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Resumo

o trabalho objetiva mostrar que ao expor 0 processo das progressivas
deterl1linat;i5es da ideia da liberdade, Hegel encaminha-se pela tendencia
pragmatista de identificar a verdade com 0 sucesso. Inicialmente, € feita
uma breve apresenta«ao da Filosofia do Direito hegeliana, percorrendo 0
caminho que vai do direito abstrato - onde a id€ia da liberdade encontrase na mais pura indetermina«ao e, portanto, e mais abstrata - ate a
moralidade objetiva - momenta de maior determina«ao daquela ideia.
Neste primeiro passo sao evidenciados os principais momentos do
processo de determina«ao, remetendo a necessidade da passagem a
hist6ria. No passo seguinte, abordando a Filosofia da Hist6ria, sao
apresentados os momentos do raciocfnio hegeliano que revel am mais
claramente seu pragmatismo. Sao tomados os "indivfduos hist6ricouniversais" eo "tribunal da hist6ria", juiz dos Estados hist6ricos, como os
principais pontos em que 0 sucesso e elevado a criterio absoluto da
verdade.

A liberdade e, sem duvida, um dos temas centrais do pensamento
humano. Especialmente no mundo contemporaneo, quando 0 debate em
torno desta questao se tornou tao controverso, importa que a filosofia
busque elementos s6lidos que possam contribuir na sua fundamenta«ao.
Tendo presente esta realidade hist6rica e que nos propusemos a
investigar uma faceta de tao importante questao, a partir do pensamento
de um dos fil6sofos que mais influencias imprimiu nos destinos da
sociedade deste seculo: Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Em verdade,
dificilmente algum grande fil6sofo teni surgido depois de Hegel que nao
tenha inserido a discussao ~m Hegel em' lugar de destaque em suas
reflexoes.
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Nosso estudo nao pretende ser exaustivo e muito menos, tern a
P!etensao de ser completo ou definitivamente origi~al. Nossa inten~ao €
tao-somente apresentar urn dos aspectos que nos parece relevante no
pensamento hegehano, a partIr de duas partes da obra do autor: a Filosofia
do Direito e a Filosofia da Historia.
Na Filosofia do Direito, Hegel tern como finalidade expor 0
processo de determina~ao da id€ia da liberdade ou, dizendo de outra
forma, dar urn tratamento conceitual as condi~5es de possibilidade de
concretiza~ao do principio da liberdade, demonstrado na Ciencia da
Logica. De sua parte, a Filosofia da Historia busca verificar como se
sucederam, ao longo da historia, as diversas concretiza~5es daquela id€ia,
ou seja, almeja, atrav€s de urn tratamento empfrico, verificar em que
medida os Estados historicos foram concretiza~5es da id€ia da liberdade.
Em suma, pode-se considerar 0 conjunto da Filosofia do Direito e da
Filosofia da Historia como 0 desdobramento,
ou 0 processo de
determina~ao da id€ia da liberdade.
A hipotese que buscamos demonstrar ao longo deste trabalho € a
seguinte: ao expor 0 processo das progressivas determinar:;oes da ideia
da liberdade, Hegel encaminha-se pela tendencia pragmatista de
identificar a \verdade com 0 sucesso. Para mostrar este ponto de vista,
InIclalmente, faremos uma breve apresenta~ao da Filosofia do Direito
hegeliana, percorrendo 0 caminho que vai do direito abstrato - onde a
id€ia da liberdade encontra-se na mais pura indetermina~ao e, portanto, €
mais abstrata - ate a moralidade objetiva - momenta de maior
determina~ao daquela id€ia. Neste primeiro passo nosso objetivo sera taosomente evidenciar os principais momentos desse processo de
determina~ao, remetendo a necessidade da passagem a historia. No pas so
seguinte, abordando a Filosofia da Historia, nossa meta sera apresentar
tao-somente os momentos do raciocinio hegeliano que encaminham mais
diretamente para a rela~ao com a hipotese que acima enunciamos.
Seria desnecessario salientar que 0 estudo que aqui
apresentamos certamente apresenta lacunas e clama por comentarios de
estudiosos
mais experimentados do sistema de Heael
os quais serao por
,
b
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r.a-oseJ'a apenas expor, em '.linhas
gerais : a obra anunCla
. d a, ou seJa,
.
.
d es t a se .,.
mostrar como, na estrutura do dllelto, se val determinando a id€ia da
liberdade, € mister, como pnmelro passo, tornar claro que Hegel toma a
id€ia filosofica da hberdade como dada, como pressuposta. Isto nao
significa qualquer. a:bltranedade ou, 0 lan~ar mao a urn a priori. Na
verdade, se aqui a Idela da ltberdade e pressuposta e porque na Ciencia da
Loaica ela ja foi demonstrada.
b
Ja na Introdu~ao, Hegel adverte que a ciencia do direito e parte
integrante da filosofia, sendo sua tarefa expor a logica interna de
determina~ao do principio da liberdade, nao cabendo-Ihe a missao de
demonstrar tal principio.
ciencia do direito faz parte da filosofia. 0 seu objeto e, por
conseguinte, desenvolver, a partir do conceito, a Ideia porquanto
esta e a razao do objeto, ou, 0 que e 0 mesmo, observar a evolw,ao
imanente propria da materia. Como parte da filosofia tern urn
ponto de partida definido que e 0 resultado e a verdade do que
precede e do qual constitui aquilo a que se chama prova. Quanto it
sua genese, 0 conceito do direito encontra-se, portanto, fora da
ciencia do direito. A sua dedu~ao esta aqui suposta e tera de ser
aceite como dado. 1

A

o direito € a determina~ao e realiza~ao da liberdade e esta €
entendida como vontade livre. Por isso, Hegel pode afirmar que €
justamente da vontade que deve partir 0 direito. "0 dominio dodireito, eo
espirito em geral; ai, a sua base propria, 0 seu ponto de partLda esta na
vontade livre ..... 2. Desta forma, 0 desdobramento da ideia da liberdade
sera a propria determina~ao da vontade livre. Esta, enquanto imediata,
sera 0 objeto do direito abstrato. Af, em sua forma mais indeterminada, 0
homem € tornado tao-somente como pessoa do direito. Ja a vontade em
sua determina~ao subjetiva, refletida sobre si mesma, sera 0 objeto
proprio da moralidade. Finalmente, a vontade tomada enquanto
substancial, enquanto em conformidade com seu conceito, ou seja,
enquanto dever-ser, passara a ser 0 objeto proprio da moralidade objetiva
ou eticidade.
o resumo feito por Hegel na Enciclop€dia toma evidente que a
efetiva~ao da id€ia da liberdade, desenvolvida na Filosofia do Direito, € 0
proprio processo de determina~ao da vontade livre.

.
Para que se possa compreender adequadamente os Principios da
Ftlosofia do . Direito ,ed HI"
.
ege, e Importante, desde logo, conslderar
tal
obra na totahdade do s'st
- ao longo
1 ema hege I'lano. Embora nossa pretensao

1 HEGEL. Princfpios dafilosojia do direito, § 2.
2 HEGEL. Princfpios dajilosofia do direito, § 4.
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vontade livre e:
A. Em primeiro lugar. imediata e. por isso. singular - a pessoa; a
existencia que esta dii a sua liberdade e a propriedade. 0 direito
como tal eo direitojormal, abstracto;
B. Reflexa em si, de modo que tern a sua existencia dentro de si e
e assim simultaneamente determinada como partiCillar. como
direito da vontade subjectiva - a moralidade;
C. A vontade substancial como a realidade efectiva conforme ao
seu conceito no sujeito e totalidade da necessidade - a eticidade.
na familia, na sociedade civil e no Estad03
A

E neste processo de determinac;:ao da vontade livre que, de urn
primeiro momento em que todos sac tornados em sua manifesta~ao mais
indeterminada - portanto, abstrata - como pessoas do direito, avanc;:a-se
para 0 nivel do reconhecimento da vontade livre de todos. Reconhe~o a
vontade livre dos outros da mesma forma que pretendo 0 reconhecimento,
por parte de todos, da minha vontade livre: e 0 momenta do
reconhecimento de todos enquanto sujeitos. No terceiro momento, 0 da
efetiva~ao da liberdade na comunidade, ou seja, no momenta das
determinac;:6es objetivas da liberdade e que 0 individuo e considerado
como membro, numa forma mais imediata, da familia, depois, da
sociedade civil e, em ultima instancia, como cidaddo de um Estado.

No direito abstrato, Hegel trata de prover as primeiras
determinac;:6es para a ideia da liberdade. WEBER (1993), analogizando a
estrutura de desenvolvimento dO raciocinio da Filosofia do Direito aquela
da Ciencia da L6gica, chama aten~ao para 0 fato de que 0 direito abstrato,
na medida em que parte da pura indeterminidade, "...pode ser chamado
de 'l6gica do ser' do direito, uma vez que expressa a imediatidade da
realiza~do da ideia da liberdade. " 4
Trata-se, portanto, do inicio da realiza~ao da ideia da liberdade,
uma vez que 0 processo de determinac;:ao parte da absoluta
indeterminidade. Assim, uma vez que as determinac;:6es que neste ambito
sac possiveis, sao ainda determinac;:6es imediatas, ou seja, nao mediadas

3 HEGEL. Endclopedia das cihlciasjilos6jicas em epitome, § 487.
4 WEBER. Hegel, liberdade, estado e hist6ria. p. 63.
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par qualquer institui~ao social, 0 direito abstrato desenrola_se tao-somente
no terreno das rela~oes Interpessoals. Por ISSO, conforme ja foi mostrado
pelo § 487 da Enciclopedia, trata apenas da vontade enquanto singular.
Neste campo, a propnedade aparece como primeira e mais
abstrata determina~ao da liberdade, posto que, como pessoa, 0 homem
tern 0 direito de colocar sua vontade livre sobre algo.
Deve a pessoa dar-se urn dominio exterior para a sua liberdade a
fim de existir como ideia. Porque nesta primeira determinaltao,
ainda completamenre abstracta, a pessoa e a vontade infinita em si
e para si, tal coisa distinta deja, que pode constituir 0 domfnio da
sua liberdade, determina-se como 0 que e imediatamenre diferente
e separavel.
o que e imediatamente diferente do espfrito livre, e considerado
este como em si, e a extrinsecidade em geral: uma coisa, qualquer
coisa de nao livre, sem personalidade e sem direito.5
Conforme Hegel, este algo sobre 0 que a pessoa projeta sua
vontade livre, na medida em que e ainda abstrata esta determinac;:ao, s6
pode ser algo que Ihe e exterior e que, portanto, the aparece como oposto.
Assim, a coloca~ao da vontade sobre urn objeto exterior caracteriza a
mera posse. "Mas a posse s6 e propriedade se se toma objetiva para
outros indiv£duos, como ja se tomara objetiva para 0 possuidor." 6
Portanto, num momenta ulterior a posse, constitui-se a propriedade
privada enquanto tal. Cabe aqui destacar que a posse ja e propriedade,
entretanto, neste caso, a liberdade refere-se apenas a vontade abstrata, ou
seja, e a vontade de uma pessoa que se relaciona tao-somente consigo
mesma. A simples posse garante apenas 0 direito de uso, uma vez que
carece
do reconhecimento
das outras
pessoas.
Somente
no
reconhecimento da propriedade pelo outro, 0 qual garante nao apenas 0
direito de use, mas tambem 0 de troca, a ideia da liberdade objetiva-se e
e, pela primeira vez, real. E 0 contrato, enquanto reconhecimento mutuo
de duas vontades livres individuais, que garante esta determina~ao
superior da icteia da liberdade.
No direito abstrato e possivel chegar, no maximo, ao
reconhecimento
da liberdade apenas entre os contratantes.
Tal
reconhecimento, no entanto, nao resguarda contra as injustic;:as, uma vez
que nao ha, ainda, 0 reconhecimento da vontade livre como principio
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universal. Resta sempre a possibilidade de uma vontade impor-se sobre a
outra, originando a injustis;a. Desta forma, com base nesta insuficiencia do
contrato, e que se imp6e a necessidade da moralidade.

.
A determinac;ao da vontade livre enquanto princfpio universal Impossfvel ao nfvel do direito abstrato - e agora garantida pela reflexao
da vontade livre sobre si mesma. 0 reconhecimento da liberdade, neste
momento, embora subjetivo, e universal, uma vez que, por meio da
hberdade reconhecida em cada urn dos outros indivfduos, reconhes;o-a
como princfpio que tambem quero para mim.
Este ponto de partida que toma a liberdade enquanto princfpio
universalmente reconhecido, nao obstante nao ultrapassar 0 limite da
subjetividade, altera 0 nfvel de tratamento da vontade livre. Esta, que era
tomada como singular no direito abstrato, e agora referida como
particular. Da mesma forma, 0 indivfduo livre que em seu maximo de
abstrac;ao - ou seu mfnimo de determinac;ao - fora tomado tao-somente
como pessoa, agora determina-se como sujeito.

o indivfduo livre, apenas pessoa no direito (imediato), e agora
determinado como sujeito - vontade reflexa em si, de maneira que
a determinidade da vontade em geral, ao existir no indivfduo
como sua, e distinta da existencia da liberdade numa coisa
extema. Em virtude de a determina<;aoda vontade estar assim
posta no interior, a vontade e ao mesmo tempo vontade
particular, e sobrevem as suas ulteriores particulariza<;6ese as
suas recfprocas rela91les7
Nao obstante tratar-se de um avans;o em relas;ao ao direito
abstrato, a moralidade subjetiva recebe 0 tratamento mais breve entre os
tres momentos fundamentais da Filosofia do Direito. 0 objetivo central de
Hegel e 0 de estabelecer as condic;6es subjetivas da responsabilidade
moral. Neste contexto, a insistencia sera em definir 0 querer e 0 saber
como c~ndis;6es basicas do agir moral. Desta' forma, embora 0
reconheclmento da vontade livre de todos tenha elevado a liberdade a
unIversahdade
esta '.
.
"
. .
'
e, se ass 1m se pode dlzer, uma unIversahdade
sUbJe.tlva. Somente a passagem para 0 nfvel da eticidade, ou moralidade
obJetlva, podera garantir a plena realizac;ao da liberdade.
7 HEGEL. Enciclopedia

das Cl'e
f'"
'h'
,
nelQ.I. 1 oso.Jlcas em epllome,

Ocampo da moralidade objetiva, ou eticidade, e 0 momenta de
maxima sfntese na Filosofia do Direito. Convem relembrar que 0 ue
Hegel pretende com a seqUencia do raciocfnio ao longo de toda a Ob~ e
mostrar os momentos de determinac;ao da ideia da liberdade. Ora, se ao
concluir a apresentas;ao da morahdade subjetiva restou evidente a
necessidade da determinas;ao objetiva da liberdade, e justamente isto que
Hegel mostrani agora.
E impossfvel desconhecer que cada indivfduo vive em uma
comunidade e af e que sua liberdade deve concretizar-se. Por isso, neste
momento culminante do desdobramento da ideia da liberdade, 0 indivfduo
e tornado como membro, seja da famflia, da sociedade civil ou do Estado.
o que, entao, fica claro e a necessidade de objetivac;ao da vontade
subjetiva. Neste senti do, parece bastante esclarecedor 0 que Hegel escreve
para mostrar que e preciso passar da moralidade subjetiva a objetiva.

o Bern, que e a substancia universal da liberdade mas uma forma
abstracta ainda, apela para determina<;6ese para urn princfpio de
tais determina<;6es que the seja identico, ao passo que,
reciprocamente, a consciencia moral, que e 0 princfpio de
determina<;aomas apenas abstracto, apela para a universalidade e
para a objectividade. Estes dois termos, cada urn deles pOI' si
elevado a totalidade, revelam-se como indefinidos e devem ser
determinados. Ora a integra<;aodestas duas totalidades relativas na
identidade absoluta esta ja em si mesma efectuada precisamente
quando a certeza subjectiva de si, ao desvanecer-se no vazio, se
toma identica a universalidade abstracta do Bern. A identidade,
agora concreta, do bem e da vontade subjectiva, a sua verdade, e a
moralidade objectiva8
Ao nfvel da eticidade, a famflia aparece como 0 primeiro
momento de concretizas;ao da ideia da liberdade. A substancialidade etica
aparece, entao, apenas como espfrito imediato ou natural. Embora sob 0
ponto de vista dos indivfduos que a constituem a famflia seja a passagem
da subjetividade para a objetividade e 0 reencontro do eu no outro, sob 0
ponto de vista da constituis;ao estatal ela e tao-somente uma pessoa. Como
o proprio Hegel afirma , na relac;ao familiar os indivfduos "... conjungem-

A
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•
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se, segundo a sua individualidade eXclusiva, numa s6 pessoa." 9 Assim,
como a familia e uma insUincia
avanc;ar para urn nivel superior.

ainda

imediata

da eticidade,

e preCISO

No contexte de constante determinac;ao da ideia da Iiberdade sua concretizac;ao
- e ao nivel da sociedade civil que ela encontra sua
mediac;ao social. Cada pessoa individualmente,
assim como cada familia
tomada tambem como pessoa, precisa entrar no processo de mediac;ao,
uma vez que cada proposito particular so mente se efetiva em relac;ao com
os demais propositos
particulares,
sob a forma de universalidade.
Ao
avanc;ar da familia para a sociedade civil, Hegel mostra a necessidade da
particularidade
passar pela forma da universalidade,
afirmando 0 seguinte:
A pessoa concreta que e para si mesmo um fim particular como
conjunto de carencias e como conjunto de necessidade nalural e
de vontade arbitraria, constitui 0 primeiro principio da sociedade
civil. Mas a pessoa particular esta, POI'essencia, em rela<;:aocom a
analoga particularidade de outrem, de tal modo que cada um se
afirma e satisfaz pOI'meio da outra e e ao mesmo tempo obrigada
a passar pela forma da universalidade, que e

0

De que forma, entao, 0 Estado garante em plenitude a realizac;ao
do princfpio da liberdade? A tese fundamental de Hegel, que 0 leva aver
o Estado como reaIizac;ao plena do conceito, gira em torno da relac;ao
entre 0 particular
e 0 universal.
0 particular,
enquanto
aparecer
do
universal, precisa universalizar-se
para aIcanc;ar sua verdade. Assim, a
ideia etica, que ja se encontra na sociedade civil e na famnia, aqueles
niveis ainda nao e realidade efetiva. Somente no Estado e que ela se
revel a como pensamento.
POI' essa razao e que 0 Estado surge, como
exigencia
de conferir substancialidade
ao aparecer.
Vejamos
como 0
proprio Hegel expressa a compulsoriedade
da universaIizac;ao.

outro principio.1O

Convem ainda salientar que 0 que estii em jogo na sociedade
civil e 0 interesse em satisfazer
necessidades
pessoais.
Desta forma,
embora sendo urn nive! de determinac;ao
da liberdade
superior ao da
famnia,
na sociedade
civil a substancialidade
etica nao e ainda
autoconsciente.
Por isto mesmo, a ideia da Iiberdade
ainda nao esta
plenamente concretizada.

o

que Hegel pretende aQ longo de toda a exposic;ao feita na
Filosofia
do Direito
e mostrar
como, dialeticamente,
e possivel
a
realizac;ao
do princfpio
da Iiberdade,
enquanto
universal.
Pois e
justamente
ao nivel do Estado, da substancialidade
etica, que chega ao
apice 0 processo de determinac;ao
do conceito. E isto que permite a
WEBER
(1993), novamente
mostrando
a analogia entre as Iinhas de
raciocfnio da Ciencia da Logica e da Filosofia do Direito, afirmar que a
eticidade e uma teoria do Estado.

Assim como na Ciencia da L6gica 0 conceito, na qualidade de
principio vilal intelectual, e 0 tinico referencial, 0 conceito do

9 HEGEL. Enciclopedia das eieneias filos6'1eas em epitome
10
'./',
HEGEL. Princfpios dafilosofia do direito, § 182.

Estado e 0 tinl'co I'e"e'
. I
'd
d
.
'"
I' lenCla
garantl or a estrulura da FIlosofia
do Dll'eIto E s b'd
h
I' .
,.
"
a I 0 que, no ege lanlsmo, 0 que aparece, pOl'
ultimo e culmin I'
- d
.
'
.
a«ao e exp Ica<;:ao e tudo 0 que precede. Dessa
forma, a etlcidade e. no fundo e devidamente entendida. uma
teona do Estado. A familia desenvolve-se em sociedade civil, na
mtenondade do Estado. Este. portanto, segue a racionalidade
interna da liberdade. Ele e a realiza«ao plena do conceito. II

§ 519,
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Ao desenvolver-se ate a totalidade, 0 principio da particularidade
transforma-se em universalidade pois s6 af en contra a sua verdade
e a Jegitima<;:ao da sua realidade positiva. Em virtude da
independencia dos dois principios que reside no nosso ponto de
vista da divisao (§ (84), esta unidade nao e a identidade moral,
objectiva, e nao existe, portanto, como liberdade mas como
necessidade: 0 particular e obrigado a ascender a forma do
- ' 12
universal e de neJa procurar e encontrar a sua permanenCla.
Assim, no Estado, a ideia da Iiberdade atinge seu maximo de
determinac;ao, chegando, enfim, a constituir-se como realidade.
_
Aqui,
poderiamos
discutir
longamente
a IImltac;ao
desta
Iiberdade. Entretanto,
em face do que pretendemos
com este trabalho,
basta dizermos que e impossivel, pelo menos, que nao se admita que " ... 0

cidadiio s6 e livre no Estado, fazendo 0 que 0 Estado permite. lsso se
pode chamar 'necessidade compreendida' ou interiorizada. Essa e a
liberdade possivel em Hegel." 13
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,
Apenas
para finalizar
esta set;ao, entendemos
ser oportuno
~alIentar aInda urn ponto, Trata-se da questao do costume, Ao referir-se ao
etlco como comportamento
universal dos i d' 'd
H a I c1aramente
'd
'f'
n IV! uos.
e",e,
,
J entl Ica-o com 0 costume,
'
Na sImples identidade com a realidade dos indivfduos, a
moraltdade objetiva aparece como 0 seu comportamento geral,
como costume,

o habito que se adquire e como que uma segunda natureza
colocada no lugar da vontade primitiva puramente natural, e que e
a alma, a significa9aO e a realidade da sua existencia, Eo espfrito
dado como um mundo cuja substancia assim ascende pela
primeira vez ao plano do espfrito,l4
, Ora, ja aqui podemos encontrar prenuncios de um pragmatismo
pluralIsta. aos moldes de William James (1842 - 1910), cuja doutrina
admlte que a verdade de uma proposiyao e uma relayao totalmente interior
a exp:riencia
humana, onde 0 conhecimento
e urn instrumento
a serviyo
da ayao, tendo 0 pensamento
carateI' puramente
finalfstico,
Em outras
palavras - e e justamente
aqui neste ponto em que podemos
notal'
congruencias

entre

0

pensamento

hegeliano

e

0

de W, James15

-, a

verdade de uma proposiyao
consiste no fato de que ela seja util, tenha
alguma especle de exilo ou de satisfayao, Com efeito, para 0 filosofo de
Stuttgart, 0 que e 0 costume, que aqui foi elevado a segunda natureza, a
substttuto
da vontade imediata, senao a //loral vencedora, aquela que
logrou sucesso no Intenor de uma comunidade?
Ou sera ainda possivel
duvldar que 0 sucesso, necessariamente,
identifica-se com a verdade?

3. AS CONCRETIZA<;OES
LIBERDADE

HISTORICAS

DA IDEIA DA

o

14 HEGEL p,' " '
,
15,
,I
Ill( IplOS dafilosolia
do direilo, § 151,
Richard Tamas em seu texto A
'
,
da Slillese: de Goethe e Hegel a Juno afirma
que" '" 0 1lege I"wnlSIIlO lot, , III " le11latlVa
d'
'
D
I'"
al" lar e ,lUbmergldo pelas meslllas rearoes que ajudoll a
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elevar-se ate 0 Estado enquanto
realidade da liberdade objetivamente
determinada, chega aInda a um po t
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no que requer ultenores determinayoes,
POl' urn lado, a F I osofJa do D" 't
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11 el 0 assegura
apenas conceptual mente as
condlyoes de posSI~I1ldade de concretizayao
do principio da liberdade,
demonstrado
na CIencla da L6gica Nao ha' naquel
b
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0 ra a Investlga9ao
empfnca que possa mostrar em que arau se fOl' concret'
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Izan 0 0 pnnclplo
da liberdade nos Estados que se sucederam ao lonao d h' "
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a Istona,
or outro
lado, tendo presente a relat;ao entre , diferentes Estados ' s e po d'ena a f'IrmaI'
que nem mesmo sob 0 ponto de vIsta conceitual a questao tratada resta
completamente
resolvida,
As relayoes entre eles Ocon'em tao-somente
como entre particulares,
visando
exclusivamente
a defesa de suas
soberanias e a satisfayao de seus proprios interesses, Nao ha Como extrair
do proprio Estado urn principio ultimo que possa servir de parametro a
seu proprio agir. Desta forma, saG as proprias limitayoes da Filosofia do
Direito que conduzem a Filosofia da Historia,
Assim como a Filosofia do Direito, a Filosofia da Historia, de
Hegel, precisa ser situada no sistema como um todo, Nao obstante esta
estar seqUencialmente
ligada aquela, sua relayao mais fundamental
existe
enquanto desdobramento
empirico
da Ciencia da Logica, A estrutura
atemporal
do processo
de contradiyoes
que determina
a evoluyao de
qualquer realidade e, agora, exposta como historia, como desdobramento
do espirito no tempo, A estrutura da razao, apresentada
na Ciencia da
Logica, nao sera mais alterada nem negligenciada
ao longo de todo 0
sistema, A Filosofia da Historia cabe expor 0 conteudo da razao. enquanto
historia,
conteudo da historia, conforme Hegel a compreende,
nao e
uma simples sucessao
de fatos e acontecimentos
mas, justamente,
a
racionalidade
imanente a eles, Desta forma, sua primeira advertencia,
ja
ao inicio do primeiro capitulo, refere-se exatamente a razao que governa 0
mundo e a conseqUente racionalidade
sob a qual transcorre a historia,
esta a unica convicyao de que parte a Filosofia da Historia,
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processo de determinayao
da ideia da liberdade,
conforme
apresentado
POl' Hegel na Filosofia do Direito, partindo da figura mais
absolutamente
indeterminada
e abstrata -\ a vontade imediata - para
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Come9arei advertindo, com respeito ao conceito provis6rio da
filosofia da hist6ria universal. que, como ja disse, a filosofia e
feita a acusa9ao de que ela vai com certos pensamentos a hist6ria
e de que a considera segundo estes pensamentos, Mas 0 unico
pensamento que porta e 0 simples pensamento da raziio, de que a
razao rege 0 mundo e de que, portanto, tambem a hist6ria
universal transcorreu racionalmente, Esta convic9ao e evidencia e
um pressuposto, com rela9aO a hist6ria como tal. Na filosofia,
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e urn pressuposto.
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Nela esta demonslrado.
16

Este principio de que a razao e 0 soberano do mundo e que,
portanto, a historia transcorre racionalmente,
longe de afastar 0 tratamento
filosofico
da historia de uma conduta
empfrica,
aproxima-o
de tal
abordagem. Em verdade, 0 historiador deve subordinar-se
as realidades de
fato, " ... devemos proceder hist6rica, empiricamente." 17 Hegel ainda
afirma que mesmo 0 historiografo
que pens a ser imparcial, mantendo uma
atitude meramente receptiva, nao con segue ser passivo. Se e verdade que
temos que ser fieis aos fatos, tambem nao podemos esquecer que somente
munidos
da teoria
adequada
somos
capazes
de capta-los
como
componentes
de uma totalidade racional, e nao como elementos caoticos.

a

avanqos
custa de imensuf::lveis
esforqos,
outras vezes, sacrificios
infindos levam a nada. Mas, sempre, quando algo desaparece,
vem outra
coisa tomar seu lugar. 0 aspecto negativo da categoria da variaqao e que,
tristemente,
vemos fenecer na historia as coisas mais belas e os homens
mais nobres.
Entrelaqada
a primeira,
surge a segunda
categoria:
a do
rejuvenescimento. Poder-se-ia dizer que da morte surge nova vida. "0

rejuvenescimento do espfrito niio

e

UIIl

simples retorno

a mesilla figura;

uma purificar;iio e elaborar;iio de si mesI1LO." 21 0 espirito
ressurge,
anterior

rejuvenescido,

mas esclarecido;

como espfrito mais puro.
A terceira e ultima categoria

ressurge

apontada

das cinzas

e

nao so
da figura

por Hegel diz respeito

ao

fim ultimo de todas as coisas: a raziio.
Vemos coisas antag6nicas que SaD veneradas como santas e que
suscitaram 0 interesse das epocas e dos povos. Produz-se 0 desejo
de achar na ideia a justificaqao de semelhante decadencia. Esta
consideraqao nos conduz a terceira categoria, a questao de urn fim
ultimo em si e para si. Esta e a categoria da razao mesma, que
existe na consciencia, como fe na razao que rege 0 mundo. Sua
demonstraqao e 0 pr6prio tratado da hist6ria universal, a qual e a
imagem e a obra da razao22

18 E e por essa exigencia de racionalidade
na historia que Hegel recordanos que 0 historiografo,
necessariamente,
" ... traz consigo suas categorias

eve, atraves delas,

0 existente." 19
Mas entao, como e possivel identificar as categorias e a teoria
apropriada?
a filosofia quem elabora estas categorias que orientam a
pesquisa em qualquer campo particular.
A primeira
destas categorias,
Hegel denomina
como a da

E

variar;iio.
A primeira categoria surge em vista da transformaqao dos
indivfduos, povos e Estados, que existem num momenta e atraem
nos so interesse. e em seguida desaparecem. E a categoria da

varia~ao20
Observa-se
urn quadro
de con stante
sucessao
de atos e
acontecimentos;
inumeraveis
povos, Estados e individuos a perseguirem
fins e prop6sitos.
Ora grandes conquistas
sac alcan~adas, ora pequenos

Mostradas
as categorias,
ditadas pela filosofia, que servem de
prisma teorico atraves do qual a historia e vista, convem agora urn breve
comentario
a respeito de quem e 0 verdadeiro
sujeito da hist6ria. Para
tanto, e mister mais uma vez recorrer a Ciencia da L6gica. La, a razao ja
foi indicada como 0 verdadeiro
ser que se manifesta na natureza e se
realiza no homem.
Consoante
0 carater
sistematico
do pensamento
heoeliano
esta tese esta na base da Filosofia
da Hist6ria.
Este ser,
po~tanto, ~ue se realiza no homem, tern como seu cenario de realiza5ao
hist6ria. Desta forma, " ... ja que a raziio que se realiza na lustona

espfrito, a tese de Hegel implica que
\
16 HEGEL. Lecciones sobre lafilosojfa

de 10 hislOria ulliversal, p. 43. (As tradu~6es desta

obra sao nossas.)
17 HEGEL. Leaiones

sobre la.filo.H!!w de 10 hisloria universal, p. 45.

18 E t
. ~ a .posl~a~ metodologica de Hegel marca. profundamente, os progressos de Marx em
rela~ao a questao do metodo, a qual ele come~a a investigar com maior sistematicidade na
Misena da Fliosofia (Segunda Parte) e aprofunda consideravelmente nos Grundrisse
(lntrodu~ao).
19 HEGEL. Len'iones sobre la filos{!!w de 10 hislOria universal, p. 45.
20 HEGEL. Lecc/one.\· sobre la.filoso!ia de la hislOria ulliversal, p. 47.

move a hist6ria, e
chegar

a conclusao

0

0

e
sujeito efetivo, ou a f6rr;a que

espfrito. ,,23 A partir deste ponto de vista, pod~-se
de que nao e outro 0 verdadeiro
sujeito da hrstona,

senao 0 universal.

21

HEGEL. Lecc/ones sobre lafilosoj/a

22

HEGEL. Leeeiones sobre la filosofla de 10 hislOria universal, p. 48-9.

23 MARCUSE. Razao e revolurao.

de la hisloria ulliversal, p. 48.

p. 210.
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o processo hist6rico e, na verdade, 0 processo atraves do qual 0
espfrito se realiza. POl' isso. 0 espfrito e tratado POl' Heael em diferentes
nfveis. Num primeiro nfvel esta 0 indivfduo humano. rue e considerado
como espfrito justamente
pOl'que, diferentemente
do animal, e urn ser
pensante, que tern liberdade, que sabe de si e, pOI' isso mesmo, sabe do
universal.
"A consciencia da liberdade faz com que 0 indivfduo se
compreenda

ao

lIlesnlO telllpo

como

A velino Oliveira. ' N'elva Ol'lvelra
. e Gomercindo Ghiggi

Pragmatis11l0 em Hegel

capaz

de

sl/perar

0

pouco mais adiante
H
I
, ege retorna
ainda mais escJarecedora.

seu

o·

0

Ja em urn nfvel superior, ao referir-se it hist6ria, 0 espfrito nao e
mais referido como indivfduo humano, mas como esp£rito do povo. Da
mesma forma que no nfvel anterior, tambem aqui, cada povo sera uma
concretiza~ao
mais determinada
do espfrito
absoluto,
quanto
maior
consciencia de si e da liberdade tiver.

o

processo hist6rico de determina~ao
ou concretiza~ao
cada vez
mais plena do principio da liberdade passa, segundo Hegel, pOl' certas
fases. Necessariamente,
cada fase e uma concretiza~ao
mais perfeita da
liberdade.
Assim, come~a a tornar-se
bem mais evidente 0 principio
pragmatico, 0 sucesso como criterio de verdade. Note-se que a capacidade
que cada forma~ao social tiver de vencer no "tribunal da hist6ria" e
afirmar-se
como prot6tipo
de uma epoca assegurar-lhe-a,
segundo
a
avalia~ao hegeliana,
a certeza de que
a realiza~ao
mais elevada do
principio
da liberdade.
Vejamos
como Hegel refere-se
ao necessario
progresso que as diferentes fases hist6ricas representam,

e

\
es~frito eo livre. Fazel' real esta sua essencia, alcanC;ar esta
excelencla, e a aspirac;ao do espfrito universal na hist6ria
universal. [...] Cada novo espfrito de um povo e uma fase na
conquista do espfrito universal, na conquista de sua consciencia
de sua liberdade25
'

tema

de forma

A hist6ria universal ea·
do espfrito
exposlc;ao do processo divino e absoluto
, em suas formas
.
fases au'aves das uais
su~remas; a exposlc;ao da serie de
._ . d . q
0 espJrlto alcanc;a sua verdade
sua
conSClenCla e Sl mesmo A ~ ,
,
·
S 01 mas destas fases san os espfritos
d os po vas h Istoncos, as determinar-d
.
. . _
.
"oes e sua Vida moral de sua
constltUlc;ao, de sua arte, de sua religiao e d
.- . .
.
e sua ClenCla. Rea!Jzar
estas fases e a mflmta asplrar-ao do eO,.
.
SPIIIlO universal. seu
lrreslstIvel
.
.
_ O.Impulso. POlS esta articular--ao
" ' asslm
como sua
realIzac;ao, e seu concelto. A hist6ria universal mostl'a ta-o-somente
como a espJrlto chega. paulatmamente, a consciencia e a vontade
da verdade. [...] Os princfpios dos espfritos dos povos, numa serie
necessaria de Cases, san as momentos do espfrito universal (mico
que, atraves deles, se eleva na hist6ria (e assim se integra) a uma
totaLidade
que se compreende a si mesma26
(Os grifos, em

particularismo e ser COIllOuniversal. ,,24

Seja 0 espfrito como indivfduo humano, seja como povo, sao
apenas concretiza~6es,
ainda imperfeitas, do esp£rito universal, 0 espfrito
absoluto que vai se concretizando,
cada vez de forma mais plena. Desta
forma, se e impossfvel,
como ja foi visto, derivar de cada Estado
particular urn principio ultimo que possa servir de juiz de seu pr6prio agir,
ha 0 espfrito universal, 0 tribunal da historia que julga cada Estado, cada
povo, na grande marcha hist6rica em dire~ao it liberdade
plenamente
determinada.

ao mesmo

•

•

•

.,...

o'

."

o

••

negrito, san nossos,)
Segundo 0 ja estabelecido
criterio da consciencia
da liberdade
que cada povo tem, Hegel apresenta
a hist6ria
universal
dividida,
fundamental mente, em tres fases. A primeira delas corresponde
aos povos
orientais, Estes sabem que Ulll livre, nao tendo, ainda, consciencia
de
que 0 espfrito, ou seja, 0 homem como tal e, em si, livre, Justamente
porque nao sabem que sao livres, nao chegam a se-Io. Somente entre os
gregos e romanos surge a consciencia da liberdade. Entretanto, novamente
ainda nao e a consciencia de que 0 homem e, em si, livre. Sabem que taosomente alguns sao livres. Apenas as na~6es germiinicas,
atraves do
cristianismo,
alcan~am a consciencia
de que 0 hOlllem como tal
livre e
de que sua natureza mais pr6pria e constitufda pela liberdade do espfrito

e

e

o

Percorremos,
em bora muito brevemente,
duas importantes
obras
primeiramente,
Princfpios da Filosofia do Direito; em seguida,
Lir;oes sobre a Filosofia da Historia Universal. Nossa inten~ao, neste
trabalho, nao foi a de fazer uma apresenta~ao
minuciosa dos referidos
escritos mas, tao-somente,
ressaltar seus principais passos, com 0 objetivo
de Hegel:

24 WEBER, Hegel, Liberdade, estado e histaria, p. 194-5.
25 HEGEL Lecciolles sabre Lafilosofia de La hisroria universal, p. 75.
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de mostrar como. no processo de determinar;:ao da ideia da liberdade,
conforme apresentado por HegeL evidenciam-se, em seu pensamento,
aspectos bastante proprios do pragmatismo.
Para alem da corrente pragmatista americana, com seus destaques
para os empiristas William James e John Dewey, a ideia da eficiencia e do
sucesso como criterios da verdade, desde Epicuro, esteve sempre presente
na historia da filosofia. De acordo com esta tendencia. 0 valor de verdade
de uma determinada teoria e medido. e ate mesmo comprovado, an'aves
daquilo que com ela se pode realizar, de sua capacidade de produzir os
efeitos desejados. Dito de outra forma, 0 que objetivamente conta na
comprovar;:ao da verdade e 0 sucesso.
a sistema hegeliano, no que diz respeito a concretizar;:ao do
princfpio da liberdade, nao escapa a esta mesma tendencia de raciocfnio.
Ja na Filosofia do Direito, onde 0 foco temarico concentra-se,
especial mente, nas condic;oes de possibilidade da concretizac;ao da ideia
da liberdade, ou seja, onde a abordagem e mais especificamente
conceitual, os elementos do pragmatismo pod em ser observados.
Entretanto, e na Filosofia da Historia, obra que mostra 0 efetivo processo
de determinar;:ao do espfrito no tempo, que aquela forma de pensar emerge
com maior forr;:a.
Se tomarmos, como exemplificac;ao, a questao dos indivfduos
historico-universais ja temos que admitir a inclinar;:ao pragmatista do
modo de pensar hegeliano. as herois, os grandes vultos da historia,
segundo a convicc;ao de Hegel, apreendem 0 conteudo universal superior
e fazem dele seu fim. Estao de acordo com 0 espfrito universal e, por esta
razao, seus feitos san vitoriosos. Nao ha duvida de que se trata de uma
simplificac;ao impulsionada pel a tendencia ao pragmatismo. Nao fosse
isso, certamente haveria que se pensar em outras alternativas como, por
exemplo, a de que 0 simples convencimento ou a capacidade de aglutinar
forc;as possam ter feito as ideias e atos de tais indivfduos serem
determinantes no curso da historia. au, visto a partir do outro angulo, a
historia nos tem mostrado que bem poderiam ser outros os indivfduos
considerados como herois: aqueles que, derrotados pelas mais diversas
circunstancias, ficam esquecidos pela historiografia oficial.
Com maior evidencia ainda, apresenta-se 0 tema do espfrito
universal como, no tribunal da historia, juiz dos Estados historicos. Aqui,
mais do que em qualquer outro aspecto, 0 resultado, 0 sucesso e 0 unico
criterio de verdade.
A hist6ria, em ultima analise e a longo prazo, representa 0 jufzo
de valor dos Estados. Dentro deja, e preciso considerar 0

AveLino OLiveira Ne'
OL' ,
,
[va [ve[ra e Gomercindo Ghiggi
funcionamento dos Est d
.
.
I como 't" da os, entendldo
no sentido de sucesso
umversa
.
.
'
cn eno e avaha<;:aodas suas a<;:6es.A hist6ria e 0
tnbunal do mundo []
"',
27
' ... eo cnteno e 0 seu resultado '"
A leitura da historia universal que d t
. , .
_
a 0 a como cnteno de
verificac;ao tao-somente . 0 sucesso parece pouco raClona
.
I e capaz d e
justificar fatos e aconteclmentos bem pou~o justificaveis. Povos, nar;:oes e
ideals como, por exem~lo,. 0 Paragual, Vltlma do genocfdio orquestrado
pelos interesses economlCOS mgleses, as nar;:oes pre-colombianas
dizimadas pela furia e ganancia europeias, 0 ideal pacifista de Ghandi o~
diversos pafses atacados pel a soberba de jufzes do mundo dos Estactos
Unidos, bem como outros tanto exemplos, podem, perfeitamente, levar a
conclusao de que, muitas vezes, saD bastante arbitrarios os julgamentos no
"tribunal da historia".
Finalmente, pensamos que san extremamente pertinentes os
questionamentos levantados por Horkheimer ao referir-se ao criterio
pragmatista de comprovar;:ao da verdade. Justamente com estas
indagar;:oes gostarfamos de concluir este estudo.
Que vida e promovida pelas ideias as quais se deve adjudicar 0
predicado de verdade? Em que consiste a promor;:aono perfodo
atual? Sera que a ideia e tambem verdadeira se 0 indivfduo que a
teve sucumbiu, enquanto avanr;:ama comunidade, a classe, 0 povo
pelos quais eJe luta? Que significa prova? Deve a for<;:ade
caluniadores e infames servir de prova para as afirma<;:6escom
cuja ajuda eles chegaram a comprovar-se? Nao pode, par acaso, a
mais crua supersti<;:ao,a mais ingenua inversao da verdade sobre
universo, sociedade, justi<;:a,religiao e hist6ria alistar na<;:6es
inteiras e provar-se eficaz na vida de seus autores e seu sequito?
Inversamente, significa a derrota das forr;:as libertadoras 0
desmentido de sua teoria? 28

27 WEBER.

Hegel, liberdade, eslado e hisloria, p. 166-7.

28 HORKHEIMER.

Teoria critira: uma documentaC;3o,

p. 157-8.
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