a ideia nao
~~~_~ ~~ta _al,(:.!lL.da~eta 16g.ica, ou seja;amefii-'-de'
: ~er para-sl m~m~t~,real .espir~to'~- N'esse panigrafo, esta con-
t~do todo 0 ml~~eno da fllosofIa do direito e da filosofia hege-
hana ~m geral. E, para a construc;ao do sistema isso tem
a. segumte co~seqUencia:, "A passagem, portanto, 'nao e de-
nvad~ . da essenCla especlfica da famflia, etc., e da essencia
especIflC~ do Estado, mas da relac;ao universal entre liberdade
e:_ne~e~sldade. Trata-se exatamente da mesma passagerrique,
na 10giCa, se efetua da esfera do ser a es'pera do conceito. A
mesma 'pass~g~m t,em.lugar, na filosofia da natureza, da na-

I tureza ~norgal1lca a vIda. Siio sempre as mesmas categorias
II que ammam ora uma esfera, ora outra. A unica coisa que

1\ import a [a Hegel]. 6 encontrar, para as determinacoes singula-
i.res concretas, as determinac;oes abstratas correspondentes".
Finalmente, Marx resume 0 conjunto de sua critica da seguinte

)

fOrma: "0 momento filos6fico nao e a 16gica da coisa, mas
a coisa da 16gica. A 16gica nao serve para provar a Estado,
mas e 0 Estado que serve para provar a 16gica:' Ii

Para urn leitor de hoje - mesmo para 0 que recebeu uma
educaC;ao neokantiana - es,sa !inguag-em pode parecer muito
simples: Hegel teria precisamente desenvolvido uma 16gica nao
adequada aos fatos, uma 16gica que, ao contnlrio, violentaria
os fatos. Os preconceitos contra a dialetica, que dominaram
por longo tempo e que ainda hoje nao estao inteiramente ex-
tintos, encontraram freqiientemente um ponto de apoio em
conclus6es desse tipo, que SaD precipitadas e superficiais. A
situac;ao real e bem diversa, embora seja clara e simples. Em
outras palavras: ~16gica h~~ - e a questiio era tao 6bvia
para Marx, quando escrevia as notas critic as acima citadas,
que ele nao gaslou uma palavrtl a n:spcito - nao 6 uma 16gica
no sentido escolar da palavra, (nao e uma 16gica formal, mas
urna indissoluvel unidade espiritual de 16gica e ontologia~ Por
urn lado, as verdadciras concx6cs ontol6gicas rccebem em Hegel
a sua expressao adequada no pensarnento tao-somente na forma
de categorias 16gicas; pOl' outro lado, as categorias 16gicas nao
sao concebidas como simples determinac;6es do pensarnento, ,
mas devcm ser entcndidas como componentes dinamicos do '
movimento essencial cta realidade, como graus ou etapas nc
caminho do espirito para realizar a si mesmo. Portanto, as
antinomias de principio - tanto as que vimos ate aqui quanta
as que veremos em seguida - decorrem do choque de duas
ontologias, que no sistema conscientemente exposto por Hegel
estao presentes mas nao san reconhecidas, e que frequentemente
operam em oposiC;ao reciproca. A articulaC;ao de ambas, a
despeito de sua contraditoriedade, dcriva do fato de que uma
e outra surgem da mesma realidade em sentido hist6rico-filo-

i s6fico. A experiencia filos6fica central de Hegel e a grandeza
'da realidade p6s-revolucionaria. Assim como OS iluministas
estavam profundamente convencidos de que a subversao do
mundo feudal-absolutista nao deixaria de criar urn reino da

17. MEGA. I, Ill, pp. 407 e ss.,I09, 428; MEW, 1, pp. 207
e 5S., 209, 216.



n.lzi1o, lalllhcl11Hegel. estava convencido - com igual profun~
111dade-- lie que 0 Ideal com que tanto haviam sonhado os
m<:lhorcs csrfrilos come<;ariaa se realizar precisamenteem
sell presclllc. No pref<lcio a Fenomenologia do Espirito ele
escrcve: _"Niio 6 diffcil ver como nossa epoca e uma e'poca
de gesla<;:aoe de passagem para urna nova era; 0 espirito rom-
pell as ~onles com 0. mU?do da. sua existencia e representa<;ao
que havIa durad? ate hOJe; esta para submergir tudo isso no
passado e sc Orienta para urn laborioso periodo de transfor-
ma~,io." I.~

sempre profundamenteracional: a mobilidade do pensamento
em conceito, juizo e silogismo e apenas 0 lado intelectual da
infinitude intensiva de cada objeto, rela<;ao ou processo. A
processualidade do pensamento e conseqiiencia da processua-
Iidade de toda realidade. Para se chegar ao conhecimento
cientifico, ao conhecimento filos6fico, e preciso apenas "aban-
donar-se a vida do objeto;'.21l E isso porque jamais "0 resul-
.tado e 0 Todo efetivo; ao contnirio, esse e 0 resultado com
o seu devir. [ ... ] 0 resultado bruto e a carapa<;a morta que
a tcndcncia deixoLl atnis de si." 21 Temos aqui um grande
passo it frenle no sentido de uma ontologia inteiramente·nova:
a verdadeira realidade se apresenta em devir concreto, a genese
e a deriva<;ao ontol6gica de toda objetividade, que - sem esse
pressuposto vivo - permaneceria incompreenslvel enquanto
fixidez deformada. A grande obra final do periodo juvenil
de Hegel, a Fenomenologia, exp6e eSSa ideia a cada pagina.
Engels observou em seu tempo, com justeza, que Hegel foi 0
primeiro dos fil6sofos a elevar a conceito para 0 homem a uni-
dade dinamica do sell desenvolvimento ontogenetico-individual
e daquele filogenetico-generico. 22 Mas, dado que na segunda
parte deste capitulo nos ocuparcmos detalhadamente das ques-
toes centrais da nova ontologia hegeliana, cremos que as ob-
serva<;5es ja feitas sao suficientes para ilustrar essa tendencia
intern a do modo de filosofar de Hegel.

Seria eXagera?O e causaria confusao afirmar que aquilo
que chamamos dcse'gunda ontQ1Qgi.il_c:k_Ji~g~1tenha nascido
independentemente daontOlogia indicada como primeira e te-
nha tamb6m se mantido intimamente independente dela. Ao
contnirio, ambas derivaram efetiva e geneticamente (e tanto
em sentido soc!iilquanto concep~~~.esma,JQ.:t)te; __pode.
mos dizer gll~..!Hn~_.~..l!.~QIJq.ll!~tae a outra e a unifica<;ao no
pen-s;~~~to dessa realidade, reveIa-ndo-preasamentecomo cada·
uma·oe-suas-furmas- de' objetividade foi geneticamente produzida
pelo processo de desenvolvimento dinamico-dialetico da hist6ria.
o ponto de partida, mais uma vez, e 0 problema fundamentai

I de Hegel: como 0 presente p6s-revolucionario do mundo pOde

=GMas Hegel jamais foi um sonhador, urn visionario, Ulll
construlor de projetos para a futuro, como muitos dos seus
contcmporflncos celebres; era um fiI6sofo com alentado e ample
scntjdo da realidadc, com uma fome tao intensa de realidade
<lutcntica como talvcz, depais de Arist6teles, nao seja possivel
encontrar em nenhum outro pensador. Praticamente nao existe
nenhum setar da realidade ou do saber que tenha deixado de
provocar 0 seu apaixonado interesse filos6fico; e ele, ao mesmo
tempo que a apropria<;ao dos pr6prios fatos, colocava no centro
do s·cu interesse a constru<;ao categorial dos mesmos. Assim,
nasceu nao apenas 0 seu saber universal; ele tambem foi levado
a se tamar cada vez mais profundamente consciente da con-
traditoriedade intrinseca a estrutura e a dinamica de todos os
objctos, rela<;5cs e proces'Sos. A primeira contraditoriedade
Jhe cr:l aprcscntada pclo pr6prio prcsentc: pcla Rcvolu<;aoFran-
cesa e pela Revollll;ao Industrial na Inglatcrra, para nao falar
da contradi<;ao de ambas com a Alemanha enHio atrasada e di-
vidida, uma Alemanha que precisamente naquele perfodo ex-
perimentava uma poderosa explosao espiritual. A tentativa de
eomprecndcr, na unidade do seu ser-precisamente-assim, essa
multiplicidade de fatos e de tendencias contradit6rias levou a
sua l6gica das contradi<;5es, a qual se expressou nele - pela
primcira vcz lla hist6ria do pensamento - 'por meio de urn
mCtodo em si dinamico-processual, da descoberta da historici-
dade universal que se move atraves de contradi<;5es. Surge
assim aqude "triunfo dionisiaco" 1V dos conceitos, de que Hie
freqiicntcmente se fala, por tnis do qual opera todavia algo

IR. 11"g,·I, /'hiillllll/{'Ilil!ogiu [A Fenomcnologia do Espirito), II,
p. 10.

ID. Ibid .. II. p. 37.

20. I1Jid., II, p. 41.
21. Ibid., II, p. 5.
22. Engels, Ludwig Feuerbach' [L. F. e 0 fim da .filosofiaclas-

sica a!emii). Viena-Berlim, 1927, p. 20; MEW, 29, p. 269.



Ie teye ~e se tornar a realiza5ao do. reino. da razao em sua con-
tradlto:le~~de .real? ~ambem aqUl domma uma grande id6ia,
~a. s~gnlflCatl~a contmuac;ao atualizada do que de melhor 0
I1ummlsmo havJa pcsq~i~a?o e pensado. Ja sabemos que Hegel
a~a?donou a contradltona representac;ao fundamental do ilu-
n.lm~s~10:acercapa unidadc entre razao c naturcza, mas Sell1
sacriflcar.o seu lad~ m,ais importante, ou seja, a concepc;ao de
que 0 re~no da razao e um produto peculiar dos pr6prios he-
mens, tms co~o este~ sac na realidade. 0 fato de que no
centro do egolsmo raclOnal - que adcmais se manifestava no
mo~o de ugir economico dos homens, 0 qual servira de modelo
efetlvo para essa concepc;ao - estivessem colocadas as paix5es
do~ h0!ll~ns (na verdade, tambem aqT.li, nao sem relaC;ao com
o I1umllllsmo), eSSe fato nao elimina absolutamente a referida
imanencia humana, talvcz mesmo a tome mais ampla, profunda
e concreta. "P~rtanto, podemos dizer - afirma Hegel _
qu~ ne?~uma COisa jamais veio a luz sem 0 interesse daqueles
cUJa atlvldad~ coo~erou para a sua realizac;ao [ ... ] que nada
de grande f~1 r·eahzado ~o mundo sell/ Pi/LX.{IO.·'~:I A ampli-
~?de, ~xtens.ao e .profundldade humanas que sao aqui referidas
Ja ha~l~m sldo vlsadas pelo iluminismo, ainda que nem sempre
com cX!to C par wzcs sobrc bases intciramente sofisticas' tarn-
ben: para He~el es.sa aspira.c;ao resta uma simples aproxi~ac;ao,
e nao chega Jamals a reahzar-se intcirarncntc, particularmentc
no que concerne ao aspecto intensivo-interior. Wodavia, a tell-

~\ tativa hegeliana de conceber e representar 0 rnundo do hornern
como. urn rn~nd? irnancnte: autocriado, e aquilo que de mals
grandloso fOI felto nessa dlrec;ao ate aquele rnornento~

Ora, ,aquilo que ,charnamos de segunda ontologia de Hegel
tern tambem suas rmzes nessa irnagem do mundo. .Q_~lUe a
na~.lU'-e.~~~.(com !odas as suas ambivalencias) repr.ese.Jltav.,! P?~3
?d,~~~~l·~II~~!__,",~.).~~e!.':~~~t~':!l:l.,E.,~r~l::Ieg,t::l.pelo_.,~~pitit9 (pelcl
l.~~a, p.e: r~~.o ; e, tambem nesse caso, com todas as suas
contradlc;oes Internas. E cssas consistem, antes de mais nada
na.s contradic;?~s motora~ e rnovidas - descobertas pOl' Hegel
- que se venflCan: na g~nese do hom~.qlle.cri~~S()I,J:lpr~~mk. ..
o.~.~~.~l,l.l1;g.Q.i..~.. sao, portanto, uma apreensao' conceptual da
conlradltonedade do proprio proc,csso e nao contradi<;6es i1n

concepc;ao dcsse processo. (Voltarcrnos logo l11ais a tratal
dessas ultimas.) Na Fenomenologia, Hegel exp5e 0 processo
atraves do qual a-,-c~.ns~itl}fl'!_£<2_hgJ.l1e.~surg~ Qi:l.~Ilte..r'!,~?O
entre suaL'1ptiQQ~ijl1t.erl1~L~ ...<?mundo am.biel1te, 0 qual foi
em parte gel'ado pOl' sua propria' atividade, em parte dado por
natureza; alcm elissa, cxp6c como cssa consciencia - ap6s
inter-relac;5es an<1logas mas de tipo mai·s elevado - se descn-
volve atc chcgar IL.IlUtQc.QD.~c.iel1cia;e rnostra tambern como,
desse desenvolvirnento do hornern, deriva 0 e.spfrito enquanto
princfpio deterrninan~e do~car~ter esscncialdo genero humano.
Com'o espfrito - e, portanto, tarnbCrn com 0 caminho que
conduz a ele, com os principios elialeticos que 0 constituem -
surgem as outras contradic;6es, involuntarias, dessa linha onto-
logica de Hegel: as /contradi<;5es intern as a propria concepC;ao
do espirito.

\~;;sa contraditorieclade situa-se na rela~ao. do homem co:n
I a sociedade. Quando Hegel ~retendc atnbUlr a tal rel,a?ao 1

I uma figura ontologlcal11cnte autonoma, chamando-a de espmto,
ainda nao se afasta em principio da ver49:ci.~ QPjetiva, ja que
efetivamente 0 ser social - deixando de lade 0 que ele e ern-si
- tem uma existcncin inuepcnucntc <Ja cOl1'scicncia individual
dQ ho:m.~Ill~·sil1gular, possuindo em face dessa consciencia um
alto grau de dinamismo autonomarnente deterrninado e deter-
minante;'\ E essa autonornia nao e alterada pelo fato de ser
o rnovim'ento do ser social urna sintese das ac;oes, dos esforc;os,
etc., individua1s; se e verda de que essas ac;5es e esforc;os partern
imediatamente (mas s6 imediatamente) cia consciencia do in-
dividuo, tambcm e verdade que suas causas e conseqtiencias
sac muito diferentes daquelas que - ao empreender tais ac;5es
etc. - os individuos pensaram, sentirarn e quiseram. Se tal
estrulura ja ,se rnanifcsta no caso da consciencia individual,
que pOJ'ern so pode nascer num contexto social, muito mais se
manifestara - e sob form as qualitativarnente superiores - nos
casos em que atos individuais diferentcS, articulando-se indis-
soluvelmente entresl;pr()duz~ip~ ...~!11.. gJ.oyimento SOCiCl~l inde-
pendentemente do fate -dos individuos erri'a~ao-'terem ou naa

)

cm vista sc apoiarcl11 Oll sc atritarcl11. Par isso, do ponto de
vista de uma ontologia do ser social, e absolutamente legitirno
atribuir a essa tatalidade, a essa conexao dinamico-con,radi-
t6ria de atos individuais, um ser sui generis.

23. Hegel, Die Verntmft in dcr Geschichte [A Razao na Hist6,
rial. Leipzig, 1927. p. 63.



24. Hegel, FetlOmmlOlogia, II, pp. 328-329.
25. Hegel, A llaZl]o na Iiist6ria, cit., p. 35.

vidade dos individuos, adquirindo em conseqi.iencia uma autc>-·
consciencia em termos de puro ser-para-si, com 0 9ue os ~o~-
ponentes peculiares da constrUl;ao (sobretud~ a sO~ledade cIvil)
aparecem completamente cancelados na umversahdade do, ~s-
pirito, na qual a dialt~tica conceptual d~~. fo~as, ~o espmto
.que ,se ap6ia apenas em si mesmo SUbstltUla dialetIca real do
hist6rico-socia1.

Se agora perguntamos como surgiu esse enrij~cimento e
inversao da dial6tica hist6rica de Hegel, chegamos aquele con-
junto de problemas que i chamamos de sua segur:da ontologia.
No iluminismo, 0 principio da natureza que se pee como fun-
damento das conex6es, do sistema, pode inclusive ser atraves-
sado por contradic;6es intern as, mas nao termina nec~ssaria-
mente por violentar as objetividades que .fo.r~am 0 slste~a;
no maximo, 0 que ocorre e que a imposstbI1ldade de denv~I
os fenomenos sociais da natureza, nao importa como essa seJ3
concebida, faz com que 0 materialismo (meca.nicis~a) p;esente
na considerac;ao da natureza se converta num Ideahsmo mcons-
ciente - e como tal, nao controHivel filosoficamente - no
campo do ~ocia1. 0 es~irito he~eliano_ e1i~!na essa dificul-
dade, mas ao prec;o de par em clrculac;ao dlflculdades ,e c0D:-
tradic;6es inteiramente novas. Ai~d~ nao falamos, a.te. ~q~l1,
da p~9blematica da" inversao ..Qntolo~l~a: enquanto. ~ l1ummls-
ino foi obrigado a passar do matenahsmo (mecamcista) para
o idealismo a filosofia chlssica alema - para poder emprestar
hamogeneidade a irnagern unitaria de natureza e sociedade -
tevc de traduzir na linguagcrn filos6fica do idealisrno. tamb6m
o conhecimento da natureza. As primeiras tentativas impor-
tantes no sentido de uma sistematizac;ao filos6fica dessetipo
for am realizadas por Fichte e Schelling; 0 aspecto novo da
tentativa hegeliana consiste na fundamentac;ao 16gica que ele
busca dar a nova ontologia. Isso represent a, como demons-
tramos em outro livro 26, urn momento novo na filo~ofia clas-
sica alema; Kant, Fichte e Schelling fizeram sua a 16glca form~l
tradicional, embora julgassem seu valor de mo~o bastante dl-
ierente; de qualquer modo, a que tiveram a dlzer no terreno
da ontologia foi por eles expresso filosoficamente em termos
.essencialrnente independentes da 16gica. S6 com Hegel e que
'a 16gica - reelaborada por ele em sentido diaIetico - torna-se
.portadora da nova antologia.

Ill'gl'l, snhrellldo na Fenomenologia, tern plena clareza
IIlTITIIdesslI indissoluvel inter-relac;ao entre pessoa singular e
slll:ied:uk: "Essa substancia e tambem a ohra universal, a
qual --- mediante 0 operar de todos e de cada urn - produz-se
como 1I1lidadee igualdade deles: essa substancia e' de fata 0
sl'1'-pom-si, 0 Si, 0 operar. Enquanto substancia, 0 espfrito
nuo 6 oscilante, 6 uma justa auto-igualdade; mas, enquanto
ser-para-si, a substfmcia 6 a essencia que se dissolveu, e a es-
sencia boa que se 5acrifica, da qual cada urn faz aquilo que
lhe agrada, dilacerando 0 ser universal e se apropriando da
parte dele que julga ser sua. Essa dissoluC;ao e singularizac;ao
da esscncia e precisamente 0 momenta do operar e do Si de
todos; tal momento e 0 movimento e a alma da substancia;
e 6 a esscncia universal levada a seu efeito. Predsamente por-
que a substancia e 0 ser que se resolveu no Si, precisamente
par isso ela l1ao e a essencia morta: e, ao contra rio, efetiva e
vital. POI' conseguinte, 0 espirito e a essencia absoluta, real,

:que se sustenta a si mesma." 21 Ha aqui urn certo acento ex-
cessivo sobre 0 fate do espirito apoiar-se substancialmente em
si mesmo; mas isso nao destr6i ainda a justa proporC;ao da
cntidade social chamada espirito. Hegel tambem se move
completamente no ambito da realidade quando sublinha - en-
quanto momento essencial do ser social, da participaC;ao de
homem individual no espirito - 0 processo de afastamento da
imediaticidade das relac;6es naturais que caracteriza a vida ani-
mal. (A observaC;ao e feita na Filosofia da Hist6ria.) "0

!homem como espfrito nao 6 algo imediato, mas sim algo de
e,ssencialmentc rcflcxo, retornado a si mesmo. Esse movimento
de media~ao e urn momenta essencial clo espfrito.'- Sua"'aii-
vidade e a ir a16m da imediaticiclade, a nega9io __dessa..j)11e-
~iati~Icl<tcle.,e, assim, 0 ato de retornar a si mesmo; a espiilto,

!portanto, e ° que ele faz a si mesmo com sua atividade. S6 a
que retornou a si 6 0 sujeito, e verdadeira realidade. 0 espirito
s6 existe como resultado de si mesmo," 2" Na verdade, no
desenvolvimento posterior da Filosofia da Hist6ria e em par-
ticular na Filosofia do Direito,a figura do espirito assume por
vezes - ou melhor, freqi.ientemente - uma forma fetichizada
e enrijecida; isso ocorre quando ele e despojado dos vinculos
dinamicos, decisivos no plano da genese concreta, com a ati-



Essa tendencia se anuncia em Hegel de modo resoluto
desde 0 inicio. J a no escrito em que defende a orientac;ao
filos6fica de Schelling contra a de Fichte, no primeiro mani-
festo te6rico do idealismo objetivo contra 0 idealismo subjetivo
kantiano-fichtiano, Hegel se vincula programaticamente a con-
cepc;ao de Spinoza ~i, ainda que sem dizer 0 seu nome, indi-
cando-o apenas como "urn fil6sofo do pass ado" . Nessa po-
1<~mica,porem, 0 desenvolvimento da argumentac;ao assume
uma fun9ao decisiva: .. 'A ordcm e a conexao das ideias' (do
subjetivo) 'sao identicas a ordem e ~l conexao das coisas' (do
objetivo). Tudo que existe 0 faz apenas 1111ma totalidade: a
totalidade objetiva e a totalidade subjetiva, 0 sistema da na-
tureza e 0 sistema da inteligencia sao uma s6 e mesrna coisa;
a urna determinac;ao subjetiva, corresponde a mesrna determi-
na9ao objetiva." ~s Esse retQIllQ_:L5J.?jnoza tem como meta
rebaixar _~e.orif!,.Q()c.9..npeClinentode .K.'loi a mero epis6dio dn
filsforIa do pensament.o.Na verdade,' essa problernatica pos-

oterior cstava contida apenas in //I{('(;' na posi<.;fiooriginaria dl:
Spinoza, onde a sublime unidade do mundo - dogmatica e
estatica - determinava imperativamente sua identidade com
todo pensamento que Ihe fossoeadcquado. Somcnte nas teorias
iluministas sobre a mimese e que os momentos subjetivo e
objetivo se separam de modo mais decisivo, para reunirem-se
no plano gnosiol6gico como coincidencia conteudistica e formal
do reflexo com seu objeto real. Aqui, na polemica contra
a gnosiologia kantiana, Hegel - enq :lanto idealista moderno
(0 idealismo antigo era ainda conciliavel com a mimese) -
nao pode utilizar contra 0 subjetivismo gnosiol6gico-onto16gico

/;de Ka,nt e Fichte uma declarada teoria da mimese, mas deve
'tcontInuar no'-caminho de Schelling e mobilizar contra eles a

identidade de sujeito e de objeto. "Se a natureza e apenas
materia e nao sujeito-obj-eto, nao e possivel nenhuma constru-
!(aO cientifica da mesma, pois para tal constru9aO conhecedor
e conhecido devem ser 0 mesmo." 2U

Com 0 sujeito-objeto identico, chegamos ao ponto onde i

come!(a a problematica da chamada segunda ontologia de Hegel. :
Com efeito, se e verdade que a doutrina iluminista da mimesc,
pelo seu canlter mecanicista, era incapaz de explicar 0 reflexo

27. Spinoza, Ethica [l!:ticaJ, II, prop. 7,
28. Hegel, DifereTlfll$, cit., I, p. 263.
29, Ibid., p. 261,

correto no sujeito dos objetos da realidade indcpendentes dcssc
sujeito, c igualmente verdade que a ..tcoria do sujeito-objeto
identico constitui urn mi!.Q.filos6fico, 0 qual - com essa su-
posta 'unifica!(ao de sujeito e objeto - deve necessariamente
violentar os fatos onto16gicos fundamentais. Nao se deve es-
quecer, porem, mesmo ao pronunciar contra tal teoria uma
dura condena!(uo sumaria (provis6ria), que cIa contem urn
momenta progressista, uma capacidade de abrir novas caminhos
para 0 peusamento. 0 retorno a Spinoza nao e fortuito: a
imanencia em .ultima instancia do sujeito, sua indissoluvel co-
nexao com 0 mundo dos objetos reais, 0 surgimento da com-
pre-ensao adequada do mundo da inter-rela9ao de duas reali-
dades imanentes, aperecem aqui certamente expressos sob a
forma de urn mito filos6fico; mas esse mito dirige-se no sentidof
da realidade objetiva com muito maior decisuo que a gnosio-I
logia subjetivo-transcendente de Kant, embor~ essa ~ltima, ~d.
mitisse no plano pratico-empirico lima praXIS mampulatona.

! A lragicidadc hist6riw-filosMil:a da filosofia d(lssica alclllfi,
r em particular de Hegel, consiste pr.ccisamente no fato de que
i tal filosofia - ao tentar superar simultaneamente 0 elemel:to

, \.mecanicista do. materialis?lO e 0 cl~mento transcendente-S?bJ.C-
tivista do ideahsmo kantlUno - fOI levada a postular a Iden-
tidade do sujeito e do objeto, ou seja, foi levada a ?ma posi!(ao
nao s6 insustentavel enquanto tal, do ponto de VIsta de uma
ontologia r·ealista, mas tambem a uma posi!(ao que, sob ~lguns
aspectos, pertence a urn passado superado, no _qual a d~feren-
cia9uo entre materialismo e idealismo ainda nao se havla de-
senvolvido com a nitidez e a clareza que passou a ter a par-
tir do iluminismo, ate prodllzir a contraposi~ao reciproc~. de
ambos.

£. essa uma das razoes pelas quais 0 recurso de Hegel a
Spinoza tcrmina por se~ be~ mais. ~r~b~ematico do que 0 ~r~,
a seu tempo, a tese spmozlana ongman~. Essa .problematIcl-
dade viria posteriormente a aume?tar amda mal~ eI? Hegel,
por motivos diferentes mas relaclOnad~s. 0 pr.1lllelrO deles
6 que a identidade entre ordem e conexao das cOlsa~ e or?e~
e conexao das ideias, assumindo em Hegel urn carater hiStO-
rico-dinamico, sofre nele 0 peso de discrepancias bem maiores
que em Spinoza, cuja filosofia estatica era construida more
geometrico. 0 more geometrico criava uma penumbra
ontol6gica (possivel nu epoca de Spinoza) entre reali-



<lade c reflcxo, antes de mais nada porque 0 conhecimento
tla natureza potJi:l naquele tempo encarar as objetividades e
rela<;ocsobjetivas ffsicas em termos bem mais "geometricos" do
qu~ .scria possivcl nos per1o~os subseqiientes. :a verdade que
a f!slca da cpoca de Hegel amda nao havia sofrido uma revira-
volta decisiva sob tal aspecto, embora 0 nascimento de uma
quimica ~ientf~ica, as. descobertas no campo da biologia, etc.,
hvessem JU felto surglr uma imagem da natureza muito dife-
rente daquela dominante no tempo de Spinoza. Ma:s nftido,
porcm, era 0 contraste na eonsidera~ao dos fenomenos sociais.
A clara distin~ao - fundada de modo unfvoco no plano logico
e 6tico - <:ntre justa e injusto, verdadeiro e falso, born e mau,
etc., as/,;UI11IUap6s a Revolu<;ao Francesa urn carater cada vez
mais hist6rico.,dinamico; e a peculiaridade de Hegel em face
dos seus contemporaneos, inclusive dos mais destacados, reside
em grande parte no fato de ter Hegel problematizado esse con-
junto de questoes da maneira mais resoluta possfvel e em ter-
mos extremamente amplos e profundos. Por conseguinte, ele
pode certamente reclamar-se de Spinoza no escrito juvenil ci-
tado, 0 qual, aUm do mais, nascia como documento da sua
liga~ao problemutica com Schelling; pode certamente usar como
ponto de partida metodol6gico geral a unidade entre subjetivi-
<lade e ohjetividade proclamada par Schelling; mas ja naquele
escrito teve de prosseguir no 'Sentido dc uma identidade entre
sujcito e objeto, tcve de colocar 0 pc numa esfera onde a vclha
pcnumbra - que lnrnava imperceptivel a heterogeneidadc qua-
Iitativo-ontol6giea entre ohjcto e mimese - se desfazia sob 0
impacto da luminosidade de uma nova no<;:aodinamica.

Nao e este 0 local adequado para expor, nem mesmo su-
mariamente, a hist6ria genetica ,do sujeito-objeto identico e seu
necessaria desenvolvimento interno. Importa aqui apenas mos-
trar as conseqiieneias que tal concep~ao veio a ter para a on-
tolagia de Hegel. Observemos desde ju: tamhem sob esse as·
pcclo, Hegel c bem menos apaixonado e bem mais realista
que Schelling. Enquanto para Schelling a diferen~a entre na-
tureza e mundo humano consistia no fato de que 0 sujeito-objeto
i(Wntico c portador da objetividade (de suas rela<;:oes,movi-
mentos, ctc.) de modo inconsciente na primeira e de modo
consciente no segundo, para Hegel nao existe na natureza ne-
nhulll princfpio suhjetivo ativo. Isso representa, por urn lado,
11111 illlpmt;ll1ll' P;ISSO ;'\ frl'ntc com rela<;ao a Schelling, ja que

desse modo a nat~r.~za'JlQ_d~.:.seL-Considerada- embora, como
, veremos, sobre uma base fantasmag6rica do ponto de vista on-

tologico - em_s.eu.,t?1Q9() de_exi~tencia sem ~uje~to, completa-
mente indiferente aqualquer subJet1vidade. Isso tern como con-
seqiiencia, para 0 conhecimento da natureza, "que nos nos
afastamos das coisas naturais, deixamo-Ias como sac e nos
orientamos de acordo com elas." 30 Disso resulta uma concep-
~ao sobre a totalidade da natureza, sobre a possibilidade e 0 ca-
niter do conhecimento da mesma, que - em contraste com os
fil6sofos romanticos da natureza - nao pode representar jamais,
em nenhuma questao conereta de investiga<;:ao,urn impedimento
de principio ao metodo objetivo, desantropomorfizador. (Jul-
gar se e em que medida 0 proprio Hegel traduziu essa possi-
bilidade na pratica, no nivel entao factfvel, e uma questao que
nao entra nos objetivos deste estudo e escapa a competencia

')do autor.) 0 fato segura e que a concepc;ao de fundo nae
,exclui urn usa cientlfico moderno da natureza, exatamente como
a concep<;:aokantiana, mas com a importante diferen<;:aonto-
l6gica de que, em Kant, 0 objeto do conhecimento e apenas
o mundo fcnol11cnico,enquanto em Hegel e 0 pr6prio ente em-si.

, Na hierarquia criada no plano 0~tol6gico para .clar conta
,do gran de desenvolvimento na auto-realiza<;:aodo sujeito-objeto
Iidentica, C ohviamente atribufdo a natureza 0 posto mais baixo:
"A natureza revelou-se como a id6ia na forma do ser-outro.
J a que desse modo a idha c a ncgac;ao de si mesma, ou seja,
6 cxtcrior (J si, a natureza nao c exterior apenas relativamente,
apenas em relac;ao a essa id6ia (c em rcla<;:aoit existencia sub-
jetiva dela, 0 espirito), mas a exterioridade constitui a deter-
mina<;fio segundo a qual ela e enquanto natureza." 31 "f: esta
- diz Hegel na L6gica - a impotencia da natureza: 0 fate
de nao poder se manter firme eapresentaro rigor do conceito
e de perder-se nessa multiplicidade aconceptual e cega". Isso
tern conseqiiencias de grande alcance para 0 conjunto da con·
cep~ao hegeliana da natureza. E ele 0 diz, com muita clareza
e sem mdos termos, logo em seguida: "Os multiplos generos
ou especies naturais nao devem ser considerados em nada su-
periores aos caprichosos achados do espfrito em suas repre-
senta<;:oes. Uns e outros mostram certamente, por toda parte,

30. Hegel, Enciclopedia. § 246, adendo.
31. IlJid,. § 247.



pistas e pressentimcntos do conccito, mas nao ofcreeem seu
retrato fiel, ja que silo 0 lado do seu livre scr-fora-de-si. 0
conceito e a potencia absoluta precisamente porque deixa livre
a sua diferen9a na forma de uma diversidade existente para-si,
da necessidade exterior, da acidentalidade, do arbftrio, da opi-
mao; esse lado, porem, deve ser tomado apenas como 0 lado
abstrato da nulidade." ;12 Nao pretendcmos, nCIl1podcriamos,
considerar mais de per to as conseqiiencias desse ponto de che-
gada da filosofia da natureza de Hegel. Devemos apenas
observar que e_.J!.Q... catiLter.....especific9.dessad~t~Imina9ao onto-
1~_da..na1:ure.za. determina9ao 6bvia quando temos-em vista
o sistema hegeliano, q1JL4~p.va.~l!~jnc_ap.a.cidJ~ld.~de pereeber e
reconhe~~_.1J.is!..o_ricidaQ.Lft~_.--!!ll1Un:za. Embora' eIetenha
imclado uma nova epocanoc-ampcf'da sociedade, ao teorizar
sua 'historicidade; embora a teoria evolucionista ja estivesse no
ar em seu tempo, e contemporaneos seus como Goethe e Oken
na Alemanha, Lammarck e Geoffroy de Saint-Hilaire na Fran-
9a, ja estivessem contribuindo decisivamente para fundar essa
teoria; apesar disso, Hegel nao so permanece cego diante da
historicidade da natureza, mas cbg~_me.s.ll1oa refutar.emprin-
c;ipio_a .existenc~_clQ.pr()ble!Daenquanto tal. Escreve em sua
Filosofia iIifNatureza: "0 curse> di' evolu9ao, que se inicia
a partir do incompleto, do que e carente de forma, e 0 seguinte:
primeiro ho.uve 0 -umido e as massas aquosas; da agua vieram
plantas, pohpos, moluscos e depois peixes e animais terrestres'
do animal, finalmente, surgiu 0 homem. Essa mudan9a gra~
dual e chamada de explicita9ao e compreensao; e tal repre-
senta9ao, gerada pela filosofia da natureza, ainda encontra di-
fusao; mas essa diferen9a qualitativa, ainda que seja facHimo
compreende-Ia, nao explica nada." an

Chegamos assim a uma das mais import antes contradi90es
da ontologia hegeliana, da qual voltaremos a nos ocupar em
seguida, precisamente por causa do lugar que a natureza as-
sume na hierarquia extremamente problematic a que e construida
a partir de tais pressupostos. . Enquanto isso, observaremos 0 I

reverso da medalha em sua conceP9aO geral da natureza, um I
reverso 9.!1'~- como freqtientemente ocorre em Hegel - ~pr.~'

32. Hegel, Wissenschaft der Logik [Ciencia da L6gica], V, pp.
44-45.

33. Hegel, Enciclopedia, § 249, adendo.

I scnla-sc sadio c correlo elll lerllHlS olllol(lglcoS, mas que, por
oUlro lado, cm sua dcdw;ao e rcaliza~'iio concrcla, conduz a
um labirinto de antinomias ontol6gicas insoluveis. Referim~,\
nOs as conseqi.i0ncias qu~ rcsuitam para 0 homem, para ~ atl-I
vidade humana de uma tai conccpc;ao da natureza. EPICurOI

_ que Hegel 'muitas vezes avaiia de modo equivoc~~o e in-
justa _ foi 0 primeiro a formul.ar .no campo da etlca ess~
atitude diante da natureza. Todavla, 1l11portantesconhecedores
de Hegel aprovaram esse iado de sua ontologia da natureza,
compreendendo-o corretamente. Em suas Confissoes, Heinr~ch
Heine narra uma sua conversa com HegeL "Numa bela 11o:te
estrelada estavamos os dois lado a lado debru9ados na janela,
e eu, qu~ era urn jovem de vinte e do!s a~os e havia ac~bado
de comer bem e de tomar cafe, COl11CCela falar com entuSlasmo
das estrelas e disse que elas eram a morada dos bem-aventura-
dos. 0 mestre porel11 murmurava: 'As estrelas, bern, as es-
trelas san apenas um ponto luminoso no ceu'. 'Pelo amor ~e
deus', exdamci; 'enta~ 1:1 ·em cima nao havedl um lugar feliz
para premiar nossas virtudes depois d,~!l1orte,?,. Mas ele, olhan~
do-me fixamente com seus olhos palldos, dlsse bruscamente.
'Voce qucr tambem uma gorjeta por. ter_c~!~,a?lode s~a mae
doente e par nao ter envencnado sell :rl11<1o!.·· E Llfargue
conta em suas. reminiscencias de Marx: "Freq~ente~ente es-
cutei-o repetir a maxima de Hegel, l11estre de filosofla da ~ua
juvel1tude: 'Inclusive 0 pensamento criminos~ de urn b:~~~~?
e mais grand:oso e sublime do que as maravllhas do ceu. .1.1

E nao se trata absolutamente de exageros intelectuais de Heine
e Marx, mas de urn sentimento comum naquele periodo. Tam-
bem 0 jovem Goethe pas na boca do seu Prometeu: "Que
direito tem as estrelas no alto / de olhar-me como se fossem
bonecas?'" e afirmou em Viagem invernal no Harz: "Por tras, "dele / as arbustos se fecham / a gral11avoila '10 normal .. , .

Com essa restaurac;ao 6tica de Epicuro - que foi um'1
tendencia nao desejada por Hegel, historicamente inconsciente,
mas nem por isso menos persistente no plano te6rico - en-
cerra-sc na grande fiiosofia a epoca intcrlocut6ria pantefsta.

34. Heine, Werke und Briefe [Ohms e CorrespondenciaJ, cd. Els-
ter, Leipzig-Viena. s.d., VI, p. 47.

35. Paul Lafargue, in Karl Marx-Eine Sammlullg von Erinnemngen
!lncZ Aufsatzell [K.-M. - Uma colett'lnea de Recorda<;6es e DiscursosJ.
Moscou-Leningrado, 1934, pp. 129-130.



,fA grand!: rl'v(11.~I~'i~..ontol~gica destruiu substancialmente, para
I () pcnsal1ll'I~lolilosolico latco~ a deriva~ao da racionalidade do
1;:1' c (~a :t<;i10 hUllIanosa partlr de uma transcendencia religiosa.
lodavla, salvo algumas exce<;6es, essa tendencia levou a subs-

'ilituir a visfi~ ~cligiosa do mundo fixada dogmaticamente por
IUl17aoutra vl~ao clo n~.undo certamente livre, aberta para as
COlsas, ~as a1l1da frcquentemente semi-religiosa. Disso resul-
Iou, ?bvJamentc, quc 0 deus transcendente desapareceu da on-
tologw, ou, pclo mcnos, esfuma<;ou-se a ponto de se transformar
cm algo lotalmcnte inconsistente, mas para ser substituido _
lamh6m aqui nao pensamos nas exce~6es - por urn deus sive
natura. , Quando ~chopenh~uer, num dito de espirito, chama
o pantclsm.o. de atelsmo cortes, fornece uma caracteriza~ao ape-
n~s superflclUl das g.randes correntes que atravessam 0 pan-
telsmo. 0 que de GIOrdano Bruno e Spinoza ate Goethe apre-
senta-se como "diviniza<;ao'.'.d'Ln~tureza e certamente - quan-
do encarado do angulo da hist6ria -mundial - uma batalha de
retaguarda travada pela visao do mundo reliaiosa em retirada;

\
mas e ~ambem uma luta de vanguarda da n;va atitude dOm)~
m~,m dIan~e da natureza. Apesar de seu ca!4ter de transi<;ao,
altas preclsamente par isso, germina em tal movimento uma
visao do mundo genuina, historicamente fundada. Abreviando
c ,simplific!lDdo~poder-se-ia d.ize~: 0 que un~ os vados llan-
tClsmos, tao dIversos entre Sl, e 0 reconheclmento aberto- e
f~sti~o .da nova .rela<;ao em face da natureza que surge ap6s
Copcrnlco e Ga\llcu c, ao I11CSlnOtcmpo, lIlna visao do mundo
que se recusa a extrair dessa nova rela<;ao a conseqiiencia pas-
caliana da solidao do homem no cosmos infinito e estranho.
E bem mats que a simples reCUsado medo panico desencadeado

I p~!:lnova imagcm da natureza; e a grande tentativa de descobrir{
I rio cosmos estranho ao homem uma patria do homem, de con~

ciliar 0 humanismo com a constitui~ao do mundo natural com9
algo estranho ao homem. (Tambem aqui 0 Prometeu de
Goethe e urn import ante ponto de referencia.) Nao e possivel
aqui, evidentemente, nem sequer esbo~ar 0 desenvolvimento
dcssa tcndcncia. Tivcmos porem de nos referir expressamente

I a cia porquc Hegel, com freqiiencia, foi acusado de panteismo.
Elc scmprc sc dcfcndcu apaixonadamente contra essa acusa<;ao:
c, acrcdilamos, corrctamcnte. No sentido de Goethe e mesmo
do jovcm. Schelling, Hegel nao foi pantefsta. Sua concep~ao
da naturcza COIllO0 scr-outro da ideia, isto e de uma natureza\
ontologicamcnlc alicnaua do sujeito, exc1ui ~odo panteismo e"

\
p6e a filosofia da natureza de Hegel, nesse sentido, do lado
d~ materialis~o de Epicuro. ~as s6 no que se refere ao pan-
telsmo. lndlcamos pauco aClma as conseqiiencias imediatas
de sua visaa da natureza; c, mais adiante, veremos as insoluveis
antinomias que ela contern no que se refere a atitude de Hegel
em face da religiao.

Falamos den_~tl~9._~~;:r.Q~" a respeito da concep~ao
~e_lI~g~l; com essa expressiio, indicamos J'a a diferenf'a entre
I d' d r/ . ..------•.""-

e a e/ ~_~~;:rgem--a.natur.eza \algo estran1}9._aoMpontode vista
humano e a ele indiferente) qlie-epropria da nova ciencia e
d~ materi~lis~o filos6fico. (0 fato de que os maiores pan-
t~lstas se mc~massem para esse modo de ver nao alter a 0 que
dlssemos, asslm como 0 fato de que a concep<;ao hegeliana -
e~ alguns aspectos - conduz a concep~6es similares.) pJ
ct._l.f~ren<;_a_..~ntr.e ser_.estra~ho e ser al~enadoe ~ntel1~ida em sen1
tl~O meramente ontoI6glco:· Edenva da concretIza~ao dinai
mico-diaIetica do sujeito-objeto identico, em um processo nq
qual a substancia se transforma em sujeito. Para Hegel, a
essencia do seu sistema e dada "pelo fato de entender e ex-
pressar 0 ve!.(I~d~iro nao como substancia, mas tamhem como
syj(}it()". ";;-" subst~riQ[~ e" r. :-r·o·ser-que--emverdiioe
e Sujel}o ... mas ap"mas enquanto a substilncia e 0 movimento
do por a si mesmo, ou enquanto ela e a 1!!~gk1s_~do tornar-se-
outro com si mesmo. [ ... ] 0 verdadeiro e 0 deVii-cfi-'si
~eSri1O:O'cii:c~lo'-q~e yressup6e e -temno inicio 0 pr6prio
flm cnquanto fll11propno c que s6 mediante a realiza<;fio e 0
proprio fim e detivo." :;0 Essa retransforma<;ao da substancia\
em sujeito seria um milagre mlstico se Hegel, efetiva e coeren-
temente, a tivesse levado a cabo no plano ontol6gico. Mas
~J~seJ.l1p~e~~i~a.stant,elucido..eJellli~_!~..p'~r~_~~~_e39.·Quando:
na Fenomeno[ogza, fala da retomada da substancia no sujeito,
nao M duvida que entende 0 conhecimentQ cQmpleto (absoluto)
dil.2.y.Rstanc,iapelo sujeito, 0 qiie :.:... em termos puramente on-
tol6gicos - nao coincide com a teoria proc1ama em abstrato.
Hegel diz: "Inicialmente, portanto, pertencem a autocons-
ciencia somente as momentos abstratos da substfmcia; mas, a
partir do momenta em que tais mQvimentos avan~am como
puros movimentos, a autoconsciencia se enriquece ate que -
arrancada da consciencia a inteira substancia e tirada de si a



inteira estrutura da sua essencialidade [ ... ] - ela os produz
a partir de si e as,sim, ao mesmo tempo, os restitui para a

J

conScienCia." 37 E a pr6pria aliena~ao, aqui reconstituida,
quando e considerada de perto e concretamente, tampouco e
urn ato ontol6gico simplesmente mistico, mas tambem aparece
como urn problema no interior da consciencia: "a aliena~ao
da autoconsciencia - diz Hegel - poe a coisalidade." :i8 To-
d.avia, apesar dessa reserva gnosiol6gica em importantes casos
s~n~ulares concretos, seria equivocado supor que a id6ia onto-
loglca fundamental de Hegel s6 exista no interior desses limites
racionalizantes. De nenh'-1m modo: sua inteira :eoria da ob-/
jetividade jamais perde essa base ontol6gica; par isso, inclusive
a critic a do jovem Marx nos Manuscritos Economico-Fifos6jicos
atinge 0 cora9ao dessa ontologia logicizante: "Trata-se, por I
tanto, de. superar 0 objeto da consciencia. A Objetividad~
como tal IS posta como uma relagao humana alienada, inade-
quada a essencia humana, a auto-consciencia. A recuperarii .
do ser humano estranho, objetivo, produzido sob a marca d,l
aliena9ao, nao tern portanto tao-somente 0 significado de SUT
primir a alienariio, mas tamb6m a objetividade; au seja, 0 h01
mem e posta como urn ente niio-objetivo, espirituafista." :i!\
Mas ate mesmo no interior da possibilidade (afirmada par He~
gel) de eliminar a aliena9ao, a natureza se mantern ineliinina-
velmente alienada; e, par isso, todas as suas determina~oes
ontol6gicas indicadas anteriormente conservam urn desagrada-
vel sabor de exasperado e-:!Eki.1lliJJismo.

(
. Essas amilises ja mostram como a ontologia hegeliana do
sujeito-objeto identico, da transforma9ao da substancia em su-
jeito, tern uma explicita funda9ao 16gica. Hi dissemos que
Hegel e 0 unico, entre os representantes da filosofia' chlssica
alema, a apresentar essa tendencia a uma ontologia b!l~eada
jI_ob~__a!§gica, a uma ontologia que s6 consegue encontrar
expressao adequada em categorias e rela~oes 16gicas. Por um
lado, .isso faz con.l que ele seja 0 unico, em ligac;:aocom essJ
nova Imagem do mundo, a lan~ar as bases de uma 16gica nova~
dialetica; por out1'O, dando expressao ~ sua nova ontologia'
nes'sa nova 16gica, ele sobrecarregou as' categorias 16gicas de'

37. Ibid., p. 604.
38. Ibid., p. 594.
39. Marx, Okonomisch-philosophische i\fi/lluskripte [ivlanuscritos

Economico-Filos6ficos de 1844], in MEGA, I, 3, p. 157.

I conteudos ontol6gicos, englobando incorretamente em suas ar-
ticula~oes rela90es ontol6gicas, alem de ter deformado de va-
rias maneiras as importantissimos conhecimentos ontol6gicos
novos ao for9ar seu enquad1'amento dentro de formas 16gicas.
Trataremos aqui, antes de mais nada, das antinomias que disso
derivam no campo da ontologia; das descobertas ontol6gicas de
Hegel, fundamentais e dens as de futuro, assim como das con-
seqtiencias que apresentam no campo da teoria do conhecimen-
to, ocupar-nos-emos na segunda parte deste capitulo.

Essas antinomias decorrem, em primeiro lugar, da pe-
culiaridade da 16gica hegeliana. Por urn lado, ela quer con-
servar em si - em nivel superior de dialeticidade -r 0 carater
especffico de toda 16gica, ou seja, quer expressar no medium
do pensamento puro (as conex5es da realidade em seu maximo
grau de generaliza9aO; Por outroJa_c!~, ao contrario de toda
16gica tradicional, onde era 6bvio reconhecer como dadas as
formas objetivas da realidade, suas conexoes, etc., para depois
extrair delas as formas especificadamente 16gicas,/a 16gica he~
geliana - querendo ser ao mesmo tempo ontologia (e gnosio-
logia) - e levada a nao assumir simplesmente os objetos e
elabora-Ios em termos 16gicos, mas a ser pelo menos coexis-
tente com os mesmos: na 16gica, as objetos recebem nao apenas J
sua ordena~ao especffica, mas tambem sua essencia real, que I

s6 surge realmente quando eles sao completamente incorporados
a tal 16gica. J a isso faz com que a 16gica hegeliana, ao lado
de sua autentica riqueza categorial, trate como objetividades e
conexoes 16gicas tambem objetos e conexoes da realidade, nos
quais 0 aspecto 16gico pode no maximo representar urn mo-
mento de sua constitui~ao, a qual se apresenta, ao contrario,
multilateral par essencia e conteudo. Basta pensar, por exem-
pIa, na atra9ao e na repulsao como momentos do ser para-si,
embora seja verdade, mais uma vez, que tambem nesse caso
sao discutidas, entre outras, inclusive rela90es 16gicas reais.
Talvez ainda mais clamoroso IS um caso aparentcmcntc oposto.
Tratando da categoria do ser-ai (Dasein), Hegel diz: "To-
rnado etimologicamente, 0 ser-ai e ser num certo fugar; mas a
represema~ao espacial nao tern absolutamente nada a fazer
aqui." 40 E uma afirmac;:ao que poderia tcr sido feita par
qualquer kantiano ou fenomen610go, interessado em purificar a
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16gica de lodos os componcntes p5icologicos. Mas aqui nao
se trata da rcpresenta~iio espacial; trata-se antes de saber se
o hic et nunc faz parte da forma essencial de objetividade do
ser-ai. Uma logica formal pode responder negativamente, mas
nao quem se orienta no sentido da objetividade ontologica real;
e, com efeito, ontologicamente, nao existe nenhum ser-al sem
hie et nunc. Hegel, naturalmente, a sabe muito bem; mas
a ontologia do sujeito-objeto identico, na qual 0 espac;o e 0
tempo so aparecem apos a completa explicitac;ao da logica, ou
seja, na filosofia da natureza, impede Hegel de admitir 0 fato.
Vemos aqui como, em muitas quest6es de grande importancia
ontologica, as duas ontologias de Hegel se paralisam e se pre-
)udicam reciprocamente.

" Essa discordancia de metodo aprofunda-se ainda mais
Iporque a 16gica hegeliana e tambem uma teoria do conheci-
'menta .. Mas nao no sentido de Kant e, sobretudo, nao naquele
dos seguidores de Kant. A base 16gico-onto16gica do sujeito-
objeto identico exc1ui 0 dualismo "critico" de uma gnosiologia
do genero. E tampouco se trata - pelo menos no nfvel da
consciencia e da inten~ao - de uma gnosiologia da mimese,
que poria 0 problema de encontrar a concordancia entre 0 re-
flexo e a realidade existente em-si. Como reac;ao, ap6s a dis-
soluc;ao do hegclianismo, falou-se freqiientemente, sob essc as-!
pecto, de urn dogmatismo de Hegel. A afirmac;ao da cognos·,
cibilidade do ser em-si nao implica de modo algum em dog-,
matismo acrftico. Hegel parte sernpre da infinitude intcnsiva de
todo ser em-si, e e perfeitamente consciente do carateI' apenas
aproximativo de todo ato de conhecimento; alias, e precisamente
merito seu tel' posto no centro da gnosiologia dialetica a eate-
goria da aproximac;ao. Com isso, entra na teoria do conhe-
cimento urn motivo radicalmente novo e extremamente feeundo,
mas que s6 conseguinl explicitar-se plenamente na gnosiologia
cientificamente mimetica do materialismo dialetico. Mas a
pr6pria dialetica, que Lenin define como sendo a teoria do
conhecimento de Hegel, pode - justamente quando e posta
numa corrcta rcla<;ao dc dcpcndcncia em face de uma onto-
logia realista - oriental' a gnosiologia, em pontos profunda-
mente essenciais, no sentido da descoberta de conex6es impor-
tantes e justas. Daria como exemplo, antecipando 0 que tra-
tarei em seguida, a relac;ao dialetica entre intelecto e razao,
onde Hegel consegue, par assim dizer, pOl' ordem de urn s6

go!pe nas falsas antino~ias, .de v~lha data, entre urn racion~-
lismo exasperado e urn iffaclOnahsmo que se ~ese~volve eqUl-
vocadamente em oposic;ao aquele tipo de raclonallsmo.

POl' mais importante que seja a presenc;a de pon~os d.e vista
gnosiol6gicos na 16gica ontol6gica de_Hegel, as ~ntmomlas. de:

.cisivas nascem, porem, da deformac;ao a qual sao submetIdo.
! os fatos ontol6gicos a fim de serem forc;ados a entrar em formas
;16gicas. Podemos aqui citar apenas dois. exemplos, embora de
grande importancia: para esclarecer .efetlvame~t.e toda a pro-
blematica ligada a esse aspecto, sena necessana u~a. ampla
exposi9ao crftica de toda a 16gica de H~gel. 0 ~nm~lfo .d~s
~emplos diz respeito ao par.eJ_~it__!1.e.g~~.9_n!l_r.~hza~ao~na~
mica da...dialetica. Como em toda 16g1ca modema, tam em
nil-de- Hcgei'aoproposic;ao spinoziana (OI?1.~.L~~ermil~ est
negatio) e de importancia fundamental; alms, p~r~ e e, a ne.
gac;ao e ayesac;ao '!.~_,~~~~~sri~ ~s._~ot~~~.S_E~~ICOS..20 mo.
;vjme~.9ialmcQ(]9_~_.CQ~~~~t~s. ~ que se ]ust~ca tanto no
Iplano 16gico quanta no gnoslol6g1CO. A questao e saber se
~al universalidade vale para a ontologia. 0 pr6prio Hegel teI?
plena consciencia das dific~ldades que _se aprese?tam. ~recl.
samente no infcio da sua celebre tJeduc;ao do devIr a partlf ~a
dialetica do ser e do nada, ele sublinha como 0 nada em questao
nao seja de modo algum "0 nada de urn c.erto.~lgo, u~ nada
determinado", mas sim 0 nada "em sua slmpltcldade mdeter-
minada". Todavia, ele tambCm percebe imediatamente que, se
() nada pcrmancccssc sil11pJcsl11cntcna~a, seria intcira·~.ente im-
Possive! (ate mesmo logicamente) denvar dele 0 devIr, 0 nada,

" t ser " 41pOl' isso, deve transpassar em seu ou 1'0, no .
Com isso, porem, nao s6 e abandon,ado 0 paradoxal mas

fascinante "comec;o", como Hegel tambem revela -. sem _0

quereI' nem saber - que 0 nada em sentido on.toI6~ICOnao
pode jamais ser tom ado em seu significado pr6pno, ltteral, de
certo modo concreto; ao contrario, deve ser atenuado ate 0

,,- d otro"42ponto de ser entendido apenas como nao-s~r a ser- u .
:Mas, desse modo, a dialetica propriamente dl~a do ser e do na-

lda, 0 papel clinamico da negac;ao na ontolog13,. perde sua CO~-

sistencia. Hegel expressa ascategorias - perfeltamente ont~lo-
gicas - de ser-outro e de ser-para-outro em linguagem 16glca,

41. Ibid., pp.74-75.
42. Ibid., p. 119.



Engels ilustra esse fato valendo-se do seu modo claro e
popular. Ele quer tornar compreensivel para Diihring a ne-
ga9ao h~geliana que s: realiza quando, por exemplo, uma planta
- surgmdo de um grao de cevada - "nega" sua anterior cxis-
tencia como grao: "Tomemos um grao de cevada. Milhares
desses graos sao triturados, fervidos e usados para fabricar a
cerveja que e depois consumida. Mas, se um tal grao de
cevada encon,tra as condi~oes normais para ele, se cai num
terre no favoravel, sob a influencia do calor e da umidade sofre
uma altera~ao especifica, isto c, germina; 0 grao enqua~to tal
morre, e nega~o, e, c~ s~u lugar, desponta a planta que ele
gerou, a nega~ao do grao. .(.1 Na realidade, portanto, em int't-
mero~ ~asos, ~ .grao de_cevada e destruido; essa e a cxpressao
o~tologlca le~tlma e nao 0 termo "negar", logicamente deter-
mmado, mas Insensato no plano ontol6gico. S6 num determi-
nado caso. concreto e que surge do gdio de cevada 0 seu ser-
outro biol~gicamente normal, a planta. Por um lado contudo
nao se toma em considera~ao, faz-se uma abstra~ao das deter~

mina¢es concretamente decisivas clcsse ser-outro quando elc c;:
tomado como "nega~ao" do grao; por outro lado, esse processo
dialetico-real perde suus conota~oes quando, por meio da "ne-
ga~ao", e formalisticamente identificado com outros casos q~e
nada tem a ver com esse processo. Engels, portanto, deven~l
ter fcito uma distin~ao entre a nega~ao ontol6gico-dialetica
as infuneras nega~oes simplesmente 16gico-formais; e e evidente
que, para realizar uma tal distin~ao, nao existem criterios for,
mais de nenhum tipo, nem 16gico nem gnosiol6gico, sendo prei
ciso sempre recorrer ao processo real concreto, ou seja, a reali,
dad~ concreta; 0 momen:o distinfvo e positivamente determi-,
nado, portanto, tfio-somente no plano ontol6gico. SUbsumir"1
em fen6menos heterogeneos sob 0 termo 16gico de "nega-
~ao", por conseguinte, nao faz mais do que confundir as co-I
nexoes, ao inves de esclarece-Ias. I

Isso nao ocoere por acaso. De fato, embora as categorias
ontol6gicas mais gerais, mais abstratas, sejam em ultima analise
o fundamento de todo ser, seu modo de manifesta~ao mais
puro, mais genuino, e constituido pOl' rutos simples da natureza
inorgfmica (ou seja, nao ainda par aquilo que Hartman chama
de forma<;oes). E todo aquele que considerar serenamente os
problemas ontol6gicos que surgem nesse contexto deve chcgar
~l scguinte condusao: nao hi! na natureza inorganica ncnhumu
nega~ao, mas 'tao-somente uma cadeiu de transformu90es do
ser-assim em ser-outro, tao-somente uma cadeia de rela~oes nas
quais todo elemento tem ao mesmo tempo um ser-outro e urn
ser-para-outro. A justeza e a importancia 16gico-gnosiol6gicas
do metoda de Spinoza, que determina por meio da nega~ao, nao
se referc u esse problema ontol6gico. De rato, quando a es-
sencia concreta de um ser-outro (a planta, no excmplo de En-
gels) e det~rminada no plano 16gico-gnosio16gico recorrendo-se
tumbem ~l negu~aa, isso nao quer dizer que no plano ontol6gico
esse ser-outro possa ser considerado uma nega<;aodo estado an-
terior. Nem se deve esquecer que, mesmo,' em Spinoza, a ne-
ga~ao e um momenta metodo16gica da propria determina<;;ao)
seu modo de manifesta~ao 16gico necessario; quando analisamos
os pontos de vista de Hartman 45, vimos como - invertendo-se
essa proposi~ao - chega-se a dissolver completamente tambern

pretendeqdo .determinar nelas uma nega9ao do see em-si. Na

!realida~e,vporem, nem 0 ser-outro nem 0 ser-para-outro sac
ontologlcamen!e uma. n~ga9ao do ser em-si. Trata-se apenas
de uma rela9ao quahtatIVa entre conceitos - muito abstrato~
- de ser; e, na pr6pria rela~ao, nao esta contic\o nenhum ele-
menta de, nega9ao em sentido ontol6gico. Quando se traduz
:un ~ato da realidad~ na linguagem da 16gica ou da gnosiologia,
e eVldente que as dlferen9as que assim &erevelam - absoluta·
mente positivas do ponto de vista ontol6gico - serao expressas
na fo:ma ,da nega~a~; _mas, mesmo assim, cabe notar que ~

\

neg.a9ao ~o tem condl~oes de ~xpressar as distin~oes de modo
b,a~tante lllcompleto e mdetermmado; por isso, na dedu9ao dia-
letIca concreta, 0 momenta da nega9ao deve sempre Ser iute-
grade -- per nefas - pelo lado positivo. Assim, referindo-se
a essa sua celebre ldedu9ao do devir a partir da nega9ao de
ser pelo nad~ diz Hegel: "Nada e ainda e algo deve devir.
o come90 nao e 0 puro nada, mas urn uada do qual algo
deve brotar. Portanto, tambem no comc~o ja esta contido 0
ser.'~ 48

43, Ibid., p. 63.

.44.' Engels, Anti-Diihring. in MEGA, volume especial, Moscou-
Leomgr<lPD, 1935, p. 139; MEW, 20. p, 126.

~~)

45. [No cap, 2 ("0 impul.<o de N, Hartmann no sentido de uma
ontologia verdadeira") da Ontologia do SeT Social, publicado no vol. 1
da edic;ao brasiIeira (N. do T.).]



ndeter/llinac;:io 16gico-gnosiol6gica J'a que a nega('~o liI I . ',.a , se ap -
cm" ." O;-)ICI~)S C ,proccssos existentes, qualitativamente determi-
I~ildos.nolo consegue alcan~ar uma real univocidade determina-
llva, Ou.ando () que tcmos diante de n6s SaD objeto

:ccssos ClI.l0 larn;lr~sc autro naa subv~rte 0 modo funJa~e~~~
de .ser, ~,arecL'-nosIl1rc.irall1CIltcillcarrcto opcrar no plano onto-

116glco c_om a categona de negac;ao. Enquanto reflexo ideal
a neW,IC;:1Ope:m;lI1c~~forada esp~cie de ser desses objetos on~
lol6glcos, que e pllvada de sUjelto. Tao-somente nos casos
em que 0 ~~rnar-s.eoutro significa objetivamente uma passagem
que iSubvel,ta radlcalmente as formas de objetividade ou dos
processos e qu~ .ele po.de. ser entendido como negac;ao tambem
n~)plano ontologlco objctlvo. Por e}femplo: na morte dos seres
VIVOS,onde ccssa 0 processo reprodutivo biol6gico- das mesmos
(~m processo que contem as leis flsicas e qufmicas enquanto
dJaletJcamen~e super adas, ist~ .e, subordinadas as leis biologicas
da reproduc;ao), onde a matena presente no organismo passado
volta nov~m~nte no ambito das leis ffsico-qufmicas normais da
sua matcnahdade. Nesse caso, embora a negac;ao tambem se
~p~cscntc s:n: sujeilo, verifica-se uma negac;ao em termos Ob~
jCliVO.-OI;tolog1C?s,a nega~ao do proeesso auto-reprodutivo que
C?nstltUIa 0 obJeto; e da n~gaC;aonao surge simplesmente alg
dlversa, mas alga ontologlcamente novo com relac;ao a esse
pro.ccsso. Essa situac;ao, sc repete em nfvel superior ao ~.er
sacI,a!. Ncss~ caso, porem, a negac;ao tern 'll!U sujeito, cujo
carater lodavIa nao 6 apenas mimetico, como no caso das re-
1<I<;ocsCO~l1a nalureza; sua alividade c a ncga<;iioncla cOl1tida

J
formam JU um momcnto objetivo da ontologia do ser social.
A l6gica hegeliana, com sua generaliza<;ao logica abstrata-uni.

I;v~rs~~ da negaC;ao a mOJ?e~to fundamental. de todo processo
dlaletlco, ca~eela a especlflcldade do ser socIal; uma especifici-
da?e qu~,. nao obstante, ~e~~l pr·etendia esc1arecer, em geral,
ate a maximo de suas possibIlIdades, como de fato 0 fez. Em
pril11eiro lugar, isso acontece quando a negaC;aose refere a ati-
vidadc pratico-social. Em jufzos apenas teoricos, fundados de
modo 16gic~, como "nao existem drag5es de sete cabec;as", a

Iforl11anegatlva cOJ'responde a faticidade real (porque eu sim-
p!eSI11CIllcI1cg~a existencia efetiva desses drag5es e nada mais).
Mas quando dlgo, por cxemplo, que "como republicano eu nego

(~ l11o!1ar(.llIia",cssa ,rroposh,:ao corresponde a uma realidade de
tIP.O,1Il1:lraIllCl1lL:d~verso: a monarquia existe, mas nao deve
OXlstlr; ISSO quer dlwr que e necessaria uma atividade social

para torna-Ia nao-existente. Par isso, a expressao - aparente-
mente igual emtermos logicos - refere-se a atividades muito
diversas e, em conseqliencia, pode deformar determinados es~
tados de fato ontologicos. E isso porque - insistimos - tra-
ta-se na verdade de algo diverso, de muito mais do que uma
mcra nega<;ao tcurica. Com freqiicneia, na praxis cotidiana, \
essa diferenc;a nao tern praticamente nenhuma imporU\ncia.. Po-
rem, quando se trata de dar expressao a diversidades reais (como
ocorre quando se gencraliza hegelianamente a validade da ne-
ga<;ao), essa inexatidao conduz a deformac;ao dos fatos. En- \
gels, por exemplo, que aplica form as de analogia l6gica (0
ser-outro como negaC;ao) para deduzir a negaC;ao da negaC;ao,
percebe a situac;ao precaria em que se envolve do ponto de
vista filosofico. De fato, flp6s ter aplicado essa suposta lei
geral aos terrenos mais diversos, ele diz: "Se afirmo de fodos
esses processos que sac expressao da negaC;aoda negac;ao, como;
preendo todos eles sob essa {mica lei do movimento e, precisa-
mente por isso, deixo de lado a particularidade de cada processo
singular especifico." 4li S~ria dificil, po rem, encontrar uma lei r
verdadeiramente universal cujas formas de realizaC;aoparticula-
res, comparadas entre si, produzissem absurdos. E evidente
que a morte por cancer e diferente da morte heroica por uma
grande causa; porem, se designo ambas como morte (como mo-
mento realmente conclusivo do processo vital), nao afirmo ne-
nhum absurdo. (Por maior que seja a diferenc;a, e evidente
que nao se chega ao nivel do absurdo.) Essa conversao ao)
ahsurdo pode acontecer - alias, necessariamente aconteee -
tao-somente nos casas cm que algumas analogias l6gieo-formais
sao infladas a ponto de se converterem em formas de ser. 0
pr6prio Engels, portanto, aponta a problematicidade ontologie a
da sua dedu<;ao logicista da negaC;aoda negaC;ao.

A negaC;ao no nascimento e na morte do organismo e 0
unico caso que conhecemos de uma negac;ao sem sujeito; e
parece indicar a fronteira dinarnica entre dois estratos ontolo-
gicamente diversos do ser. As nemg~ que encontramos no
ambito do ser social revelam-se nao apenas ligadas ontologica."
mente, a atos S!:!1:>jetivos,mas derivam seu carater do fato de
que todi- iitlvidade humano-social decorre necessariamente del
alternativas, pressup5e uma eseolha, uma deeisao especffica.



IDa alt~rnativa nasce, por isso, uma biparti~ao do mundo obje-
ltivo, em fun<;aodas rea<;oes provocadas pelas inter-rela~oes com
ele, bi1?arti<;iiopos.ta pelo suj~ito sobre a base das propriedades
conhecldas do obJeto. Partmdo do contraste entre 0 utiI e 0
inutil, 0 benefice e 0 nocivo, etc., a serie prossegue, passando
por muitas media<;oes sociais, ate chegar aos "valores maxi-
mos", como 0 bem e 0 mal. Para por, atraves da nega<;ao,
esses pares ligados-separados de oposi~oes, a praxis humana e
o pensamento que a dirige devem homogeneizar 0 mundo cir-

,cundante. As pedras dentre as quais 0 homem primitive es-
colhe as que the sao adequadas, deixando de lado as inade-
quadas, sac certamente adequadas ou nao por causa de sua
forn,xa natural casual; mas essa propriedade delas s6 pode se
realIzat no trabalho humano, s6 atraves desse trabalho; no
ser-a! da pedra, tal propriedade permaneceria como virtualidade
jamais realizada.

~ Este reflexo pode inclusive a~as,tar-sebastante da rea-
lidade em suas especificas formas obJetlVas (basta pel:sar na
matematica e na geometria); mas quando, ao reproduzlr 0 es-
sencial da realidade, visa urn objetivo que e justo do I?onto
de vista hurnano-social, urn reflexo desse tipo pode encan;lnhar
a~oes que se torn am de imporHlncia ontol6gica determmante
para 0 s·er social.

Toda a filosofia de Hegel se orienta substancialmente no
sentido de conhecer a sociedade e a hist6ria. Por isso, suas
categorias - no que se refere a essencia especifica delas -
sac dirigidas para essa esfera de ser. Mas 0 fate de que essa~
categorias, surgindo no pensamento d.e Hegel sUb~rdl~adas a
l6gica, apare<;am quase sempre generalIzadas a UI11ambito bem
maior que a esfera do ser social, e. resultem porta.nto deforma:
das do ponto de vista da ontologla do s~r em-~l, esse .fato e
algo mais que uma simples forma d: manlfcsta<;ao do s~ste~la.
A ontologia crftica, apesar de todo vigor com que deve mdlcar
as ucfornuu,:u\:s u\:ss\: p\:nsalllento, nao pOlk jamais perder de
vista a significativa inten<;ao que lhc IS subjaccnte. B por isso,
que tinham razao os chissicos do marxisl110 quando falavam
nao de recha~ar a dialctica hegeliana, mas de "inv.e~·te-l~",~e
"coloca-Ia sobre os pes". T.Qd.nvia,esse processo cntlCo.c mUl-
to rnais complexo e muito mais radical do que 0 imagmavam
aqueles epigonos que consideravam poder trazer a luz, ,com
uma simples inversao de sinal, as vcrdadcs sepultadas no 1I1te-
rior dessa dialetica. Ao contr{lrio, epreciso, retomar como
pont.'?d.e Eartida a, pr6pria realidade exist~nte em-si e, partindo
dela desfazer a rede de verdades e falsldades; uma rede que
apa;ece em Hegel, diga-se de passagem, de modo particular-
mente intrincado. Lenin, por exemplo, chegou a aprovar uma
formula<;ao hegeliana Uio extrema quanto aquela segund~ a 9ual
a praxis seria um silogismo 16gico. ,~as essa aPArova~ao~nh~
como premissa uma inversao ontologlca espontanea. Nao e
que a forma do silogismo se "realize" na praxis; ao contrario,
sac os elementos formais universallssimos contidos em todo ato
pratico que se condensam na pratica do, pensamento human.o
em uma forma cada vez mais abstrata, ate chegarem - depms
de ser repetidos "milhares de vezes" - ao carater fixo do
axioma.47

• Com esse' ato, que poe as pedras como adequadas ou ina-
dcquadas, a praxis ao meslllo tempo hOlllogenciza Ulll intciro
setor da realidade a partir de determinado angulo: estabelecer
o q~e .c adequad? ou inadequado pressup6e uma homogenei-
za~ao Ideal na mlmese, homogeneiza<;uo que concentra e redui'
a essa fun~ao as propriedades objet.ivamente existentes nos ob-
jetos, as quais, no plano natural, tomadas em si, fundam apenas
seu ser-outro; e e no. mdo homog€meo assim surgido que re-
cebem respost~ ncgatlVa ou positiva as altcrnativas pr{lticas.
(A heterogenCldade no ser social deriva tamb6m e nao em
ultimo lugar, do fato de que as esferas do ser hom~geneizantes
que fundam a atividade s6 podem se relacionar entre si de modo
inteiramente heterogeneo.) Pode-se demonstrar que ate mes-
mo. as alternativas mais complexas pressupoem urn processo
sO~lal. preparat6rio do tipo acima indicado. Isso significa, em

)
ipnmelro lugar~ que a nega~ao enquanto importante, instrumento
ldea.l da pr~xI~ humana surge da inter-rela<;ao dessa com a

. reahdade obJehva; em segundo, que ela - sendo indissoluvel-
mente .lig~d~.~.praxis e; por conseguinte, aos'seus pressupostos
'~at~rals ?bJehvos - e urn reflexo da realidade que, embora
llldlspe~savel ~ara t~ansfor.m~-la, nao e todavia uma categoria
da real!dade nao-soclal, obJetlVamente existente em-si. 0 meio
homoge~eo. no qual surgem. a afirma~ao e a negu<;iioe uma

)dUS maIS Imp~rtantes Co~dI90es metodol6gicas para que, urn
reflexo da reahdade ~m-sl resulte correto e permita uma a9aO

47. Lenin, Aus dem philosophischen Nachlass [Cadernas Filas6fi-
cas], Viena-Berlim, 1932, p. 139.



A I()gica c urn dos mais imporrantes mdos homogeneos
Icriados pela praxis e pelo trabalho mental do homem. Nao
existcm nela elementos e rela~6es que nao possam e nao devam
scr reconduziuos - cm (tltima inst5.ncia - a elementos e rela-
<;oes dn realiuade. Todavia, a eficacia hist6rica da 16gica no
desenvolvimento da humanidade repousa no fato de que tais
pontos de partida no real parecem se extinguir no mcio homo-
gcneo da l6gica; no fato de que esse meio homogeneo parece
sc condensar num sislema acabado em sua imanencia, apoiado
sobrc si mesmo, cujo carater sistematico homogeneo forma a
base da sua universalidade. Embora nao seja possivel examinar
aqui a fundo as complicadissimas quest6es da concordancia com
a renIidade e dos desvios em reIa~ao a ela, temos porem de

Isublinhar como esse carater siste~ati:o homogeneo prov~cou
freqiientemente nos pens adores a Ilusao de poder - partmdo

. da 16gica - dar respostas a todas as quest6es que nascem das
Ii rcIa~5es dos homens com a realidade, tao logo se tivesse che-
gada a sistematizar integral mente 0 mundo do pensamento ho-
mogeneizado em termos 16gicos. Encontramos tendencias nesse
scntido ja em Raimundo LulIo e na mathesis universalis de
Leibniz; mas elas sac muito difundidas tambem hoje, atraves
do neopositivismo, como teorias da manipula<;ao universal, em-
bora atualmente seja negada, como vimos'18, qualquer refe-
rcncia ontoI6gica. Hegel sc distingue dos' seus predecessores
e mais ainda dos defcnsores contcmporaneos de urn sistema
l~gicista unive~sal precisamente porque nele a 16gica - apesar
do predominio que obt6n~ nn ~et~r~ina<;.ao do sistema - ii.~o\
constitui 0 ponto de partIda pnmano; e ISSOporque Hegel nao
tem a minima inten~ao de chegar ao seu sistema universalista'
apenas desenvolvendo e aperfci~oando a 16gica, a matematica,
etc., existentes; ao contrario, pretende criar - partindo de con-
sjdera~5es e de pontos de vista ontol6gicos - uma 16gica ra·
dicalmcnte nova, a 16gica dia16tica, para desse modo a1can<;ar
urn sistema 16gico do ser e'd6devir no terreno. 'global do
ser em-si. 0 sujeito-objeto' identico, a transforma~ao da subs~\
tflllcia em sujeito, sac os vefculos dessa passagem da totalidade\
do olllohlgico el11 UI11sistema 16gico.

Sahcmos ja que a l6gica cria urn meio homogeneo de
pcnsamcllto, cuja eslrulura deve ser qualitativamente diversa

--~-[No cnl)' 1 ("Ncopositivismo e Existencialismo") da Ontolo·
gin, vol. I till ('( l~'ii() hrnsikira (N. do T.).J

da realidade, que c em si heterogcnea; e cssa divcrsidade cleve
se manifestar, nao fosse por outra razao, pelo fato de que as
reIac;5es num meio homogeneo devem ser constituidas de modo
diverso do que 0 seriam em presen~a de objetos, forc;as, etc.,
realmente heterogeneose atuando uns sobre os outros. Ja nos
referimos as opera<;5cs' idea is que tal fato torna necessarias,
como, por exemplo, a necessidade de uma interpretac;ao fisica,
etc., dos fenamenos reais que tenham side expressos em forma
matemcltica; nesse caso, e preciso que aquilo que recebeu ho-
mogeneiza~ao matematica seja novamente aproximado a rea1i~
dade objetiva, destacando e revelando no pensamento 0 carater
heterogeneo dos seus componentes. (Nao e precise sublinharl
o fato de que a homogeneizaC;ao matemMica e capaz de revelar
importantes aspectos da realidade, que nao poderiam ser per':
cebidos de outro modo.) Se 0 meio homogeneo que serve
de fundamento a conexao cognosc:tiva possui carater 16gico,
entao 0 contraste entre 0 meio cognoscitivo homogeneo e a
realidade heterogenea adquire urn aspecto partjcular, pelo qUal
um complexo (infinito) de fenamenos heterogeneos entre si -
e portanto nao imediatamente sistematizaveis e hierarquiza-, , .
veis enquanto tais - e !eproduzido no pensamento como SIS-
\tema hierarquico homogeneamente acabado.

Decisivo, nesse ponto, e 0 surgirnento da probl~!!!_~ticaAa
hierarquia, na medida em que a transposiC;ao OOl1eterogeneo
no homogeneo esta presente em todo conhecimento e pode -
quando se possui uma suficiente capacidade de manobra, cons-
cientemente critica, dos meios cognoscitivos - ser sempre re-
conduzida aos parametros de uma correta aproxima~ao aos ob-
jetos reais. Ao contrario, as coisas ocorrem diversamente no
que se refere a hierarquia. J a que uma .9.@~lJl hi~ico •.
sistematica s6 e passivel nuni"meio-nomogelll;l9, - e, com:
efeito, s6 a homogeneiza~ao pode formara:base para clas~i!i~!
os objetivos como inferiores ou superiores segunao certOS pon~ l
to's.de vista, para coneta-Ios em unidade pondo urn acima: o-u i
abaixo do outro, - e introduzida na realidade heterogenea.um i

ponto de vista coneetivo que the e totalmente estra~ho. Como \
vimos, essa discrep5.ncia pode ser corrigida pel a ciencia na maio-
ria dos casos singulares, qualquer que seja sua abstratividade
e universalidade; mas, para a realidade em seu conjunto, uma
tal corre~ao e por principio impossivel. (0 carater peculiar da
arte, onde a totalidade extensiva e heterogen.ea da realidade



e mimeticamente rcproduzidu como totalidade cspccificamente
qualitativa e intensiva, sensivelmente homogenea, foi pOl' mim
tratado na Estetica. As categorias de transposi~ao necessiirias
nessa esfera - individualidadc dn obm, gcncraliza~ao atraves
da particularidade, do tipico, etc. - nao entram em discussao
quando se trata da cienc~a e da filosofia. ,W)

Podemos ilustrar facilmente u qu~stao examinando uma
constela~ao relativamente simples no plano filos6fico. 0 nas-
<::im~J:l~~IE~_fQ.rma@Q...natu.r~!, de um organismo, de" uma
formal;ao s.9~!at"e - ontologicamente -:-um problema d~ ge-
~~_,real. Apenas as legalidades do surgir (e do fenecer) Ie-
V?11? a caracterizay~o real do respectivo ser especifico. No plano
IOgICO,ao contrano, urn conceito e deduzido do outro nap.. ,
lmportando se essa dedu~ao vai de baixo para cima au de cima
para baixo. Ate 0 momenta em que a 16gica e usada metodo-
logicamente como algo que nao determiri~Ca-realidade, ou seja':
~~E}o.~1?S!I!1~a<?__9~~s~ rcalidugc, nao dcriva ncccssariamcntel
dessa dlferenl;a uma deformal;aO do conhecimento da realidade,'
(Vimos porem que isso pode muito bem acontecer.) Mas se

'" . ..-.- '
ao contrano, como em Hegel, a 16gica e entendida como fun~
dIDUento te6rico,__da_@~()Jg..gi1!,e inevitiivel que as dedugoesl6-
gicas sejam vistas como as pr6prias formas da genese onto16-

)gica. Com isso, a hierarquia 16gica sistematica passa a cons-
tituir a base do metodo mediante 0 qual se percorre obrigato-
riamente 0 caminho onto16gico para a auto-realizagao da iden-
tidade de sujeito e objeto, para a transformagao da substancia'
e~ suje~to. Entao' toda categoria - seja como conccito 16- i

gICO, seJa ao mesmo tempo como objctividade onto16gica _
termina por obter a determinal;ao que a caracteriza, assim como
seu significado, do lugar que ocupa naquele caminho. A or-
dem hiera~quic,: resultante e freqUentemente indicada por Hegel
com a aflrmal;ao segundo a qual a categoria sucessiva, mais
a~~, e"a Y-~.!~l!de~A~.<lIlte9s:(:Iente,mais baixa; ou seja, a co-
nexao16giCa entre duas categorias constitul 'aessencia da rela~ao
,~.J:l~!~:~ol11P!~~~s(jbletivos;...,E.ssa hierarCl;uianao tern-em sinada ~
a v~r com a relagao ontoIoglca que cna conexoes reais entrel
reahdades. Na melbor das hip6teses, uma coincidencia entre
rela~oes ontol6gicas e hierarqu:a 16gica po de aparecer comQ

um caso aforLunado; normalmente, 0 que s:lrge ~ apenas uma
identifica~ao tota!mente arbitniria. E, com efcito, Hegel di2
na introdu~ao a parte sobre filosofia da natureza de sua En,.
ciclopedia: "A natureza animal e a vcrdade da natureza ve-
getal; e essa, por sua vez, e a verdade da natureza. mineraI6gic~;
a Terra e a verdade do sistema solar. Em urn sistema, 0 mms
abstrato e 0 primeiro, enquanto a vcrdadc de toda esfera e 0
ultimo; ao mesmo tempo, porem, ele e apenas 0 primeiro de
um estagio superior. A integra~ao de urn estagio a partir dO\
outro e a necessidade da Ideia; e a diversidade das formas deve
ser entendida como necessaria e determinada." 50

Quanto ao exemplo concreto, tornamos a nos defrontar
com. urn Hegel que tenta transformar a ontologill.l:la natureza
numa base subordinada para a sociedade. Mas, por urn lado,
com tal subordina~ao, ele s.ult'L~rtl;o fato ontol6gicoreal, na
medida em que transform a numa necessidade 16gica a circuns-
tfmcia casual do surgil11ento da vida c da sociedadc sobre a
Terra, com 0 que 0 vinculo legal-causal adquire urn inadmis-
sive! acento teleol6gico. /Mas es'Sas discrepancias entre forma
16gica da dedUl;raoe conteudo ontol6gico da conexao terminam
por introduzir elementos de arbitrariedade na pr6pria dedu~ao
16gica./ Ja Engels observava que "as passagens de uma cate-
goria ou de uma- oposigao aquela sucessiva [sao] quase sempre
arbitrarias." 51 POl' outro lado, e em correlagao com isso, e
precise lembrar a ja citada critica do jovem Marx, para quem
Hegel, ao inves de expor na filosofia da hist6ria as conexoes
Teais, aplica em sentido formal as conexoes 16gicas; e temos
novamente que a ontologia sofre a violencia conceptual da
16gica.

A justa e aguda critic a de Engels limita-se infelizmente a
liga~ao recfproca formal entre as categorias, e nao aborda a
questao - mais importante no plano onto16gico - da cola-
cal;ao das categorias no edificio 16gico-hierarquico do sistema.
Essa coloca~ao, como pudemos vel' a respeito do lugar da Terra
no sistema solar, nao e uma mera questao formal de classifica-
l;ao, mas passa a fazer parte das determinal;oes essenciais de

49. Lukacs. Asth€;'tik I: Die Eigenart des Asthetischen [Estetica
I: A Peculiaridade do Estetico], Neuwied-Berlim, 1963.

50. Hegel, Enciclopedia, § 249, adendo.
51. Engels, Carta a C. Schmidt, 1.0 de n~vembro de 1891, in

Marx-Engels, Atlsgewahlte Briefe [Cartas Escolhldas], Moscon-Lenin-
grado, 1934, p. 392; MEW, 38, p. 204.



cnlln ollje/o, dc modo que as profundas discrepancias entre 16-
J.:ka l~ olltofogia l'lllcrgem aqui de modo bastante nitido. Cita-
rCl110sIIJlcnas um importante caso central. Hegel pretende de. I
duzir n tcleologia -- cnquanto principio superior - da dialetical
de Il1CC;lI1idsmo c quimismo, para poder assim dar livre curso!
a passagcm da Id6ia, onde ganhani expressao, no fato da vida,l\
a nova - dccerto ainda natural, mas ja indo a16m da natureza
orgfll1ica - rcla<;iiodo sujcito com a substancia. A tdeologial
nparcce aqui, de acordo com 0 esquema construtivo do sistema,
como "a vcrdadc" do mecanicismo e do quimismo. 52 Encon-
tramo-nos ainda diretamente no ambito da natureza, embora ja
cm sells Iimites; desse modo, 6 produzido em termos 16gicos
lIm processo imanente de supera~ao da natureza. Porem, de-
poi,s dc Kant, 0 dcsenvolvimento dialetico ja 6 suficientemente
evoluido para levar a serio aqucIes "exemplos" de finalismo
na natureza que as teodic6ias do seculo XVIII ainda ofereeiam
abundantemente. Aos olhos de Hegel, tudo isso eram "sen·
saborias", "divertimentos." ,i:l Ele analisa a conexao eategorial
cntrc finalidade e meio, a rela~ao deles com os principios do
lllccanicismo/ de modo exemplarmente correto; ,mas s6 pode
proccder assim porque 0 ~~JU!!()il()lojdeaU_~9..l!~() !T~1?a.!1J:().A
abstratividade 16gica da amilise ocuIta freqiientemente esse mo-
cicio; mas, de fato, ell' nao pode deixar de aparecer a cada pas-
so. Hegel nao pode proceder nessa investiga9ao sem falar dire-
tamente do trabalho em pontos decisivos, sem falar da finalida-
de e do meio no processo de trabalho. Portanto, estamos mais
'uma vez diante da duplicidade da filosofia hegeliana. Por urn
lado, Hegel descobre no trabalho 0 .principio. ~o qual ~e e:--
pressa a forma autentiea da teleologIa~ .a post~a? e realtza~ao
real da finalidade por parte de um sUJetto consctente; por ou-
tro lado, essa gcnuina categoria ontol6gica 6 incorporada no
\meio homogeneo de uma sistematica na qual imperam os prin-Icipios 16gieos. Segundo tal sistematica, a teleologia surge num
cst{lgio que nao produziu ai~da nen: a vida, nem 0 ho~em,
IIcm a sociedade, Com efetto, a vtda - em cOllformtdade
com os principios 16gicos de explicita~ao do sujeito-objeto
id0ntico - s6 pode sc tomar figura no estagio da Id6ia; e a
tclcologia tcm prccisamente a fun~ao 16gico-sistematica de

conduzir d<?~§!~giiLdo CQ!l£~~to!9.Y-~~_JI.a.ld~l!..54 Com. isso,
ahierarqUla 16gica leva ao seguinte absur.?.?: .a catego;la do
trabalho e desenvolvida antes que, na sequencia evolutiva 16-
gico-ontoI6gica, tenha surgido a vida.

Por tras de tal absurdo, porem,escondc-se uma discre-
panda ainda mais profunda: por urn lado, l!egel descobriu
no trabalho a forma de_exist~nci~ onto16gico-re~Ut~_.t.e.Je.012g!~e,-"desse modo, resolveu corretamente-'uma--a:niiqulssima anti-
nomia filos6fica, a da rfgida contraposi~ao entre uma teleola-
gia guiada pela transeendencia e 0 q9_ml~!2 exclusivo d_a_<;:~Jl.::
salidade na ontologia. Vma verdadeira ontologia do ser so-,
cial6 . impo~'sivel sem uma justa diferencia~ao entre causali·
dade da natureza e teleologia do trabalho, sem 0 esclarecimen-
to de suas concretas inter-rela~oes dia16ticas. E Hegel reee-
-nhecc nao apenas esse fato fundamental do 6er social, mas
tambem sua dinamica dialetica imanente, que impulsiona para
a frente e para 0 alto. 0 profundo paralelism~ entr~_~fQ.-
nomia etissica inglesa. ~ a. diale.t.iclL.he&e.IianareSIde, nao em
tiItiilicnugar, no fato de que, (enquanto aque1a economia for-
nece a primeira analise economico-social desse fenomeno, He-
gel descobre 0 seu significado ontologico.) Jamais se insistira
bastante no fato de que - a despeito da sua formula9ao num
tom um pouco mistico - e precisamente na investiga(;ao do
trabalho que Hegel encontra a funda~ao e determina9ao onto-
16gicas do principio desse desenvolvimento cada vez mais com-
plexo, cada vcz mais desigual, que ele chama de a~tticia da
razao, Esse pensamento, nao s6 implicit a mas tambem cons-
cientemente, aparece bem cedo em Hegel, antes mesmo da
Fenomenologia; por exemplo, referindo-se ao instrumento, ele
afirma: 0 hornem "deixa que a natureza se consuma, olba
tranqiiilamente e apenas domina, com pequeno esfor~o, 0 con-
junto: astucia." ,,5 E, numa passagem da L6gica, indica de
modo plastieo, em casos concretos, os movimentos do traba-
1ho que pressionam no sentido de um nivel superior: "0 arado
6 mais nobre do quej imediatamente, as frui~oes que ele pro-
porciona e que constituem as finalidades. 0 instrumento se
conserva, enquanto as irui~oes imediatas passam e sao esque.

:'2. IIl·g,·I, (;;1'/1";" do [,6gica, V, p. 220.
!'i:l. III/d., .1', '20(l.

54. Ibid., p. 228.
55. Hegel, lenemer Realphilosophie [Filoso£ia do Espfrito jenen-

se), Leipzig, 1931, II, p. 199.



cidalS. Com seus instrumentos, 0 homem domina a natureza
exteri~r, ~mbora" l,~e reste ainda submetido no que se refere a
suas fmahdades. "ti PQL,QJ.ltroJado, toda essa concep~ao ino-
vadora do trabalho como teleologia posta e tao-somente uma
i!ustra9ao - usada incorretamente - da conexao 16gica na
qual ~leolog!,ll.~~.~P~<?~.~!lt~ ,ainda como "vcrdade" do meca-
l,}if.i.~Q e do quimismo no interior da 'natureza entendida: em
termo~ l~gicistas; ou seja, ap'r~.DJg-s.e"ainda c()lll~.. s:,~~~goria
cI.'!. proprIa nature_z~ 0 fato de que se trate aqui, como vi:'-
mos, da passagem 16gica do conceito a Ide: a nao altera as coi-
sas no referente ao caniter da dedu9ao 16gico-imanente; em
outras palavras, a teleologia e situada em,.J~JIll,Q~.J6gicos na
natureza, com 0 que a nova e grandiosa id6ia que aqui se ex~
pressa e novamente suprimida.

Todavia, temos aqui apenas um dos modos - embora
de grande importancia - pelos quais se manifesta a discre-
pancia entre 0 posto ocupado por essa teleologia no caminho 10-
gicamente determinado que leva ao sujeito-objeto identico e a

,sua determina9ao enquanto categoria que expressa a diferen93
~ 0 contraste en~re n~tureza ,e sociedade. Nao se deve esque-
cer que essa antmOIll1atraz a luz uma problematic a fundamen-
tal.nE:c~p.jlJIl!O 9a filosofia ~geliana: ~l!~la_que. QS~llissicos
do~arxlsm.odeslgnaram corretamel1te como~ontradi9ao entre
~t~.~"J!J~tQc.0~Do ponto"de vista do sistema (da ontolo ~
gia transformada em 16gica), e perfeitamente coerente que 0
inicio do sistema seja constituido pela 16gica em sentido estrito
pela ~6gica propriamente dita. Em outros sistemas, nos quais
a 16glca nao co~nstitui a base da ontologia, teriamos aqui ape-
nas uma questao de ordem, que nao incidiria no essencial.
Mas em Hegel e diferente. 0 fato de que a 16gica venha an-,
tes d~ filosofia ~a ~~tureza e d~ !ilosofia do espirito adquireJ
~or Sl s6, um slglllflcado ontologlco; e certo que as categoJ,
nas 16gicas sao entendidas inicialmente como categorias do
pensamento, mas Hegel e obrigado - pelo seu pr6prio siste-
ma - a atribuir uma essencia ontol6gica ate mesmo a esse ca-
niter ideal. E 0 faz, no inieio de sua LQgica, de modo bas-
tante ~xplicito e inequivoco: "A l§giea, por isso, deve ser
entendlda como 0 ;sjstema da raziiQP..ura como 0 reino do,
pe.E.s.~~,!JJopYfQ<-. J~§~t.~~noA.!:l veii!.(git!alco.0o.. .~lgJ"e'!1~i!.

,e p.E.r!:!~~Ls.~"n.Lveus. Portanto, pode-se expressar isso dizendo
;quc esse conteudo 6 a exposif(iio de Deus, tal como ele e em
sua eterna essencia antes da criQf(iioda natureza e dos espiri-
tos jinitos:' 57 As eategonas 16gieas nao deixam por isso de
ser ideais, mas ganham ao mesmo tempo a fun9ao de pensa-
mentos que, no mundo teleologicamente posto, tem 0 papel de
modelos a realizar. E coerente, portanto, que na conclusao
da L6gica, quando a Id6ia alcan9a a si mesma, Hegel afirme
que ela "liberta-se de si mesma"; que, por mew dess,e ato, a
natureza se apresente como autoposi~ao da Id6ia. f>H

- 0 que nos interessa ressaltar desse processo e que, de-
pois desse ato de por, 0 eonjunto da natureza e 0 conjunto do
ser social tornam-se um processo teleol6gico unitario, no qual
tudo 0 que 0 processo l6gico de explieita9ao da Ideia havia
elaborado no plano categorial torna-se realidade; e enquanto
realidade, enriquecida pela realidade pr6pria da Ideia, volta
a percorrer 0 caminho ja anteriormente trilhado na 16giea.
Com efeito, a eonclusao do sistema e constituida por uma no-
va auto-realiza9ao da Id6ia, mas dessa feita nao apenas enquan-
to Ideia, mas tambem enquanto sua propria reahdade. Como
se ve, a estrutura de base dessa constru9ao recorda fortemen-
te os sistemas teologicos nos quais Deus realiza eriadoramente
a id6ia que havia pens ado previamente. A inten9ao de cons-
truir um sistema 16gico, portanto, faz Hegel retroceder - mas
apenas quanta a coneep9ao de fundo, nao no referente aos de-
talhes - a uma imagem do mundo envelhecida, ja superada ha
muito na epoca em que ele opera. A contradi~ao que disso
deeorre torna-se ainda mais flagrante em conseqiiencia da ana-
lise da teleologia no trabalho, sobre a qual M pouco nos refe-
rimos. Na verdade, 0 "modelo" dos sistemas teleoI6gieos-teo-
16gieos anteriores e certamente 0 trabalho (Deus como "de-
miurgo"), mas de uma maneira espontaneo-inconsciente; He-
gel, ao contrario, reconhece corretamente e tem consciencia da
essencia do trabalho em sua imaneneia realista: por isso, tem
de afastar suas pr6prias coloea90es a fim de realizar a sua
errada concep~ao de fundo. (j Ja observamos - e voltaremos
freqiientemente a observar - como tanto a pr6pria 16giea
quanto a hist6ria do desenvolvimento do espirito sejam plenas

57. Ibid., III, p. 33.
58. Ibid., V, pp. 342-343.



dedescri~oes. s~ngulares, d~ descobertas de conexoes justas, etc.,
que contem JUlZOSonto16g1cos profundos e inovadores. Toda-
via, nem sin~l~rmente n~~ em seu conjunto, tais jufzos sac
capazes de ehmmar esse VICIOfundamental do sistema que de-
corre do fato de ser a ontologia fundada na 16gica. ' A influ-
encia de Hegel sobre 0 pensamento de sua epoca e sobre 0
de perfodos posteriores, ate nossos dias foi enorme e extra-
ordinariamente fecunda; porem, sempre' que se fez referencia
ao seu sistema, essa influencia paralisou 0 desenvolvimento
do pensamento.

I Vimos que ja a coloca~ao da l6gica no quadro do siste-
ma leva esse a adotar acentos religiosos. Muito se debateu
sobre 0 papel dos momentos religiosos em Hegel. Durante
u~ certo perfodo,. a~o.iou-se nele uma grande parte da teolo-
gra ortodoxa reaclonana, enquanto a ala radical dos seus' se-
guidores 0 via como urn ateu mascado. 59 E, por tras des-
sas interpretac;oes conflitantes, nao podia deixar de existir uma
profunda ambigiiidade da propria concepC;ao hegeliana da re-
ligiao. Repetiremos uma nossa afirmac;ao anterior: a atitude
de Hegel em face da religiao nao tem nada a ver com 0 dUe-
ma secular do Cardeal Bellarmino. 0 que mais surpreende e
que, na prMica, ele em nada se preocupa com 0 carecimento
religioso enquanto tal: trata com ironia os Discursos sobre a
Religii10 de Schleiermacker; refuta constantemente a aspiraC;ao
de Jacobi a urn saber imediato, orientado em sentido religio-
so; suas notas de Jena contem inumeras observa~oes extrema-
mente ironicas sobre 0 papel da religiao na vida cotidiana, etc.
Mesmo mais tarde - como, por exemplo, em sua polemic a
contra 0 saber imediato e contra a conseqi.iente fe nao fixada
em conteudos estritamente dogmaticos - e inteiramente claro
que ele nutre urn aristocra.tico desprezo pelo carecimento reli-
gioso e, na fe crista eomo religiao, reconhece uma relevancia
social primaria tao-somente aos conteudos oficialmente fixa-
dos pcla Igrcja. 60 Por tras de tudo isso, vemos a sua ati-
tude ambfgua em face da pr6pria religHio. Por um lado, ele
prosscgue - em condic;6es rnodifieadas e de maneira iribdifi-

cada - ~adic;§~j!1J11liIlistas,de UIll,~.!~!ig~Q.!.aci~!1_~}1Po-
rem, enquanto os rnaiores iluministas alemaes partem ~e cer-
tas tendencias progressistas presentes nos carecimentos religjo-
sos da epoca a fim de instituir uma harmonia entre esses e
as exigencias da razao, de modo que terminam por se por em
oposi~ao tanto a ortodoxia da Igreja quanta ao Estado semi-
feudal apoiado na religiao, em Heg~l.n~ontramos. nenhu-
ma polemica .contra os conteudo~~Ul!J.j,gi~uaraele;-TaiS -
coiifeudos saorea1idadesnist6~~~~, por cOJ1~&!ffi1te,-etapa!f'
nocarni11ho -ao--espfi1t{Y-em-l1ir.§~Q_.!:L~L!!1esm9'A racionaTI:
da:de--dDetigifuJ;:::pmt::Jj~g~eonsiste no fato de que ela-=
no-grau inferior da representac;ao - express a aquele ..me~illo
conteudo que s~tp.~l)!§,,a-.filosofia.e ,capaz.-de-e.le.Ya.r_~__~2Q~_~~!<?,;
de 1ff6dC['l:!Cfeq~ado. Por isso, nao sac submetidos a crftica!
nem os conteudos nem as formas da religiao. Hegel sim-
plesmente rnostra como se pode encontrar em tais conteudos
as mesmas categorias e conex6es d'aleticas da filosofia, so que
nao ainda no nive! do conceito, mas sim no da re12.resenta\tao.
Na Fenomenologia, ele 0 diz explicitamente: "Essa forma do
representar constitui a determina~ao na qual 0 espirito, nessa
sua comunidade, se faz consciente de si. Ela nao ~~nda a
autoeonsciencia de si explicitada em seu conceito enquanto--con~"
ceito; ~ m_~dia9aoe ainda incompleta. Nessa liga~ao do ser
e do pensamento, portanto, h3. a deficiencia de que a essencia
espiritual e ainda afetada por uma cisao inconciliada entre urn
aquem e urn alem. 0 contelido e 0 verdadeiro. Mas tOdoS

Ios sells momentos, postos no. elemento da representac;ao, tem
como caracteristica nao serem: conceptuados, mas antes apar~-
cerem como lados inteiramente independentes, que se referem
urn ao outro apenas de modo exterior. A fim de que 0 ver-\
dadeiro conteudo alcance tambem sua verdadeira forma para)'
a conscicneia, e necessario urn desenvolvimento ulterior dessa
ultima, que eleve a conceito sua intuic;ao da substancia abso-
luta e que adeqtie para ela mesma sua eonsciencia a sua auto-
conscicncia, do modo pelo qual isso ocorreu para nos ou em-
si." 61 Assim como de toda a Fenomenologia emana um es-
pirito napole6nico, tambem aqui essa concep~ao e fortemente
influcnciada pcla atitude de Napoleao em face da re.1igiao.:re-
conhecer sua existcncia e seu poder histori~~s, no mais com-
pletodesinteresse em relac;ao a sua esseiiCia interior; ela deve

!in, Cf. () IIvro do Bruno Bauer, Die Posaune des tungsten Gerl-
rills Il1l1'r IlI'I'd den Atheisten und Antichristen [As Trombetas do
JIl(ZO, Final Nofml f[PgPl. Ateu e Anti-Cristo], Leipzig, 1841, no qual
(antl"'111 ,'ol:thol'Oll Marx,

(lO, Ilq:"I, f<:1I(,/d"Jl~rIla, §§ 68 e 73.



'd oes sobre 0 paraiso na Filosofia da Hist6ria: "0cons1 era~ ., ' d' , ' de fato 0 esta-
estado de inocencia, esse estado para lSlaco, e, d .
do animalesco. 0 paraiso e urn parqu~ ond~ so po em~esl-
dir animais, nao homens. Porque ,0 aD1,~al e urn ~om eu~,
mas apenas em-si. So 0 hornem ~ espH~to, ou seJa, para-sl~
Mas esse ser para-si, esse ~er con~clente'"e ..ao mesmo te~po
Isepara~ao do espirito divlllO Ulliversal. b:1 Temos aqUl, ao
mesmo tempo, 0 desenvolvimento terreno Imanente do homem
contraposto ao peeado original religioso-transcendent~, .A con-
cep~ao hegeliana da religiao jamais teve, e~ sua es~encla, nada
a ver com aquela romantica da RestauraC;ao. !reltschke, que
ninguem certamente definiria como um extreml~ta de e~qu~r-
da escreveu certa feita a propOsito de Altenstem, 0 pnmelro
pr~tetor de Hegel e dos seus discipulos:. "Em sua ~~sa .hos-
pitaleira, era por vezes discutido, com :,n,eza,se 0 cnstlamsm~
duraria ainda vinte ou cinqUenta anos, b·l Embor~ no .Heg~
tardio, em contraste com 0 periodo da Fe~o:nenologlaJ seJa e~l-
dente a aproximac;ao ao protestanti~~o o~lclal, essa perspe.ctlVa
nao entia absolutamente cm opOSI<:;ao?l~'eta ,com, 0 conJunt~
d 'd" Com efel'to se a prevlsao dlscutlda na meSdas suas 1 elas. , . ' . d
de Altenstein se tivesse realizado, 0 espmto term che¥a._0 ao
nivel do conceito de modo ainda mais completo; a n~hgIao --:

- '. t- podido sem mtroduZlfenquanto representac;ao - ten a en ao ,
contradic;oes no sis:ema, ser tratada em termos meram~nte
hist6ricos, como Er-Innerung no sentido da Fenomenologla.

o estudo complexivo e aprofundado desse conjunto ?e
problemas seria tarefa de uma hist6ria da f~los?fia. P~r~ nos,

\

basta ressaltar 0/contraste entre a tra?scende~cI~ .teleologlca .do
. t 16gico e a imanencia do metodo dmletlco entendldo

SI!)ema 1" bos os la-ontologicamentel. Esse contraste exp lca - p_or am
dos _ a razao pela qual a filosofia de Hegel nao desempenhou,
nem desempenha, nenhum papel nas moderna~ batalhas. ?o
pensamento para fundar filosoficamente 0 careclmen~o rel~:o-

No seculo XIX as bases e os argumentos de tatS ten en-
~~~ssao encontrado; apenas no romantismo e em seus arredo-
res, sobretudo em Schleiermacher e Ki~~kegaard, amb.os adv:r~
sarios da filosofia hegeliana; ao contrano, essa teve Importan

----a;~-·Hegel, Philosophie der Geschichte [Filosofia da Hist6ria], IX,

p. 3~l: Treitschke, Deutsche r:eschichte in~te~f1zehllten Jahrhur~~t
[A Hist6ria da Alemanha no Seculo XIX], Lelpzlg, 1927, III, p. .
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se inte ar, (para a Franc;a) de Napoleao, no gOYQgstado bur-
~~s, (e !para a AIemanhaJ de Hegel, n..!!Jilosofia que a ele cor-
responde no plano do conceito.

Como sabemos, 0 presente e seu Estado continuam a ser
para Hegel, mesmo ap6s a queda de Napoleao, mesmo no pe-
dodo da Restaurac;ao, categorias centrais do espirito. Is-
to significa que, embora possa se dar alguma mudanc;a de acen-
to, a colocaC;iiofilos6fica da religiiio n~o muda. Vejamos co-
mo aparece, na Eneielopedia, a determinac;ao correspondente:
"0 espirito absoluto, quando e superada a imediaticidade e a
sensibilidade da figura e do saber, e - com relac;ao ao con-
teudo - 0 espirito em-si e para-si da natureza e do espirito;
com relagao a sua forma, apresenta-se inicialmente atraves do
saber subjetivo da representafiio. Por urn lado, essa da inde-
pendencia aos momentos do seu conteudo e os converte reci-
procamente em pressupostos a manifesta'toes que se seguem
uma a outra; e fornece uma conexao do aeonteeer segundo de-
terminaroes da reflexiio finitas." 62 Naturalmente, a atmosfe-
ra dessas enuncia'toes e, no Hegel tardio, diversa daquela da
epoca das grandes esperangas napoleonicas; alias, cabe mesmo

/
dizer que,(do ponto de vista exterior, Hegel vai cada vez mais
se aproximando da religiiio,yate as tardias lic;oes sabre as pro-
vas da existencia de Deus. Mas, apesar disso, a ambigliidade
inicial nao desaparece. :£ cada vez mais explfcito 0 reconhe-
cimento da religiao como realidade operante no plano espiri-
tual; mas nao se chega jamais a uma relaC;aointerior mais pro-
funda com os seus conteudos. Embora escritos como a Po-
saune ou recordagoes com as de Heine nao abarquem a tota-
lidade dessas relac;oes, nao deixam de expressar alguns dos seus

(..).p1omentos decisivos. Ja 0 fato de que na distinc;ao entre re-
ligiao e filosofia, onde se diz que uma e representac;ao e a ou-

tra e conceito do mesmo canteudo, empreste-se urn grande pe-
so ao contraste entre transcendencia e imanencia, esse fato in-
dica a justeza (parcial, mas ampla) das interpretac;oes anti-re-
ligiosas.

I Mais tarde, com efeito, a imanencia ja nao e mais posta
tao diretamente em primeiro plano nas determinac;6es gerais;
porem, em considera~oes sigulares de Hegel, continuam a apa-
recer tendencias nesse sentido. Como exemplo, citaremos as



dll JlIIIII II oril'lllllC;iiOoposta, orientada em sentido terreno ima-
Jlt'lItl', lIeslIe SlrllllSSe Feuerbaeh ate Marx e 0 marxismo. A

jlll'l'\'SSidildl' hisl{lI'i~a desse l?o:vimento~ seu significado pa:a;-a-
l'OIrdii COlllJ1ITcnsaoda sOC:lalrdade,flzeram com que 0 llllll-
tl'l'rllpto Cllnfronlo cdlico com Hegel se tornasse uma questao
vital para 0 111:11Xisl1111,num sentido duplice e ao mesmo tempo
lJnitario; a Illllis dura critica dos elementos retr6grados, na ver-
dacle, 6 aqui indissoci,ivel do prosseguimento critico dos ele-
mentos progressistas. Foi esse 0 caso do jovem Marx, 0 qual
- mcslllo antes de encontrar uma filosofia pr6pria - ja cri-
ticava lIegel em sua Dissertarao; e foi tambem, mais tarde, 0
de Lcnin, eIll seus coment<'irioscriticos sobretudo acerca da £6-

I
E:ic:a. Essas crfticas nao apenas unem 0 positivo e 0 negativo,
mas sao lamb6m indissoluvelmente ligadas as exigencias do
prescnte, 'rnzilo peln qua! sempre colocam no centro os aspec-
tos que, no momento I'm qucstao, haviam se tornado proble-
mas centra is para 0 desenvolvimento do marxismo. Na criti-
ca de Lenin I' Hegel, pOl' exemplo, predomina 0 ponto de vista
gnosiologico. Ap6s Lenin, essa grande tradi~ao caiu no es-
quecimcnto. Em parte, foi-se atenuando a presen~a do mar-
xisl110em sua propria casa, 0 movimento open'ir~o, ate desa-
pareccr (mas so nos paises capitalist as); em parte, a sua inter-
prcta~ao degenerou, em Stalin e nos seus seguidores, num
esquematismo escolastico-dogmalico, no plano formal, e prati-
cisla, no plano do conlel,do.

o prescntc estudo lem em vista reativar 0 contato com as
grandI's tradi~oes do marxismo. Ell' tenta relacionar-'Se com
o marxismo escolhendo tambem urn tema pr6prio, a ontologia
do ser social; I' isso porque, no caos atual de teorias tortuosa-
mente elucubradas, vulgarmente niveladoras ou falsamente
"profundas", a necessaria restaura~ao do marxismo tern neces~.
sidade de uma ontologia fundada e fundante, que encontre fia
realidade objeliva da natureza a base real do ser social e seja,
ao mesmo tempo, capaz de apresentar 0 ser social em sua si-
multunea identidade e diferen~a com a ontologia da natureza.
A analise das grandes antinomias existentes no sistema de He-
gel nos serviu apenas como trabalho preparat6rio para es~e es-
c1arecimcnto do problema. Agora se trata de mostrar nao
apenas as grandI's descobertas dialeticas de Hegel nos casos
individuais que contradizem as falsas constru~oes do sistema
logicista, mas tamh61ll os fundamentos e princfpios ontol6gicos
tin dia 161ica hegelialla em slIas eoncxoes essenciais.

2. A ONTOLOGIA DIALETICA DE HEGEL
E AS DEr.l'ERMINAQ6ES REFLEXIV AS·

Tivemos de estudar com certa amplitude as deforma~oes
provocadas na ontologia hegeliana pelo predominio metodo16-
gico 'dos principios 16gicos. Trata-se agora de utilizar a cla-
reza adquirida par meio dessa critea para extrair, do clesterco
das contradic;oes", as eolocaC;oes onto16gicas corretas do pro-
blema e tentar restituf-Ias 0 mais possivel a sua pureia. S6
desse modo podem realmpnte vir a tona a origi~alidaNdeinova-
dora de Hegel e sua grande atualid:ilde para as questoes que a
ontologia - e sobretudo a ontologia do ser social - deve hoje
resolver. 0 fato de que, com freqi.iencia, tenhamos de vOltaI
a insistir sobre os efeitos deformantes da prioridade metodoI6-
gica da 16gica em seu sistema, esse fato em nada anuia 0 cara-
ter predominantemente positivo das analises, que se tornaram
altamcnte neccssrlrias. 0 dcstino de Hegel na hist6ria do
pensamento humano - em urn primei~omome?to P?receu que
clc tivesse posta termo ao dcsenvolvlinento ftlos6flCO, que (l

tivesse levado as ultimas instancias, quando na realidade era
urn descobridor de territ6rios inexplorados, cujas observ~oes
tiveranr aleanee secular - contrasta certamente com a id6ia
que ele se fazia de si mesmo, e tambem com aquela· de seus
primeiros seguidores a ele contemporaneos; mas nao 6 \un caso
tinieo na historia da filosofia. Basta lembrarpor quanto tem-
pC', em epocas diversas, foi Aristoteles considera?o como algo
definitivo; qualltas vezes ele foi contestado apa1Xona~amente,
considerado como urn freio ao' desenvolvimento ultenor, E,
apesar' disso, ele surge em nossa epoca corno.um inovador e~-
sencial, como 0 primeiro a abrir 0 caminho para n?vOs conh~
cimentos - mesmo que muitas vezes de forma·eqUlvocada, ge.,
radora de confusoes - em im1meros terrenos do saber. ......

Analogo e 0 lugar de Hegel na problematical. dOl pensa:
mento de nossos dias. Mas, paraevitar mal-entenditloil, 'prect-::
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samos concretizar esse juizo. Ap6s se ter acalmado a grande
onda anti-hegeliana do periodo p6s-revoluciomirio, ap6s se ter
tomado consciencia do fato de que a essencia do neokantismC'
pretensamente ortodoxo (envolvido numa crise cada vez mais
intensa) era extremamente problematica, verificou-se um Ie-
torno - inicialmente em alguns circulos de historiadores - a

\
universalidade dos conceitos hegelianos, a sua concep~ii.o for:e~
mente concreta da realidade; e esse interesse crescente tornou-
-se paulatinamente urn movimento filos6fico que tinha como
meta a restaura~ii.o de Hegel. Sem pretender aqui discutir es-
se movimento 1, observaremos apenas que nossas teses nada

Item em comum com tais tendencias. Essas pretendiam inse-
rir historicamente Hegel na fitosofia burguesa entao dominantc,
atribuindo urn significado excessivo, objetivamente inexato, em
parte as rela90es com Kant, em parte aquelas com 0 roman-
tismo, de. modo que Hegel - pela segunda vez - era trans-

\

fOrmado num fil6sofo do conservadorismo. N6s, ao contnirio,
afirmamos que aquilo que em Hegel il1dica 0 futuro consislc
n~ influencia. que ele exerceu sobre 0 nascimento e a constru-
9ao do ~arxlsmo. Naturalmente, tambCm aqui estamos dian-
te de um desenvolvimento bastante desigual. Engels ainda era
vivo e ja advertia inutilmente contra 0 perigo de esquecer a
heran9a dialetica de Hegel, num momento em que 0 kantismo
e 0 positivismo ja tentavam expulsara diaIetica da consciencia
dos socialistas da epoca. E foi inutil, de imediato, tambCm a
segunda tentativa de restaura9ii.o, ja que 0 marxismo esclero-
sado e deform ado do periodo de Stalin transformou igualmcntc
a imagem de Hegel numa caricatura. (Os esfor90s contrarios
de pessoas isoladas, tambCm dessa feita, permaneceram epis6-

((ficos.) / S6 nos Ultimos anos e que parece ter chegado 0 mo-
( mento para retomar de novo as grandes tradicoes filos6ficas

de Marx. As considera90es seguintes acerca de Hegel colo-
cam-se sob esse signo: esclarecer qual seja a sua ontologia,
sobretudo a do ser social, servin'i para iluminar melhor - em
sua ligagao interior e em sua diferenga (ou antes em seu con-
traste) qualitativo - as posigoes dos dois grandes pensadores.
o fato de que, dessa feita, passem a primeiro plano os proble-
mas onto16gicos nao depende absolutamente de uma predilegao
do autor, mas sim da situagao filos6fica de nossa epoca, que

empresta uma pr:oridade taxativa a tais questoes em campara-
9ao com todas as outras. I()
..' Comegaremos com um fato universalmente conhecido"f;-'

,.:processualidade como categoria central da nova ontologia./ As
grandes descobertas das ciencias naturais, as experiencias his-
t6ricas de seculos marcados por altera90es decisivas, haviam
abalado - na imagem do mundo concreta-cotidiana dos ho-
mens - a antiqufssima ditadura de uma substancialidade eter-
na, parada, im6vel; em outras palavras, 0 dominio absoluto da
objetividade c6sica primaria em face do movimento, considerado
secundario. Certamente houve na filosofia, de quando em vez,
tentativas de encontrar a esse respeito uma acomodagao com a
vida (penso sobretudo em Leibniz); mas, apesar elisso, as ca'c-
gorias filos6ficas fundamentais se conservaram no nivel da coi-
salidade imutavel em-si c para-si. Quando Kant quer falar da
incognoscibilidad~ da realiciade em-si, de designa caracterfstica-
camente 0 dado incognosive! com a cxpressiio "coisa em-si"; e,
quando Fichte tenta introduzir em seu sistema filosMico uma
mobilidade sistematica, s6 tem coragem de tenta-Io a partir do
iado do sujeito. , Hegel 6, depois de Heraclito, 0 primeiro gran-
de pensador no qual 0 devir ganha uma prcponderfmcia onto~
16gicaobjetiva sobre 0 ser; sua grandeza filos6fica reside, nao
em Ultimo lugar, no fato de que nele esse abandono da priori-
dade do ser em face do devir nao se limita ao dado simples c
direto, mas da vida a um metodo global-universal.\ Hegel esta
certamente de acordo com cada tese de Heraclito: "Nao hi!
proposigao de Heraclito que nao tenha acolhido em minha La·
gica." 2 A tardia His/aria da Filosofia tem seu principal valor

.metodol6gico no fato de que \Hegel investiga continuamente 0
surgimento dessa nova tendencia ontol6gica ja em seus inicios!
de que ele ve na explicitagao dessa tendencia, a partir dos pri-
meiros fenomenos embrionarios, a verdadeira hist6ria secreta do
pensamento humano enquanto hist6ria do dominio sobre a rea-
lidade objetiva. A basica id6ia metaffsica do sujeito-objeto
identico, da transformagao da substfmcia em sujeito, mostra nes-
se contexto a sua dupla face: por um lado, como vimos, uma
ontologia orientada em sentido 16gico, que com sua fixidez 10-
gicista-hierarquica desnatura a tendencia heracliteana da nova

. 1. Tratei amplamente dessa questao em meu livro Die Zerstorung
der, Vernunft [A destruic;ao da Razao], Neuwied-Berlim.1962, pp. 474 ss.

2. Hegel, Geschichte der Philosophie [Hist6ria da Filosofia], XIll.
p. 301.



I1ntlllll~I,llI;111liS, pOl' outro, avanc;a-se aqui a grande eXlgencia
dl' qlll' 0 hOIlJCIll viva num mundo compreendido ao maximo
nivel pllssivcl dc adcquac;ao, embora a compreensao adequada,
('Ill vasla CSClla, s6 seja obtida precisamerite quando 0 pensa-
menlo aprende a reconhecer a alteridade, a autonomia imanen-
te, a indiferen<;a dos processos conhecidos em relac;ao ao su-
jeito que os conhece. Por isso, Hegel pode descobrir 0 surgi-
menlo da mobilidade dial6tica nao apenas em Heraclito, mas
tambcm naqucles pensadores que tinham uma orientac;ao exa-
tamenlc oposta, nos eleatas, assim como nos primeiros ato-
Illislas, Leucipo c Dem6crito,

A mcra proccssualidade, todavia, tal como se apresenta
,em Heniclito, c apenas a primeira forma - necessariamente
i ahstrala - dcsse novo modo dc entender 0 mundo. (Logo
falaremos da nova interprctac;ao hist6rico-dialetica da abstra-
lividadc como calcgoria ontol6gica c gnosioI6gica.) Ela con-
duz incvitavelmente a paradoxos fecundo~, mas insol(lveis em
sua imcdiaticidade. Com efeito, tambem \a processualidade da
realidade <5 contradil6ria, tem caniter dial6tico, e, por conse-
guintc, seu modo t de manifestac;ao objetivamente, condicionado
c a desigualdade.il Decer~o, e verdade que ninguem po de se
banhar duas vezes no mesmo rio; mas e tambem verdade que
o rio, prccisamente em sua mudanc;a ininterrupta, em sua inin-
terrupta anulac;ao da identidade originaria, reproduz ininter-
ruptamente essa identidade. A flecha durante 0 voo nao se
move, diz Zenao; e, com isso, expressa - de modo tambcm
fecundamente paradoxal - determinadas contradic;oes dialeti-
cas da relac;ao espac;o-tempo-movimento, sem ser capaz de en-
caminha-Ias a uma soluc;ao dialetica. Mesnio as descoberta~
mais geniais de conexoes dialeticas singulares nao foram capa-
zes _ enquanto permaneceram (apesar de sua va1idade univer-
sal) como conex6es em ultima insta-ncia singulares, que nao
cnglobavam onilatcralmcnte (no pensamento e na rea1idade) a
totalidadc do ser - de transformar pela raiz a imagem huma-
na do mundo.

Apcsar desses magnificos progressos, a imagem do mun-
do pcrmaneceu em sua totalidade como algo estatico, orientado
para a suhstancialidade e a coisalidade, nao para a processua-
Iidade universal. Essa carencia de universalidade concreta-
mentc onicompreensiva marca nao apenas·· os inicios geniais do
pensalllcnto dialctico na Antiguidade; dela sofrem tambem

a~uela~ tentativas que ~ao se contentam em iluminar contradi·
c;oes sl?gulares da re~hd'ade, ou ate mesmo em indiCar a pro-
eessuahdade do. real a luz de uma contradic;ao ·de fundo mas
busc~m constrUlr um sistema universal da contraditori~dade
m.ovlda e. motora. ?e Nicolau de Cusa a Schelling, 'temos sis-
temas omc.ompr~~nslvos que exp6em no plano t:ategorial a oni-
pr~senc;a sls:emattca da contradic;ao, ou seja, a processualidade
umversal eXlstente tanto no mundo quanto no saber acerca de-
le. Em tais cas os, porem, s6 aparentemente a contradi~ao
processual assume a dominancia ontol6gica; com efeito da(H"----
que a_super.a~a.o d~s cO!ltradic;6es as faz desaparecer em ~m(~u-
pera~ao ?ef,Inltlv.a, IStOe, no conhecimento do absoluto, por cau-
sa da cOl11cldentra oppositorum, retorna precisamente hesse abso-
luto.o mundo. da estatica: processo e contradi~ao - voluntaria
au In~oluntanamente - sac degrad ados a trac;os categoriais de
urn sImples mundo do aqucm, de uma mera finitude enqu~nto
o absolut~ (posta com~ urn al6m) conserva-se -0-' diante da
pr~,cessualt?ade ?O aque~ - num esta?o sublime que deixou
atras de .Sl, abalxo de SI, toda contradtc;ao. Ja no infciode
su.a carre,lra. Hegel rompe com esse modo de ver. No seu es·
cnto po~emlco em defesa da Schelling, numa tlicita oposi~ao a
concepc;ao fundamental sempre afirmada por esse ultimo diz
~ege!: "Mas 0 pr6prio absoluto e [ ... ] a identidad~ da
IdentIda,d~ e da nao~identi?~de; nele existem ao mesmo tempo
a 0posl~ao e a umdade. ,I Com isso, como ver~mos, nao
apenas se .reconhece urn nivel da mobilidade dialeticaate entao
de's~onhecldo, mas a tota1idade da imagem do mundo safre uma
revlravolta onto16gica: a p~rtir do momento em que, para 0
absoluto, vale a mesma leI da processualidade dialetica que
vale para ~o~o 0 mundo ,da finitude, desaparece adiferen~a
(,o~ a oposlc;ao) entre aq~em e alem, se e que a ontologia dia-
letlca dev7 ser levada admnte com coerencia. Com isso,to-
dos os obJctos (m processos) do aquem, da finitude, do terre-
____ I " '1.1

3. Hegel, I?if~renr;a en.tre os Sistemas de Fichte e de Schellin ;
T, p. 2.52, ,A 'p,nmelra reda~ao conhe.cida dessa fom1UIa~ao radicalmenTe
nova da dlale~lca se encontra no fragmento sistematico· de Frankfurt
onde Hegel dlz: "A vida e unidade deunidade e de rtao-unidade":
Cf. Hegels. theologische Jugdenschriften [Escritos Teo16gicos Juvenis ·de
Hegel], ..edltados par H. NohI, Tiibingen, 1907, p. 348. Naturalmente;
a. reda~a? d~ Jena e mais consclente e geraI, mas a antitese com 0
tlpo. de dlaIetlCa de Schelling e de seus predecessores e ja uma aquisi~ao
do Jovem Hegel. ! i



nal, etc., adquirem - em ultima instancia - a mesma estru·
tura ontol6gica do proprio absoluto. As gradua<;5es no inte-
rior dessa homogeneidade dialetica ultima e universal nao so-
ireram rtenhuma altera<;iio importante em sua estrutura de ba·
se. A vit6ria ontologica da processualidade contradit6ria uni-
versal eleva essa concep<;ao unitaria da realidade global a um
nivel qualitativamente superior a qualquer cutra tentativa an-
terior.

Desse modo, a categoria da totalidade adquire no plano
onto16gico urn significado que antes jamais puder a possuir. "A
verdade e 0 Todo" 4, afirma programaticamente Hegel na Fe-
nomenologia. Todavia, nessa abstrata e nua generalidade, a
categoria da totalidade nao seria ainda de modo algum adequa-
da para servir de base a uma nova ontologia; com efeito, nes-
se nivel, ela jafigurava naqueles sistemas dialeticos que, co-
mo indicamos, tornavam inativo 0 processo dialetico precisa-
mente em sua culmina<;ao maxima. Em Hegel, porem, a to-
talidade e muito mais que um compendia sintetico da universa-
lidade extensiva; ao contrario, e a estrutura de fundo da cons-
tru<;ao formada pela realidade em seu conjunto. Vma reali-
dade que, enquanto tal, nao possui simplesmente uma consH-
tui<;ao totalitaria, mas consiste de partes, de "elementos" que
tambem sao, pOl' seu turno, estruturados como totalidades. 0
todo do qual ele fala, de modo programatico, e uma totalidade
que se constr6i com inter-rela<;6es dinamicas de totalidades rc-
lativas, parciais, particulares. Pode-se dizer que, nesse prin-
cipio. ehcontramol, a real essencia onto16gica da conexao con-
creta da imagem hegeliana do mundo. Mas apenas como sua
forma esot(Srica;vimos, com efeito, que - na realiza<;aoconcrc-
ta - esse principio vem profundamente sepultado sob racio-
cinios logicistas-hierarquicos. I Quc n6.8, porem, com nossa in-
terpreta<;iio, nao tenhamos introduzido alga estranho no pen-
samento de Hegel, quando nos referimos ao seu conteudo eso-
terico, mas sim trazido a luz sua essencia real encoberta pOl'
multiplos veus, e algo demonstrado pelas suas proprias argu-
menta<;6es desenvolvidas nas considera<;6es finais da L6gica:
"Em virtude da referida natureza do metodo, a ciencia se apre-
senta como urn circulo fechado em si, no qual 0 come<;o, 0
fundamento simples, a media<;ao reaparece no fim. Com is-
so, tal circulo 6 urn circulo de circulos; e isso porque cada

membro singular, sendo animado pelo metodo, e 0 regresso a
si que, enquanto retoroa no come<;o, e ao mesmo tempo 0 co-

b ,,'-me~o de urn novo mem roo "
Para compreender essa nova ontologia, nao basta ,Porem

deter-se simplesmente na id6ia de totalidade. Com efelto, de
um angulo puramente 16gico, essas totalidades parciais e a to-
talidade global que delas decorre poderiam ter ainda urn cani-
ter estatico "c6sico". Hegel, todavia, ja na declara<;ao pro-
gramatica geral que citamos ha pouco, move-se em sentido
contrario e introduz, de imediato, alguns import antes elemen-
tos que indicam 0 dinamismo dial6tico dessa concep<;ao da to-
talidade. "Mas 0 Todo e apenas a essencia que se compkta
mediante 0 seu desenvolvimento; do Absoluto, deve-se dizer
que e essencialmente Resultado, que s6 no jim 6 0 que 6 ~a
verdade; e precisamente nisso consiste sua. natureza, ou seJa,
em ser efetualidade, sujeito ou tornar-se-Sl-mesmo. Emb?ra
possa parecer contradit6rio que 0 Absoluto ~eva ser conceb~~~
essencialmente como resultado, ba'sta refletlr urn pouco pal <l

superar essa aparencia de contradi<;ao. 0 come<;o, 0 princi-
pio ou 0 Absoluto, tal como e enunciado no inicio ~ de modo
imediato, c apenas 0 Universal." U b 6bvio que aqUl Hegel se
mant6m fiel a sua pr6pria versao ontol6gica do absoluto como
sujeito-objeto identico. Suas frases tern, porem, urn sentido
geral que vai a16m disso: concebendo 0 absoluto como resul-
tado que s6 adquire urn verdadeiro conteudo atrav6s de seu
pr6prio processo genetico, afirma-se que esse processo no qu~l
o absoluto se gera e se explicita 6 0 fato ontologicamente pn-
mario. E 0 ser no qual 0 ponto de chegada desse processo se
apresenta como resuHado aparece como. seu_P~O?~to. 0 que
e ulteriormente sublinhado pela caractenza<;ao lOlclal do abso-
luto como universal, sem que isso queira signif.icar para Heg~1
uma completicidade onto16gica da qual, 'postenorment~, provl:
riam por emana<;ao 0 concreto e 0 partlcular. 0 uOlversal e
aqui entendido, sem lugar a duvidas, no sentido do meramen!e
universal do nao ainda concreto, como 0 mostra a observa«ao
imediata~ente posterior ao trecho citado acima: "Se digo
'todos as animais', essas palavras jamais poderao valer como
uma zoologia [ ... ]". :e, certo que aqui 0 caminho do uni-

5. Hegel, Ciencia da L6gica, V, p. 341.
6. Hegel, Fenomenologia, II, p. 16.



versa! para 0 resultado autentico e apresentado apenas como
processo cognoscitivo; mas, para Hegel, a processualidade e 0
tra<;odeterminante seja da realidade, seja do conhecimento cor-
respondente. De fato, quase no mesmo contexto, ele diz: "Se,
sem duvida, 0 embrH'ioe em-si 0 homem, nao 0 e todavia pa-
ra-si"; nesse trecho, 0 caminho que na realidade conduz do
ser em-si ao ser para-si dctcrmina jii, em term os categorial-
mente mais precisos, a essencia e a dire<;ao dessa processuali-
dade ontologicamente primaria. E assim vem ~ tona as novas
conseqiiencias onto16gicas decisivas dessa tese:~se a realidade
em sentido ontoI6gico, n50 pode deixar de ser 0 resultado de
urn processo, entao se segue necessariamente que esse "resul-
tado" s6 pode ser compreendido adequadamente atraves desse
processo, isto e, atraves da sua genese\ Toda investiga<;ao
que 0 considere como ente, ou seja, em termos estaticos, limi-
tar-se-a necessariamente a sua imediaticidade dada; por isso,
nao captara suas detcrmina<;6es decisivas, na medida em que a
mais importante dessas determina<;6es e precisamente 0 cara-
ter de complexo processual da rcalidade. Vimos com quanta
£reqiicncia Hegel substitue essa genese real pela "dedu<;uo"
l6gica; e n50 podfamos deixar de critica-lo por proceder as-
sim, mas 0 metro definitivo para tal crftica nos vem da pr6-
pria ontologia hegeliana, quando afirma que a genese real e
o £undamento dinamico de toda objetividade (de todo resul-
tado). S6 assim 6 que a identidade spinoziana entre a ordem
e a conex50 das coisas e aquela das id6ias torna-se verdadeira-
mente dinamica e diaI6tica, processual. Se, alem disso, recor-
darmos 0 que se a£irma nn Logica, ou seja, que - no conheci-
mento dos "membros" - todo resultado e ao mesmo tempo a
infcio de urn novo membra, teremos 0 quadro dessa processua-
lidade universal hegeliana, na qual a genese real, a genese on-
tol6gica, constitui a chave para 0 conhecimento de tado "re-
sultado".

o prcfiicio da Fenomenologia contem igualmente outras
dc!crminac;6cs sobre essa questao central da ontologia hegelia-
na. E trata-se de aspectos que se re£erem diretamente ao seT
social, mas - como em geral acontece com Hegel - sem
I\ma clara limitac;fio a essa esfera; aliiis, alguns exemplos que
de dti parecell1 mesmo indicar que Hegel pretendia enunciar
U1lla ki olllol(lgica universal. Ele parte da nova situa<;ao do
rtIlllHlo, 110 11I011lell!Oem que aparece seu livro; no discurso de

encerramento do seu c1ursouniversitario, pronunciadono outo-
no de 1806, ele expressa seu pensamento de modo mais plas-
tico que no pr6prio livro: "Vivemos numa epoca importante,
em urn fermento no qual 0 espirito deu urn salto saiu de sua
£igura precedente e esta adotando uma nova. 0 'conjunto das
re~resenta<;6es e dos conceitos que tivemos ate agora, as ca-
detas do mundo, tudo se dissolveu e es£uma<;ou como numa
imagem de sonho. Prepara-se uma nova arremetida do espi-
rito." i Dessa nova situa<;ao, diz:-se na Fenomenologia que
"a primeira apari~ao do novo mundo e apenas 0 Todo no inv6.
lucro da sua simplicidade; ou e 0 fundamento geral do proprio
Todo". Por isso, s6 a uns poucos e reservado 0 seu conheci-
mento exoterico: "S6 0 que e per£eitamente determinado e
tambem exoterico, conceptuavel por todos e suscetivel de ser
aprendido par todos e de ser propriedade de todos." 8 Para
tornar compreensfvel esse seu pensamento sobre 0 carater sim-
ples-abstrato do "novo" hist6rico, Hegel 0 compara a· crian<;a
em reIa<;ao ao adulto e a bolota em rela<;ao ao carvalho.

Se e em que limite·s a ideia do carater abstrato do novo
pode ser estendida a natureza, aparece hoje como urn proble-
ma de soIu<;ao ainda dificil. S6 quando a genese das forma-
~6es natura is chegar a ser conhecida bem melhor do que hoje,
ou seja, s6 quando se puder falar com precisao e concreticida-
de de sua historia, 6 que se. tornara claro se eem que limites
o novo que surge na natureza apresenta esse carater de sim-
plicidade e abstratividade. Mais evidente, ao contrario, e sua
aplicabilidade a natureza organica, embora tambem aqui nao
exista certamente uma real homogeneidade com a hist6ria.A
crian<;a ja e nao s6 urn ser vivo ,em geraI, mas e tambell1---:""_.ao
mesmo tempo e indissoluvelmente - urn ente hist6rlco-sociill.
De qualquer modo, dificilmente se pode eliminar ;i-conscienCIa
da analise hegeliana do modo deaparecimento do novo. Ora,---
urn dos tra<;os especi£icos do ser. social e precisamente 0 fatQ
de que a consciencia nao e simplesmente consciencia dcajgQ
que, no plano onto16gico, resta inteiramente indiferente. ao fato
de ser conhecido; ao contrario, a· presen<;a OU a auseridarle
consciencia, sua justeza ou falsidade, sao parte integrante do
pr6prio ser, ou seja, a consciencia nao e aqui - em sen~ido on-

7. Rosenkranz, Vida de Hegel, cit., p. 214.
8. Hegel, Fenomenologia, II, p. 11.



to16gico - um mero epifenomeno, mesmo deixando de lade 0

fato de seu papel concreto em cada caso singular ser relevante
ou irrelevante. Qualquer que seja a solu~ao do problema no
plano onto16gico geral, essa constata~ao de Hegel se converte
- para a ontologia do ser social - numa concretiza~ao mais
ampla, extremamente importante e fecunda, da processualida-
de. Quando tratarmos do trabalho~, falaremos demorada-
mente da import:\ncia que a categoria do 1l0VO assume para 05
conteudos, a estrutura e a orienta~ao do ser social. 0 lado
conteudistico dessa categoria foi, decerto, abordado' diversas
vezes. Hegel, porem, e 0 primeiro fil6sofo a se interessar por
sua estrutura, enquanto modifica~iio estrutural, isto e, mais
uma vez como processo. A importancia que essas considera-
~oes assuniem na concep~iio global de Hegel resuita do fato de
que a elas' se liga diretamente a polemica de principio contra
a dialetica de Schelling, contra a ultima forma daquelas COll-
cep~oes que excluiam a processualidade do absoluto. Hegel
enuncia essa contraposi~ao com a maxima energia: "Con lra-
por ao conhecimento determinado e completo, ou ao conheci-
mento que esta buscando e exigindo sua completicidade, este
tipo de saber, ou seja, que no Absolulo tudo e igual, - 0 que
significa. apresentar seu Absoluto como uma noite na qual como
se costuma dizer, todas as vacas sao pardas, - tudo isso nac
passa da ingenuidade de um conhecimento vaidoso." III

Se tentarmos resumir os tra~os mais essenciais da ontolo-
gia de Hegel, usando os materiais de que dispomos ate agora,
chegaremos ao seguinte: ~ele concebe a realidade como uma
totalidade de complexos que sac em si mesmos, relativamente,
tambem totalidades;( a dialetica objetiva consiste na genese
real e na autoexplicita~i1o, intera~ao e sintese reais desses com-
plexos; por isso, tambem 0 absoluto - enquanto quintessencia
desses movimentos totais - nao podenl jamais converter-se
na imobilidade de uma indiferen~a transcendente com relagao

,aQs movimentos concretos; ao contrario, onquanto sintese con-
,'creta de movimentos re;:lis, ele e - sem perda de seu carater
absoluto -;- tamoom movimento, processo; a forma originaria
da contradigao hegeliana, a identidade da identidade e da nao-
identidade, mantem-se ineliminavelmente ativa tambem no

absoluto. Esse nlideo diaietico-ontol6gico da filosofia de
Hegel esta em evidcnte contradi~ao com a constru~iio 16gico-
hierarquica do seu sistema. 0 pr6prio Hegel, em alguns mo-
mentos, percebeu essa contradi~ao; mas optou sempre par
afasta-Ia, conservando firmemente a unidade 16gica da cO,ns-
trugao sistematica. Assim, no inicio da 16gica do concelto,
repete que a essencia surgiu do ser, 0 conceito surgiu da es-
senda e, portanto, em ultima instancia, tambem do ser. M.as
acrescenta ainda algo interessante e sin:omulico: "Esse devlr,
porem, tern 0 significado de uma auto-repulsiio, de modo que
o devindo e - melhor dizendo - 0 iJlcolldidonado e 0 ori-
ginario." 11 Nessa admissao - que, se pensada ate 0 fim,
deveria por abaixo, ou pel0 menos transformar radicalmente,
todo 0 sistema 16gico ~ triunfa a realidade ulLimada concepgao
ontol6gica hegeliana: ou seja, que \ a realidade (0 mundo do
conceito) e ontologicamente 0 fato' primario; que ontologica-
mente se chega - pela abstra~ao da realidade - a essencia,
e desta ao ser; que, portanto, a l6gicu reproduz as verdadeiras
rela~oes ontol6gicas em sucessao inversa, mas que isso e ne-
cessario do ponto de vista 16gico-metodo16gico1 Ainda mais
clarumentc se apresenta u questao numa observagao analoga da
chamada "pequcna L6gica." I~ Aqui Hegel coloca aberlamcnte
o seguinte probl,ema: por que, apesar da prioridade do conccito,
esse nao e discutido no infcio do sistema. Para ele, e dado
por suposto que de jatO (onlologicamente) 0 conceito constitui
o verdadeiro comego, que 0 ser e a essencia sac de jato (onto-
logicamente) derivados do conceito. Mas defende 0 seu pro-
cedimento referindo-se ao modo de exposi~ao (Darstellungs-
weise]: "Se 0 conceito fosse posto no topo da logica, 0 que
e inteiramente justo do ponto de vista do cOllteudo, ja que de-
fine a unidade do ser e da essencia, seria de pergunlar 0 que s("

deve entender por ser e pOl' esstncia. assim como 0 modo pelo
qual ser e essencia alcan<;am sua slntese na unidade do conceito.
Desse modo, portanto, comegar com 0 conceito seria algo ape-
nas nominal e nao relativo a pr6pria coisa," 1:1 Por tnis dessa
concessiio metodo16gica, ha porem muito mais do que 0 pr6prio
Hegel supunha. 0 tratamento dialetico-materialista dessa ques-

11. Hegel, Ciencia da L6gica, V, p. 35.
12. [Ou seja, no capitulo sobre a l6gica contido na EnclclnpMia

das CiblCias FIlos6ficas (N. do T.).]
13. Hegel, Ene/eloped/a, § 159, adendo.

" 9. [No capitulo respeetivo da Ontologia. a ser incluido no vol. 3
\ ("0 Trabalho e a Rejnoduc;ao") desta edic;ao brasileira (N. do T.).J

'. 10. Hegel, Fenomenologia, II, p. 14.



tao, em Marx, mostrani que 0 fate de partir do complexo ainda
nao explicitado, ontologicamente primario, relativamente total,
nao exclui - antes exige - que 0 pensamento regressc a ele-
mentos abstratos. £, necessaria, porem, a maxima clareza so-.
bre 0 fato de que 0 verdadeiro ponto de partida e a pr6pria
realidade; que a sua decomposic;ao abstrativa conduz a catego-
rias de reflexo, cuja constrw;ao sintetica representa um caminho
para conhecer a realidade, mas nao 0 caminho da pr6pria rea·
ldiade, embora seja 6bvio que as categorias e conex6es que
surgem nesse processo possuem - enquanto reproduc;6es da
realidade - carater ontol6gico e nao l6gico. 0 dualismo da
logica hegeliana deriva, tambem nesse caso, da sua fundac;ao no
idealismo objetivo, da concepc;ao do sujeito-objeto identico, que
nao s6 impede uma clara separac;ao entre categorias e metod03
ontologicos e categorias e metod os l6g:co-gnosioI6gicos, nao
s6 gera uma permanente mistura entre os dois niveis, mas
tambem subordina continuamente as verificac;6es ontol6gicas aos
pontos de vista 16gico-hierarquicos e, desse modo, violenta e
deforma aquelas verificac;6es. Quando Hegel, no plano gno-
siologico, chega a uma descoberta frutifera, isso acontece --
quer ele 0 perceba ou nao - em direta dependenc' a de sua
ontologia verdadeira. .

Essa situac;ao se torn a ainda mais evidente quando trata-
mns da mais importanle descoberta metodol6gica de Hegel, ou
seja, das determinac;6es reflexivas fReflexionsbestimmungen].
Acrcdilamos -- e temos a esperan<;a de conseguir demonstnl-Io
nas ptlginas seguintes - que reside aqui 0 centro da sua diale-
t ica, tanto da dialetica da dinamica e estrutura da propria reali-
dade independente da consciencia, quanta da dialetica de seus
diversos reflexos lIa consciencia subjetiva. :f: 6bvio que Hegel
coloca de imediato essa questao em termos gnosiol6gicos, em·
bora no grandioso e novo sentido de sua gnosiologia pes50al,
profulldamcnte diversa da de seus antecessores e seguidores, ou
scja, da gnosiologia que estu contida na Fenomenologia do Es·
l,iri(o. () aspecto metodol6gico fundamental dessa obra e 0
scguilllC: Illostrar como as diversas fases-, categorias, etc., do
pCIISallH'1I10 humane surgem na consciencia dos homens, ao
IIlCSIllOtempo como produtos e instrumentos da domina<;ao ideal
c pr.11ica da rcalidadc, paralelamente ao desenvolvimento pe-
culiar dcssa Illesma realidade; como 0 fracasso parcial ou total
dOlL"Ollsci('llciOlCllI cad a fase conduz a explicitac;ao de urn modo

cognoscitivo melhor adequado it verdadeira essencia da reali·
dade, ate que se verifique uma verdadeira apropriac;ao da
realidade pelo sujeito. No que diremos em seguida, dando por
suposta a critica efetuada na primeira parte deste capitulo, nao
nos deteremos na cspecifica soluc;ao de Hegel sobre a trans-
formac;ao da substancia em sujeito, mas analisaremos apenas
os resultados reais desse processo. :f: sintomatico que Hegel
aborde 0 surgimento das determinaC;6es reflexivas, em seu sis-
tema, numa seC;ao que se intitula tambem "fenomenologia". Elc
parte da imagem do mundo ao nivel da percepc;ao sensivel e in·
vestiga a maneira pela qual - em func;ao da inter-relac;aoentre
a realidade e as tentativas subjetivas de domina-Ia - a percep-,
<;ao sensivcl se eleva ao nivel do intelecto. A atitude "natural"
do homcm faz com que esse, encontrando na realidade com
que se defronta objctos singulares, busque ,apreende-Ios na forma
imediata dada em que aparecem, isto e, isoladamente. Essa
tentativa, todavia, produz espontaneamente 0 seu contrario, 0
rc1acionamento reciproco dos objetos que aparecem imediata-
mente. E, dessa contradic;ao na atitude espontanea em face da
realidade, brotam as determinac;6es ref\exivas: "0 conteudo
da consciencia sensivel e em si mesmo dialetico. Deveria ser 0
singular; mas ... precisamente - enquanto 0 conteudo singular
exclui de si 0 Dutro - refere-se ao outro, demonstra ir alem
de si, depender de outro, ser mediatizado pOl' esse outro, ter
em si mesmo 0 outro. A proxima verdade do imediato singular,
portanto, e 0 Sf'r referido a outro. As determinac;6es dessa re-
ferencia sao (1 que chamamos de determinar<Jes reflexivas."ll
Desse movimento da subjetividadc, que aspira a captar a. reaI:-
dade com 0 pensamento, surge 0 intelecto, a primeira morada
imediata das determinac;6es reflexivas.

Em aparencia, esta1mos diante de uma questao sobretudo
gnosiol6gica. Mas se trata de uma questao decisiva para
aquela passagem na qual a filosofia hcgeliana ganhou forma
(e nao apenas em urn senti.:\o hist6rico limitado ao seu periodo) I

mas enquanto questao importante, alias central, de qualquer
pensamento serio acerca da realidade. :f: por isso que as d2-
terminac;6cs rcflexivas aparccem ja em Kant, sobretudo em sua
obra mais dialetica, A Critica da Faculdade de Julgat. 'Mas em
Kant elas tern urn carater meramente gnosiol6gico; distinguem-sc



entre si tao-somente por percorrerem '0 caminho que no pens a-
mento leva do universal ao particular au vice-versa. Ao con.
trario,nao tern nenhuma rela~ao direta com 0 problema deter-
~ina~te para Hegel, au seja, a passagem do intelecto [VerstandJ
a razao [Vernunft]. Em Kant, intelecto e razao SaG metafisica-
mente contrapostos em exclusao rccfproca. A razao pura e
transcendente com rela~ao a todos os fen6menos; jamais podera
ser usada de modo adequado no nfvel do empfrico. Todavia,
enquanto 0 conceito de raziio em Kant leva a dialetica trans-
cendental, a nega~iio de qualquer cognoscibilidade da coisa em-
si, a filosofia romantica - a come~ar pOl' Schelling - cria uma
transcendencia irracionalista, na qual a reflexao 6 encarada
"junto com 0 seu detertninar, como 0 antfpoda e 0 inimigo jU~
rado do conceber absollltO." 1;, Desse modo, ,I critica unila-
teral ao caniter nao-dialetico do simples conhecimcnto intclec-
tivo serve de base para urn saito na irracionalidade transcen-
dente; 0 inteleeto nao e contraposto a razao, enquanto essa
brota da. ~r6pr!a contraditoriedade daquclc, como (1 faz Hegel;
ao contrano, ha um saito no scntido de uma intui~iio intclcl::ua \,
o que tern como conseqUcncia, entre outras coisas, que as con-
tradic;oes sao suprimidas (no sentido de eliminadas) no absoluto.
(Ja tratamos desse assunto num contexto anterior.) Ja n<.l
epoca de sua colaborac;iio com Schelling, Hegel havia protes.
tado contra essa desvaloriza<;ao do intelecto. Em seus apon-
tamentos de Jena, encontramos cscrito: "A razao sem 0 in.
telecto nao e nada; ja 0 intelecto sem a razao c alg11ma COiSit
e impossfvel desfazer-se do intelecto." 16

! A razao em Hegel e superior ao intelecto na medida em
/ que ela conhece a verdadeira conexao - contradit6ria, dialc-
, tica - entre os objetos, que parecem ter uma existCncia intei-

ramente autonoma e reciprocamente independente na vida, nas
categorias correspondentes e no pensamento correto. Todo ato

\ da razao e, ao mesmo tempo, portanto, uma confirma~ao e
uma supera~ao da concepC;ao que 0 intelecto possui da reali-
dade. Hegel expOe essa diferen~a, em relaC;ao a algumas ca-
te~orias, do seguinte modo: " ... que para essa fa razao] 0
obJeto e 0 determinado em-si e para-si, identidade do conteudo
e da forma, do universal e do particular, enquantQ para. 0 PF~'

meiro [0 intelecto] 0 objeto se cinde na forma e no conteudo,
no universal e no particular, num em-si vazio e na determilla-
~iio que se aproxima do objeto vinda de fora; que, portanto,
no pensamento intelectivo 0 cOlltelido e indiferente a sua forma,
enquanto no conhecimento raciol1al ou que concebe e 0 proprio
conteudo que produz a partir de si meSl11u a sua forma."li
Raziio e intelecto estilo aqui diantc do mesmo mundo de obj.;:-
tos (nao, como em Kant, diante do mundo dos puros fenome-
nos e daquele da incognoscivel coisa em-si); decerto, tern uma
atitude essencialmente diversa diante do mundo, mas essa dl-
versidade se desenvolve, por uma necessidade dialetica ima-
nente, a partir precisamente da necessclria contraditoriedade do
intelecto em si, como coroamento e realiza~ao desse ultimo
(nao no sentido do conflito insupel'<lvel entre intd~cto vulgar-
mente empfrico e intui~ao intelectual transcendente-irracional).
Naturalmente, essa vincula~ao orgfmico-dialctica nao pode cli-
miar a contraditoriedade intrinseca deles; na atitude da razao
sc cxpr('ssa lima rc1aC;iio com a rcalidadc que corresponde ;\
cssencia dessa, a consci0ncia de que a rcalidadc c antes de mais
nada constituida poc complexos dinamicos multifaceticos e por
suas multiplas relac;oes dinamicas, enquanto 0 intclecto e capaz
de captar apenas 0 fen6meno imediato ': Sllas rcprodll~5es abs.
tratas. 'rodavia .• par mais agudo que seja 0 contraste, nao so
a razao se desenvolve sempre a partir d() intelecto, mas ambos
- na medida em que SaD orientados para a mesma realidade -
usam as mesmas categorias enquanto princfpios ordenadores da
realidade (embora essa seja captada diferentemente); ou seja,
usam as determina<;oes reflexivas, "s6" que 0 intelecto realiza
essa operac;ao na falsa scpara~ao imediata e a razao 0 faz na
verdadeira coordena<;ao dialeticamente contradit6ria.

Quando se examina esse caminho gnosiol6gico de Hegel
do intelecto a razao, pode-se facilmente perceber que se trata
de urn fato que inicia uma epoca; ao contnlrio dos pensadores

, precedentes e contemponlneos, ele conscgue criar ·a base para
i 0 conhecimento de uma realidade complexa, fundada sobre a
: totalidade, dinamicamente contradit6ria, em face da qual havia
\,Jracassado a gnosiologia dos seculos XVIII e XIX. Ele aplica

ao inteiro campo do conhecimento 0 mais alto nivel de racio-
nalidade ate entao atingido; nao para (como 0 iluminismo) no

1.5. Hegel, Ci~ncia da LOgica. IV, pp. 21-22.
16. Rosenkranz, Vida de Hegel, cit.,. p.. 546.



lnt-electo, nao transfere (como Kant) a conhecimento radonal
para a reino incognoscfvel da coisa em-si, nao termina (como
Schelling e 0 romantismo, depois de criticarem 0 intelecto) no
reino das trevas do irracional. Com justeza, portanto, Lenin
pOde dizer que a dialetica e a teoria do conhecimento de He·
gel. 18 Mas, dado que /a gnosiologia do marxismo enquanto
doutrina da dialetica subjetiva pressup5e sempre uma ontologia,
au seja, uma doutrina da dialctica objetiva da realidade, e dado
que ela concebe a mimese como forma aut6noma da repro-
duC;ao da realidade no pensament<i essa afirmac;ao de Lenin
carece de urn certo desenvolvimento explicativo. Sabe-se que,
na gnosiologia da epoca modern a, a mimese praticamente desa-
pareceu de todo; uma excec;ao e 0 materialismo filos6fico, onde
a mimese - deixando-se de lado as geniais intuic;oes de Di·
derot - adquire a forma limitada da reprodU<;ao mecanico.
fotogrMica. Ora, a amb:valencia que impera na doutr:na he-
geliana do ~ujeito-objcto identico faz com que, em seu lado
voltado para 0 futuro, estejam contidos - enquanto elementos
acultos - tambem embrioes de mimese dialetica. De fato,
tal como a exige a metodo da Fenomenologia hegeliana, 0 ca-
minho gnasiol6gico - 0 da conquista do munde. em geral pelo
pcnsamcnto c, portanto, tambem 0 que vai do intelecto a razao,
paralela ao modo imediata de manifestac;ao da realidade -
oricnta-sc precisamente no sentido de uma mimese dcsse tipa,

, Nao s6 a teoria do sujeito-abjeto identico permite 0 reconhc-
cimenta da absoluta prioridade do ser em-si sabre a seu tor-
nar-se para-n6s na consciencia, mas a pr6pria 16gica das coisas
- nos casas em que se tenha uma correta coordenac;ao do
princfpio subjetivo e do objetivo - atribui tambem uma de-
terminada predominancia a esse ultimo, embora esse fato nao
venha jamais explicitado de modo consciente. A articulac;ao
desses decursos paralelos da subjetividade e da objetividade
conduz indubitavelmente a'S proximidades da mimese; e, por
outro lado e ao mesmo tempo, mas tambem aqui de modo
pouco unfvoco, conduz a uma superaC;ao do moderno uso me-
canicista da mimese, aproximando-se da colocac;ao mais dialc-
tica de Arist6teles. Decerto, nao se deve esquecer 0 fate de
que a filosofia alema desse perfodo, ap6s Kant, comec;ara a dar
destaque ao papel ativo do sujeito no processo do conhecimento.
Todavia, Hegel rccusa com dccisao a atividade criadora do su-

jeito no sentidc>de Kant e de Fichte; para ele, essa atividade
aparece sempre apenas como um momento da indissoluvel in-
substancialmente em conquistar uma atitude em relagao 'aO mun-
do que nao impega a revelagao da essencia objetiva desse, ou,
melhor dizendo, que favorega tal revelagao precisamente atta-
ves de' urn processo de dissolugao e superagao das formas fe·
nomenicas imediatas. Diz Hegel: "Quem considera 0 mundo
segundo a razao e por ele considerado segundo a razao: as
duas considerac;5es determinam-se reciprocamente." 19 Isso se
aproxima bem mais da definigao que Heine da de Goethe -
"espelho do mundo" - que do ativismo unilateral do pensa-
mento afirmado por Kant e Fichte.

Eo legftimo considerar a gnosiologia dialetica de Hegel
como dependellte da ontologia; os elementos esotericos de mi-
mese, com efeito, sac conseqtiencias dessa atitude de fundo em
face da realidade objetiva. Constatado isso, podemos voltar
agora - porem a um nivel mais elevado - ao exame das
dctcrminag5es reflexivas. Todos sabem que elas formam as
categorias centrais da 16gica hegeliana da essencia. Mas a
csscncia - mesmo segundo a errada ontologia logicista de
Hegel - c urn produto do ser e nao do pensamento. 0 pen-
samento que se eleva do ihtelccto a razao pade captar a es-
sencia, com as determina~5cs reflexivas essencia-fen6meno-
aparencia, Hio-somente porque - segundo Hegel - a realidade
iel completou, de modo objetivo e independente, 0 caminho
clue vai do ser a essencia. A verdade, profundidade e uni-
versalidade dessas determinac;6es, porem, tornam-se tanto mais
evidentes quanto mais decisivamente sua verdadeira constitui-
~ao ontol6gica e libertada da camisa-de-forga logicista do su-
jeito-objcto identico. Com efeito, nessa concepgao de Hegel,
a passagem ontol6gica do ser (do todo abstrato) a essencia
(muito mais determinada e concreta) se to'rna uma declaragao
idealista, enigmatica e inexplicavel; mas toda essa nevoa 10-
gicista se dissolve quando, ao contnirio, se assume que 0 ca-
minho do conhecimento vai certamente - por meio da abs-
trac;:ao - do ser abstrato a essencia mais concreta, enquanto
na realidade, porem, a essencia mais concreta e complexa cons-
titui 0 ponto de partida onto16gico, do qual pode se obter atra·



yeS da abstra<;ao 0 conceito do ser, que e tamb6m ele prima-
riamene onto16gico. (Veremos mais adiante como tamb6m
esse canlter complexo e total da essencia, em sentido ontolo-
gico, seja relativo e. determinado pela realidade concreta.)
Portanto, nati e dificil compreender que 0 edificio categorial da
essencia; enquanto aproxima9ao a urn complexo (relativamente)
total, baseia-se sobre a articula<;ao reciproca de categorias apa-
rentemente estanques, mas na realidade indissoluvelmente con-
dicionadas umas pelas outras. Com 0 que chegamos ao nivel
da razao, as determina90es reflexivas.

. Qualquer que tenha side 0 meio atraves do qual Hegel
, deduziu a existencia da essencia, essa - e tambem nisso ele

e 'urn importante inovador - e concebida nao apenas como
parte e estagio da realidade, mas ao mesmo tmpo como com-
plexo e nao como categoria isolada. Precisamente aqui se

.Jevela a origem ontol6gica das determina90es reflexivas.:' Es-
sencia, .fenomeno e aparencia sao, na sua autonomia enquanto
ser, categorias antigas; e mesmo a sua oposi<;ao reciproca nao
e uma novidade. 0 agnosticismo e 0 ceticismo, desde suas
primeiras formula90es, partem das antfteses que e possivel es-
tabelecer entre elas; antiteses que estao presentes, de modo
determinante, tambem nas tearias de Kant. 0 pr6prio Hegel
chama a aten<;ao para essa tradi9aO hist6rico-gnosio16gica no
modo de conceber a aparencia, 0 fenomeno e a essencia; e
mostra como nela, por um lado, sejam captados todos os con-
teudos do mundo existente, mas tambem, par outro, como seju
rtegada a correla9ao imanente da aparencia com a essencia, dan-
do-se urn destaque unilateral a antiteticidade entre as mesmas. 20

Por tras dessas concep90es tao diversas, oculta-se uma he-
ran9a teo16gica (que se toma ainda mais oculta com 0 passar
do tempo): a essencia sena captavel tao-s6 por urn pensa-
mento divino, enquanto ao pensamento humano caberia apenas
o mundo das aparencias e dos fenomenos. B claro que, com
a .desenvolvimento da sociedade burguesa modema e de suas
ciencias, essa oposi9aO aparece cada vez mais sob form as lai-
cizadas.,_Todavj_~! . nossas al.lalises anteriores mostraram. que
isso nao provocou iieet:ssaiiamente uma subversao radiCal nos
principibs' da filosofia, .oiiginariamente fund ados na teologia,
tambem acerca dessa questao. No final das contas, a exigencia

posta pelo Cardeal Bellarmino as ciencias - a qual ja nos
referimos mais de uma vez - era que sc limitassem a inves-
tiga9ao pnitica do mundo dos fenomenos, deixando a religiao
a tarefa de cuidar da essencia. Naturalmente, com 0 passar
do tempo, os metodos se tornam cada vez mais sofisticados.
o predominio da coloca<;ao gnosio16gica leva mesma a uma
concep9uo da essencia que - aparentemente - a toma aces-
siv~l ~o ex~me. cientifico do homem; em outras palavras, a
ess~ncJa sena s.lmplesmente uma abstra9ao criada pelo sujeito,
obtlda pOl' melO de uma eleva9ao a nivel abstrato das expe-
riencias sensiveis; mas, precisamente por isso, a essencia ju
nao teria nada a ver com a realidade exsitente em-si, do mes-
mo modo como as pr6prias bases da essencia, as experiencias
sensiveis na intui9aO e na perCeP9aO; talvez, alias, ainda menos
que essas. E, mesmo quando esse processo de abstra9ao e
separado da experiencia, quando recebe uma figura autonoma
(apriorlstica em Kant), a insupcnivel defasagem entre feno-
menD c esscncia - enquanto categorias ontol6gicas - continua
inalterada. Com muitas varia90es, essas linhas de desenvol-
vimento chegam ate 0 neopositivismo contcmporanco.

o ato filosoficamente revolucionario de Hegel - a des-
cobert a das determina96es reflexivas e a coloca9ao delas num
posto centra~ - consiste sobretudo em ter eliminado 0 abismo
que separava, de modo absoluto, 0 fenomeno e a essencia.
Dado que a essencia nao e entendida nem como algo transcen-
dente, nem como produto de urn processo mental de abstra9ao,
mas ao contrario como momento de urn complexo dinamico
no qual esscncia, fenomeno e aparcncia conv~rtem-se ininterrup-
tamente uns nos outros, as determina<;6es reflexivas - nessa
nova concep9iio - most ram possuir urn carater primariamente

..ontologico ... 0 fato de que Hegel trate dessas rela96es onto-
16gicas predominan~emel1te num contexto logicista 6 algo que ja
conhecemos; mas isso nao nos impede de captal' - por tds
das exposi<;oes em aparencia simplesmente l6gicas - as co-
nex6es ontol6gicas ocultas.! Em sua descri<;ao, Hegel parte da
forma dada de tais complexos, uma forma primeira, imediata
~,portanto a?s~rata, nao explicitada; mas as rela<;oes essenciais,
Ja nesse estaglo do conhecimento, sao claramente indicadas.
Ele diz: "E apenas aparcncia 0 que es:a diante d~la [da es-
sencia]. Mas a aparencia e 0 pr6prio par da essencia [ ... ]
essa aparencia nao e urn algo extrinseco, urn outro com re1a9aC
a essencia, mas e a pr6pria aparencia dessa essencia. 0 apa-



lrem d, ",cnci, em ,; mesma e , ,·eflexao."'\ Portan'o, °
ifato de que esscncia e aparcncia - sem que se altere em nada
! a sua oposil;ao - sejam indissochiveis, de que uma nao exista
:sem a outra, constitui 0 fundamento ontol6gico do eaminho
gnosiol6gico que vai do intelecto a razao; 0 primeiro resta
preso ao dado imediato da oposil;ao, a qual e tambem uma
propriedade ontol6gica do complexo, enquanto a segunda se
eleva, gradualmente, com muitas medial;6es que aqui nao 1'0-
dem ser analisadas, a compreensao do complexo 'como totaH-
dade dialetica.

vfneulos seriam resultados de urn processo de abstra~ao ou de
outra experiencia qualquer.

Naturalmente, nao podemos analisar aqui em detalhe essa
d~aletiea. Ba..sta ter eonstatado que Hegel, com essa concep-
l;ao das relal;o~s entre essencia, fenomeno e aparencia, indicou
as ba:~s gerais das de:erminal;6es reflexivas. A exposil;Uo
subsequente dessa parte intermediaria da Logica enfrenta as
mais importantes categorias da realidade e seu conhecimento
adequado por parte da razuo. Tambem nesse caso, nao 1'0-
demos expor de modo completo todos os problemas; devere-
ms nos limitar a discutir alguns problemas centrais. Acaba-
mos de ver como a nOl;aOde determina<;6es reflexivas enquanto
determina<;6es da .es\r~tura e da din~m.iea da realid~de, repre-
senta a resposta dlaletlca a uma velhlsslma questao, deformada
iem sentido teol6gico e criptoteol6gico. A ulterior concreti-
zal;uo no uso desse novo metodo nos conduz diretamente ao \
eoral;uo da dialetica. Hegel, com efeito, investiga as rela<;6esJ

nas quais se faz visivel 0 can'tter mais primitivo de todos os [
objetos (incluindo os processos etc.), ou seja, as rela<;6es que
expressam 0 vinculo desses objetos consigo mesmos e, ao mesmo
tempo, com todos as outros, numa serie categorial que vai da

-conversuo da identidade em oposil;ao e chega ate a contradi<;ao.
T.e~os 110vamcnt~aqui uma ruptura com 0 ponto de vista tra-
thClO11al,na medlda em que Hegel demonstra que existe a di-
versidade na propria identidadc e que ha 0 ser-em;.si da contra-
dil;ao na simples diferen<;a; ele descobre, por urn lado, 0 ca-
rater reflexivo da categoria de identidade, aparentemente la-
gico-tautologica, e, par outro, descobre ao mesmo tempo a
ineliminavel realidade do ser-referido-a-outro. Precisamente
nessa Sel;aOda Logica, porem, encontramos uma forte prepon-
derancia do tratamento 16gieo, que nasce espontaneamente do
fato da materia ser sempre tratada em termos 16gicos; precisa-
mente por isso e ocultado (ao inves de destacado) 0 quenela
M de novo e fecundo, razao pela qual e aqui inevitavel utna
interpretal;ao mais livre, que nesse ou naquele ponto nos levara
alem da letra do texto. Acreditamos, porem, que tal inter-
preta<;ao pode se encaixar perfeitamente no quadro das inten-
<;6es Ultimas de Hegel, e que nada introduz de estranho ao
mundo do seu pensamento, pelo menos em rela<;aoa uma
tendencia que esta sempre presente em sua obra. Entre seus
apontamentos de Jena, encontra-se uma confissao extremamen-

I Portanto, a dialetica da realidade que e conhecida pela
raz,io eonsistc no seguintc: os momentos da realidade sao, ao
mcsmo tempo e indissoluvelmcnte, independentes e vinculados;
a verdade dclcs e falsificada tao logo se atribua a um desses
aspectos um significado absoluto, que cxclua 0 seu contrario,
mas tambem quando as difercnl;as e as oposil;6es sao climinadas
em sua purcza. Essencia, aparcncia e fenomeno sac portanto
dctermina<;6es rcflexivas na medida em que eada um dcles ex-
prcssa essa rclal;ao; toda aparcncia ou fcnomeno C css~ncia
que aparece, toda essencia aparece dc, algum modo. nenhuma
lias duas pode estar presente sem essa relal;ao dinamica, con-
tradit6ria; cada qual existc no momento mesmo em que inin-
terruptamcnte conserva e cede sua propria existcncia, no mo-
mento em que se esgota nessa rcla<;;i\oantitetica. Assim, as
determinal;6es reflex'vas corretamente entendidas destr6em nao
apenas a rigida dualidade que a teologia nos transmitiu, c que
continua ativa ainda hoje, entre entidades aparentemente es-
tanques, como destr6i igualmente 0 velho preconeeito segundo
o qual as formas objetivas imediatamente dadas, construidas
par analogia com a coisalidade, teriam uma prioridade ontol6-
gica qualqucr com rclal;ao as puras rclal;6cs, vinculos, etc.,
que as scparam c articulam, nas quais sC exprcssam suas in-
teral;oes reais. ,Do ponto de vista ontologico, essas rcla<;;6csou
vinculos tern 0 mesmo nfvel de realidade que os objetos em
sentido estrito. Ambos sao igualmente conhecidos pela razao;
c, em ambos os easos. a unico criterio da justeza do pensa-
mento sabre elcs e a concordancia com a realidade. De acor-
do com Hegel, portanto, .iamais se podera dizer que os objetos
existam dcsse ou daqucle modo, enquanto suas relac;oes e



te interessante acerca da atitude que a pesquisa autentica deve
assumir diante dos principios gerais, confissao na qual se re-
flete claramente a luta interior do jovem Hegel entre principios
16gicos e objetividade entendida em sentido ontol6gico. Essa
passagem dei a nossa interpreta<;ao 0 aval da luta intelectual do
pr6prio Hegel: "Para estudar uma ciencia, e preciso nao se
deixar desviar pelos prindpios. Esses sao universais e nao
significam muito. Ao que parece, s6 possui 0 significado deles
quem possui 0 particular. Com freqUencia, os prindpi05 sac
tambem ruins. Sao a consciencia de uma coisa: e a coisa e,
no· mais das vezes, melhor do que a consciencia." 22

A polemica de Hegel contra a tautologia "A = A" parte,
mais uma vez, da prioridade ontol6gica do complexo em re-
la<;ao a seus elementos isolados. (Nao se deve esquecer, a
prop6sito disso, 0 papel decisivamente positivo que a tautologia
16gica tern na teoria do conhecimento do neopositivismo.) A
inten<;ao de Hegel, no caso, e demonstrarque na identidade
- seja em si mesma, seja em sua referencia a outro - a
diferen~a e ioeliminavel; em forma 16gica, esse fato e assim ex-
presso: "0 pr6prio princfpia da identidade e, mais ainda, 0
principia da contradi<;ao sao' de natureza nao simplesmentc
anaUtica, mas sintetica." 23 Jei isso ind;ca que, para Hegel,
a identidade e uma categoria da objetividade em-si e nao per-
tence simplesmente a 16gica formal. 0 que, para a coloca<;ao
ontol6gica desse conjunto de problemas, tem duas importante~
conseqUencias, que Hegel raramente enuncia expressis verbis,
mas que estao impHcitas em toda a sua argumenta<;ao.

A prixpeira delas pode scrformulada mais ou menos as-
sim: la conservac;ao e a perda cla identidade sao urn processo

i real. Aqui ganha expressao, por um angulo novo, a espe-
cifica elabora<;ao hegeliana da doutrina heracliteana sobre a
universalidade e a onipotencia do devir. / De fato, se a iden-
tidade e uma propriedade objetiva (identidade de algo consigo
mesmo) e esse objeto se cncontra em ininterrupta intera<;ao
processual com 0 seu mundo ambiente; se, alem do mais, a
sua pr6pria existencia e, ao mesmo tempo, e em cada oportu-
nidade, 0 resultado de um processo interno provocado pela

22. Rosekranz, Vida de Hegel, cit., p. 545.
23. Hegel, Clenda da L6gica, IV, p. 36.

a9ao reciproca de seus componentes, entao ocorrerao necessa-
riamente continuas transforma<;6es, diante das quais se pode
perguntar: 0 objeto que se vai transformando e ainda 0 "mes-
mo"? Essa pergunta e da maior importancia no plano onto-
16gico, em particular porque a resposta sera diversa a depender
do diverso nfvel do ser, a depender da diversfssima estrutura
e dinamica das inter-rela<;6es intemas ou extern as. Podemos
extrair daqui quest6es relevantes e interessantes ja ao nfvel da
natureza inorganica, especialmente no setor que N. Hartmann
chamou de "forma<;6es". Mais complicada e ontologicamente
mais relevante e a situa9ao na natureza organica. Ja que todo
eote organico conserva a pr6pria existencia atrave'S de um pro-
cesso interno de rcprodu<;ao (no duplo scntido da ontogenese
e da filogenese), e ao mesmo tempo encontra-sc em continua
intcra9ao com seu ambiente, a conserva<;ao ou a perda da iden-
tidade aparece nesse caso como um problema tao concreto que
toda ciencia particular - se quer ser levada a serio - tem
de enfrenta-Io a cada passo.

Inter-rela<;6es ainda mais complicadas tern lugar no quadro
do ser social. MeSilla se deixarmos inteiramcnte de lado as
componcntes <.Iinamicas, c evi<.lente tratar-se de qllcstfio ciell-
t(fica de primciro plano cstabeleccr se uma na<;ao, uma classe,
etc., ate chegar ao individuo, conserva ou perde sua pr6pria
identidade. Bastara citar a discussao hegeliana, na Filosofia
do Direito, acerca do princfpio do "desenvolvimento autonomo
<.Inparticularidade". Enqllanto na Antiguidade esse desenvol-
vimento e 0 momento docisivo da <.Iissolu<;aoda socieJadc e <.Ill
Estado, na Idade Modema e a base da existencia de ambos.
A importiincia dessa questao para a ontologia do ser social se
tornara talvez ainda mais clara ~e recordarmos que tudo 0 que
Hegel discutiu aqui sob forma ideo16gica e entendido par Marx
em termos cientificamente exatos, a partir do exame da alte-
ra<;ao- em cada um desses perfodos - da fun<;aoeconomico-
social do capital comercial e mOlletario. 2·1 A predominancia
do angulo logicista, com 0 qual Hegel enfrenta esse problema,
fez certamente com que ele fosse defendido ou atacado, tambem
no terreno da 16gica, mas em geral de modo infrutuoso. Nos-

.sas observa<;6es nao pretendem obviamente explicitar in extenso
os lados ontol6gicos ocultos, nem muito menos encontrar as
respostas. Interessava-nos apenas indicar 0 problema e suas



amplas conseqiiencias, um problema que nos mostra tambem
a importancia decisiva que tem para a dialetica de Hegel a sua
formulagao como identidade e nao-identidade.

Isso nos leva ao segundo conjunto de problemas: a cadeia
dialetica que parte da identidade para chegar, ap6s ter passado
atraves da diferen<;a e da diversidade, a oposigao e a contra-
digao. A influencia posterior dessa analise hegeliana, de,
fundamental importancia, foi tambem nesse caso relativamente
escassa: e, mais uma vez, isso aconteceu porgue a forma 16gica
da sua exposigao ocultou os conteudos ontol6gicos contido~
na analise em questao, fazendo com que se desse uma aten<;ao
relativamente grande aos dois extremos, a identidade e a con-
tradigao, e se negligenciasse, ao contnirio, quase todas as pas-
sagens mediadoras. / E isso e tanto mais surpreendente porque
uma colocagao metodologicamente anuloga de Hegel - a ques-
tao da passagem da quantidade a qualidade - adquiriu grande
popularidade entre os marxistas e seus adversarios. (Voltare-
mos, mais adiante, a falar sabre as bases gnosiol6gicas e onto-
16gicas dessa afinidade de estrutura.) 'Palando em termos
muito gerais, trata-se do seguinte: no circulo. ontol6gico das
determina<;oes reflexivas, 0 crescimento ou 0 decHnio de urn
momento na reh\<;iio dialctica que forma todo complexo n110
se verifica de acordo com uma processualidade continua; ao
contrario, ocorrem em pontos determinantes de tais intera<;oes
(pontos que se situam de modo diverso em cada contexto coo-
creto diverso) saltos, modifica<;oes aparentemente il)1previstas,
tanto na estrutura quanto na dinarnica do complexo!No fundo
da argumenta<;ao de Hegel que agora vamos abordar, esses pro-
blemas aparecem de modo objetivo e no nivel maximo de uni-
versalidade, mas tambcm aqui, infelizmente, recebem uma for-
ma predominantemente 16gica. Todavia, e interessante observar
como, de quando em vez, conseguem subir a tona importantes
afirmag15es ontol6gicas que trazem a luz do dia as bases onto-
16gicas ocultas da argumenta<;ao 16gica. Assim, falando sobre
a diferen<;a, diz Hegel: "A diferen<;aem geral e ja a contradi<;ao
em-si,' e isso porque e a unidade de aspectos que existem apenas
cnquanto nao sac um, assim como a separa~iio de aspectos que
cxistem apenas enquanto separados na mesma relarQo." 25 A
rela<;ito dinfimico-dialctica que Hegel determina nesse caso, ao

+J,..

p6r a diferert<;acomo formli em-si da contradi<;ao, esta na 1inha
geral da sua concep<;ao do desenvolvimento; recordeino-nos da
passagem da Fenomellologia ja cHada, onde se afirma que toda
novidade apresenta-se inicialmente como abstrato (simples-
mente em-si), para depois explicitar-se gradua\mente em for-
roas mais concretas.~esse nivel de maxima generalidade, tern
ainda maior importancia essas dire<;6es de desenvolvimento:
elas mostram que 0 simples crescimento pode fazer com que
determinados complexos objetivos e suas rela<;oes sofram re-
volu<;oes qualitativas radicais, mas que essas nao s~o "impre-
vistas" nem acontecem, em ultima instancia, de modo casual;
precisamente em seu decisivo tornar-se outro, sao produtos de
mudan<;as capilares gradativas. fEssas formulagoes slio de ex-
tremo significado para toda a ontologia. Apenas lembraremos
o fato de que, nos modos de ser mais elevados e complexos,
tambem essas relagoes - gragas a sua complexifica<;ao - ad-
quirem determinagoes formais mais elevadas.1 Partindo das
formas objetivas simples da natureza inorganica, passando
atraves das forma~6es e do mundo orgfmico (basta lembrar,
par exemplo, 0 fenomeno da mutac;ao), ate 0 ser social: t~mos
aqui toda uma serie de complexifica<;oes cada vez maiores e,
por isso, qualitativamente diversas; uma serie na qual - mai~
uma VC7. de acordo a lci dn dinl€ticn ontologicamente entendida
- as formas superiores, por um lado, contem em si novas
elementos indedutlveis, mas, por outro, no plano do' ser, po-
dem surgir tao-somente sabre a base das formas mais simples.
Scm ser em-si, nao pode existir nenhum ser para-si. /

Passando agora ao terceiro dos principais grupos de de- I
termina<;oes reflexivas, a imediaticidade e a media<;ao, encon- l
tramo-nos diante de uma dific;uldade de exposi<;ao, resultante
do fato de que Hegel, mesmo aplicando continuamente em toda
sua filosofia esse par de determina~6es, ao qual atribui uma
importancia central, jamais 0 discute diretamente, nem mesmo
entre as determinagoes reflexivas. Na realidade,· porem, basta
uma amilise superficialissima para captar no par imediaticidade-
media<;ao 0 dado essencial, a especificidade pr6pria das deter-
minag5es reflexivas, que e, objetivamente, 0 fato I .de se apre·
sentarem como indissociaveis, ainda que cada uma apare~a in-
dependente e autonoma; e, subjetivamente, a eleva~ao do
intelecto a raziio. Esse modo de aparecimento e naturalmente
destacado tambem por Hegel, aQ advertir "que, embora os dois



de que a ciencia descubra s6 pouco a pouco as mediag6es
cxistentes entre imediaticidades, em tais relag6es recfprocas,
nada tern a vcr com essa questao.) Apenas no s,erespecifi-
camentc humano, no ser social, e ja em cstagios bastante pri-
mordiais, no tr,abalho e na linguagem, e que a imediaticidade
c a mediagao se separam e se unificam, ou seja, aparecem como
deterrnina<;6es rcflexivas. au seja: tcmos aqui uma conexfio
categorial que e caracterfstica do ser social e apenas dele, em-
bora - como vimos - nem mesmo uma determinagao Hio
es pecificamente social pudesse existir se nao houvesse "pre-
cursores" dela na natureza. Hegel nao vc tampouco 0 sig-
nificado social dessa determinagao ref1exiva; basta pensar em
sua analise do hiibito como "segunda natureza", na Enciclo-
pedia.

Tao-somentc se tivesscl1los a inten<;iio de transformar esse
csbogo num volume e que poderiamos analisar toda a "16gica
d:1 cssencia" para reinterprcta-Ia ncsse sentido. Examinundo-a
l'lll seu l:onjunto, podcnlOs apl'nas obsnvar que precisamcnte
nesse ponto a ontologia idealista do slljeito-objeto idcntico e
sua exposi<;ao logicista produzem deforma<;6es decisivas em
nWl11entos concretos: a "deduC;ao" 16gica de uma dcterminac;ao
reflcxiva a parlir de outra e, por conseguintc, a ordena<;ao hie-
r{lrquica das mesmas (a categoriu superior sucessiva como
"verdade" da inferior precedente). De-sse modo, apresenta-se
---: a? Iado das anomalias da hierarquia 16gica as quais ja nos
reterUl10S - urn novo problema ontol6gico extremamente im-
portunte, a das dimens5es d:ls categorias. Sl) muis adiante
poderemos ilustrar ate que ponto as categorias autenticamente
ontol6gicas, enquanto determinaC;6es de lima realidade elll si
heterogcnea, sao modos de expressao de sua multidimensiona-
lidade. Se tomamos, por exemplo, determina<;6es retlexivas
como forma-conteudo au esscncia-fenomeno, torna-se claro que
sac . heterogeneas entre si, que revelam dimens6es diversas da
re_alldade e~ processo, que por isso freqi.ientemente se sobre-
poem uma a outra, que 'Sua rela<;ao reciproca pode ser captada
adequa~amente pelo pensamento apenas nos casos singulares
respectlvl!ls, concretos por principio, atraves de uma analise da
parti~u~aridade d~s mesmos. Todavia, se a realidade que existe
em-Sl e necessanamente heterogenea, e igualmente necessario
qu~ 0 pensamento homogeinize. a que produz, para a onto-
logla, problemas metodo16gicos bastante importantes, que nesse

.Iilomentos apare~am como distintos, nenhum dos dois pode fat-
tar, estando em conexao indissocitrvel." 26 Nas observacroes
antedores, afirmara ainda que imediaticidade e mediagao devem
ser buscadas "na consciencia". Com isso, porem, ele aflora,
embora unilaterllimente, como veremos abaixo, uma importante
peculiaridade dessas determinacroes reflexivas: a Iigacrao delas
com 0 sujeito cognoscitivo. Acreditamos que essa afirma<;ao
de Hegel valha apenas para a imediaticidade e nao para a me-
diagao. Essa e uma sfntese cutegorial de elevada universali-
dade, extremamente objetiva, de todas as forgas, processos, et.c.
que determinam objetivamente 0 nascimento, 0 funcionamento
e 0 ser-precisamente-assim de urn complexo. Portanto, nao
pode ex~stir, nem na natureza nem na sociedade, nenhum objeto
que, nesse sentido (e e nele que Hegel tambem pensa), nao
seja mediato, nao seja 0 resultado de mediagoes. Desse ponto
de vista, a mediacrao e uma categoria objetiva, onto16gica, que
tem de estar presente em qualquer realidade, independentemente
do sujeito.

Ao contrario, Hegel acerta plenamentc quando define a
imediaticidadecomo uma categoria da consciencia. Decerto,
o que a consciencia assume como imediaticidade e algo tam-
bem Iigado a dcterminadas situacroes objelivas, s6 que 15 des-
vinculado delas. De fato, pOl' urn lado, todos os processos de
media~ao passam atraves de estados dos complexos em questao;
e esses estados existem objetivamente, mesmo quando nao sao
captados como imediaticidade desses complexos por uma cons-
ciencia, Isso vale sobretudo para a natureza inorgunica, onde
uma tal imediaticidade existente em-si s6 se torn a existente
para-n6s na consciencia humana, nao tendo pois nenhuma sig-
nificacrao ontol6gica para 0 processo em-si, POI' outro lado,
todavia, 0 imediato possui tamb6m uma eficacia real que nao
deve obrigatoriamente pa:ssar atraves da consciencia, que em
todos os casos entra numa relagao de reflexao real com a
media<;ao. Referimo-nos a natureza organica, onde todo ser
vivo - .que seja planta ou animal - encontra-se em inter-
relagao com seu ambiente, enquanto e totalidade que se re-
produz. Aqui interagem - de maneira imediata, de um ponto
de vista objetivo - complexos com complexos; e s6 a tota-
~idad7 indivisa, com~l~ta, funcional e· que entra em relacrao
Imedlatamente necessana com uma totalidade anaIoga. (a fato



nivd de gcncralidade nao podem ser resolvidos, apenas indio
clIdns. Aqui podemos observar apenas que tal fato toma ne-
n~ss(lria lima ininterrupta autocorrec;ao - ontol6gica - do
pcn~al\lento homogeneizante. lEe igualmente evidente que as
Icndt'ncias homogeneizantes mais fortes operam precisamen'e
na forma<;ao conceptual 16gica e matematica. Disso resultam as
discl"epancias internas, que sub1inhamos mais de uma vez, na
exposiC;ao logicamente orientada que Hegel faz d~ sua onto-
logia; e, em sentido oposto, disso resulta a deformac;ao da
rcalidadc no neopositivismo. Essa problematica demons~ra 9ue
o ponto de vista ontol6gico 6 inevitllvel; e que essa ~nevlta-
bilidade nao se limita a filosofia enquanto tal, mas termma pOl'
surgir espontaneamente em toda considerac;a? cient1f~ca; . As-
sim, a exigcncia de interpretar em term os hSlCOS, b}~loglc?s,
econ6micos etc. as f6rmulas matematicas usadas em flslca, blo-
logia, econ~mia ,etc., sob pena de confusao dos p~6prios pro-
blemas abordados, e uma exigencia fundad~ pr~c}samente na
ontologia; mas e igualmen.e um postulado 1I1.evltavel de ver-
dadeira concreticidade e exatidao cientificas, vlvamente exp!es-
so pOI' importantes cientistas (mesmo que ncm semprc cstcpl11
em condic;oes de formuhl-lo de mod? filo.sofica?le~te ~~equado),
em cuja atitude est{l presente um r~ahsmo 1I1ge~uo que In~o
conseguc sel" afastado pOI' prcconccltos em sentldo contrano.

Um problema de pluridimensionalidade se ocult~ na~ con-
sidera<;oes de Hegel sobre a fo~~a enquanto determ~na5ao r:~
flexiva. Ela capta nesse caso mumcros .elemcntos d,1 .comp1c
xidade onto16gica da questao, ja que an.ahs.a a forma tres v~zes,
acoplando-a reflexivamente com a essen~I:, ~om a matena ~e
com 0 conteudo. Mais uma vez a sequencIa - a dedw:;ao
de uma determinac;ao da outra - aparece; como a parte mcn~s
fecunda da sua argumenta<;ao. Decerto, e verdade que as tres
relaroes reflexivas condicionam-se reciprocamente e transpas-

~ d . "It "sam uma na outra; mas nao e nada verda elr~ 9ue resu e
da relac;ao essencia-forma a rel~.~ao. forma-matena, e dessa a
relac;ao forma-conteudo. A se9uencla ;- e, ~Qm e~a, a. ;esul-
tante "conseqiiencia" - podena tambem ser lIlvert,da, Ja que
se trata certamente da univ~rsalidade da determina«ao formal;
mas, na realidade, essa funciona em divers as dimensoes, q;ue
freqiientemente se entrecruzam e .sobrepoem, se~ ~ue porem
tenham lugar "dedu<;6es" desse tIpo. Bem mals Importa~tes
e ricos de conseqiiencias sao os esforc;os de Hegel no sentldo

de dar uma fundamenta<;ao di:1lctica a universalidade da forma.
Isso implica para ele uma dupla polemica: contra quem pensa
que s6 0 conteudo determina a objetividade, atribuindo assim
a forma um mere significado acess6rio; e contra quem ve na
forma 0 lmico principio ativo, ao qual a materia seria contra-
posta enquanto 0 "indiferentemente determinado", enquanto
passividade. Decerto, nao e preciso enumerar os casos con-
cretos na hist6ria da filosofia para saber que ambos esses ex-
tremos isolados tiveram grande importancia no pensamento
humano e que continuam presentes ainda hoje aqui e ali. As
refutac;6es de Hegel sac predominantemente de caniter gnosio-
16gico; ele parte da representac;ao imediatamente dada, analisa
as contradic;oes do procedimento de separa«ao-isolamento pra'i-
cado peto intelecto e, por esse caminho, chega ao nivel da
razao, onde capta a ligac;ao e 0 contraste dialetico dessas de-

termina«6es reflexivas. Desse modo, termina" por formular va-
rias vezes, em termos dial6ti.cos autcnticos, essas rcla«6es re-
flexivas: "lsso, que aparece como atividadc da forma, e ade-
l11a:s 0 proprio 1110vimcnto da materia mcsma." 'I.i E sobre a
forma e 0 conteudo: "No contraste entre forma c conlcl'c!o,
deve-se essencialmente fixar este ponto: que 0 conteudo nao
c privado de forma, mas que tanto tem a forma em si mesmo
quanta essa Ihe e extrfnseca [ ... ]. Em-si. tem-se aqui a ab-
~oluta relac;ao do conteudo e cia forma, ou seja, a convcrsao
de um no outro; de modo que 0 contelIdo nao c nada mais
que 0 p/"Occssode ,conversiio da forma em contcudo e a forma
nada mais que 0 proccsso de COl1verSQOdo conteudo em
forma." 28 .

o grande progresso feito pOl' Hegel com sua concep«ao
cia forma como determinar;ao reflexiva consiste, antes de mais
nada, na impossibilidade de projetar doravante na natureza
aquela concepr;ao da forma q:Je era condicionada teleologica-
mente pelo ~trabalho, tao vistosamente pr·esente, por exemplo,
na ontologia -aeAtist6teles; a16m disso, com a concepr;ao hege-
liana, cai tambcm a falsa prioridade unilateral da forma, en-
quanto unico principio ativo, sem pOI' isso subestimar-se sua
atividade e sua funr;1io re1ativamente determinante; ao contra-
rio, a forma se apresenta no interior de uma proporcionalidade

27. Hegel, Ciencia da L6gica. IV, pp. 81 e 83.
28. Hegel, Enciclopedia, § 133.



29. Ibid., § 1.56, adendo.
30. Ibid., § 133, a.dendo.

design ado com aquela expressao. Para a ontologia do ser
social,esfera da qual Hegel toma 0 seu exemplo, isso e intei-
ramente verdadeiro;mas somente porque a forma aqui provem
de uma posil;ao teleologica, necessaria mente fundada sobre a
alternativa entre justo e errado. Assim, por exemplo, uma
produ~ao que queira ser artistica pode "carecer de forma" no
sentido indicado por Hegel; mas, digamos, de uma planta que
em conseqi.H~ncia de circunstancias desfavoniveis cresceu torta,
podemos certamente afirmar que tern· uma forma entortada,
mas nao que care~a de forma. Defeitos semelhantes podem
ser encontrados nas ohserva~6es, notaveis sob certos asp&tos,
que Hegel. dedica ao pares parte-todo c externo-interno enquan-
to determma~6es reflexivas. A razao imediata disso etsa no
fato de que Hegel, embora tenha sido 0 primeiro a compreendcr
corretamente a teleologia do trabalho, transformou-a tambCm
em principio universal (a teleologia como "verdade" do mc-
canicismo e do quimismo na filosofia da natureza); com isso,
sac obscurecidos 0 significado c a essencia cspccificos da tc-
leologia para a ontologia do ser social, significado e essencia
que consistem em conceber a teleologia "posta" e a causalidadc
que age espontaneamente como determina~5es reflexivas.

Para concluir a analise do que Hegel considera como 10-
gica da essencia, enquanto local proprio das determina~oes
reflexivas, devemos ainda falar brevemente do seu tratamento
das categorias da modalidade. Suas tendencias ontol6gicas
genulnas. surgem aqui, em importantes momentos sin gulares ,
com mals for~a que em outros campos. Antes de mais nada,
Hegel refuta a concepGao kantiana, que ve as categorias da
modalidade como simples categorias do conhecimento, e orien-
ta-se resolutamente no sentido de interpreta-las, de modo on-
tol6gico. 0 que .ia se expressa no fat a de considerar a reali-
dade [Wirklischk('itl como ponto cf'l1tral dessc <:etor. ('on1
efeito, e claro que 0 centro da consideraGao modal, tanto do
ponto de vista gnosiol6gico quanta do 16gico, nao pode deixar
de ser a necessidade; ao contnlrio, para toda ontologia auten-
tica, a realidade e a totalidade a Qual devem estar subordinadas
todas as determina~oes modais, inclusive a necessidade. Re-
ferimo-~os, e claro, a uma ontologia terrenal, imanente ao mun-
do, e nao a uma ontologia teologica ou criptoteologica. Com
efeito, essa ultima ve 0 universo dominado antes de mais nada
por uma necessidade absoluta; 0 ineliminavel ser-precisamente-

"!~is oumenosj~sta, enquallto momento de uma intera~ao dia-
letlca. Introduzlmos uma reserva, um "mais ou menos", por-
~ue a profunda e geralmente corrcta concep~ao hcgcliana da
mtera~ao sofre ta~b~m em determinados pontos - impor-
t~ntes - as ten.del~clas deformantes ,d~ sistema. JU que ()
sIstema pode atnbUlr urn papel ontologlco realmente decisivo
.(0 pap_el de a~ribuir uma dire~ao) apenas .. propria ldtia, a
lI1tera~ao termll1a por aparecer como uma especie de equilibria
de ~o~~as e~ principio demesmo nivel e, portanlo, como urna
especle de smtese estatica de for~as dinamicas. E indubitavel
a existencia de casos em que tal formula<;ao corresponde aos
fatos. Mas, para 0 desenvolvimento real, para 0 desenvolvi-
mento ontologicamente significativo, tem importancia sobrctudo
aquelas intera~5es nas quais aparece 0 que Marx mais tarde
chamara de "momento predominante" [iibergreijendcl' MOll/elll] .
Esse papel, porem, Hegel 0 atribui apenas a pr6pria ldcia, d~
n:odo que e levado a desvalorizar a intera<;ao no plano ontol6·
gleo, cmbora em outras sentidos cle a eompreenda bastantc
bem. Afirma Hegel: "Agora, pOl·em, a intera~ao c eerta-
mente a. proxima vcrdade da rela~ao de causa e efeito, estando
por as~im dizer na soleira do conceito; mas, precisamente por
ISSO,nao devemos nos con ten tar em aplicar essa rela~ao quando
esta em jogo 0 conhecer que conc~be. Se nos limi •.armos a
considerar urn dado conteudo simplesmente do ponto de vista
da intera~ao, teremos com efeitouma rela<;ao inteiramente pri-
vada de conccito." 2\.l

Disso deriva uma dupla desvantagem para as formula~5es
ontol6gicas, tao rclevantes, adquiridas at raves das determina-
<;5es reflexivas. POl' urn lado, a natureza aparecc - sc con-
si~erada in toto - como algo. est,itico, 0 que na verdade, como
Vimos, corresponde a (falsa) concep9,ao global de. Hegel; par
outro lado, torna-se impassivel, em muitos casos, invcstigar
corretamcnte a importancia crescente - nos diversos niveis
do ser - do momenta predominante nas intcra~5es e inter-
rela~oes. Em questoes particulares, tal problema se apresenta
como problema tamb6m para Hegel; por exemplo, quando nn
E~ciclopedia, em estreita Ijga~ao com a passagem que citamos
aClma, rccha~a 0 conceito generalizado de faHa de forma e
cIama de "ausencia da forma justa" ao 0 que e habitualmentc
-----



partida autenticamente ontol6gico - a subordina~ao da neces-
sidade a realidade - nao e levado ate 0 fim de modo coerente.

Em tudo isso se reflete uma profunda inseguran~a, que
tern sua fonte na dupla ontologia de Hegel. Par um lado, ele
e um dos precursores dos que se esfor~arao par compreender
a realidade em toda a sua contradit6ria complexidadc. (como
rela~ao complexa-dinarnica entre complexos dinamicos); por
outro, ainda e fortemente viva em seu pensamento uma exas-
pera~ao da ratio que, sob diversas formas, dominara em muitas
filosofias anteriores. As experiencias mais elementares da vida
ensinaram aos homens que os eventos de sua exisi~ncia na
realidade objetiva sac compreensiveis de modo racional; ou
seja, que educar 0 intelecto e a razao poqc ser importante para
o dorninio da realidade, precisamente porque esses instrumentos
sac capazes de reproduzir fielmente no pensamento 0 essencial
e 0 universal dos fatos e de seu decurso. Isso nao significa,
evidentemente, que a auto-atividade do inte1ecto e da razao
seja algo ilusorio; ao contnirio, visto que 0 momento essencial,
universal e sujeito a leis jamais c dado imediatamente, nem e
reprodutivel de modo simples, precisamente par isso deve ser (
conquistado mediante urn duro trabalho autonomo. Porem, ,/
quanta rnais 0 pensamento poc a nu a racionalidade do real,
tanto mais surge a ilusao de que sc pode captar a intcira reali-
clade cirno sisl.cma unitario, racional. Esse tipo de visuo csta
na base de muitos sistemas teol6gico-teleo16gicos, mas assume
tambcm formas laicizadas. Todavin, 0 crcsccnte conhecimento
dos fatos relativos a nat~treza, a sociedade e ao hornem contradiz
de modo cada vez mais energico essa concep<;fio;e seexpressa,
como virnos no caso de Hegel, nn forma de urn dualismo entre
simultanea aceita~ao e nega~ao de uma necessidade universal,
que impera sobre 0 todo e lhc rcvela a racionalidade unitaria,
por um lado, e, por outro, no reconhecimento do ser-precisa-
mente-assim, ultimo e ine1imimlvel, da reaJidade. Essa Ultima
tendencia de. Hegel torna-se extremamente fecund a:. antes de
mais nada, na conce~ao de necessidade e casualid.ade como
determina<;Oesreflexivas correlatas, embora tambem nesse caso
ele nlio leve as Ultimas instancias suas importantes conquistas.
Naturalmente, tambem aqui nos defrontamos com as tautologias
logicistas, como quando Hegel define a necessidade como ''uni-
dade da possibilidade e da realidade". Caracterfstico da sua
inseguran<;a, motivada pOl' urn justo senso critico em quest5es

assim da realidade, sua determinac;ao ontologica imanente tal·
vez mais importante, torna-se assim urn mere modo de
manifesta~ao, se nao uma aparencia, por tras da qual - de
maneira diversa nas diversas teologias - a revela~ao e 0 co-
nhecimento dela derivado torn am visfve1 a necessidade abso-
luta, a intenc;ao, a vontade de Deus, etc. Mas ate mesrno
aquelas teorias fundadas sobre uma concepc;ao do mundo den-
tffico-natural, para as quais 0 cosmos e dominado por uma
absoluta e rigorosa necessidade, terminam - involuntariamente
- por considerar fatalisticamente a realidade como algo em-
butido na natureza; com isso, essa perde seu caniter de reali-
dade e parece subordinar-se a uma predestina~ao (sem Deus),
quer essa seja ou nao reconhecida como tal. Essa referencia
tern hoje urn caniter sobrel.udo historico, ja que a visao do
mundo cientffico-natural mais evolufda esta atualmente bem
afastada desse tipo de coloca<;ao; so de vez em quando, nas
fantasias intelectuais jornalfsticas, e que reapareccm contra-
fac;oes como 0 "eterno retorno" de Nietzsche; na epoca de
liegel, naturalmente, concepc;6es do tipo cram mais difundidas
c tinham mais ressonancia que hoje. .

Na doutrina modal de Hegel, est{\ presente uma forte
tcndcncia a sup-erar orientac;oes ·similares e a emprestar a rcali-
dade 0 posto central que the cabe. Quando elc conclui suas
complicadas eonsiderac;oes sobre 0 necessario, afirmando "e
assim porque 6" :11, essa proposi<;ao implica que a necessidadc
sc bascia sabre a rcalidade c nao vice-versa. Por outro lado,
em func;ao de motivos que ja indicamos em outro local, ao
falarrnos de sua incoerencia no tratamento da teleologia, tam-
bem a questao - que depois se tornaria celebre e fecunda -
da necessidade "cega" aparece convertida em algo teleologico,
alias teo16gico, na medida em que a supcraC;ao da "cegu~ira"
e ligada a revelac;ao da finalidade. Hegel se reporta aqUl, de
modo corrcto, a sua excelente interpretac;ao do trabalho; mas
a generalizac;ao acrftica dessa conexao termina por leva-Io a
postular a providcncia. A s\1pera<;aoda "ce~ueira" ~traves do
discernimento da necessidade perde seu senhdo raclOnal con·
creto c rctorna a vclha tcologia precisamente porque a gene·
ralizac;ao se estende a16m do ser social, alem do significado
onto16gico-social da necessidade reconhecida. 0 ponto de



como essa, e que ele - ap6s ter afirmado que essa defini~ao
foi dada "corretamente" - acrescente logo ap6s: mas eia Ole
superfiCial e, por isso, ininteligivel." 32

Mais importantes sac suas tentativas de aprofundar melhor
o nexo reflexivo entre necessidade e causalidade. Para Hegel,
o acidental e algo "que pade ser ou n.ao ser, que po de ser as-
sim ou diferentemente, e cujo ser ou nao ser, cujo ser assim
ou diferentemente, nao se funda em si mesmo mas em outro." 3:1

Desse modo, sem duvida, e captado corretamente urn lado un
causalidade, s6 que a inteo~ao justa, tambem aqui, nao se ex-
plicita ate 0 fim. Com efeito, 0 fundamento Ultimo reside
certameote nessa refereocia ao outro, ou seja, 00 fato de que
urna sequencia causal singular, considerada isoladameote, pode
muito bem ser determinada por uma rigorosa causalidade, mas
cIa so pode se explicitar, na realidade, dentro de um complexo
no qual a rela~~o dos eventds em questao assume a forma
da contiogencia. Quando, por exemplo, uma pessoa e atingida
acidentalmente pOl' uma telha cafda de um tclhado, 0 movi-
menlo da telha (} cerlmucllle uClcnuillado pOl' uma rigorosa
causalidade, e e passivel que 0 seja tambem 0 fato daquela
pessoa estar precisamente naquelc lugar no momento em ques-
tao, talvez porque fa~a 0 seu percurso habitual cotidiano para
ir ao trabalho. Portanto, a ~lcidell,alidade surge apenas no
quadro do complexo concreto, 11a vincula~ao recfproca de mo-
mentos heterogeneos de um processo complexo. Por outro
lado, pode-se tambem afirmar que 0 acidental surge preci~a-
mente de series de determioa~ao internas, na medida em que
elementos de casualidade se manifestam em toda rela~ao da
especie com 0 genero e do indivfduo com a l:specic. Hegel ve
claramente essa riqueza heterogenea da natmeza, mas - ne-
gaodo que oela se realize urn desenvolvimeoto - nao chega
aquela dialetica de acaso e necessidade que se tornara mais
tarde a base categorial do darwinismo. Sua visao e muito mais
limpida quando se trata do ser social. Reconhcce, por exem-
plo, "0 papel decisivo" que 0 acaso tem na linguagem, no di-
reito, oa arte, etc. Porem, a refelida exaspera~ao da ratio
o leva a considerar a supera~ao da casualidade em sentido pu-

.rameste gnosiologico, ou seja, unilateral do ponto de vista da

32. Ibid., § 147, adendo.
33. Ibid.. § 145. adendo.
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praxis humana; e, portanto, aver essa supcra~ao como resultado
d.a compre~nsao dos nexos que a provccam, nu habilidade pra-
hca de eVltar suas conseqiiencias, quando na verdade se trata
- ~e urn ponto de .vista ontol6gico - de conhecer e dominar
pratJcamente a propria casualidade. Mas precisamente as cor-
retas deterrnina~6es de Hegel mostram que, naqueles com-
plexos qu~ constituem a realidade (seja como natureza, seja
como. socledade), 0 acaso se pae numa ineliminavel rela~ao
reflexlva con: a necessi.dade; que sua insuprimivel vincula~ao
com a necessldade se aftrma no ser-precisamente-assim de toda
e qualquer realidade. Tambcm aqui, portanto, encontramos
em Hegel a presen~a de duas ontologias indissoluvelmente liga-
das: por urn lado, 0 exagero da necessidade e par outro a. , , ,
Justa COAnCep~aoda :ea~idade, a afirma~ao de que tais categorias
hetero~ene~s, mas l~dlssoluvelmente ligadas entre si enquanto
~eternll?a~oes reflexlvas, se unificam numa sintese que lhes
e peculiar.

A.lC allui as ll:nlalivas hcgdiallas de aplil:ar () IlIcloJo Jas
delernllna~6es refle~ivas as categorias du modalidade apresen-
t~m resultados ,fruhferos. Hegel tom a sempre em considera-
~ao pares modals, ~hegando assim - quando seu logicismo nao
se goe como obstaculo - muito proximo das quest6es e so-
lu~?es corretas. Isso vale, antes de mais nada, para sua ten-
t~t~v,a extremame~~e fecund.a de examinar 0 problema da pos-
sl~lhdade e~. ~mao ~efIexlva com a realidade. Para Hegel,
pOlS,. ~. posslbllidade e sernpre algo realmenteexistente; s6 e
posslblhdade em rela~ao a urn OUl.ro existente, a uma realidade
~m transforma~ao: "Essa realidade, que constitui a passibi-
hdade de urna coisa, nao e portanto sua propria possibilidade
mas e 0 ser em-si de urn autro real; ela mesma e a realidad~
~ue dev~ ser cancelada, a possibilidade como simples possibi-
hdade-:: :1.( . Esse raciocinio, belo e prof undo, pode ter vastas
~on~equenclas para a ontologia, as quais Hegel repetidamente
mtul e che~a por vezes a enunciar~bertamente. Assim, num
con~exto dIVerso mas sempre no ambito das determina~6es re-
~!exIVas, .ele caracteriza do seguinte modo a propri~dade:

U~a COlS~ tern a propriedade de produzir em outra isso au
aqUlI?, assun .c.omo de explicitar-se em sua rela~ao de uma
mane Ira especlflcamente sua. S6 mostra essa propriedade na



ft i ao adequada na outra coisa;
condic;aoIhde;ha~e~~:ao ~~:p~~ ~eculiar; e constitui a su~ base
mas ela e~, a. dl'sso essa qualidade refleX1Vase'd' tica a SI mesma, apesar . , . ,
I en c 'd d ":15 A propriedade, portanto, aparece aqUlchama proprzeae, 'd tro

'bTdadc mas s6 enquanto e refen a a um ou
como POSSOIpI0

1
sSibllidade tanto da coisa de que e propriedadeente, com

quan~c~:d~:m:t~~!.r~~~~:O'modo, abre-se 0 ~aminho para
d possl'bl'lidade no interior da realtdade. (Essacompreen er a ',' 'd 'rda-

forma ontol6gica da possibilidade deve ser dl~~mgu~a nlll OS
te das formas nas quais modalidades espec1flcas ,e re ex ,

men , da realidade quando nao contradlzem a SI
homogenelzados , 'b'l'dades pensadas _- s enquanto pOSSII 1
mesmas, ,sa? capaze - .' lento da realidadc: como e 0
de contnbmr para 0 escJareem t' ) 0 carater de possibili-

t 't' e da geome na, ,caso da ma ema Ica < 1 oa fluidez dos limltes en-
dade da propriedade - urn exemp 0 'etos reais _ nos per-
tre forma-ser ,e forma-~r~ccsso d~~r~~~ c~tegoriais tamb6m a
mite, ,com efelto, ;o~c[etlza~e;membora 0 pr6prio Hegel ,n,ao
divcrsldade dos D1VeISdo , ' essa direc;ao, J a uma analtsc
tenha fcito nenhuma tent,atlvat,n I que N Hartmann 0 tenha
do proccsso da vida (e e no ayer de su~ concepgao radical-
compreelldido corretamente~b~IPdesdacem geral) mostra que as. , cada da POSSI1 1 a , ., ,mente equlvo I - es etc senam Impossl-- novo as novas evo uc;o, "
adaptagoes ao, , i I bilidade na estrutura interna c
vcis sem uma d~tern:~~a(,a sa A aclaptagao 3 um3 situac;ao
nos processos dos SCIOSVIVO" ". t conserva('ao ou evolu-

d d e a consequen e '; , Ainteiram-cnte mu a a , ' supoem portanto, a eXIsten-
gao do individuo e da esp~l~e~re~e _ i~dependentemente do
cia nO ser ~~vo,de propne a _ descoberto _ sac capazes de
fato de a clencla ~s ,t~r ou nao uma tal modificagao, de urn
figurar como posslblltdades de _ d' ante de modificagoes ra-
tornar-se-outro; ,a_autoco~~ervac;~~ta~bem ser entendida onto-
dicais das condlgoes d~ VI a lO decerto nao e preciso nos de-
logicamente nesse sentld~" f~ngao de possibilidade
term os para de~onstrar c~:o li~s:o ser social, tanto em te~-
que tern a propnedade. ~e P ponto de fazerem surglr
mos extensivos quanta mtenslVOS,a
qualidades inteiramcnte ~ova~, b a centralidade que pos-cabe dlscuttr so re ,

E tampouco , deterrninagoes reflexivas aSSlm
SUCIll na dial6tica hegclIana as

'compreendidas. A umea qbestao e aquela· do raio de a~ao
dessa centralidade, Hegel lirnita sua validade a zona inter-

.medhiria da 16giea, it 16gica da essencia, Nitmpanigrafo da
"pequena L6gica", onde resume os dados de principio relativos
a essa questao, ele delineia 0 processo hieTllrquieo. da 16gica
e, por eonscgttinte, tambem 0 ambito de validade das deter-
mina90es reflexivas: "0 processo dialetieo e passar em outro
na esfera do ser e aparecer em outrona esfera da ess~ncia, 0
movimento do conceito e, ao contnirio, explicitarao, na qual e
posto s6 aquilo que ja esta presente em-si." 36 Sem querer
diseutir aqui ate que ponto essa divisao de Hegel possa ser
defendida na 6tica de sua 16gica hierarquica, pensamos poder
·afirmar que ela esta em nftido contraste com aquela fecunda
e genufna ontologia hegeliana que temos ate agora nos esfor-
~ado por trazer 11superffcie. Consideramos, de fato, que a di.
feren9a ca;egoricarnente formulada por Hegel entre 16gica do
ser e l6gica da essencia, isto e, 0 "passar em outro" em oposi-

'9aO ao "aparecer em outro", nao pode ser sustentada no plano
ontol6gico,

Essa insustentabilidade resulta, em primeiro lugar, do fa-
to de que 0 pr6prio Hegel, quando examina em termos diale-
tieos as categorias singulares da 16gica do ser, e obrigado __
sem admit -10 cxplicitamente - a antecipar 0 rnetodo e a es-
trutura das determinagoes reflexivas, Assirn, a prop6sito
do "algo', cle diz: "Esta portanto em relaroo com 0

,seu ser-outro; nao e m¢ramente 0 seu ser-outro. 0
ser-outro esta contido nele; e, ao mesmo tempo, ainda
dele separado. B ser-para-outro, Em seguida, Hegel fixa
os dois pares de oposi90es: alga/outro e ser para-ou-
tro/ser em-si. Observa corretarnente que 0 "algo" e 0

"outro" permanecem urn fora do outro; mas, de modo ge-
nuinamente dialetico, concretiza assim essa rela9ao: "Mas a
verdade deles e a sua rela9ao. 0 ser para-outro e 0 ser em-
si sao, portanto, as mesmas determina90es postas como mo-
mentos de urn mesmo, como determina90es que sao relag6es e
que restarn em sua unidade, na unidade do ser determinado,
Cada urn desses momentos, por conseguinte, contem ao mes-
mo tempo em-si tambem 0 seu momen,o diverso de si". De-
pois, movendo-se (como qualquer urn pode ver) no nfvel e
nas formas categoriais das determina~oes reflexivas, Hegel con-



duz a termoessa descrigao do "algo" do seguinte modo: "No
inicio, 0 seT em-si e 0 ser para-outro sao diversos. Mas que
algo tenha nele aquilo mesmo que ele e em-sf e, vice-versa,
que seja tambetn em-si 0 que e como ser para-outro, essa e a
identidade do ser em-si e do ser para-outro, conforme a de-
termina9ao de que 0 algo e precisamente 0 comum aos dois
momentos, de modo que esses se apresentam nele de modo
indiviso." 37 Parece-me indubWivel que essa justa analise dia-
letica do "algo" poderia estar inteiramente situada, sem alte-
rar sequer uma palavra do texto, na 16gica da essencia. E,
na conclusao desse seu raciocfnio, e 0 pr6prio Hegel quem se
reclama por analogia as suas enuncia90es sobre interioridade
e exterioridade, ou seja, a um caso tfpico de rela~ao fundada
sobre determinagoes reflexivas. Tambem nao podemos per-
correr aqui toda a 16gica do ser para mostrar como 0 carater
de reflexfio surja a cada momento decisivo da analise. Citan:-
mos apenas, do capitulo sobre 0 ser para-si, a passagem on-
de Hegel analisa a rela9ao do ser para-si consigo mesmo e com
os outros obje;.os existentes para-si, como a atra9ao e a repul-
sao. Ele indica 0 fato de que uma se refere a outra, indica
a coordena9ao dos dois momentos, 0 que ocorre na medida em
que, na rela9ao entre ambas, a atra9ao age na pr6pria repul-
sao, com 0 que e eliminada a dualidade segundo a qual 0 ser
para-si parecia algo exclusivo: "A repulsao como 0 por os
muitos e a atra9ao como 0 por 0 urn" mostram que "tam-
bem a atra9ao e atra9ao apenas mediante a repulsao, de modo
que a repulsao e repu1sao mediante a atra9ao." 38 Acredita-
mos que tambem essa rela9ao nao se distinga substancialmen-
te, do ponto de vista ontol6gico, daqueles casos que - na 16-
gica da essencia - sao apresentados como determina90es re-
flexivas.

Com simplicidade e naturalidade ainda maiores, a rela9ao
de reflexao se apresenta sa parte mais celebre e mais influente
da 16gica do ser, isto e, na rela9aO entre quantidade e quali-
dade. Concorda inteiramente com os princfpios construtivos
da l6gica de Hegel, que ja descrevemos amplamente na primei-
ra parte deste capitulo, 0 fato de que ele introduza na hierar-
quia 16gica primeiro a qualidade e s6 depois - depois de ter

deduzido logicamente tamb6m a quantidade - passe a falar
da conexao dialetica concreta entre ambas, na se~ao sobre a
medida e as relagOes de mensura9ao; com isso, pode parecer
que qualidade e quantidade sejam formas de ser dos objetos
constitufdas diversamente, independentes entre si, que s6 num
determinado grau entram naquela rela<;ao recfproca que habi-
tualmente se indica como a conversao de uma na outra. Po-
rem, uma tal aparencia surge nao s6 do modo de exposi9ao
de Hegel que criticamos na primeira parte, mas tambem das
falsas id6ias (ligadas aquele modo de exposi9ao) sobre 0 cara-
ter ontol6gico dessas categorias, ideias que decorrem mais uma
vez da metaflsica idealist a do sujeito-objeto identico. Na
verdade, a rela<;ao de mensura9ao e, em termos ontologicos,
mais origimiria do que a especie de ser separado - obtida por
meio da abstra9ao - constitufda pela quantidade e pela qua-
lidade. E 0 proprio Hegel quem, falando da medida, afirma:
"Mas todo existente tem uma grandeza para poder ser aquila
que e e, em geml, para poder tcr uma existencia." :IU Aqui,
em termos chaos, enuncia-se que a delermina<;ao quantitativa
de todo e qualquer objeto esta em indissoluvel rela9ao de si-
multaneidade com a natureza qualitativa do mesmo. 0 pro-
prio Hegel indica, de modo inequivocamerite claro, como essa
natureza feita ge quantidade e qualidadc so pode ser scparada
em cada objeto por meio da abstra<;ao, mas que na realidade
existe uma rela<;ao indissoluvel entre as duas categorias: "Es-
sas qualidades estao em rela<;ao reciproca segundo a determi-
na<;ao da medida. Essa determinagao e 0 seu expoente. Em-
-si, porem, elas ja estao em recfproca relagao no ser para-si
da medida; 0 quantum esta em seu duplo ser como quantum
exterior e especffico, de modo que cada uma das distintas quan-
tidades tern em si essa dupla determinaf'ao e ao mesmo tempo, '3' , ,

e. absolutamente articulada com a outra; e somente nisso, pre-
clsamente, que as qualidades sao determinadas. Assim elas
j~ nao sao apenas exi,stencias que sao uma para a outra: mas
sao pastas como ins·epaniveis; e a determina<;ao de grandeza
que a elas se liga e uma unidade quaiitativa: uma {mica de-
terminagao de medida na qual, de acordo com 0 seu conceito,
elas se relacionam em-si. A medida e, assim, a referenciali-
dade quantitativa imanente de duas qualidades entre si." 40

37. Hegel, Ci~fllcia cIa L6gica, III, p. 118 e 55.

38. Ibid., III, pp. 188 e 55. 39. Ibid., III, p. 390.
40. Ibid., III, p. 397.



Lendo-se essa e outras enunciac;oes de Hegel sobre a re-
lac;ao real entre quantidade e qualidade, nao se consegue com-
preender onde esta a diferenc;a entre cla e determinac;oes refle-
xivas tfpicas, como forma-conteudo, interior-exterior, etc. 0
fato de que tenha side possivel analisar previamente a quan-
tidade e a qualidade, independentemente uma da outra, nada
prova em contnlrio. / Se determinac;6es reflexivas tao tipicas
como essencia e aparencia foram tanto tempo estudadas, in-
clusive em filosofia, como antite~icas e autonomas, pode-se
bem compreender como algo similar possa ter ocorrido tam·
bem no caso de determinac;6es objetivas tao clementarmente evi·
dentes como a quantidade e a qualidade. A (mica diferenc;a
6 que, no primeiro caso, Hegel atribui as representac;oes sepa-
radas ao nfvel cognoscitivo do intelecto, enquanto no segundo
- por motivos inerentes a hierarquia l6gica do sistema - nao
aborda a questao da passagem do intelecto a razao, ao conhe·
cimento da inseparavel solidariedade dialetica de momentos
aparentemente autonomos. Isso nada tern aver, porem, com
a substancia da questao. Quantidade e qualidade, em sua es-
sencia ontologica, sao tfpicas determinac;6es rdJexivas. / Essa
constatac;ao ontol6gica pode ser corroborada pelos fatos rela-
tivos a estagios primitivos de desenvolvimento. Ha muito sa-
bemos, grac;as a etnografia, que bem antes que a nivel social
se comec;asse a contar, a apreender quantitativamente os obje-
tos, os homens enfrentavam praticamente com meios pur amen.
te qualitativos, sobre a base de perccpc;ocs qualilativas, com-
plexos de fatos que somos hoje habituados a captar em termos
quantitativos. Os pastores, por exemplo, nao contavam os
seus rebanhos, mas conheciam urn pOl' urn todos as animais,
de modo que conseguiam perceber imediatamente, com extre-
ma precisao" 0 desaparecimento de urn deles, sem necessidadc
de conta-los. Tarnb6m os experimentos de Pavlov nos ensi-
nam que urn cao pode reagir exatamente a 30, 60 120, etc.,
batidas do metronomo, entendidas como qualidades diversas,
sem que haja a menor possibilidade de contar. Nesse sentido,
podemos dizer que 0 nivel da compreensao das determinac;oes
reflexivas como algo separado nao e apenas urn estagio que
precede sua unificac;ao dialetica por meio da razao, mas cons-
titui tambem urn progresso da civilizac;ao com relac;ao a per-
cepc;ao primitiva imediatamente unitaria.

Passando agora a examinar brevemente a terceira parte da
l6gica, a l6gica do conceito, devemos desde logo levantar uma
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objec;ao de principio contra a determinac;ao geral dessa esfera
por parte de Hegel. Ap6s ter caracterizado os tres graus da
logica, na passageill que dtamos pouco acima, Hegel diz a
respeito do tercciro grau: "0 movimento do conceito deve
ser considerado, por assim dizer, como apenas urn jogo; 0 ou~
tro, que 6 posto por tal movimento, na verdade nao 6 urn ou"
tro." 41 Tamb6m essa proposic;ao e uma conseqtiencia 16gica
da teoria onto1ogica do sujeito-objeto identico; ja que a logica
do conceito apresenta 0 maximo grau de transforma<;ao da
substancia em 5ujcito, e 6bvio - do ponto de vista l6gico -:-
que a relac;fio dos momentos com 0 todo aproxime-se cada
vez mais da identidade, que os momentos devarn abandonar sua
independencia, sua aHeridade reciproca. Falanda da l6gica
do ser, observamos como Hegel exaspera inadmissivelmente;
nesse nivel, os aspectos de independencia, embora seu justa sen-
tido ontologico termine por conduzi-lo - nas exposic;oes con-
cretas - a abandonar tacitamente essas frageis premiss as l6gi-
cas e antecipar as ,determina~oes reflexivas, mais pr6ximas da
realidade; do mesmo modo devemos, agora, redimensionar cri-
ticamente a conex1io excessivamente homogeneizada dos mo~
mentos e de sua relac;ao processua1 tal como aparecern na 16-
gica do conceito. Vma boa base para tal operal;ao nos 6 of~
recida, no mesmo paragrafo do exemplo citado, pelo pr6prio
Hegel: ele indica precisamente 0 desenvolvimento como uma
das rela~6es, urn dos proeessos, nos quais essa' nova harmonia
das detcrmina<;ocs deveria se verificar. Decerto, Hegel refuta
para os seres vivos a id6ia mecanicista segundo a qual, no ger-
me de uma planta, estaria presente realiter a figura que se de-
senvolvera em seguida; mas encontra nessa afirma<;ao urn nu-
eleo de verdade, no sentido de "que 0 conceito em seu pro-
cesso se conserva em si mesmo; e que atraves desse pro-
cesso, nada de novo e posta no que se refere ao conteudo, mas
Se produz apenas uma modificac;ao de forma." 42 Isso cor':
responde decerto a ontologia do sujeito~objeto identico, mas
nao a realidade ou a concepc;ao de Hegel. :£ evidente, com
efeito, que precisamente 0 desenvolvimento coloca continua-
mente problemas qualitativamente novos e introduz na realida':
de antiteses e contradil;6es novas, desconhecidas no estagio
mais baixo; e isso nao pode ser entendido como simples "mu-

41. Hegel, Enciclopedia, § 161, adendo.
42. Ibid.



entre 0 ser em-si da natureza e 0 ser para-si da vida, toda a
rela<;ao se revela precisamente como urn caso lipico de deter-
mina<;ao reflexiva. Segundo, nessa inter-rela<;ao surge neces-
sariamente algo contraditoriamente novo, tanto no infcio dela
(quando 0 organismo enquanto tal se constitui) quanta no seu
fim (quando se extingue e desaparece no circuito normal da na-
tureza inorganica). Essa profunda contraditoriedade do novo
- que se manifesta assim duplamente - e inconcili<lvel com
a citada concep<;ao "harmonica' do desenvolvimento. Quanto
mais tal concep<;ao se diferencia dos casos tipicos da 16gica do
conceito, tanto mais acentua os seus momentos diaieticos.
Terceiro, podemos notar ainda que Hegel, em contraste com
sua teoria geral da intera<;ao, da qual falamos mais acima, des-
cobre aqui inclusive 0 "momento predominante", com 0 que
aproxima ainda mais sua exposi<;ao das determina<;oes reflcxi-
vas corretamente entendidas.

Na pr6pria 16gica do conceito, aparecem - enquanto ca-
tegorias novas, especificas - sobretudo as da universalidade,
particularidade e singularidade. 0 conteudo filos6fico delas
e extremamente importante e rico de conseqtiencias para 0 con-
junto da imagem hegeliana do mundo; mas tambem ele apa-
rece inteiramente encoberto pelo discurso 16gico, na medida em
qile as aplica<;oes decisivas dessas categorias sao incorporadas
na doutrina do conceito-juizo-silogismo. Todavia, e facil ver
que - em substancia - Hegel usa essas categorias como de-
termina<;5es reflexivas. Bastaria lembrar que ele, mesmo as
apresen,ando como situadas na 16gica do conceito, trata de suas
principais rela<;oes dialeticas ja na conclusao da 16gica da es.-
sencia; e precisamente - de acordo com 0 sentido da exposi-
<;ao- enquanto determina<;oes reflexivas: "Porem, imediata-
mente, j:i que 0 universal s6 e identico consigo mesmo enquan-
to contern a determina~o.o como cancelada, e e portanto 0 ne-
gativo enquanto negativo, ele e a negatividade mesma que e a
singularidade,' e a singularidade, ja que e tamb6m ela 0 deter-
minado Determinado, 0 negativo enquanto negativo, e ime-
diatamente aquela identidade mesma que e a universalidade.
Essa simples identidade delas e a particularidade, a qual con-
tem - numa unidade imediata - 0 momenta da determl/la~ao
que e pr6prio do singular e 0 momento da reflexo.o em Sl que
e pr6prio do universal. Essas tres totalidades, portanto, sao

dan<;a de forma". Embora Hegel recuse a doutrina eVOlUcH:l-
nista para as seres vivos, a campo social e - igualmente de
acordo com sua concep<;ao - parte integrante do maximo Di-
vel da l6gica, do mesmo modo que a vida ou, mesmo, num
grau ainda mais elevado. Na pr6pria realidade, isso quer di-
zer emergencia ainda mais incisiva do novo e, sobretudo, nas-
cimento de antiteses e contradi<;6es que, nesse sentido, supe-
ram 0 nivel da vida, assim como esse ultimo supera 0 nivel
do ser inorganico. Portanto, precisamente para as objetiva-
<;6es mais importantes da 16gica do conceito, a caracteriza<;ao
que dela da Hegel e insustentaveI.

E isso resulta, como veremos, da pr6pria exposi<;ao de
Hegel. Se, as considera<;6es nas quais ele pretende demons-
trar essa novidade da estrutura da 16gica do conceito, contra-
pusermos aquelas onde ele descreve - na mesma obra - 0
processo da vida no contexto do complexo da natureza, vere-
mos que Hegel - no momenta em que capta dialeticamente
esses complexos e conex6es - vai tao alem do seu restrito
programa metafisico que torna evidente que ja a esta negando
e, com isso, retornando as determina<;6es reflexivas autentica-
mente dialeticas. j Essa descri<;ao categorial do processo da
vida em sua totalidade e a seguinte: "0 vivo esta diante de
uma natureza inorganica, a qual se relaciona como domina~
dor e que trata de assimilar. 0 result ado desse processo nao
e. como no processo quimico, urn produto neutro, no qual e
cancelado a estar para-si dos dois lados que estavam urn diante
do outro; 0 'vivo, ao contnlrio;. se revela predominante em re-
la<;ao ao seu outro, que nao pode resistir ao seu poder. A na-
tureza inorganica, que e subjugada pelo ser vivo, sofre essa
subjuga<;ao porque em-si e 0 mesmo que a vida e para-si. De
modo que, no outro, 0 vivo p6e-se em rela<;ao consigo mes-
mo. Quando a alma escapa do corpo, come<;am seu jogo as
potencias elementares da objetividade. Essas potencias, por
assim dizer, estao perenemente no ponto de partida para come-
<;ar seu processo no corpo organico; e a, vida e luta constante
contra isso." 43 Destacaremos apenas tres momentos. Pri-
meiro, e sobretudo, Hegel exp6e aqui urn processo de intera-
<;aocujos componentes sao ao mesmo tempo identicos e contra-
dit6rios. Dada a identidade e a simultanea contraditoriedade



uma s6 a mesma reflexao." 44 Exatamente no mesmo espirito
sao essas categorias estudadas na 16gica do conceito; a singu·
laridade aparece como "ja posta pela particularidade", a qual,
pOl' sua vez, nao e mais do que "a universalidade determinada".
"A universalidade e a particularidade manifestaram-se t···]
como os momentos do devir da singularidade". "0 particuku,
pela mesma razao pOl' que e apenas 0 universal determinado,
e ao mesmo tempo tambem urn singular,' e, vice-versa, dado
que 0 singular e 0 universal determinado, e tambem ao mesmo
tempo urn particular." 45 Seria porem unilateral, significando
urn desconhecimento das inten<;6es de Hegel, Vel' nessa rela-
<;50tao-somente as passagens redprocas. Justamente ao apli-
car essas categorias ao campo do ser social, Hegel indica repe-
tidamente - e em muitos locais importantes - como cada \lma
delas, precisamente em sua peculiaridade especifica, seja capaz
de caraclerizar ontologicamente determinadas estruturas e
transforma<;6es estruturais da sociedade; em outro contexto, ja
fizemos referencia ao papel da particularidade como fator de-
cisivo de contraste entre a Antiguidade e a Idade Modema.
Os cxcmplos nessc sentido sao numerosissimos .em Hegel. 46

Quanto mais 0 sistema hegeliano avan<;a, do conceito a
Ideia tanto mais se torn a evidente que a base estrutural dos
com~lexos que surgem com esse avan<;o, bem como de s1i~s
contradi<;6es, reside sempre nas determinac;oes reflexivas.
Acabamos de vel' que e esse 0 caso nas relac;6es entre os se-
res vivos e 0 seu ambiente. E certo que essas relac;oes surgem
e podem ser racionalmente comprecndidas s6 quando se poe
de lado a ontologia do sujeito-objeto identico e se deixa livre
curso as geniais intenc;Ocs ontol6gicas de Hegel, em sua verda-
deira dinamica imanente. Como acontece no caso, ja anali-
sado, da relaC;aoentre causalidade e teleologia. ,/ Se a teleologia
fosse, segundo as palavras de Hegel, a "verdade" do mecanicis-
mo e do quimismo, voltarfamos a cair na velha metaffsica. Ao
contrario, quando sua teleologia e entendida como rela<;ao va-

lida exclusivamente no quadro do ser social, linico local a que
perte~ce, entao temos uma autentica rela<;ao de determina<;oes
reflexlvas, que forma a base ontol6gica do que Marx chama de
intercambio organico entre_a sociedade e a natureza. Ainda
que para 0 in~electo a ~ausalidade ~ a teleologia possam apare-
cer_como a':ltonomas, dlvers~s e ate mesmo contrapostas, a re-
l~c;ao ,reflexIva entr~ elas cna :- no trabalho - processos in-
dlssoluvels nos q~als. a causahda?e espontanea e a teleologia
posta. r~sultam ?l.alettcamente arttculadas. Ja que 0 trabalho
c~nstItul ~ prototlpo da p.raxis soc'al, encontramos na concep-
c;ao hegelta~a d~ teleologta do trabalho, assim interpretada,
uma determma<;ao fundamental para a ontologia do ser social.
Ma~ paremos pOl' aqui. Com efeito, a filosofia hegelianada
socledade, ao lado do predomfnio deformante de sua ontologia
c~nsciente, contem tambem urn tao grande numero de distor-
S?es de fatos ,verdadeiros, provocadas pelos preconceitos hist6-
flCOSde ~ua e~ca, que tao-somente uma reinterpreta<;ao bas-
tante radIcal sefl~ capaz de trazer a tona 0 que - apesar de
tudo - nela eXIste de fecundc. Devemos nos contentar em
ter indicad?, com essas nossas considera<;oes, a validade geral
c a fecundldad~ m~to??16gica das determina~oes reflexivas pa-
r~ ~a ontologla dlalettcae, em particular, para uma ontologia
cltalettca do ser social.
t~~;

45. Ibid., V, pp. 58 5S.
-10. G. LuHcs, Vber die Besonderheit als Kategarie der Asthetik,

in Werke [Ohms], vol. 10, Nctlwicd-Berlim, 1969. p.p. 539 ss, 565 ss.
[Ed. hrasilcirn: Introdw;:t7o a llma. Estetica Marxista. SolJre a Parii-
wlnrldade como Categor/a. da Estelica, trnd. de Carlos Nelson Coutinho
(l Leandro Konder. Rio de Janeiro, 2.a edic:;ao. 1970.]

4-1. Hcgcl, Clencia dn L6gica, IV, pp. 234 ss.

Nossa concepc;ao acerca do carater unitario das dctermi-
na~6es reflexivas parece simplicar as diferenciac;oes operadas
P?~ Hegel. Na verdade, tao-s6 eliminando esses esquemas 10-
glclstas e que se prepara 0 caminho para uma verdadeira dife-
renciac;ao. Uma diferencia~ao que deveria, antes de mais na-
da, concretizar a serie dialetica, genialmente determinada pOl'
~egel, que vai da identidade a diversidade, ate chegar a oposi-
~ao e a contradi<;ao. 0 pr6prio Hegel jamais 0 fez. SO nos
classic?s do ~arxismo ela foi operante; mas, tambern sobre is-
S?' Calu.d:p01~ ? veu d~ esquecimento. A importaneia dessa
dlferencta<;ao e Imensa, Ja que a desvaloriza<;ao da dia16tici
nos seus adversarios repousa em grande parte, e pOl' vezes com
relativ.a legitimidade, no fato de que seus defensores operam
exclUSlvamente com as formas mais desenvolvidas, mais extre-
mas, da eontraditoriedade, negligeneiando as formas interme-
diarias. Alem do mais, tao-somente a nossa proposta de uni-
ficac;ao das determina<;6es reflexivas permite diferenciar os di-
versos modos de manifesta~ao da dialetiea, assim concebida,



I Em liga<;ao com tudo isso - e trata-se de algo que Hegel
intuiu genialmente, embora sem ir ate 0 fim de modo coerente
- esta 0 fato de que tambem sujeito e objeto sao de~ermin~,,:
<;oesreflexivas, que s6 se tornam efetivas enquanto tais no n'r~
vel do ser social. Essa intui<;ao constitui 0 nucleo de verda-
de que se oculta na mitologia do des'envolvimento proclama-
da por Hegel em sua imediaticidade: trata-se da tentativa de
captar 0 surgimento de todas as determina<;oes reflexivas atra-
yeS de uma dedu<;ao universalmente hist6rica. Para compro-
va-Io, basta comparar sua exposi<;ao- sobretudo na Fenome-
nologia - com as exposi<;oesprecedentes. Descartes ou Spi-
noza c}ndem em duas partes essa determina<;ao refiexiva ao
myel de sua imediaticidade dada (0 pensamento e a extensao)'
Kant subjetiviza gnosiologicamente 0 mundo dos objetos onto~
16gicos; Schelling, finalmente, contrapondo a natureza incons-
ciente a hist6ria consciente, nao faz mais do que projetar - sob
a ~orma do inconsciente - a consciencia na natureza para de-
pOlS, com um metodo soffstico, deduzi-Ia a partir da natureza.
Veremos posteriormente a importancia que tem para a o11tolo,-
gia do ser social ° desenvolvimento dessa intui<;ao e dessa con-
cep<;ao hegelianas.

Para concluir, queremos nos referir brevemente ao fato
de que 0 esclarecimento do caniter e do raio de a<;aodas deter-
mina<;oes reflexivas pode implicitamente iluminar tamhem urn
conceito de grande uso e popularidade, 0 da supera<;ao [Aufhe-
bung] das contradi<;oes. Acreditamos ser necessario distin-
guir claramente entre a supera<;ao no ambito da pr6pria reali-
dade e a supera<;:aono conhecimento dessa, ainda que em am-
bos os casos se trate de rela<;oes onto16gicas relativas ao prO-
prio ser. Ou seja: se as determina<;oes reflexivas definem
uma dimensao concreta no interior de um camplexo do ser
(basta pensar, por exemplo, na rela<;ao forma-conteudo), en-
tao a sua supera<;ao pode ser apenas gnosiol6gica, pode ser
apenas uma eleva<;:aoda consciencia do ponto de vista do in-
telecto aquele da razao, ao discernimento da conexao dialetica
real. Vma supera<;ao ontol6gica dessas deterrnina<;oes reflexi-
xas e impossivel, ja que - quando uma objetividade ontol6gi-
ca realmente dada for cancelada de facto - a rela<;ao forrna-
-conteudo sera simplesmente renovada, com as varia<;5es cor-
respondentes, na nova objctividade (ou nas novas objetivida-
des que vao surgindo); em suma, uma rela<;:aoforma-contelldo
continuani a existir. (Naturalmente, 0 estuda concreto das
novas rela<;oes forma-conteudo continua a ser uma importante
q?estao ~ientifica.)

E verdade que podem se encontrar em rela<;ao de deter-
mina<;:aoreflexiva tamhem complexos objetivos reais, entre os
quais processos, desde for<;as naturais relacionadas mas objeti-
vamente contradit6rias ate as classes sociais coordenadas e
opostas. Nesse caso, sao posslveis tanto um equilibrio, sem-
pre re1ativo, determinado pela dinamica das contradic;5es, e
sua aboli<;ao, quanto a supera<;ao total ou parcial de um com-
plexo por outro; e essa superac;ao se verifica na realidade, ista
e, modifica de modo mais ou menos radical a pr6pria realida-
de, e disso depende realmente, ontologicamente, a propor<;ao
entre 0 que e destruido e 0 que e conservado no ato (ou pro-
cesso) de superaC;ao. Isso signifiea que, enquanto a supera-
<;ao no pensamento tern sempre carater te6rico, como ocorre
no caso da compreensao da relac;ao entre forma e conteudo,
- 0 que nao exime evidcntcmente da obriga<;:iiode uma ami-
lise concreta, no caso em questiio, da respectiva constituic;ao
c~ncreta das determinaC;oes reflexivas concretas, - a supera-
<;ao real tem na natureza 0 seguinte carater: e realizada por

nos diversos niveis do ser, de acordo com a constitui<;ao onto-
16gica de cada um deles. Tamhem nesse caso 0 credito da
dialetica se viu diminuido porque, por um lado, rela<;oes dia-
leticas, que s6 se. manifestam no nive1 maximo do ser, foram
aplicadas de maneira acritica as formas inferiores de ser; e,
por ~Utr.o,.porque houve continuas tentativas de interpretar
~eduClOmstIcamente os complexos dialeticos mais complicados

i/ a partir dos mais simples.l~ Finalmente, esse modo de canside-
( ra<;ao oferece uma base te6rica para separar corretamente a

)
' gnosi?lo¥ia da o.n.to~Ogia,para. ~ete~minar corretarnente a de-

pendencIa da pnmerra em rela<;ao a segunda; com efeito, a
-' passagem gnosiologica do intelecto a razao se apresenta como

conseqUencia da diaJetica objetiva de essencia e fenomeno; e
a prioridade ontol6gica dos complexos, dialeticarnente estrutu-
rados, com rela<;ao a seus elementos, componentes, etc., obri·
ga a essa passagem gnosio16gica, no interesse do conhecimento
mais adequado possivel da realidade. Com as determina~oes
reflexivas, essa prioridade ontol6gica dos complexos rovela-so
claramente pela primeira vez na hist6ria da filosofia.



uma intera9ao entre complexos regulada por leis, intera9ao
que, embora necessaria, pode se apresentar apenas como uma
necessidade "cega"; ja no ser social, entre a serie dos compo~
nentes reais da supera93o, esta a consciencia social, seja a cons-
ciencia falsa ou a verdadeira. Desse modo, urn conhecimento
verdadeiro dos complexos que favorecem ou impedem a supe-
ra9ao pode se tomar, em determinadas circunstancias, urn
componente ontologicamente real no pr6prio processo de supe~
1"a93o. E evidente que 0 conhecimento dos processos naturais
pode tembem levar a supera9ao real de complexos; e a serie
dessas supera90es vai desde a ciencia da estrutura at6m:ca ate
a cria<;ao de seres vivos. Na medida em que 0 conhecimento
pcrmite uma interven930 ativa em sua diaIetica, 0 processo tern
Jugar no campo do ser social, enquanto intercambio organico
entre a sociedadc c natureza, embora seja pressuposto indispen-
savel a capta930 correta da dialetica da natureza.

SUMARIO COMPLETO DA
ONTOLOGIA DO SER SOCIAL .

(0 Capitulo III da Piimeira Parte que forma 0 conteudo do
presente volume, esta impressa em grifo).

Primeira PartI! A SITUA<;AO ATUAL DOS PROBLEMAS
Introduc;ao

I. NEOPOSITIVISMO E EXISTENCIALISMO
.~ 1. Neopositivismo
. 2. Digressao sobre Wittgenstein

3. Existencialismo
4. ., A filosofia do presente e 0 carecimento religioso

II. ~:O' PROGRESSO DE NIKOLAI HARTMANN NO
SENTIDO DE UMA ONTOLOGIA VERDADEIRA
1. Os principios estruturais da ontologia de Hartmann

; 2..,: J>ara a crftica da ontologia de Hartmann

5 ·1]]. A FALSA E A VERDADEIRA ONTOLOGIA DE
. H,EGEL
;, 1. A dialhica de Hegel em meio ao "esterco das con-

tra)Ji~oes" t

2. A ontologla diaUtica 'de Hegel e as determina~{jes
.~ reflexivas"

_:> (i~••:OS PRtNCU;IOS ONTOL6GICOS F'UNbAMENTAIS
.. ' fDE MARX I

. 1. Questoes metodol6gicas p~eliminares
2. Cdtica da economia poHtica

! 3. Historicidade e universalidade te6rica



d
Segunda parte OS COMPLEXOS PROBLEMA TICOS MAIS'I IMPORT ANTES

r cD 0 TRABALHO
. . 1. 0 trabalho como pOSl(;aOteleol6gica

2. . 0 trabalho como modelo da praxis social
3. A rela!(ao sujeito-objeto no trabalho e suas conse-

qiiencias
!® A REPRODUCAO

1. Problemas gerais da reprodu(;ao
2. yomplexos de complexos
3. froblemas da prioridade onto16gica
4. A reprodu!rao do homem na sociedade
5. ~ reprodu!(ao da sociedade como totaIidaqe,

d ~.
III. 0 IDEAL E A IDEOLOGIA .~,I

"S: 1. .0 elemento ideal na economia . ~~'1 'il

•.2. Para uma ontologia dos momentos ideais '.' ';,' •
3. 0 problema da ideologia ' • "

;1 J'

'(JY) A ;,\LIENACAO ••.~ ' ,':: ...•
.$ 1.· As caracterfsticas ontol6gicas gerais da alie~~s&d·J

2. Os aspectos ideol6gicos da aliena~ao. A.. l,~ligi~~
~omo aliena~ao :. , ' i;,

3. Os fundamentos objetivos da al~ena(;~Q::{a ~uper1-'
~ao deles. As formas atua;s da aliena~q;;· '."

,,: . , ,,.!/I .:~
t! .' !:,,' •

I;':' " ':~I

,(t, ol I-

I',

Compos to na
,LINOTIPIA TEXTO-GRAF LTDA.

; Rua Guaraciaba, 180 - Tatuape - Sao Paulo

*:
• " ~ ' . Impressa na

., . , ROMO GRAFICA EDITORA LTDA.
{~"" :j-

R~a 'pro Horacio da Costa, I-A - Sao Paulo
ok


