




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPINIÃO PÚBLICA, 
CONTRADIÇÃO E 

MEDIAÇÃO  

Leituras hegelianas 
 
 



Comitê Científico da Série Filosofia e Interdisciplinaridade: 
 

1. Agnaldo Cuoco Portugal, UNB, Brasil 

2. Alexandre Franco Sá, Universidade de Coimbra, Portugal 

3. Christian Iber, Alemanha 

4. Claudio Goncalves de Almeida, PUCRS, Brasil 

5. Danilo Marcondes Souza Filho, PUCRJ, Brasil 

6. Danilo Vaz C. R. M. Costa (UNICAP) 

7. Delamar José Volpato Dutra, UFSC, Brasil 

8. Draiton Gonzaga de Souza, PUCRS, Brasil 

9. Eduardo Luft, PUCRS, Brasil 

10. Ernildo Jacob Stein, PUCRS, Brasil 

11. Felipe de Matos Muller, PUCRS, Brasil 

12. Jean-Fraçois Kervégan, Université Paris I, França 

13. João F. Hobuss, UFPEL, Brasil 

14. José Pinheiro Pertille, UFRGS, Brasil 

15. Karl Heinz Efken, UNICAP/PE, Brasil 

16. Konrad Utz, UFC, Brasil 

17. Lauro Valentim Stoll Nardi, UFRGS, Brasil 

18. Michael Quante, Westfälische Wilhelms-Universität, Alemanha  

19. Migule Giusti, PUC Lima, Peru 

20. Norman Roland Madarasz, PUCRS, Brasil 

21. Nythamar H. F. de Oliveira Jr., PUCRS, Brasil 

22. Reynner Franco, Universidade de Salamanca, Espanha 

23. Ricardo Timm De Souza, PUCRS, Brasil 

24. Robert Brandom, University of Pittsburgh, EUA 

25. Roberto Hofmeister Pich, PUCRS, Brasil 

26. Tarcílio Ciotta, UNIOESTE, Brasil 

27. Thadeu Weber, PUCRS, Brasil 

28. Marcia Andrea Bühring , PUCRS, Brasil 

  



 
 
 
 

22 
 
 
 

Agemir Bavaresco 
 

 
 

OPINIÃO PÚBLICA, 
CONTRADIÇÃO E 

MEDIAÇÃO  

Leituras hegelianas 
 

 

 

 

 

Porto Alegre 

2015 

  



Direção editorial: Agemir Bavaresco 

Diagramação e capa: Lucas Fontella Margoni 

 

 

 
Todos os livros publicados pela 

Editora Fi estão sob os diretos da 

Creative Commons 3.0 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ 

 

Série Filosofia e Interdisciplinaridade - 22 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
 

BAVARESCO, Agemir. 

Opinião pública, contradição e mediação: leituras hegelianas 

[recurso eletrônico] / Agemir Bavaresco -- Porto Alegre, RS: 

Editora Fi, 2015. 

342 p. 

 

ISBN - 978-85-66923-53-7 

 

Disponível em: http://www.editorafi.org 

 

1. Filosofia Alemã. 2. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich – Crítica e 

Interpretação. 3. Opinião pública. 4. Mediação. I. Título. 

II. Série. 

 

CDD-193 

 

Índices para catálogo sistemático: 

1. Filosofia Alemã               193 

  



SUMÁRIO 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO .......................................................... 9 

 

1 

OPINIÕES E OPINIÃO PÚBLICA 

1.1 – Cenários da liberdade de imprensa e opinião pública 

em Hegel ................................................................................... 11 

1.2 – A teoria hegeliana da opinião pública ......................... 51 

1.3 – A epistemologia das redes sociais, opinião pública e 

teoria da agenda ....................................................................... 95 

 

2 

OPOSIÇÕES E CONTRADIÇÃO 

2.1 – A estrutura processual da finitude na lógica hegeliana . 120 

2.2 – A teoria da infinitude na lógica do ser de Hegel ..... 140 

2.3 – A transição da lógica à filosofia real em Hegel ........ 155 

 

3 

MEDIAÇÕES INTERDISCIPLINARES 

3.1 – Hegel e o Direito: modelo de justiça hegeliano ...... 174 



3.2 – Metamorfoses do Estado Constitucional e a teoria 

hegeliana da  constituição ..................................................... 220 

3.3 – A crise do Estado-Nação e a teoria da soberania em 

Hegel ....................................................................................... 270 

3.4 – Indivíduos e heróis, paixão e razão na história 

hegeliana ................................................................................. 305 

CONCLUSÃO .......................................................... 328 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................... 331 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinião pública, contradição e mediação: 
Leituras hegelianas 

  



 

 



9 
 

 

Agemir Bavaresco 

 
 

 

 
 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 

Opinião Pública, Contradição e Mediação trata de captar 
o espírito do tempo no conceito, a partir de leituras 
hegelianas, conectando filosofia, problemas e temas 
interdisciplinares. Os cenários atuais são atravessados pelas 
redes em todos os níveis e sentidos. Estamos, 
permanentemente, conectados. A maioria da humanidade 
pode expressar sua opinião e dizer o que sente, pensa e 
deseja. Isto conduz ao caos catastrófico? Esse caos provoca 
a destruição ou é criativo e inovador?   
 A Opinião Pública é uma rede de opiniões que 
expressa a contradição do fenômeno de opinar. A liberdade 
de imprensa e a liberdade de acesso às redes sociais 
permitem que as pessoas digam sua opinião. As opiniões 
são a expressão da oposição de sentimentos, pensamentos e 
desejos. Essas opiniões conduzem à contradição dos 
interesses que o cidadão quer defender ou garantir para si 
próprio ou para os outros. Qual é a opinião das 
organizações e instituições sociopolíticas? Quais são as 
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opiniões a serem levadas em conta? Quem estabelece a 
agenda cotidiana da opinião pública?   
 Oposições e Contradição são o fermento da opinião 
pública. As opiniões são, normalmente, diferentes entre os 
indivíduos. Há uma oposição de opiniões. Há uma 
contradição de opiniões, isto é, há uma opinião que se diz 
contra uma outra opinião. A contradição é uma tensão 
máxima entre opiniões que se opõem. Esta é a estrutura 
processual das opiniões que são infinitas, pois cada um 
pode dizer sua opinião. Há opiniões que são finitas? Como 
se opõem finito e infinito? Há uma lógica imanente dentro 
do opinar? Como é possível articular pensamento e 
realidade?  
 Mediações Interdisciplinares incluem todos os boatos e 
opiniões. Tudo é incluído como explicitação do sentir, 
pensar e desejar do cidadão. Então, a opinião pública é 
mediatizada pelo Direito, pela Constituição, pelas 
organizações socioestatais e pelo tribunal da história. 
Opiniões finitas emergem, infinitamente, mediadas na 
história. 

Este livro é o resultado de pesquisas realizadas em 
universidades e divulgadas nos variados meios científicos. 
Muitos textos são pesquisas realizadas em coautoria. 
Gratidão pela parceria de tantos colegas e de modo especial 
ao doutorando Francisco Jozivan Guedes de Lima pela 
formatação dos textos. O livro explicita as opiniões que 
foram ditas ao longo dos anos, descrevendo cenários 
históricos num viés interdisciplinar para fazer diagnósticos 
que ampliam os conceitos da realidade. 
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 OPINIÕES E 
OPINIÃO PÚBLICA 

 
 
 
1.1 – Cenários da liberdade de imprensa e opinião 
pública em Hegel 

 
Constata-se uma mudança em nível da tecnologia da 

informação, desencadeando novos cenários na liberdade de 
imprensa e na formação da opinião pública. Em que 
medida a nova tecnologia da informação associada ao papel 
da imprensa incide na formação da opinião pública? Como 
esses novos cenários da comunicação, na era da internet, 
relacionam-se com o fenômeno da opinião pública? Ou 
ainda, a impaciência da opinião, regida pela rapidez 
instantânea dos fluxos on-line, pode suportar a paciência da 
mediação da opinião numa sociedade globalizada? 
Apresentam-se, inicialmente, os novos cenários da 
comunicação, a fim de situar a relevância do problema. 
Depois, descreve-se o desenvolvimento histórico da 
imprensa no Ocidente e, especificamente, no Brasil, 
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expondo a institucionalização do direito à liberdade de 
expressão e a formação da opinião pública, contrapondo-se 
à censura. Por fim, estuda-se a teoria da opinião pública 
hegeliana enquanto fenômeno da contradição:  

A liberdade formal, subjetiva, [consistindo em] que os 
singulares como tais tenham e externem o seu próprio 
ajuizar, opinar sobre e aconselhar os assuntos 
universais, tem o seu aparecimento nesse conjunto que 
se chama opinião pública. O universal em si e por si, o 
substancial e verdadeiro está, nela, vinculado com o seu 
oposto, o peculiar e o particular do opinar dos muitos; esta 
existência da opinião pública é, portanto, a contradição 
de si mesma aí presente, - o conhecer como 
aparecimento; a essencialidade imediata tanto quanto a 
inessencialidade o é (FD1, § 316).  

A opinião pública é fator importante da liberdade 
formal subjetiva dos cidadãos. Os indivíduos têm o direito 
de formular seu julgamento particular sobre o universal, 
como expressão de sua liberdade subjetiva. A opinião 
pública não é a verdade política absoluta, mas ela guardará, 
sempre, a força da impaciência, para desestabilizar toda 
fixidez ou passividade histórica dada, pois o que move o 
mundo é a contradição2, e a opinião pública, ela mesma, é 
uma contradição, que torna efetiva a paciência do conceito. 
Neste sentido, trata-se de um conceito consistente para 
justificar o objeto de nosso artigo.  

Constroem-se, atualmente, os novos cenários para a 
comunicação tendo, de um lado, as grandes corporações de 
mídia televisiva, radiofônica, impressa e on-line e, de outro, 

                                                           

1 HEGEL, G. W. F. Linhas Fundamentais da Filosofia do Direito ou Direito 
natural e ciência do estado em compêndio - Terceira parte: a Eticidade - Terceira 
seção: o Estado. Trad. de Marcos Lutz Müller. Textos Didáticos nº 32. 
Campinas: IFCH/UNICAMP, 1998. Usaremos a abreviação FD. 

2 Cf. HEGEL, G. W. F. Enciclopédia das Ciências Filosóficas em Compêndio 
(1830): I – A Ciência da Lógica. Trad. de Paulo Meneses. São Paulo: 
Loyola, 1995. Adendo 2 ao § 119. 
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o papel da imprensa independente/alternativa, entendida 
como não vinculada a uma empresa privada, pública ou 
estatal, ou algum grupo econômico. Configura-se, aos 
poucos, a constituição da oposição entre a mídia tradicional 
e a imprensa independente/alternativa, tendo como 
suporte material as novas tecnologias da informação. 
Podem-se destacar três mudanças principais neste novo 
cenário: 
 
a) Imprensa televisiva, radiofônica, impressa e on-line: 
No entender de Ivana Bentes Oliveira3, há uma 
homogeneidade entre os jornais e as linhas editoriais na 
grande imprensa. Há o modelo do jornalismo tradicional da 
grande empresa corporativa, que passa a utilizar a 
tecnologia como a internet ou outras possibilidades 
eletrônicas. Porém, abre-se um novo cenário pluralista, 
com o sujeito que passa a ser produtor de mídia, ou seja, 
passa a produzir informação, análise e interpretação dos 
fatos. Este fenômeno articula outro ator midiático, que se 
chama a mídia independente ou alternativa. Com essa 
mudança de contexto tecnológico, e até econômico, com o 
barateamento dessas tecnologias, a mídia independente 
passa a ser viável e autossustentável, tendo visibilidade para 
influir na formação e diversificação da opinião pública, 
posicionando-se criticamente face à grande empresa 
jornalística.  
 
b) Internet: blogs, lista de e-mails e sites 
independentes ou a contradição no discurso: A mídia 
independente transforma, aos poucos, os veículos de 
comunicação existentes na internet em meios de forte 

                                                           

3 Doutora em comunicação, pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, onde hoje é diretora da Escola de Comunicação. Antes de 
partir para a vida acadêmica, trabalhou em importantes veículos, como 
o Jornal do Brasil. Entrevista concedida ao IHU On-Line em 24.03.2008, 
disponível em: <http://www.unisinos.br/_ihu/.> 
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capacidade para influenciar a opinião pública. Há a 
produção de um contradiscurso que surge nos blogs4, nas 
listas de e-mails, dos sites, da mídia independente, 
implementando a contradição na opinião pública. Difunde-
se uma contrainformação com uma rapidez muito grande, 
o que seria impossível se não houvesse a internet. 
Prossegue Ivana B. Oliveira, essa possibilidade veloz de 
reação gera uma disputa midiática, porque o acesso à 
diversidade é absolutamente facilitada através de políticas 
públicas e da democratização cada vez maior da internet, 
bem como da multiplicação da informação.  
 
c) Mudança do conceito de jornalismo – imprensa e 
jornalistas cidadãos: Há um conhecimento difuso na 
sociedade que é muito mais amplo e que a imprensa 
tradicional, os partidos políticos ou a academia não 
conseguem captar, afirma Luís Nassif5. O jornalismo 
tradicional, normalmente, opera assim: o jornalista faz a 
entrevista; obtém dez informações; seleciona três, porque 
não cabem as dez; diz o que é relevante ou não; se ele 
quiser, tira do contexto, e, assim, está elaborada a matéria. 
Hoje, há uma mudança do conceito de jornalismo, reitera 
Nassif, com o advento da internet e dos blogs, porque há 
uma desconstrução da atitude onipotente do jornalista. 
Agora, o jornalista coloca a informação na internet e, ao 
mesmo tempo, obtém a opinião do leitor. Este interage e 
contradiz ou tem uma opinião diferente da do jornalista. 
Então, este muda de opinião, estabelecendo-se um 
exercício de democracia e civilidade, gerando uma 
reviravolta no mundo da imprensa. No blog, conclui 

                                                           

4 No Brasil, 51% dos internautas residenciais navegam em blogs, indica 
pesquisa do Ibope/NetRatings (Zero Hora, 20.08.2008, n° 360. ZH 
Digital). 

5 Cf. Luís Nassif, na Revista Caros Amigos. Disponível em: 
<http://www.unisinos.br/_ihu/25.03.2008.>  
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Nassif: “você tem que ter experiência, bom senso e, 
quando não conhece direito o tema, coloca lá e pede para o 
pessoal opinar”.  

Esta caracterização dos novos cenários para a 
comunicação não tem por finalidade apontar o futuro dos 
jornais, diante dos problemas publicitários, os desafios face 
à internet e as novas tecnologias, etc., pois, as novas 
tecnologias não são, necessariamente, excludentes, mas 
podem ser complementares6. O problema é que isto 
implementa uma nova contradição na formação da opinião 
pública, tal como esta vinha se determinando até o presente 
momento. Por isso, apresentamos, primeiramente, a 
constituição da liberdade de imprensa e o processo de 
regulamentação em nível ocidental. Depois, descreveremos 
a constituição histórica da liberdade de imprensa no Brasil e 
o contraste entre as correntes que defendem uma Lei de 
Imprensa e os que advogam a ausência de legislação. 
Assim, pode-se constatar o papel da imprensa como 
elemento determinante na formação da opinião pública.  

 
Constituição histórica da liberdade de imprensa: 

técnicas de difusão da imprensa e sua função 

  
O conjunto de realidades designadas mediante o 

conceito de “comunicação pública” ou “imprensa” inicia 
com o uso de objetos naturais e artificiais como suporte 
material de transmissão de mensagens, passa pela fase 
pictórica ou de representação de objetos e de situações 
cotidianas, através da pintura rupestre ou de hieróglifos, e 
continua na fase fonética ou de representação de sons 
articulados da linguagem oral, a partir da invenção do 

                                                           

6 Randy Covington, Diretor do Ifra Newsplex, um centro de 
treinamento que promove a integração multimídia em redações de 
jornais impressos, defende que o futuro dos jornais impressos depende 
da capacidade de se associar ao e-mail, blogs e celular. Cf. Folha de São 
Paulo. Caderno Brasil. São Paulo: 20.08.2008. 
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alfabeto (na Fenícia, cerca de 3000 a.C.). Ou seja, ao longo 
do tempo, as diversas culturas foram descobrindo novos 
meios ou suportes materiais para se comunicar, superando 
os limites do emprego dos sinais de fumaça, do fogo das 
tochas ou do som dos tambores, entre outros, permitindo a 
conservação no tempo e a circulação no espaço de dados 
que constituem eventos na história da humanidade. A 
invenção ou difusão da imprensa, em meados do século 
XV, junto com avanços científicos e tecnológicos, mais a 
partir do século XIX, tal como a fotografia (1814), o 
telégrafo de Morse (1837), o telefone (1877), o cinema 
(1895), o rádio (1909), a película sonora (1927), as ondas 
curtas (1930), além da televisão a cores, a frequência 
modulada, os satélites de telecomunicação, os 
computadores, a fita magnetofônica e o cassete, o 
videoteipe ou fita fono-ótica, os videocassetes e os 
videodiscos, os celulares, a rede digital, a fibra óptica, os 
CDs, os DVDs, os pen-drives, os mp (3, 4, 5), entre outros 
meios, acabaram diversificando e sofisticando as 
possibilidades de comunicação. 
A comunicação não é algo que se restringe apenas à 
transmissão verbal, explícita e intencional de alguma 
mensagem. Mas, o âmbito de comunicação inclui todas as 
formas por meio das quais as pessoas influenciam, de certo 
modo, outras pessoas. Tal noção baseia-se na premissa de 
que todas as ações ou eventos têm aspectos comunicativos, 
assim que são percebidos por alguém. Ou seja, sua 
percepção influencia o conjunto de informações que o 
indivíduo possui e, assim, de algum modo, lhe comunica 
algo. Ora, as funções básicas, convencionalmente atribuídas 
aos muitos meios de comunicação ou de imprensa, são 
quatro: informar, divertir, ensinar e persuadir. A primeira 
diz mais respeito à difusão de notícias, relatos, comentários, 
etc., a respeito da realidade, acompanhada, ou não, de 
interpretações ou de explicações. A segunda função atende 
à procura de distração, de evasão, de divertimento, etc., por 
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parte do público. A terceira função - ensinar - é realizada de 
modo indireto ou direto, intencional ou não, por meio de 
material visando a formação do indivíduo ou para ampliar 
seus conhecimentos, planos, etc. A quarta função visa 
persuadir o indivíduo, convencê-lo, por exemplo, a adquirir 
o produto, a votar em certo candidato, a se comportar de 
acordo com as pretensões do anunciante. Ou seja, tais 
meios, muitas vezes, foram e ainda são usados para cunhar, 
intermediar e reforçar o consenso ou o arremedo da 
opinião pública, através do poder da propaganda, a qual é 
uma tentativa de influenciar a conduta dos indivíduos, pois, 
afinal, o escopo do propagandista é o de convencer ou de 
direcionar a opinião alheia7. 
Na verdade, somente no século XIX, a imprensa começa a 
adquirir, propriamente, as características de meio de 
comunicação dirigido às massas. Com o grande 
desenvolvimento da tecnologia, desencadeado pela 
Revolução Industrial, as atividades de editoração perdem o 
feitio artesanal e adotam as técnicas da industrialização. No 
contexto da produção em massa, os novos bens, fabricados 
pela indústria editorial, principalmente, os jornais e as 
revistas, têm o custo barateado, tornando-se produtos de 
consumo popular. Depois, em função do grande 
crescimento do número de habitantes da maior parte dos 
Estados, também a imprensa precisou adaptar-se, já que 
sempre mais pessoas recebiam instrução e, com isso, 
sabiam ler e escrever, e podiam, em consequência, querer 
adquirir os impressos. Mas, o mais importante é que as 
técnicas industriais transformaram-se radicalmente com o 
grande desenvolvimento da mecânica e da máquina a 
vapor, a qual foi adaptada à imprensa. Assim, a imprensa 
escrita acabou convertendo-se, efetivamente, num 

                                                           

7 Cf. KONZEN, Paulo Roberto. O conceito de Estado e o de Liberdade de 
Imprensa na Filosofia do Direito de G. W. F. Hegel. Dissertação de 
Mestrado. Porto Alegre: UFRGS, 2007. p. 157. 
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autêntico e complexo veículo de comunicação de massas. 
Tal processo ainda foi intensificado com o surgimento do 
rádio, do cinema, da televisão, da internet, etc., como 
consequência do progresso científico, tecnologias que, ao 
longo dos anos, foram se incorporando na estrutura da 
sociedade8. 
 

Institucionalização da liberdade de imprensa 
 
Antes mesmo da descoberta da tipografia (por 

Gutenberg, em 1454), sobre quase todos os escritos já 
pesava rigorosa regulamentação tanto de origem religiosa 
quanto laica. A tipografia, a princípio, é encorajada e 
favorecida. Mas, com a sua grande difusão, já no início do 
século XV, os poderes civis e religiosos procuraram se unir, 
a fim de frear as supostas intemperanças dos impressores9. 
Assim, quase que naturalmente, a imprensa periódica foi, 
até o fim do século XVIII, sobretudo na França, submetida 
a um regime preventivo e arbitrário de censura. Tal regime 
comportou, ao mesmo tempo, a obrigação de obter o 
direito, no mais das vezes, acompanhado de monopólios, 
para a edição e a prévia censura de todas as publicações. 
Para tal, não existia regra nenhuma que limitasse o poder 
discricionário de conceder ou recusar as autorizações. Ora, 
as profissões de impressor, livreiro-editor ou vendedor, a 
princípio livres, eram sujeitas a regulamentação corporativa, 

                                                           

8 Cf. Idem, p. 159. 

9 Dada a multiplicação de tipografias e o seu uso por movimentos de 

contestação, a Igreja Católica já, em 1479, procurou implantar medidas 

proibitivas e preventivas, através do Papa Sisto IV. Em 17.11.1487, o Papa 

Inocêncio VIII, na declaração “Inter Multiplices”, acabou proibindo a 

impressão de livros sem exame ou a censura prévia. E, em 1564, o Papa Pio IV, 

na “Domini Gregis”, instituiu o Catálogo de livros proibidos, mais conhecido 

por INDEX. Só em 1965, o Papa Paulo VI, na “Integrae Servande”, decretou a 

abolição do índice dos livros proibidos. 
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cada vez mais minuciosa e repressiva, reforçada pela 
regulamentação estatal. 

Mas, das muitas declarações sobre a liberdade em 
geral, em especial, sobre a de imprensa, até Hegel (1770-
1831), cabe destacar: a) a “Declaração da Independência”, 
de 04.07.1776, e a “Constituição Federal” dos Estados 
Unidos da América, de 1789, e as emendas de 1791 [Art. 
XII: “a liberdade de imprensa é um dos grandes baluartes 
da liberdade, não podendo ser restringida jamais, a não ser 
por governos despóticos”]; e b) a “Declaração dos Direitos 
do Homem e do Cidadão”, na França, de 26.08.1789 [Art. 
XI: “A livre comunicação das ideias e das opiniões é um 
dos mais preciosos direitos do homem; todo cidadão pode, 
portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, 
todavia, pelos abusos desta liberdade nos termos previstos 
na lei”]10. 

Além disso, depois de Hegel, na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela 
Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas 
(ONU), em 10.12.1948, o artigo XIX também defende que 
toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; 
sendo que tal direito inclui a liberdade de, sem 
interferência, ter opiniões e de procurar, receber e 
transmitir informações e ideias por quaisquer meios e 
independentemente de fronteiras. Do mesmo modo, na 
Convenção Europeia de Salvaguarda dos Direitos 
Humanos e das Liberdades Fundamentais, de 04.11.1950, o 
artigo X defende que todo ser humano tem direito à 
liberdade de expressão. Tal direito envolve a liberdade de 
opinião e a de receber e de comunicar informações e ideias, 
sem a interferência de autoridades públicas e sem 
consideração de fronteiras. Tal artigo não proíbe os Estados 
de submeterem as empresas de comunicação a regime de 
autorização, tudo porque o exercício da liberdade de 

                                                           

10 Cf. Idem, p. 158. 
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expressão, que comporta deveres e responsabilidades, pode 
ser sujeito a certas formalidades, condições, restrições ou 
sanções previstas em lei, as quais constituem medidas 
necessárias, numa sociedade democrática, à segurança 
nacional, integridade territorial, defesa e manutenção da 
ordem pública, prevenção de crimes, proteção da saúde e da 
moral, proteção da reputação ou dos direitos de terceiros, e 
para impedir a divulgação de informações confidenciais ou 
garantir a autoridade e imparcialidade do poder judiciário. 
Ainda cabe destacar que, em 28.11.1978, na 20ª reunião da 
Conferência Geral da ONU para a Educação, a Ciência e a 
Cultura, celebrada em Paris, foram declarados os princípios 
fundamentais relativos à contribuição dos meios de 
comunicação de massa para o fortalecimento da paz e da 
compreensão internacional, para a promoção dos direitos 
humanos e a luta contra o racismo, o apartheid e o 
incitamento à guerra. São onze artigos, cujo preâmbulo 
relembra que a liberdade de informação é um direito 
humano fundamental e alicerce de todas as liberdades às 
quais estão consagradas as Nações Unidas, mas que a 
liberdade de informação requer, como elemento 
indispensável, a vontade e a capacidade de usar, e de não 
abusar, de seus privilégios, já que requer a disciplina básica 
ou a obrigação moral de pesquisar os fatos e difundir os 
seus dados, sem intenção maliciosa.  

Em síntese, trata-se da luta contra a difusão de 
notícias falsas ou deformadas, que poderiam provocar ou 
estimular ameaças contra o interesse da paz e do bem-estar 
da sociedade. Muitos de tais elementos já se encontram 
expressos por Hegel, o qual já destaca, por exemplo, a 
necessidade de transmitir, pelos veículos de comunicação, o 
que, de fato, se passa na realidade e não ter tal informação 
sonegada por decisão autoritária do governo ou 
determinação arbitrária do editor do veículo11. 

                                                           

11 Cf. Ibidem, p. 158 e 180. 
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Liberdade de imprensa no Brasil 
 
No Brasil, sabemos que a Imprensa Nacional, órgão 

criado pelo Decreto de 13.05.1808 (ou seja, há mais de 200 
anos), assinado por Dom João VI, instituiu aqui os 
parâmetros da Lei de Imprensa portuguesa. Depois da 
Independência, o direito positivo brasileiro em matéria de 
imprensa possui seus dispositivos divididos entre a 
Constituição e a Lei de Imprensa. Ora, por decreto de 
18.06.1822, nossa imprensa ingressou na legislação 
ordinária. Mas, a primeira Lei de Imprensa foi a Carta de 
Lei de 02.10.1823; seguindo-se, depois, a de 20.09.1930. A 
Lei 4.743, de 31.10.1923, regulou nossa imprensa até o 
advento da Lei 2.183, de 12.11.1953, sem omitir o Decreto 
24.776, de 15.07.1934, que remanesceu durante a ditadura 
militar, alterado pelas leis e normas do Departamento de 
Imprensa e Propaganda (DIP), criado em 1939. A Lei 
4.680, art. 17, de 18.06.1965, regulamentou a profissão do 
publicitário e agenciador de propaganda. O art. 17, do 
Decreto n° 57.690, de 01.02.1966, sobre o regulamento 
para a execução da Lei 4.680, estabeleceu regras de 
natureza ética a respeito do que não é permitido e do que 
constitui o dever na comunicação pública.  

Ora, na Constituição Imperial de 1824, a “liberdade 
de comunicação do pensamento por palavras e escritos e 
vinculada por meio da imprensa” era tutelada no art. 179, 
inciso IV: “Todos podem comunicar os seus pensamentos 
por palavras, escritos e publicá-los pela imprensa, sem 
dependência de censura, contanto que hajam de responder 
pelos abusos que cometerem no exercício deste direito, nos 
casos e pela forma que a lei determinar”. Na Constituição 
Republicana de 1891, poucas mudanças: “Em qualquer 
assunto é livre a manifestação do pensamento pela 
imprensa, ou pela tribuna, sem dependência de censura, 
respondendo cada um pelos abusos que cometer, nos casos 
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e pela forma que a lei determinar. Não é permitido o 
anonimato”. Na Constituição de 1934, de inspiração liberal, 
rezava em seu artigo 113, item 9: “Em qualquer assunto é 
livre a manifestação do pensamento, sem dependência de 
censura, respondendo cada um pelos abusos que cometer, 
nos casos e pela forma que a lei determinar. Não é 
permitido o anonimato. É assegurado o direito de resposta. 
A publicação de livros e periódicos independe de licença do 
poder público. Não será, porém, tolerada propaganda de 
guerra ou de processos violentos para subverter a ordem 
pública ou social”. Na Constituição de 1937, no seu artigo 
122, item 15, dispunha: “Todo cidadão tem o direito de 
manifestar o seu pensamento, oralmente, por escrito, 
impresso ou por imagens, mediante as condições e os 
limites prescritos em lei”. Porém, em seguida, limita essa 
disposição liberal ao afirmar: “A lei pode prescrever: a) com 
o fim de garantir a paz, a ordem e a segurança pública, a 
censura prévia da imprensa, do teatro, do cinematógrafo, 
da radiodifusão, facultando à autoridade competente 
proibir a circulação, difusão ou a representação”. Na Carta 
de 1946, no seu artigo 41, parágrafo 5: “É livre a 
manifestação de pensamento, sem que dependa de censura, 
salvo quanto a espetáculos e diversões públicas, 
respondendo cada um, nos casos e na forma que a lei 
preceituar, pelos abusos que cometer. Não é permitido o 
anonimato. É assegurado o direito de resposta. A 
publicação de livros e periódicos não dependerá de licença 
do poder público. Não será, porém, tolerada, propaganda 
de guerra, de processos violentos para subverter a ordem 
política e social, ou de preconceitos de raça ou de classe”. A 
Constituição de 1967, já sob o regime militar de 1964, 
afirmava, no seu artigo 150, parágrafo 8: “É livre a 
manifestação de pensamento, de convicção política ou 
filosófica e a prestação de informação sem sujeição à 
censura, salvo quanto a espetáculos e diversões públicas, 
respondendo cada um nos termos da lei, pelos abusos que 
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cometer. É assegurado o direito de resposta. A publicação 
de livros, jornais e periódicos independe de licença da 
autoridade. Não será, porém, tolerada a propaganda de 
guerra, de subversão da ordem ou de preconceitos de raça 
ou de classe”. Esta Constituição sofreu emendas sucessivas, 
a partir da Emenda n° 1, de 1969, que trouxeram pequenas 
modificações no estilo. A matéria da censura e da liberdade 
de opinião ficou assim regulada pelo artigo 153, parágrafo 
8, com a seguinte redação: “É livre a manifestação de 
pensamento, de convicção política ou filosófica, bem como 
a prestação de informação independentemente de censura, 
salvo quanto a diversões e espetáculos públicos, 
respondendo cada um, nos termos da lei, pelos abusos que 
cometer. É assegurado o direito de resposta. A publicação 
de livros, jornais e periódicos não depende de licença de 
autoridade. Não serão, porém, toleradas a propaganda de 
guerra, de subversão da ordem ou de preconceitos de 
religião, de raça ou de classe, e as publicações e 
exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes”12.  

A Constituição Federal vigente, promulgada em 
05.10.1988, também trata do direito à comunicação. Já 
aparece, no seu título II, capítulo I, artigo 5°, o que se lê: 
“IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado 
o anonimato”; “V - é assegurado o direito de resposta, 
proporcional ao agravo, além da indenização por dano 
material, moral ou à imagem”; “IX - é livre a expressão da 
atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença”; “X - são 
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 
das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano 
material ou moral decorrente de sua violação”; “XIV - é 
assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o 
sigilo da fonte, quando necessário ao exercício 

                                                           

12 Cf. GOMES, Pedro Gilberto. Comunicação social; filosofia, ética, política. 
São Leopoldo: UNISINOS, 1997. p. 96-98. 
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profissional”. Depois, ainda é importante o capítulo IV, o 
da comunicação social, em que do artigo 220 ao 224, é 
garantido o direito à liberdade de expressão, à liberdade de 
imprensa, proibindo a censura de natureza política, 
ideológica e artística, exceto por ocasião do Estado de sítio. 
Trata-se de grandes avanços no que tange à liberdade de 
imprensa e ao direito de informar e ser informado. 

Além disso, o Governo Federal, por meio da Lei n° 
9.883, de 07.12.1999, instituiu o Sistema Brasileiro de 
Inteligência e, deste modo, criou a Agência Brasileira de 
Inteligência (ABIN), fundamentado nas ideias de 
preservação da soberania nacional, de defesa do Estado 
democrático de direito e de defesa da dignidade da pessoa 
humana. Sua atividade tem por finalidade a obtenção, 
análise e disseminação de conhecimentos, dentro e fora do 
território nacional, sobre fatos e situações de imediata ou 
potencial influência sobre o processo decisório e a ação 
governamental e sobre a salvaguarda e a segurança da 
sociedade e do Estado. Seu artigo 3° impõe que o 
desenvolvimento das suas atividades dar-se-á com irrestrita 
observância dos direitos e garantias individuais, fidelidade 
às instituições e aos princípios éticos que regem os 
interesses e a segurança do Estado. Por sua vez, a Lei 
10.406, de 10.01.2002, que deu origem ao novo Código 
Civil Brasileiro, nos artigos 186 e 187, conceitua ato ilícito 
como sendo uma ação ou omissão voluntária, negligente ou 
imprudente, que viola direito e causa dano a outrem, ainda 
que exclusivamente moral. Assim, comete ato ilícito o 
titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 
manifestamente os limites impostos pelo seu fim 
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 
Além disso, cabe destacar que a Secretaria de Estado da 
Comunicação do Governo Federal, em 06.06.2002, expediu 
a Instrução Normativa 28, instituindo e definindo a 
“publicidade de utilidade pública” como a que tem como 
objetivo informar, orientar, avisar, prevenir ou alertar a 
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população ou segmento da população para adotar 
comportamentos que lhe tragam benefícios sociais reais, 
visando melhorar sua qualidade de vida. 

Trata-se de conjunto complexo e interligado de 
questões que, muitas vezes, podem entrar em conflito. 
Sobre isso, são muitos os aspectos que poderiam e, de certa 
forma, deveriam ser explicitados; por exemplo, sobre os 
crimes que podem ser cometidos através de órgãos de 
comunicação pública, a saber: a calúnia e a difamação, a 
ofensa à memória de pessoa falecida, à pessoa coletiva ou 
instituição, entre outros atos tidos como abusos da 
liberdade de imprensa, todos envolvendo a colisão entre o 
direito subjetivo e o objetivo, público e privado, pessoal e 
patrimonial, social e individual, setorial e profissional, civil 
e político; sem falar da relação entre os segredos de justiça 
(e os domínios particular, privado e íntimo da vida das 
pessoas) e a liberdade de informação, dos direitos autorais, 
entre outros tantos, inclusive dos crimes no âmbito da 
informática. Ora, uns apregoam o valor absoluto dos 
direitos da personalidade, fixando a inviolabilidade dos 
referidos direitos, face ao direito de informação. Outros 
fixam o direito de informação como preferencial aos 
demais direitos, na medida em que ele constitui um 
verdadeiro alicerce da instituição da opinião pública, o que 
faria com que prevalecesse aos demais direitos, nas 
situações de conflito. Mas, uma terceira corrente defende a 
ponderação entre o direito de informação e os direitos de 
personalidade, verificando se a restrição resultante dessa 
ponderação está, ou não, justificada constitucionalmente. 
Porém, o que transparece é que, a princípio, não se pode 
falar em proteção aos direitos da personalidade, da garantia 
da intimidade e, ao mesmo tempo, em liberdade sem 
limites de informação. Sobre isso, vale ressaltar o que 
afirma Aníbal Alves: 

Daqui ressalta a vocação mediadora da imprensa entre o 
caos dos fatos e o mundo inteligível próprio dos 
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humanos. Simultaneamente se realça o seu papel na 
formação do pensamento e atitudes dos indivíduos e 
consequente influência na opinião pública, o que 
levanta o poder da imprensa e da sua ligação com os 
diferentes poderes que tendem a usá-la em seu 
proveito. Importa reconhecer, por um lado, que a 
relação da imprensa com o poder político e econômico 
é inevitável e que a forma de lhe salvaguardar a 
independência reside no fato de aquelas relações serem 
claramente definidas e conhecidas; por outro lado, a 
ideia da imprensa como quarto poder só é aceitável 
enquanto tal poder corresponder ao poder do seu 
público, sem o que a “imprensa que a liberdade criou 
se torna senhora da liberdade”. Por isso mesmo, e 
qualquer que seja o estatuto jurídico e formal da 
imprensa, o seu funcionamento deveria tender para se 
tornar a efetiva expressão do público para o público. 
Assim realizaria a imprensa a sua função de mediação 
social, e tanto mais quanto maior for a capacidade 
crítica de informadores e informados13. 

O debate sobre a liberdade de imprensa no Brasil 
coloca-se, atualmente, a grosso modo, na oposição entre a 
corrente que defende a necessidade de uma nova Lei de 
Imprensa, a qual substitua a anterior do período militar, e 
aquela que propõe nenhuma legislação específica, ou seja, 
um laissez-faire na atividade da imprensa. Vejamos como se 
articulam estas posições. 

 
Lei de Imprensa ou ausência de Legislação 
 
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), 

Ayres Britto, determinou, em 02.2008, a suspensão, em 
caráter liminar, de 20 artigos da Lei de Imprensa, de 1967, 

                                                           

13 ALVES, A. “Imprensa”. In: Polis: Enciclopédia Verbo da Sociedade e do 
Estado. Lisboa / São Paulo: Verbo, 1985. p. 434. 
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adotada durante o regime militar, que impunha restrições à 
atividade jornalística. 

A Associação Nacional de Jornais (ANJ) entende que 
o STF poderá decidir, ainda neste ano, pela manutenção da 
decisão de Ayres Britto, pois para esta “a lei em vigor é um 
símbolo de um Brasil que deve ficar no passado”. A ANJ, 
reunida no 7º Congresso Brasileiro de Jornais (São Paulo, 
18-19.08.2008), propôs que a atividade de imprensa, no 
Brasil, permaneça livre de controles externos, tendo em 
vista que “a todo momento surgem projetos do Legislativo 
ou do Executivo que podem conter aspectos 
perigosamente autoritários”. Mas, diferente é a posição do 
Presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia, presente ao 
evento como representante do Congresso. Ele defendeu a 
necessidade de apresentar projetos relativos a uma nova lei 
para a atividade de imprensa, uma vez que é “difícil 
imaginar um setor da sociedade que não seja subordinado 
ao ordenamento jurídico da própria sociedade”14.  

Há consenso, da parte de advogados, políticos, 
jornalistas e representantes de veículos de comunicação de 
que a atual legislação para a imprensa, feita em 1967, no 
regime militar, está ultrapassada; no entanto, divergem 
quando se trata de encontrar uma solução. Temos duas 
posições: 

a) Necessidade de uma Lei de Imprensa: Uma corrente 
sustenta que há necessidade de uma nova lei para regular o 
trabalho da imprensa. Após a suspensão, em caráter 
provisório, de 20 artigos da Lei de Imprensa, esta corrente 
defende a necessidade de formular uma legislação moderna 
e democrática para a imprensa, a fim de evitar o risco de se 
criar um vácuo jurídico. Neste sentido, tramita, na Câmara 
dos Deputados, projeto de Lei de Imprensa, tal como foi 
aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, 

                                                           

14 Cf. Folha de São Paulo. Caderno Brasil, de 19.08.2008. 
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Comunicação e Informática, em 06.12.1995, o qual propõe 
regulamentar o funcionamento da imprensa no Brasil15. 

b) Ausência de Legislação sobre a Imprensa: Outra 
corrente de opinião defende a ausência total de legislação 
específica para a área, ou seja, a simples extinção da Lei de 
Imprensa, de 1967, sem que nenhuma legislação seja 
colocada em seu lugar. Argumenta que toda tentativa de 
regular a atividade jornalística acaba criando excessivo 
controle sobre o direito à informação, pilar da democracia.  

De fato, este dilema sobre a lei da liberdade de 
imprensa remete a um grande problema histórico, pois, nas 
democracias modernas, existe o conflito clássico entre dois 
valores fundamentais garantidos constitucionalmente:  

a) Primeiramente, o direito à informação: “É 
assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o 
sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional” 
(CF/1988, art. 5°, inc. XIV). 

b) Depois, os direitos ligados à personalidade: “São 
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 
material decorrente de sua violação” (CF/1988, art. 5°, inc. 
X). 

Em face a tal contradição, as Constituições 
resolveram o dilema conferindo primazia ao primeiro 
direito, em nome do interesse público: “A manifestação do 
pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob 
qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer 
restrição, observado o disposto nesta Constituição” 
(CF/1988, art. 220). Acrescenta, neste mesmo artigo, § 1°: 
“Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir 
embaraço à plena liberdade de informação jornalística em 
qualquer veículo de comunicação social”; e § 2°: “É vedada 

                                                           

15 Cf. Texto do Projeto da Nova Lei de Imprensa, disponível em 
<http://www.igutenberg.org/projeto.html>. 

http://www.igutenberg.org/projeto.html
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toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e 
artística”. 

Mas, como contrapartida, criaram-se mecanismos 
para reparar excessos cometidos no livre exercício da 
imprensa, através dos Códigos Civil e Penal, que avaliam a 
atividade jornalística, garantindo a honra, a intimidade e a 
privacidade das pessoas16. Assim, o novo Código Civil, no 
artigo 20, autoriza a proibição de escritos, exposição e 
utilização de imagem se eles atingirem a honra, a boa fama 
e a respeitabilidade de alguém17. Esse artigo, conjugado 
com o artigo 12, também do Código Civil, institui uma 
espécie de censura prévia contra imprensa, rádio e 
televisão, além da indenização que couber18. 

Constata-se que a liberdade de imprensa tem como 
pressuposto o desenvolvimento tecnológico dos meios de 
comunicação, em que a crescente evolução das técnicas de 
imprensa permite que a humanidade passe, cada vez mais, 
de meios interpessoais para instrumentos massivos de 
comunicação. Ora, a conjuntura da opinião pública surge 
neste movimento de institucionalização da liberdade de 
imprensa, através das Revoluções americana e francesa, em 
que as várias Declarações garantem o direito à liberdade de 
imprensa. Enfim, a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos afirma, em seus artigos, que a liberdade de 
informação é um direito humano fundamental e alicerce de 

                                                           

16 Cf. Editorial Folha de São Paulo de 30.03.2008.  

17 “Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou 
à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão 
da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de 
uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo 
da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a 
respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais” (Código Civil, art. 
20). 

18 “Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da 
personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras 
sanções previstas em lei” (Código Civil, art. 12).  
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todas as liberdades. No Brasil, as Constituições, desde a 
primeira, em 1824, até a última, em 1988, sempre 
contemplaram o direito à liberdade de imprensa, 
procurando incorporar a expansão deste direito às 
democracias ocidentais.  

Assim, a constituição histórica da liberdade de 
imprensa reflete o embate entre liberdade de opinião e 
censura, em que a opinião pública desenvolve a contradição 
que encontra na própria imprensa a função mediadora. É 
isso que veremos, abaixo, na experiência e na filosofia 
hegeliana sobre a liberdade de imprensa e a opinião pública.  
 
Liberdade de imprensa e opinião pública em Hegel 
 

Para apreender bem o conceito hegeliano de 
liberdade de imprensa ou de comunicação pública, cabe 
examiná-lo diante das circunstâncias em que foi exposto, a 
fim de evitar as interpretações equivocadas. Ora, por meio 
da leitura histórica e crítico-filológica, podemos citar e 
analisar as interpretações existentes acerca da filosofia 
hegeliana, pois há uma disputa entre o que ele, a princípio, 
disse e aquilo que dizem que Hegel disse e/ou do que 
poderia ter dito. Ou seja, diante das muitas interpretações 
sobre a filosofia política de Hegel, que se multiplicam e se 
entrechocam, ao reconstituir as circunstâncias históricas em 
que o texto hegeliano da Filosofia do Direito foi editado, 
aliado à análise dos seus elementos crítico-filológicos, é 
possível discernir, por exemplo, que, apesar de muitas 
similaridades, a definição hegeliana do conceito de Estado é 
distinta da forma estatal vigente na Prússia: simplesmente, 
tal monarquia não era constitucional e não se encontrava 
alicerçada sobre o princípio da liberdade, porque vigorava 
forte censura, procurando prever e controlar tudo, 
impedindo, assim, a livre iniciativa dos seus membros ou a 
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livre atuação política dos cidadãos, tornando-se, com isso, 
autoritária19. 
 
Hegel e a Lei de Imprensa Federal da Convenção de 
Karlsbad 
 

Historicamente, trata-se do fato de Hegel ter escrito 
e publicado a Filosofia do Direito, em 1820, numa época onde 
a Prússia se encontrava em pleno estado de censura, dada a 
recente implementação, em 20.09.1819, das resoluções da 
Convenção de Karlsbad, realizada de 06 a 31.08.1819, 
produto do acordo entre o então monarca prussiano, 
Frederico Guilherme III, e o chanceler Metternich. Ou seja, 
houve todo um clima político de repressão e vigilância, 
especialmente nos meios universitários e na imprensa, em 
função da vigência de tais resoluções. Ora, cogita-se que 
Hegel, nessa época, já tinha pronto para a impressão o 
texto da Filosofia do Direito. Porém, o que, de fato, sabemos 
é que o seu Prefácio expõe local e data, a saber: “Berlim, 25 
de junho de 1820”; ou seja, apenas nove (09) meses depois 
do início da vigência das resoluções. 

Ora, o objetivo básico das referidas Resoluções de 
Karlsbad era o de cercear o movimento liberalista nos 
Estados alemães, onde a agitação revolucionária localizada, 
sobretudo, nos círculos intelectuais e universitários, havia 
encontrado espaço especialmente nas organizações 
estudantis, as quais já haviam provocado agitações em 
vários Estados da Confederação Germânica. Em resumo, 
foram três resoluções, aprovadas mediante decisão da 
assembleia ministerial: a [1] Lei Universitária Federal 
(“Resolução federal provisória sobre as providências a 
serem tomadas na consideração da Universidade”), a [2] Lei 

                                                           

19 Cf. KONZEN, Paulo Roberto. O conceito de Estado e o de Liberdade de 
Imprensa na Filosofia do Direito de G. W. F. Hegel. Dissertação de 
Mestrado. Porto Alegre: UFRGS, 2007. Conclusão, p. 191. 
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de Imprensa Federal (“Determinação provisória sobre a 
Liberdade de Imprensa”) e, ainda, a [3] Lei de Investigação 
Federal (“Resolução relativa ao pedido da autoridade central 
acerca da investigação para descobrir, nos diferentes 
Estados confederados, intrigas revolucionárias”). 
Na “Lei de Investigação Federal”, destaca-se o Art. 2: 

A finalidade desta Comissão é a investigação e a 
verificação em comum, quanto mais escrupulosa e 
abrangente possível dos atos reais, da procedência e 
das variadas ramificações contra a existente 
constituição e interior tranquilidade, tanto em toda 
Confederação, quanto em cada um dos Estados 
confederados, constituídas as revolucionárias intrigas e 
as demagógicas associações, das quais os mais 
próximos ou distantes indícios já existem, ou se querer 
intervir no andar da investigação. 

E da “Lei de Imprensa Federal” cabe destacar o § 1: 

Enquanto a presente resolução permanecer em vigor, 
não poderá ser impresso nenhum escrito, este na 
forma de periódico diário ou caderno aparente, 
igualmente semelhante, não excedendo acima de 20 
folhas no prelo, em nenhum Estado confederado 
alemão sem conhecimento prévio e precedente revisão 
geral pelo serviço público de imprensa local. 

Em resumo, tais resoluções intensificaram a 
austeridade nas Universidades, limitando a liberdade do 
pensamento e da ciência, e a censura, restringindo, ainda 
mais, a liberdade de comunicação pública existente na 
época20. 

Diante disso, segundo P. Singer, é mais do que 
necessário esclarecer se o conceito de Estado de Hegel é ou 
não meramente uma descrição do Estado prussiano da 
época em que ele escreveu. Para Singer: “Não, não é. Há 

                                                           

20 Idem. p. 163-166. Conferir, por exemplo, o site: 
<http://www.verfassungen.de/de/de06-66/karlsbad19.htm>. 

http://www.verfassungen.de/de/de06-66/karlsbad19.htm
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grandes similaridades, mas há também diferenças 
significativas. Mencionarei quatro delas. (...)”: 

A terceira diferença é que Hegel era, ainda que dentro 
de limites muito estritos, um defensor da liberdade de 
expressão. Para os padrões atuais, reconhecidamente, 
ele não parece ser nada liberal nesta questão, pois 
excluía dessa liberdade tudo o que viesse a se 
caracterizar como difamação, abuso ou “caricatura 
insolente” do governo e de seus ministros. Entretanto, 
não queremos agora julgá-lo pelos padrões de hoje, e 
sim comparar suas propostas com o estado de coisas 
na Prússia na época em que ele estava escrevendo. 
Ademais, como a Filosofia do Direito apareceu apenas 
dezoito meses depois da rígida censura imposta pelos 
decretos de Karlsbad de 1819, Hegel estava certamente 
lutando por uma liberdade de expressão maior do que 
a que se permitia no momento. (...) Essas diferenças 
são suficientes para isentar Hegel da acusação de haver 
erigido sua filosofia inteiramente para agradar à 
monarquia prussiana21. 

Em síntese, Hegel lutou por uma liberdade de 
expressão maior do que a que se permitia na época da 
redação e da publicação da Filosofia do Direito. Ou seja, urge 
considerar que Hegel exprimiu sua filosofia política numa 
época, onde a manifestação pública, escrita ou oral, de 
certas opiniões não era livre e, por isso, em algumas 
ocasiões, era até pretexto para perseguições e penalidades. 
Além disso, sabemos que Hegel vivenciou a experiência de 
censura, em 1808, quando foi editor da Gazeta de 
Bamberg. Portanto, ele não desfrutou da liberdade para 
poder declarar toda e qualquer opinião possível. Mas, 
independente de tal não-liberdade, Hegel nunca procurou 
defender que liberdade de imprensa significava a liberdade 
para alguém expressar o que bem quisesse. Porém, com 

                                                           

21 SINGER, Peter. Hegel. Trad. de Luciana Pudenzi. São Paulo: Loyola, 2003. 

p. 59-60. 
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isso, não se segue que Hegel e/ou sua filosofia foi 
subserviente à política da época; antes, pelo contrário, a 
despeito de não poder se expressar livremente, isso não o 
impediu de lutar contra a censura, e a favor da liberdade 
racional, como o atesta a leitura dos seus textos. Ao analisar 
o texto hegeliano, sobretudo do § 319, compreende-se que 
Hegel, quando da apresentação do seu conceito de 
liberdade de imprensa, não busca justificar a realidade 
estatal existente na Prússia, mas visa promover a efetivação 
da liberdade. 
 
Experiências com a imprensa e opinião pública 
 
a) Redator-chefe da Gazeta de Bamberg  

Hegel, como já afirmamos, trabalhou como diretor 
da Gazeta de Bamberg, de 1807 a 1808. O jornal era 
composto de quatro pequenas folhas, de formato in-quarto, 
e aparecia todos os dias da semana, impresso de manhã e 
colocado à venda depois do meio-dia. Tal Gazeta fornecia, 
aos cidadãos de Bamberg e ao distrito de Main, as 
informações relativas ao Estado bávaro e sobre os 
acontecimentos europeus. Bamberg era um lugar 
importante, pois, na época, residiam aí ainda os príncipes 
do Império.  

Hegel, enquanto redator, acrescentava às 
informações um breve comentário, destinado a orientar o 
leitor. No momento em que Hegel assumiu as funções de 
redator, desenrolavam-se os últimos atos da guerra franco-
prussiana, com o cerco de Dantzig e de Kolberg. Ele tinha 
sido alertado do que poderia acontecer a um jornalista 
imprudente nesses tempos de guerra. Por exemplo, o 
governador francês tinha suspendido a Gazeta de Erlangen e 
prendera, por oito dias, o diretor Stutzman e o censor, pois 
ousaram difundir, em suas publicações, conforme acusação, 
falsas notícias e comentários suscetíveis de perturbar a 
ordem pública. 
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Ora, no outono de 1808, o redator da Gazeta atraiu, 
involuntariamente, a atenção do governo. A causa foi um 
artigo publicado em 19.08 sobre as posições bávaras, 
quando se preparava a revolta austríaca. Tal artigo continha 
certo número de indicações precisas sobre a disposição das 
tropas. Essas informações provinham, literalmente, de uma 
ordem real, contudo tida como secreta. Hegel elaborou o 
artigo, a partir da cópia de uma ordem militar que um dos 
empregados de sua gráfica lhe entregara. Isso não escapou a 
Munique, a qual, através do Ministério dos Assuntos 
Estrangeiros, ordenou uma investigação para descobrir a 
origem do artigo. Hegel relatou o que sabia. Na segunda 
metade de dezembro, nova requisição de informações teve 
lugar a propósito deste artigo. A Gazeta de Bamberg 
respondeu de novo. Não se sabe bem o que aconteceu 
depois disso. Mas, em 01.11.1808, um decreto do rei foi 
promulgado em Munique e dirigido a todos os comissários 
gerais do distrito, segundo o qual apenas as informações, 
emanadas de fontes oficiais, poderiam ser publicadas. 
Quanto às outras notícias, o decreto confiava a 
responsabilidade de censurá-las às pessoas designadas pelas 
autoridades provinciais. Desde então, o ministério tornou-
se vigilante e Hegel se ressentia da fragilidade de sua 
posição. No fim deste mês de novembro, ele assumiu a 
função de professor de Filosofia em Nürnberg. Isso lhe 
evitou ter de enfrentar uma situação que se tornou mais 
difícil. O destino do jornal foi decidido rapidamente. Além 
do último incidente - aquele que tinha conduzido Munique 
a intervir - a declaração, de 27.01.1809, sob a 
responsabilidade dos assuntos franceses em Munique, dizia 
que tivera, muitas vezes, queixas do mau espírito de certas 
Gazetas da Bavária, notadamente aquelas de Nürnberg e de 
Bamberg. Ou seja, depois da saída de Hegel, dois números 
da Gazeta de Bamberg tinham ainda suscitado a ira de 
Napoleão. Por isso, a Gazeta de Bamberg foi suspensa em 
07.02.1809. Enquanto esses acontecimentos se 
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desenrolavam em Bamberg, Hegel já era, depois de três 
meses, diretor e professor no liceu real de Nürnberg. Mas, 
com razão, ele atribuiu a sua própria direção, a censura 
causadora da suspensão que atingiu seu sucessor22. 

Hegel conhece, portanto, a experiência da censura e 
da suspensão do jornal onde trabalhara em Bamberg, e, ao 
mesmo tempo, sabe da importância da imprensa, como 
meio de formação da opinião pública, não obstante seus 
problemas, suas garantias e suas ambiguidades23. 

 
b) Imprensa e opinião nos Escritos Políticos 
Os Escritos Políticos24 de Hegel são: A Constituição da 

Alemanha (1800-1802), [publicação póstuma], Atas da 
Assembleia dos estados do reino de Würtemberg (1815-1816) e o 
artigo A propósito da ‘Reformbill’ inglesa (1830). Os três 
escritos foram redigidos em datas cruciais da história da 
Europa. Apresentam uma visão geral do pensamento 
político de Hegel num período de 30 anos, permitindo 
compreender como Hegel viveu a atualidade política, na 
imediatidade dos acontecimentos e sob a pressão da 
opinião pública.  

1) Na Constituição da Alemanha, Hegel faz esta dura 
constatação: “A Alemanha não é mais um Estado”. E, 
partindo deste olhar, ele vai desenvolver toda sua análise: as 
instituições políticas alemãs, herdeiras da Idade Média, 
eram ultrapassadas; o funcionamento da justiça imperial era 
pesado e ineficaz; não existia mais o exército e nem a 
polícia para garantir a defesa exterior e a manutenção da 

                                                           

22 Cf. ROSENZWEIG, Franz. Hegel e o Estado (Hegel et l’État). Paris: 
PUF, 1991. p. 219-227.  

23 Cf. BAVARESCO, Agemir. A teoria hegeliana da opinião pública. Porto 
Alegre: L&PM, 2001. p. 115-117. 

24 HEGEL, G. W. F. Escritos Políticos: A Constituição da Alemanha. Atas 
da Assembleia dos estados do reino de Würtemberg em 1815 e 1816. A respeito 
da Reformbill inglesa. Traduzido do alemão respectivamente por Michel 
Jacob, Pierre Quillet e Michel Jacob. Paris: Éd. Champ Libre, 1977.  
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ordem interior. Enfim, o direito constitucional havia se 
convertido em direito privado e não havia poder soberano 
na Alemanha. 

Em seu primeiro projeto de introdução da 
Constituição, Hegel diz que o poder do universal, enquanto 
fonte de todo o direito, desapareceu, pois se fragmentou e 
passou ao estado de particular. Portanto, o universal não 
existe mais, enquanto realidade, mas somente enquanto 
pensamento. A opinião pública perdeu a confiança no 
Estado e decidiu ocupar-se dos negócios particulares. “Não 
há quase necessidade de propagar uma consciência mais 
clara do que a opinião pública, perdendo confiança, decidiu 
mais ou menos obscuramente. Portanto, todos os direitos 
existentes não têm fundamento, senão nesta relação à 
totalidade: mas este fundamento, desaparecido depois de 
muito tempo, tem deixado todos (os direitos) se 
particularizar”25. Por isso, é difícil, para os homens, de 
maneira geral, fazer a experiência de conhecer e avaliar a 
necessidade de uma Constituição. “Pois entre os 
acontecimentos e a livre opinião que é preciso ter, eles 
introduzem uma multidão de noções e de intenções e 
quereriam que isso que acontece lhes seja conforme”26. A 
liberdade de opinião leva à obrigação de pensar a 
necessidade ou o que é do interesse de todos e não de ficar 
fechado nas suas ideias, fazendo de tais ideias, fundadas 
apenas naquilo que aquela consciência particular pensa, o 
reino da necessidade. A opinião é livre, quando é capaz de 
conceber um sistema regido por um espírito que ultrapassa 
os limites dos acontecimentos particulares. “Sobre a base 
desta atividade opiniosa, que somente recebe o nome de 
liberdade, formaram-se sistemas hierárquicos, segundo o 
azar e o caráter dos homens, sem referência a um interesse 
geral e sem ser verdadeiramente limitado pelo que se chama 

                                                           

25 HEGEL, G. W. F. Escritos Políticos: A Constituição da Alemanha. p. 23.  

26 Idem. p. 33.  
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poder de Estado; pois esse último era quase inexistente na 
sua oposição aos indivíduos”27. No lugar de ser uma 
opinião livre, segundo Hegel, o que se constituiu na 
Alemanha foi uma atividade opiniosa, unicamente em 
direção aos interesses particulares, e o Estado nada fez a 
não ser constatar que o poder lhe foi tirado. 

2) As Atas da Assembleia dos estados do reino de 
Würtemberg, em 1815 e 1816, expõem o conflito que afeta o 
rei Frederico II, de Würtemberg, na assembleia dos estados 
de seu reino, a respeito de um projeto de Constituição que 
se torna negócio político. Hegel faz a análise, seguindo os 
trinta e três cadernos das Atas publicadas pela mesma 
assembleia depois da segunda sessão. O autor demonstra 
vivo interesse por este assunto provincial. Aqui ele se sente 
em casa, pois passou sua infância e fez seus estudos 
secundários em Stuttgart - onde seu pai fora funcionário de 
finanças do antigo ducado de Würtemberg - e seus estudos 
universitários em Tübingen. Tal assembleia foi convocada 
para que aceitasse ou rejeitasse a carta constitucional, 
proposta pelo rei. A assembleia beneficiou-se da 
sustentação de grande parte da opinião pública, seja através 
da imprensa escrita (entre outros jornais, por exemplo, o 
Allgemeine Zeitung consagra artigos a seus debates), seja da 
parte do povo mesmo, que lhe oferece “música de noite” 
para uma de suas últimas sessões. Mas, o rei não era 
popular, por isso sua carta foi aceita apenas mais tarde, 
depois de sua morte - em 25.09.1818 - após o ultimatum. 
Hegel não se priva de criticar os parlamentares e os acusa 
de ineficácia, de incapacidade, de cegueira, de venalidade. 
Ele os censura de alienar o povo, de ser das “classes” 
(Klassen) dos parasitas, que bloqueiam a situação política em 
proveito dos interesses da aristocracia burguesa e dos 
privilégios de casta - “Meu povo, teus chefes te 

                                                           

27 Ibidem. p. 36.  
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enganam!”28. E eis o paradoxo: o parlamento quer defender 
seus privilégios e o direito privado, enquanto que o rei 
propõe uma Constituição implicando severas restrições de 
seus próprios poderes em benefício do povo ou de seus 
representantes. “Em Würtemberg, é o rei que coloca a 
Constituição no plano do direito racional e os estados que 
se lançam na defesa do direito positivo e dos privilégios”29. 

Esse cenário de princípios e de interesses 
contraditórios da assembleia é “portanto de uma 
importância infinita para a educação política, da qual um povo 
e seus chefes têm necessidade, um povo que viveu, até 
então, na nulidade política e cuja educação não começou do 
nada, como um povo ainda ingênuo, mas que ainda estava 
preso nas cadeias severas de uma aristocracia opressiva, de 
uma Constituição interna organizada para mantê-los, numa 
carência e numa confusão conceitual completa, a respeito 
dos direitos políticos e das liberdades, ou antes, nas cadeias 
das palavras”30. Contra isso, Hegel propõe o começo do 
combate direto e indireto, uma ação sobre o público, pois a 
educação política se faz pelo debate e pela publicidade dada 
aos debates da assembleia e, em particular, pela imprensa. 
Tem-se conhecimento de uma série de artigos que Hegel 
fez publicar nos Anais literários de Heidelberg para influenciar 
a opinião pública. 

Hegel começa por observar, nas suas análises 
políticas, que um dos aspectos importantes para a 
assembleia é a publicação das Atas e a repercussão 
observada no público: “Essas Atas não expõem, na 
verdade, senão um dos aspectos principais desta 
experiência: os trabalhos, que foram acompanhados 
publicamente, tiveram lugar na assembleia. Na verdade, o 

                                                           

28 Idem. Atas da Assembleia dos estados de Würtemberg. p. 320. Hegel cita, 
aqui, o verso do livro do profeta Isaías 3,12.  

29 Ibidem. p. 255-256.  

30 Ibidem. p. 329.  
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público, sobretudo, tem-se interessado, espontaneamente 
por esta parte oficial das atas da assembleia, aquela que, em 
todo caso, tem, primeiramente, por característica, fornecer 
à história materiais dignos dela”31. E acrescenta que a 
assembleia deve fazer conhecer, sem rodeio, sua opinião 
verdadeira, pois “é para este fim que existe uma assembleia 
de estados, não somente para agir, sem debate, mas ainda 
para expor ao povo e ao mundo seus debates sobre os 
interesses do Estado”32.  

O papel representado pela opinião pública, na 
assembleia de Würtemberg, foi, sem nenhuma dúvida, 
fortemente sublinhado por Hegel. Tanto em relação à 
publicação das Atas quanto à assembleia enquanto tal, pois 
Hegel repete, seguidamente, que isso foi um verdadeiro 
momento de educação política. O público reagiu à 
publicação das Atas, inclusive Hegel, inicialmente, 
publicando seu longo comentário nos Anais Literários de 
Heidelberg e, também, de um modo geral, toda a imprensa. 
Isso denota um despertar da opinião do povo, que se torna 
político, pois quer influenciar nos debates da assembleia, 
propondo e criticando seus projetos. O público também 
toma posição e isso desencadeia os debates no nível da 
mesma assembleia e no interior da sociedade de 
Würtemberg. A insistência sobre todo esse processo de 
discussão pública prova o quanto Hegel valoriza o papel da 
opinião que se torna crítica e educa a consciência política. 

3) O último texto político, publicado por Hegel, é o 
artigo A propósito da Reformbill inglesa, que apareceu, em 
26.04.1831, no Allgemeine Preussische Staatszeitung. Sabe-se 
que o rei da Prússia censurou a segunda parte do artigo, 
pois a julgava muito crítica a respeito da Inglaterra, 
evitando, desse modo, os problemas de política estrangeira. 
Hegel foi sempre interessado pela economia, pela política e 

                                                           

31 Ibidem. p. 207.  

32 Ibidem. p. 262.  
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pela vida social inglesa. Por exemplo, desde 1799, ele 
comentava os Princípios de economia política, de J. Stewart, e, 
nos seus cursos de Iena, de 1804-1805, escolhe ainda a 
Inglaterra, a fim de estudar as estruturas da sociedade 
burguesa. Em 1831, a motivação de Hegel é a vaga 
revolucionária que, na época, sacudiu a Europa depois de 
1830 - Itália, Polônia, França, Bélgica. Nos dois primeiros 
países, a revolta fracassou; ao contrário, nos últimos, ela foi 
vitoriosa e na Inglaterra a oposição ganhou as eleições. Em 
03.1831, o novo gabinete apresentou projeto de reforma 
eleitoral. A Inglaterra foi agitada por muitos anos pela 
questão da mudança de sistema eleitoral desusado e injusto. 
Tal é o objeto da Reformbill. Em 1830, a vida pública inglesa 
é ainda dominada por tradições muito antigas; em 
princípio, o rei, hereditário e inviolável, comanda o reino; o 
governo central compreende duas câmaras - a câmara dos 
Lords ou a câmara alta, composta de senhores hereditários, 
e a câmara dos Comuns ou câmara baixa, composta de 
deputados eleitos pelo tempo de sete anos. O sistema 
eleitoral inglês é costumeiro e quase medieval. É por isso 
que o país sente a necessidade de uma reforma eleitoral, 
que vai ser adotada definitivamente em 05.1832.  

O artigo de Hegel toma posição em relação a esse 
projeto de reforma eleitoral. Segundo Hegel, a opinião 
pública já havia tomado partido em favor da reforma. 
Mesmo assim, ele examina o que a opinião sustentava, pois 
ela é contraditória: “Entretanto, mesmo se a opinião 
pública, na Inglaterra, era quase universalmente favorável à 
reforma prevista pelo Bill, quaisquer que sejam a extensão 
ou os limites, deveria ser ainda permitido examinar o que 
esta opinião exige”33. 

Ao projeto faltavam fundamento sólido e 
argumentos verdadeiros. Ao contrário da Alemanha, onde a 
opinião pública formou-se conforme um processo de 

                                                           

33 Idem. A propósito da Reformbill inglesa. p. 356. 
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mudança progressivo, na Inglaterra a opinião tomou 
posição em favor do projeto de reforma de modo imediato. 
É isso que Hegel censura na opinião inglesa: de se voltar 
contra o que ela antes tinha sustentado. De toda maneira, 
isso corresponde ao próprio conceito da opinião pública, 
de ser sempre a expressão da contradição das opiniões da 
sociedade. 

Assim, as análises dos Escritos Políticos nos 
demonstram que Hegel está consciente do papel da opinião 
pública e de seu poder de influenciar os negócios públicos. 
E, nesse sentido, ele participa desse processo de formação 
da opinião, através de suas publicações e seus artigos na 
imprensa escrita. Constata-se que, para Hegel, a opinião 
tem, sobretudo, um papel político, quer seja no debate 
parlamentar quer na formação das ideias no interior da 
sociedade. Os instrumentos privilegiados de expressão da 
opinião, na época, são os debates parlamentares e a 
imprensa: os jornais, as brochuras, os livros, etc. 34. 

 
Liberdade de imprensa e opinião pública 
 
Hegel define a liberdade como o direito de fazer tudo 

o que as leis permitem. Mas, ele não compreende a 
liberdade da imprensa simplesmente como a liberdade de 
dizer e de escrever o que se quer. Sustentar isso, diz Hegel, 
é permanecer no estado do pensamento grosseiro e inculto, 
da superficialidade da representação, e isso seria regressar 
em direção à opinião subjetivista. “A essência do Estado 
moderno consiste na união da universalidade com a total 
liberdade da particularidade”35. A liberdade, que une esses 
dois elementos, ultrapassa o arbitrário subjetivista e o 
arbitrário despótico. A liberdade é o pressuposto essencial 

                                                           

34 Cf. BAVARESCO, Agemir. A teoria hegeliana da opinião pública. Porto 
Alegre: L&PM, 2001. p. 99-111. 

35 FD, § 260 Z.  
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da comunicação pública em todos os casos. Por exemplo, 
se a expressão de uma opinião é subjetiva e, às vezes, 
arbitrária - é sua essência mesma -, a supressão dessa 
liberdade não deve acontecer em nenhum caso, pois a 
liberdade subjetiva e sua garantia são um direito objetivo no 
Estado. 

O exercício da palavra e o exercício da imprensa 
formam a comunicação pública. É o espaço imediato onde 
se exprime a opinião pública e, ao mesmo tempo, é assim 
que se forma a opinião. Neste sentido, a comunicação 
pública é a forma de “satisfação desta viva tendência de 
dizer e de ter dito sua opinião”. O Estado moderno 
propicia aos seus cidadãos a satisfação deste impulso da 
opinião, isto é, cada indivíduo sabe que é reconhecido na 
sua liberdade de opinar, sabe que é membro ativo da 
comunidade, sabe que é conhecido e reconhecido como tal 
por todos os outros e pelo Estado na comunicação pública. 
É por isso que essa liberdade e essa satisfação, enquanto 
reconhecimento, são o fim da comunicação pública e a 
razão de sua garantia. 

Em princípio, Hegel é partidário da liberdade da 
comunicação pública. Para que isso se realize, põe duas 
garantias. A garantia direta se exerce através dos 
dispositivos legais ou ordens, que podem ser utilizados, 
antes, como prevenção, ou depois, como punição. Outros 
veem, nas disposições legais ou ordens, uma censura prévia, 
embora Hegel não utilize esta palavra. Nós sabemos que 
essa passagem é uma das mais delicadas, pois é aqui que 
Hegel exige a abolição da censura, à qual seu livro era ainda 
submetido, para poder dizer livremente - e não somente de 
um modo técnico - o que tem a dizer, isso que diriam mais 
tarde, provavelmente, seus alunos36. É verdade que o 
                                                           

36 Cf. FLEISCHMANN, Eugène. A Filosofia política de Hegel. (La 
philosophie politique de Hegel: sous forme d'un commentaire des 
fondements de la philosophie du droit). Paris: Gallimard, 1992, p. 334; 
D’HONDT, J. “Teoria e Prática Políticas em Hegel: o problema da 



44 
 

 

Opinião pública, contradição e mediação 

governo tem razão de intervir logo que a liberdade de 
expressão ultrapassa certos limites. Mas a supressão pura e 
simples da imprensa conduz sempre à revolta do cidadão e 
isso é contrário à natureza mesma da liberdade de 
expressão. A garantia direta da comunicação pública deve 
sempre levar em conta o fato de que a expressão livre da 
opinião é, em si, um direito objetivo no Estado. 

As garantias indiretas são como uma espécie de 
autorregulação da comunicação livre, fundada sobre a 
sabedoria da Constituição, a estabilidade do governo e a 
publicidade dos debates das assembleias dos estados. Hegel 
diz, mais uma vez, que a publicidade dos debates das 
assembleias, quando são levados com competência - logo 
que se trata de um verdadeiro debate sobre os interesses do 
Estado - deixa poucas coisas de importância a acrescentar. 
Os debates das assembleias esclarecem a opinião pública, 
exprimem todas as potencialidades e seus interesses sobre 
os assuntos públicos. O bom senso da opinião pública - vox 
populi, vox Dei - faz parte das garantias indiretas, pois esse 
bom senso sabe discernir sabiamente a verdadeira 
comunicação pública da falsa, de tal modo que esta aqui é 
recebida com indiferença e desprezo, quando o discurso ou 
a conversa é fraco ou detestável.  

Hegel constata o fenômeno da ambiguidade na 
comunicação pública: “Aliás, é da natureza mesma da coisa 
que, em nenhuma parte, o formalismo se mantém com 
tanta obstinação e de modo assim tão insensato quanto 
nesta matéria. Pois o objeto - a imprensa - é constituído 
pelo que aí tem de mais passageiro, de mais particular, de 

                                                                                                                                                                       

censura. In: Hegels Philosophie des Rechts. D. Henrich und R.-P 
Horstmann (Ed.) Stuttgart: Klett-Cotta, 1982. p. 151-184. Segundo J.-F. 
Kervégan, a discussão sobre esse ponto foi reanimada por K. H. Ilting, 
para quem Hegel teria na sua obra de 1820 disfarçado por medo da 
censura a orientação liberal natural de seu pensamento, que se 
manifestaria bem mais livremente nos seus cursos, in Hegel, Carl 
Schimitt. O político entre especulação e positividade. Paris: PUF, 1992, p. 277. 
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mais contingente na opinião, com a infinita diversidade do 
conteúdo e dos modos de o exprimir”37. A ambiguidade da 
comunicação pública reside no formalismo e no conteúdo 
da opinião, pois eles são indeterminados. A arte e a 
sutilidade na expressão são gerais e indeterminadas nelas 
mesmas. Esta indeterminação inclui uma forma dissimulada 
e ela está ligada a consequências imprevisíveis, pois a 
opinião é ignorada se resulta em qualquer coisa distinta do 
que foi realmente expresso. Ora, “o caráter indeterminado 
do conteúdo e da forma impede as leis de atingirem, nesse 
domínio, esta precisão que se exige de uma lei e faz do 
julgamento pronunciado uma decisão inteiramente 
subjetiva, pois o delito, a injustiça, o dano causado tomam 
aqui uma figura particularmente subjetiva”38. O dano atinge 
o pensamento, a opinião, a vontade de outro como uma 
realidade efetiva. Como a liberdade dos outros é atingida, é 
a estes que cabe decidir se a expressão ofensiva do 
pensamento é realmente em ato e não uma simples opinião. 

Outra ambiguidade vem do que se extrai do 
argumento da simples subjetividade do conteúdo e da 
forma da opinião. A lei é ambígua, sua imprecisão permite 
estilos e formulações particulares do pensamento, que 
desnaturam a lei ou fazem passar as decisões da justiça para 
os julgamentos puramente subjetivos. Quando a expressão 
é considerada como causa de dano, é sempre possível 
sustentar que não se trata de um ato, mas somente de uma 
opinião, de um pensamento ou, ainda, de um modo de 
dizer. A argumentação que se funda sobre a subjetividade 
do conteúdo e da forma da opinião pode exigir, de uma 
parte, a impunidade para essas palavras ou esses 
pensamentos, pois se diz que eles são insignificantes e sem 
importância, pois não são mais que uma simples opinião. 
De outra parte, a argumentação subjetivista pode exigir o 

                                                           

37 FD, § 319 A.  

38 Ibidem. 
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respeito de toda opinião pessoal, pois ela é uma 
propriedade espiritual e, enquanto tal, a expressão e o uso 
do direito de propriedade. 

A comunicação pública comporta o elemento 
subjetivo que, dado o caráter indeterminado de suas 
atividades, possui, na sua expressão, um caráter substancial, 
mas que age sobre o terreno subjetivo. “O caráter 
indeterminado das atividades, que resulta das modalidades 
de sua expressão, não suprime seu caráter substancial e não 
tem por consequência senão o terreno subjetivo sobre o 
qual elas têm sido completadas [e] determina, igualmente, a 
natureza da reação”39. As ofensas feitas à honra dos 
indivíduos, a calúnia, a difamação, a falta de consideração a 
respeito do governo, da autoridade de seus funcionários e, 
em particular, a respeito do príncipe, o fato de transformar 
as leis em ridicularização ou incitar à revolta, são, para 
Hegel, todos exemplos de crimes ou delitos da 
comunicação pública, que mostram seu elemento 
substancial. Como o caráter substancial da comunicação da 
opinião não tem por consequência a não ser o terreno 
subjetivo - é esse o terreno subjetivo sobre o qual se coloca 
o delito que ocasiona o seu aspecto subjetivo, sua 
contingência - e ele determina, igualmente, a natureza da 
reação. Pode ser sancionado - o aspecto subjetivo - por 
uma simples medida de polícia, destinada a impedir o delito 
ou por uma pena propriamente dita. De toda maneira, 
permanece sempre o formalismo, que faz parte da 
comunicação pública. A fronteira entre o elemento 
subjetivo e o elemento substancial - o delito objetivo - é 
sempre fluida, por causa do caráter subjetivo dos delitos de 
opinião. Não se chega a qualificá-los objetivamente e toda 
condenação guarda um caráter de apreciação subjetiva. 

Nas ciências autênticas não há ambiguidades, pois 
elas não se situam sobre o terreno das opiniões subjetivas 

                                                           

39 Idem. § 319 A.  
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ou na categoria que constitui a opinião pública. “As 
ciências, ao contrário, quando são verdadeiras, não se 
situam sobre o terreno das opiniões e do ponto de vista 
subjetivo. É por isso que não entram na categoria do que 
constitui a opinião pública”40. Não se pode limitar a 
liberdade das ciências, contrariamente àquela da imprensa e 
da opinião pública; elas não podem mais ser submetidas ao 
controle do governo ou a qualquer disposição jurídica, pois 
não estão sobre o mesmo plano que as opiniões subjetivas 
e seu modo de exposição não consiste na arte de 
torneamentos verbais, de alusões, de subentendidos (meias-
palavra ou encobrimentos), mas numa expressão sem 
equívoco, precisa e clara de seu conteúdo, com significado 
e sentido determinado, exato e evidente. 

Porém, a imprensa pode comportar a injustiça. 
Segundo Hegel, a expressão injusta pode ser permitida ou 
tolerada, em razão do desprezo em que ela cai; e a parte da 
expressão injusta, que fica sob a ação da lei, pode ser 
imputada a esta sorte de Nêmesis - uma das divindades 
primordiais gregas, personificando a indignação, a vingança 
dos deuses contra o excesso. 

Hegel conclui esta análise da liberdade da 
comunicação pública, seja pela imprensa, seja pela palavra, 
seja pela ciência, dizendo que seus efeitos próprios e os 
perigos que eles apresentam para os indivíduos, a sociedade 
e o Estado, dependem da natureza do terreno. Mas, o que 
ele entende pela expressão “natureza do terreno”? Ele 
mesmo faz referência ao § 218, da Filosofia do Direito, para 
dar o sentido. No parágrafo, Hegel trata do problema do 
crime e de seus efeitos sobre a sociedade civil-burguesa. 
Conclui que, na medida em que o poder da sociedade se 
tornou seguro, a importância exterior da violação diminui e 
isso conduz à maior clemência exterior quanto à pena. É 
impossível à sociedade deixar o crime impune, pois isso 

                                                           

40 Ibidem.  
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seria então posto como direito, mas, como a sociedade se 
torna mais e mais segura de si mesma, o crime torna-se 
mais e mais, em relação a ela, qualquer coisa de singular, de 
isolado e de instável. Enfim, diz que um Código Penal é 
relativo essencialmente ao seu tempo e ao estado 
correspondente da sociedade civil. Do mesmo modo, os 
efeitos próprios e os perigos que a comunicação pública 
apresenta para os indivíduos, a sociedade e o Estado 
dependem da “natureza do terreno”, isto é, do poder da 
sociedade, da sua evolução. Assim, Hegel conclui que as 
disposições acerca dos crimes e de suas respectivas 
punições dependem de cada nação e de seu estágio na 
busca da ideia de liberdade. Do mesmo modo, em relação à 
opinião pública e às suas externações e respectivas 
punições, tudo depende da “natureza do terreno”, da 
natureza da sociedade civil, de seu desenvolvimento e de 
sua capacidade de debater publicamente41. 
 
Liberdade de imprensa e opinião: a força da 
contradição  

 
Partimos do pressuposto hegeliano de que a opinião 

pública é uma contradição que necessita passar por várias 
mediações, a fim de instaurar cenários de uma democracia 
que garante a liberdade de imprensa cidadã. A opinião se 
caracteriza pela impaciência, querendo, imediatamente, a 
realização da vontade da pessoa. A opinião não suporta a 
lentidão da paciência das mediações do conceito e o longo 
processo de efetivação de suas determinações históricas. 
Isso porque a opinião exerce papel capital no cenário sócio-
político, enquanto ela contém em si a força da contradição 
e a reserva da indignação moral e ética, que faz mudar toda 
situação que não corresponde à ideia de liberdade. Em 

                                                           

41 Cf. BAVARESCO, Agemir. A teoria hegeliana da opinião pública. Porto 
Alegre: L&PM, 2001. p. 118-123. 
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nível do “direito abstrato”, a impaciência da opinião busca 
realizar seu direito privado e defender seus interesses 
particulares, porém, em nível da liberdade pública, a 
impaciência do opinar torna-se portadora dos interesses 
universais. 

Os cenários da liberdade de imprensa e da opinião 
pública, apresentados ao longo do estudo, descrevem esta 
dialética entre a impaciência da opinião e a paciência da 
mediação. Na breve história da formação da liberdade de 
imprensa, constata-se que, à medida que crescem as 
mudanças técnicas da comunicação, também se estabelece a 
regulamentação da imprensa. De fato, o fenômeno da 
constituição da liberdade de imprensa acontece ao mesmo 
tempo em que se constitui a formação da opinião pública 
enquanto contradição. O fenômeno da opinião pública é 
contraditório, porque contém em si, ao mesmo tempo, a 
universalidade dos princípios constitucionais, do Direito e 
da Ética, junto com a singularidade dos direitos e interesses 
dos cidadãos e da expressão de sua subjetividade. Ora, esta 
contradição encontra a sua solução através da mediação da 
liberdade da própria imprensa dentro de um quadro de 
legalidade democrática. Esta é a força da contradição: 
Efetivar a mediação da tensão dialética entre os polos 
opostos do universal e do singular na liberdade da 
imprensa, garantindo o direito de todo cidadão expressar 
publicamente a sua opinião. Esta é teoria da opinião 
pública hegeliana: A liberdade de imprensa e o parlamento, 
enquanto espaço político, são esferas privilegiadas da 
mediação do fenômeno contraditório da opinião pública.  

O cenário da sociedade atual caracteriza-se pela 
cultura de massas e pela cultura do espetáculo, em que 
todos querem ser protagonistas, mostrar o que sabem fazer 
e expressar a sua opinião. Temos o MySpace, o YouTube, 
os blogs, lista de e-mails e sites independentes, etc. Todos 
querem se expressar, todos são atores e/ou espectadores e 
querem participar da sociedade. Isto pressupõe a liberdade 
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de imprensa e a opinião pública enquanto fenômeno 
contraditório. Por isso, retorna o problema: Partindo do 
pressuposto da liberdade de imprensa, como garantir que a 
sociedade resolva a contradição da opinião pública?  

A resposta a este problema dá-se, primeiramente, por 
aqueles que defendem a necessidade de uma Lei de 
Imprensa, argumentando o seguinte: a) É preciso restaurar 
a hierarquia constitucional: juízes não podem praticar atos 
de censura prévia, ainda que seja no intuito de defender os 
valores da personalidade; b) Sem Lei de Imprensa, só 
grandes empresas têm boas condições de proteger-se da má 
aplicação da lei comum, levando processos até as mais altas 
instâncias do Judiciário. Enquanto que os veículos menores 
e as iniciativas individuais são mais expostos ao jogo bruto 
do poder e às decisões abusivas de magistrados; c) Garantir 
o devido amparo legal à efervescente “imprensa cidadã”, 
que dissemina blogs pela internet - inovações que merecem 
ter proteção especial da Lei de Imprensa quando revestirem 
caráter jornalístico; d) O interesse público de conhecer a 
verdade, de ter acesso à diversidade de opiniões e de 
questionar o poder precisa da proteção de nova Lei de 
Imprensa42.  

Em segundo lugar, os que defendem a ausência 
absoluta de Lei de Imprensa inspiram-se no direito anglo-
americano que não editou lei reguladora da imprensa, 
porque a tradição daqueles povos supre, pelos costumes e 
pelas aplicações extensivas, a ausência de marcos 
regulatórios específicos. A partir dessa tradição, afirmam 
que não há necessidade de lei especial para regulamentar a 
liberdade de imprensa. 

Diante desta oposição de posições, sabe-se que o 
fenômeno da contradição da opinião pública necessita da 
liberdade de imprensa, incluindo os novos cenários da 
comunicação, sabendo-se que tanto a legislação ou a 

                                                           

42 Cf. Editorial da Folha de São Paulo, 30.03.2008. 



51 
 

 

Agemir Bavaresco 

ausência dela implica espaços de mediação, enquanto 
garantia de validade e legitimidade das democracias das 
sociedades ocidentais. 

 

 1.2 – A teoria hegeliana da opinião pública 
 
 A teoria hegeliana da opinião pública se propõe a 
verificar a ideia dialética de comunicação nas mediações 
políticas da liberdade de opinar. Este estudo hoje se 
justifica particularmente, pois o fenômeno da opinião 
pública muito em voga recebe, quase exclusivamente, um 
tratamento psicossociológico e sociológico. A participação 
filosófica trará, esperamos nós, outros pontos de vista e 
aprofundamentos a este debate. Hegel apresenta uma 
verdadeira teoria da opinião pública em alguns parágrafos 
da Filosofia do Direito. Ele aí anuncia as grandes questões e as 
categorias fundamentais, tais como o fenômeno, a 
contradição e a liberdade; sua análise da opinião se 
concentra sobre o eixo filosófico-político, a qual se fixa a 
explicitar a mediação lógica, que se pressupõe no fenômeno 
e se efetiva no espírito político; enfim, a apresentação desta 
teoria nos permite de definir, no pensamento hegeliano, 
uma filosofia que na sua época compreende 
especulativamente um problema bem atual. Ao mesmo 
tempo, nós vemos nesta teoria os fundamentos e a 
originalidade para compreender, em nossos dias, esse 
fenômeno. 
 O desenvolvimento deste estudo sobre a teoria 
hegeliana da opinião pública se refere ao conceito mesmo 
da opinião pública, estabelecido por Hegel no parágrafo 
316 da Filosofia do Direito. Ele mesmo nos dá aí o 
movimento silogístico e os principais momentos de sua 
teoria: a opinião pública é uma forma de saber fenomenal; a 
opinião pública é a existência da contradição do universal, 
do substancial e verdadeiro ligado ao elemento particular 
do ato de opinar; e a opinião pública é a liberdade de os 
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indivíduos exprimirem seus julgamentos a respeito dos 
assuntos universais. 
 A teoria da opinião pública é exposta na Filosofia do 
Direito do parágrafo 315 ao parágrafo 320, mas são os 
parágrafos 316 a 318 que tratam da mesma diretamente. O 
problema ou a questão central se apresenta assim: o 
fenômeno da opinião é uma contradição indiferente, isto é, 
tanto tempo, quanto ela permanece na sua consciência 
imediata exterior. Ora, as mediações lógico-políticas 
permitem suprassumir43 a contradição da opinião pública 

                                                           

43 Nós adotamos a tradução do verbo aufheben pelo neologismo 
“suprassumir”. Seguimos, portanto, a opção feita por Paulo Meneses e 
José Machado na tradução da Enciclopédia das Ciências Filosóficas em 
Compêndio de Hegel. Id. op. cit., São Paulo, Loyola, 1995, p. 9. Nós 
sabemos a significação complexa deste termo, que precisaria ser 
traduzido pela tríade: negar, conservar e elevar. A propósito J.P-Labarrière 
afirma: “Aufheben, Aufhebung: significação, ao mesmo tempo, positiva 
e negativa: conservar ao nível da verdade suprimindo o que permanece 
ainda inacabado. Nenhum termo francês pode dar-lhe o sentido 
complexo. A melhor solução poderia ser aquela introduzida por Yvon 
Gauthier no seu artigo: “Lógica hegeliana e formalização”, Diálogo, 
Revista canadense de Filosofia, setembro 1967, p. 152, nota 5: “Nós 
propomos a tradução ‘suprassumir’ e ‘suprassunção’ para ‘Aufheben’ e 
‘Aufhebung’. A derivação etimológica apoia-se sobre o modelo 
‘assumir-assunção’. A semântica da palavra corresponde ao antônimo 
de ‘subassunção’ que se encontra em Kant. A suprassunção define, 
portanto, uma operação contrária aquela da subassunção, a qual 
consiste em colocar a parte em ou sob a totalidade; a suprassunção - 
‘Aufhebung’ – designa o processo da totalização da parte”. Id.  
Structures et mouvement dialectique dans la Phénoménologia de l’esprit de Hegel. 
Paris, Aubier, 1968, p. 309.  Labarrière nos dá um exemplo para 
explicar o termo suprassunção, em que ele acentua a prevalência do 
aspecto positivo no processo de “negar-conservar-elevar”: “O trabalho 
doméstico que consiste em conservar um alimento - um fruto por 
exemplo - fazemos que ele passe por uma transformação, isto é, 
negando-o na sua forma imediata de subsistir  e elevando-o, de tal modo, a 
um estado que permite precisamente sua “conservação”: Konfitüre für den 
Winter aufheben (“fazer conservas de compota para o inverno”). É em 
função desta primazia do positivo que o termo pode ser retido para 
significar a essência da discursividade reflexiva”. Id. Phénoménologie de 
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desenvolvendo toda força transformadora sócio-política? 
Dito de outro modo, como realizar a mediação entre o 
imediato impaciente da dialética da opinião com a paciência 
especulativa do conceito para chegar a um resultado 
positivo, isto é, a verdade da opinião pública? 

Nós antecipamos esta hipótese, para responder a 
esta interrogação central: a ideia de comunicação, enquanto 
julgamento da opinião se mediatiza no silogismo político, 
pois a mediação lógico-política suprassume o fenômeno 
imediato da opinião, e esta aqui desenvolve seu poder 
crítico de transformação de toda a realidade reificada a fim 
de que a liberdade de opinar se torne, conforme à verdade 
do político. Enfim, o princípio da liberdade subjetiva 
encontra na modernidade sua expressão mais elevada, e a 
opinião pública é uma das manifestações privilegiadas desta 
liberdade. A apresentação da constituição da opinião 
pública, no interior do espaço público burguês, ilustra o 
fato de que a mediação lógico-política, proposta pela teoria 
hegeliana da opinião pública, já se verificou efetivamente 
dentro de condições sócio-históricas determinadas. 
 O desenvolvimento da estrutura do plano de 
trabalho e a disposição lógica de suas articulações se 
encadeiam em dois momentos: Primeiramente, a mediação 
política da liberdade de opinião foi elaborada a partir da Filosofia 
do Direito, onde são apresentados três momentos da 
liberdade de opinar, enquanto ela é formal, subjetiva e 
pública. Nesta tríplice articulação, a opinião pública 
encontra as mediações lógico-especulativas necessárias, 
para afirmar a liberdade na esfera pública. E, em segundo 
lugar, o estatuto teórico e prático da opinião pública 
corresponde a três momentos do sistema hegeliano: a 
Fenomenologia do Espírito, enquanto ela é a apresentação de 
todo o sistema, a principiar pela experiência da consciência; 
                                                                                                                                                                       

l’Esprit. Paris, 1993, Gallimard, p. 58. Cf. também G.W.F. Hegel. Ciência 
da Lógica. Trad. de P.-J. Labarrière e Gwendoline Jarczyk. v. I, Paris, 
Aubier, 1972, p. 25.   



54 
 

 

Opinião pública, contradição e mediação 

a Ciência da Lógica, enquanto ela é o desenvolvimento 
total do sentido no pensamento puro; e a Filosofia do 
Direito enquanto momento do espírito objetivo é a 
efetivação histórica do sentido. Esta abordagem segue a 
articulação da filosofia do círculo44 científico do sistema 
hegeliano: do imediato indeterminado – o começo – através 
da mediação, chega-se ao imediato determinado – ao 
resultado. Seguindo este caminho de produção do sentido 
das determinações da ciência filosófica, nós temos 
desenvolvido o estatuto teórico e prático da opinião 
pública, articulando os momentos de seu círculo filosófico: 
a fenomenologia, a lógica e o político45. 
 Para Hegel, entre os traços fundamentais da 
modernidade, o princípio da subjetividade ou o direito à 
liberdade subjetiva é a marca da passagem da antiguidade 
aos tempos modernos. O reconhecimento deste direito 
resulta de muitos fatos históricos tais como o direito 
romano, o cristianismo, a sociedade civil moderna e a 
Revolução Francesa. Cada uma destas realidades tem 
contribuído para fundar o princípio de uma nova forma de 
mundo, que é a modernidade. Esse princípio tem moldado 
nossos modos de pensar e nossas instituições, é no interior 
da efetividade ética que se exerce e se desenvolve o direito, 
por exemplo, da opinião da pessoa jurídica e do sujeito 

                                                           

44 A figura do círculo serve para dar o movimento da filosofia 
hegeliana no plano do sistema. Segundo Denise Souche-Dagues, o 
círculo hegeliano não funciona nem como símbolo, nem como modelo 
estrutural, ele é sinal de retorno, mas não de fechamento, ele indica a 
presença do Absoluto como unidade do começo e do resultado, mas na 
sua mediação. O círculo reúne as duas vertentes do hegelianismo: o 
desenvolvimento da forma absoluta e aquela do concreto, como 
experiência e como história. Cf. Denise Sauche-Dagues. Le cercle hégélien. 
Paris, PUF,1986.  

45 Cf. Labarrière-Jarczyk. PdE, apresentação, p. 35; André Léonard. La 
structure du système hégélien. In Revue Philosophique de Louvain, t. 69, 
Louvain/Belgique, Éd. de l’Institut Supérieur de Philosophie, 1971, p. 
495-524. 
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moral. O risco do princípio da subjetividade é que ele pode 
fechar-se sobre seu direito à particularidade subjetiva e 
considerar como última justificação ética seu sentimento 
individual, sua própria convicção ou sua opinião pessoal. O 
indivíduo quer encontrar na particularidade contingente de 
seus instintos de suas pulsões ou de seus interesses uma 
norma de ação universalizável. Hegel reconhece o direito 
da liberdade formal e subjetiva junto ao indivíduo 
moderno, mas, ao mesmo tempo, ele reconhece a 
objetividade reivindicada pelos antigos, particularmente 
junto a Platão e à “bela totalidade ética” da cidade grega, 
pois eles tinham compreendido que a justiça por si exige ter 
uma figura objetiva sob a forma de uma das teorias que 
definissem as instituições concretas que organizam a vida 
em comum dos homens. Se a opinião pública tem sua 
justificação primeira ou imediata no princípio da 
subjetividade, em contrapartida, são as mediações da vida 
ética que lhe dão a sua segunda ou verdadeira justificação.  
 Historicamente, a opinião pública se afirma como 
tal, a partir do desenvolvimento, ao mesmo tempo do 
sistema de mercado capitalista e da sociedade burguesa. No 
interior desta sociedade, a subjetividade se afirma como um 
espaço de intimidade familiar, objetivando-se na 
propriedade privada e na cultura literária. O indivíduo 
constrói sua subjetividade e dá a si mesmo os meios 
jurídicos de garantir e de proteger esta determinação 
pessoal. O sujeito se emancipa das amarras absolutistas e 
constrói a cidade em oposição à corte. Esse é o sujeito 
burguês que se torna autônomo e estabelece as relações 
econômicas e sociais independentemente do poder do rei. 
Essas são todas as mudanças que constituem a base de 
afirmação do sujeito moderno, como livre, e lhes dão a 
capacidade de falar e de opinar sobre o destino do mundo; 
dito de outro modo, o burguês faz o mundo, toma-o em 
seu pensamento científico e muda-o pela sua ação histórica; 
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o cidadão exprime sua vontade livre de opinar como 
membro de um poder político. 
 A verdade do Estado moderno é fundada sobre o 
duplo princípio da liberdade universal e da liberdade 
subjetiva46. Ora, a opinião pública se inscreve no interior 
deste princípio. O Estado se exprime através da opinião; 
dito de outro modo, ele se manifesta através da verdade 
própria da opinião pública e encontra a fonte de sua 
autoridade e a legitimidade de suas decisões, escutando o 
conjunto do “espírito do povo”. Isso não significa dizer 
que o princípio sobre o qual repousa a verdade do Estado 
moderno é a ideia do povo soberano, que se exprime sob a 
forma da opinião pública, nem seu corolário que faz da 
opinião pública a única fonte da verdade de toda a 
democracia moderna. Esta é uma visão política, 
correspondendo a uma concepção ingênua da 
“racionalização” do exercício do poder. 
 Existem, atualmente, duas concepções de opinião 
pública face ao Estado, que nós podemos chamar a posição 
liberal e a posição institucional. A primeira sustenta a 
liberdade subjetiva, enquanto que a segunda se inclina antes 
em direção à afirmação da liberdade universal. Os adeptos 
da primeira posição querem que um pequeno grupo de 
representantes ou de especialistas forme a opinião, pois o 
espaço público desintegrado necessita, segundo eles, de 
uma comunicação integradora. Um grupo de formadores 
de opinião é encarregado de estabelecer os pontos de 
referência públicos, no interior do grande público do qual 
não se solicita mais que o consentimento por aclamação. O 
liberalismo constata que a opinião pública tem mais e mais 
dificuldade de impor-se, por causa da massa de inclinações, 
de ideias confusas, de pontos de vista vulgarizados que se 
espalham através dos meios de comunicação. Face a esse 
fenômeno, o liberalismo acha urgente criar instituições 

                                                           

46 Cf. FdD, p. 260.  
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encarregadas de criar uma opinião pública orientada, a qual 
corrija a opinião comum da massa. Essas instituições 
apresentarão os pontos de vista defendidos por uma elite 
de cidadãos bem informados, a fim de evitar, no interior do 
espaço público a contradição das diversas correntes de 
pensamento e, desta maneira, monopolizar a opinião 
pública em favor de um pensamento único. Para K. Popper 
esta posição corresponde a uma visão ultra liberal da 
opinião pública, pois se trata de formar a opinião pública 
para uma “vanguarda”, uma elite avançada de líderes ou de 
formadores de opinião, através de suas obras, seus 
panfletos etc. Nós podemos constatar que, no interior da 
posição liberal, existem pontos de vista diferentes. Eles são 
de acordo sobre os grandes princípios liberais. Mas alguns, 
como Popper, tomam distância e denunciam os perigos da 
opinião pública, pois esta é anônima e constitui, segundo 
eles, uma forma de poder irresponsável. Para ele a teoria 
liberal, defendendo a liberdade de discussão, de pensar e de 
trocar ideias no debate, representa um dos valores últimos 
do liberalismo. Pois essa teoria não deve, necessariamente, 
estabelecer a verdade, nem seguir uma marcha, atingindo a 
formação de um consenso. Os liberais, segundo K. Popper, 
não aspiram a um consenso perfeito do conjunto das 
opiniões, eles desejam somente que as diferentes opiniões 
se fecundem mutuamente e que esse processo permita um 
progresso das ideias. E se a busca da verdade pelo caminho 
da livre discussão racional é um negócio de caráter público, 
esse processo não tem por resultado a formação de uma 
opinião pública. Enfim, conclui ele, esta entidade vaporosa 
e inapreensível que é a opinião pública, às vezes, mostra 
uma sagacidade natural ou, isso que é mais frequente, de 
um senso moral superior aquele do governo. Ela não 
constitui uma ameaça para a liberdade, se é mediatizada por 
uma tradição liberal poderosa47. 

                                                           

47 . K. P. Popper. Conjectures et réfutations. [É no capítulo 17 que 
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 A segunda posição mantém, como essencial para a 
opinião pública o caráter representativo e os critérios 
institucionais. Assim, a opinião pública é identificada a 
doutrina majoritária, a qual obedece o parlamento. Este 
aqui por suas discussões, representa a opinião e esclarece o 
governo, que, de seu lado, das informações recebidas, 
expõe a política que ele vai seguir. O parlamento serve, 
portanto, de porta- voz da opinião pública. Para alguns, 
porém, são os partidos os verdadeiros parceiros políticos. 
Para eles, os partidos exprimem as diferentes perspectivas 
da vontade dos cidadãos e o partido majoritário é o digno 
representante da opinião pública.  
 Segundo J. Habermas, essas duas concepções da 
opinião pública, que correspondem a uma democracia de 
massa, mostram que a opinião não está quase mais na 
medida de assumir um papel político, se ela não se coloca 
como mediação das organizações, assim como da sociedade 
civil, do sistema político que a mobilizam e a enquadram. 
Para ele, ali está a fraqueza destas duas posições, pois o 
conceito de opinião pública se encontra completamente 
neutralizado, na medida em que o público não é mais o 
sujeito da opinião pública. O material de uma sondagem, 
continua ele, enquanto expressão das opiniões de uma 
amostra qualquer da população, não tem valor de opinião 
pública, pois as opiniões de um grupo, definidas pelos 
critérios das pesquisas não podem preencher o abismo que 
separa a ficção jurídica da opinião pública e a dissolução 
que é feita pela psicossociologia. O princípio democrático 
da publicidade, sustentado pelo Estado social, define a 
opinião pública como um freio que pode opor uma 
resistência à ação do governo e da administração. Mas ela 
pode ser também dominada em função dos resultados e das 
                                                                                                                                                                       

Popper trata da opinião pública e dos princípios liberais]. Paris, Payot, 
1985, p. 506-516. Para Popper a tradição liberal é firmada num “quadro 
moral” de uma sociedade, correlativo de “armação jurídica” fornecido 
por suas instituições.  
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conclusões fornecidas pelas sondagens e manipulada por 
meios apropriados. Os institutos de sondagens têm por 
tarefa efetuar as pesquisas, partindo de amostras confiáveis, 
escolhidas nos limites de uma realidade dada. Os resultados 
obtidos são transmitidos a título, de “feedback”, aos órgãos 
e às instituições, as quais tem o papel de fazer corresponder 
o comportamento da população aos objetivos políticos do 
governo. Assim, a opinião pública é definida para ser 
manipulada, pois, sem a sua ajuda, os grupos políticos no 
poder não conseguiriam fazer coincidir ou adaptar o 
comportamento da população ao fim e às decisões políticas 
propostas pelo regime e pela doutrina política dominante. 
Esta opinião pública permanece, portanto submetida ao 
controle do poder, mesmo quando ela obriga o mesmo a 
concessões ou a reorientações. Ela não obedece mais às 
regras da discussão pública ou da comunicação escrita ou 
oral. Ela não se preocupa com os problemas de ordem 
política e não se dirige a instâncias políticas. Ao contrário, 
as relações que ela mantém com o poder se restringem a 
reivindicações de ordem privada. Para Habermas, a solução 
considerada é de tomar como ponto de partida a mutação 
estrutural e a evolução da esfera pública e, a partir de lá, 
elaborar um conceito de opinião pública rigoroso sobre o 
plano teórico, verificável ao nível empírico e que satisfaça 
as exigências das normas constitucionais do Estado social. 
As opiniões “não públicas” proliferam, enquanto que a 
opinião pública permanece uma ficção. Entretanto, é 
preciso manter o conceito de opinião pública como um 
paradigma, pois o Estado social constitucional se realiza 
como uma esfera pública política, onde o poder social e a 
dominação política são submetidos ao princípio 
democrático da publicidade. Considerando esta evolução 
sócio-política, é preciso forjar, conclui ele, os critérios que 
definem a opinião pública como um paradigma, os quais 
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permitirão apreciar as opiniões do ponto de vista 
empírico48.  
 A descrição habermasiana do modelo da esfera 
pública burguesa é, segundo G. Eley49, muito “idealtípica”, 
pois de um lado ela valoriza de modo idealista a primeira 
forma da esfera pública política até a metade do século 
XIX, apresentando-a como a manifestação superior do 
princípio da “publicidade”, a qual precisaria retornar, a fim 
de reencontrar a criticidade perdida da opinião pública. De 
outro lado, sua análise da esfera pública política atual do 
Estado social, no quadro das democracias de massa, faz 
parecer esta esfera como deformada por uma opinião 
pública de demonstração e de manipulação e, além disso, 
por uma cultura de massa acrítica ou de simples 
receptividade passiva e de resposta aclamativa. Com efeito, 
sua concepção de opinião pública é muito idealizada e 
centrada sobre as características de uma comunicação 
pública formada quase unicamente pela leitura e orientada 
em direção à discussão. Na verdade, a esfera pública 
moderna compreende uma pluralidade de espaços, onde a 
contradição das opiniões é mediatizada pelos produtos da 
imprensa, mas também pela educação, a informação e o 
divertimento, mais ou menos regulados discursivamente. 
Há também os espaços, nos quais concorrem diversos 
partidos, associações e onde, se desenvolve a contradição 
fundamental entre o público burguês dominante da origem 
da esfera pública e o público plebeu. 
 As três posições que têm sido apresentadas sobre a 
opinião pública nos dão, em síntese, o desafio teórico e 
prático e sublinham o interesse do problema que nosso 
estudo sobre Hegel: a teoria hegeliana da opinião pública quer 

                                                           

48 . Cf. J. Habermas. L’espace public. p. 249-254.  

49 . Cf. G. Eley. Nations, Publics and Political Cultures. Placing Habermas in 
the Nineteenth Century. 1989. Cf. J. Habermas. op. cit. p. 3-10, onde 
Habermas reconhece a pertinência destas observações.  
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tratar e desenvolver. A posição liberal permanece ao nível 
da manifestação formal e subjetiva da opinião. A posição 
institucional, no oposto, afirma que a organização estatal 
através do parlamento representa toda a opinião. Enfim a 
posição, que nós podemos chamar “idealtípica” se fixa na 
construção histórica de um modelo de opinião pública 
como ponto de referência para analisar e condenar a 
opinião no seu desenvolvimento atual. Certo, esta última 
posição tem o mérito de ter descrito com pertinência e 
justiça o nascimento e o desenvolvimento da esfera pública 
e a constituição da opinião pública no século XVIII, mas 
seu defeito é de querer sustentar uma volta a um modelo 
passado, como condição de possibilidade para a opinião 
pública reencontrar sua potência crítica de outrora, isso 
que, de fato, não corresponde mais às condições sócio-
políticas da comunicação no século XX. Nossa tese quer 
mostrar que a teoria hegeliana da opinião pública toma distância 
em relação a estas três posições e desenvolve uma 
concepção verdadeiramente original sobre o assunto. Esta 
teoria não cai no relativismo subjetivista, ou na vanguarda 
elitista, ou ainda numa discussão sem fim, que termina por 
eliminar toda decisão ou referência institucional; ela evita, 
também, a concepção oposta de uma opinião monopolista 
de publicidade de Estado; enfim, ela não defende um 
retorno à idade de ouro da opinião pública, vendo aí o 
único modo de salvá-la de seu estado de degradação 
presente, isto é, da manipulação e da alienação da sociedade 
e da comunicação de massa. Ao contrário, a teoria hegeliana 
da opinião pública mediatiza as três posições – a opinião 
subjetiva ou individual, a opinião institucional e o modelo 
“idealtípico” – a partir da consciência imediata 
contraditória do fenômeno de opinar, elevando a opinião a 
um saber dialético, depois mediatizando a liberdade de 
opinar pelo poder da ideia de comunicação dialética, e 
enfim, efetivando a verdade da opinião pública pela 
mediação política.     
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 Estatuto teórico-prático da opinião pública 
 

Uma leitura superficial e rápida dos parágrafos 316 
a 319 da Filosofia do Direito, onde Hegel trata, 
especificamente, da opinião pública, poderá levar a concluir 
que ele a tem desconsiderada, ao ponto de defini-la como 
qualquer coisa de irracional, não efetiva e, portanto, 
condenada a ser desprezada e excluída do processo do 
conceito lógico-político. Ao contrário, uma leitura que se 
quer séria compreenderá nestes parágrafos o movimento de 
mediação e de efetivação da opinião pública, através dos 
momentos fenomenológico, lógico e político. O conceito 
de efetividade - Wirklichkeit - mereceria uma longa 
explicação por causa de sua complexidade, mas no quadro 
deste trabalho, nós nos contentaremos de expor o seu 
sentido global.   
 Lê-se no prefácio da Filosofia do direito: “O que é 
racional é efetivo, e o que é efetivo é racional”. Este 
aforismo exprime a posição do mundo como conceito pelo 
sujeito racional. Dito de outro modo, o conceito consiste 
na exposição da marcha do mundo como processo de 
totalização reflexiva, através do trabalho de deixar nascer o 
fundamento essencial do mundo e não, simplesmente, no 
ato de sancionar o percurso do mundo ou de não importa 
qual ordem empírica dada. O conceito, no seu movimento 
de tornar presente a ele mesmo, é uma crítica do que está lá 
como fixo ou morto. O movimento do conceito engendra 
uma nova imediatidade pela mediação da opinião que é 
uma energia da contradição através dos homens e das 
instituições, que utilizam o direito de se impacientar e de 
criticar o que é simplesmente dado. A opinião imediata não 
é ainda a efetividade desenvolvida; entretanto, isso não quer 
dizer que ela não pode tornar-se efetiva e, portanto, 
racional. “A efetividade é a unidade da essência e da 
existência; nela a essência desprovida da figura e o 
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fenômeno inconsistente, ou o subsistir desprovido da 
determinação e a variedade desprovida da subsistência tem 
sua verdade”50. A efetividade é a unidade posta da reflexão 
e da imediatidade. Dito de outro modo, a essência se expôs 
no que é imediato, mas este imediato não tem ainda 
esboçado o movimento de agir sobre ele mesmo enquanto 
é mediação. A efetividade é diferente da existência, pois 
leva em si mesma seu poder de autoefetivação. “O que é 
efetivo pode agir”51. A efetividade não é o simples aparecer 
da essência, mas o ato através do qual a reflexão se torna 
ativa na imediatidade do mesmo ser. Ela realiza o processo 
de “suprassunção” da interioridade na exterioridade e vice-
versa. A efetividade tem seu próprio fundamento, agindo 
em si, uma vez que o movimento reflexivo o habita. Assim, 
a reflexão é o ato de pôr o que deve sempre ser 
desenvolvido, isto é, que ela deve tornar-se ativa, negativa, 
produtiva. Tomar, conceitualmente, a realidade é o poder 
de transformá-la em outra pela mediação que trabalha a 
imediatidade dada, efetivando-a, conforme o seu conceito.  
 O real é aberto a múltiplas possibilidades e sua 
realização depende dos homens e da consciência que a 
opinião pública tem de sua época. A vontade livre de 
opinar não é fechada num determinismo imutável, mas ela 
se pensa e ela é capaz sempre de dizer ou de opinar, 
diferentemente, sobre a realidade. “O que é efetivo é 
possível”52 e portanto a possibilidade é uma determinação 
da efetividade. A liberdade não é uma resignação diante dos 
acontecimentos, mas a vontade consciente da opinião que 
faz aparecer a contradição no interior da comunidade. A 
ação humana livre instaura o movimento da reflexão. Ao 
contrário, a ação que não é livre, permanece prisioneira da 
não reflexividade, acomodando-se à contingência das ações, 

                                                           

50 CdL, II, p. 227.  

51 CdL, II, p. 256.  

52 CdL, II, p. 249.  
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dos costumes e das instituições que não querem ser livres 
ou que não são ainda livres. A luta que a opinião pode 
instaurar, reúne as contradições de uma época onde o 
inesperado das coisas é, então, também o inesperado da 
ação e da consciência pública do espírito de um povo. O 
aspecto contingente da opinião aí tem sempre seu lugar. A 
liberdade, neste sentido, é o respeito e o reconhecimento da 
contingência do ato de opinar que é o movimento através 
do qual a necessidade do conceito se engendra na 
imediatidade da opinião. “O contingente é um efetivo que 
ao mesmo tempo [é] determinado somente como possível, 
cujo outro, ou o contrário também o é”53. A contingência 
aparece entre a existência e a possibilidade para ela realizar-
se como efetividade. A efetividade que chega a si mesma, 
carrega em sua interioridade sua própria contingência. “O 
contingente não tem, portanto, nenhum fundamento pela 
razão que ele é contingente; igualmente ele tem um 
fundamento pela razão que ele é contingente”54. O 
contingente pode ser o que ele não é, enquanto que ele 
contém um fundamento. Isso é a contradição da opinião 
pública, que busca a mediatizar-se através de seu outro - a 
efetividade - e que inscreve, portanto, a opinião no 
movimento da reflexão. O que é contingente se torna desta 
maneira uma determinação interior ao movimento de 
exposição da efetividade e, assim, a opinião é mediatizada 
pelo fato que a efetividade desenvolve um processo de 
mediação da liberdade formal, subjetiva e pública de opinar. 
A opinião não é qualquer coisa que deve ser exorcizada, 
enquanto, aparece, imediatamente, como um fenômeno 
contingente e em contradição. É graças a seu outro - os 
debates das assembleias dos estados, o poder legislativo, a 
Constituição, o príncipe, etc. - que a contradição da opinião 
é inscrita no movimento da reflexão e, portanto, no 

                                                           

53 CdL, II, p. 252-253.  

54 CdL, II, p. 253.  
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processo de mediação de seu fenômeno. Enfim, a razão é 
um processo de criação pelo trabalho de aperfeiçoamento 
da imediatidade histórica. Não se trata de legitimar, 
simplesmente, o que é imediatamente dado, através da 
opinião pública, mas de elevá-lo à sua determinação lógico-
política55 começando pelo movimento fenomenológico.  
 
A fenomenologia da opinião 
 
 A opinião pública é um fenômeno - Erscheinung -, 
diz Hegel que contém nela o que é substancial e o que não 
é. Não quer dizer que a opinião não seja importante para o 
livre funcionamento do Estado; ao contrário, a 
substancialidade se exprime lá sob uma forma inadequada, 
pois a substância se engendra por um processo de 
determinação do fenômeno. Não existe uma separação 
mecânica entre o que é essencial e o que não é, uma vez 
que a essência se efetiva através da inessencialidade do 
fenômeno. Ora, sem a expressão do fenômeno da opinião 
pública, faltaria ao Estado uma de suas determinações. Um 
Estado não pode impor, simplesmente, aos cidadãos suas 
decisões, sem que estas aqui sejam reconhecidas pela 
opinião. A opinião é crítica. Ela exige provas e a exposição 
das razões, porque ela concretiza o princípio da liberdade 
subjetiva de opinar - cf. capítulo 2, acima - que pede 
justificação de toda decisão concernente ao conjunto do 
corpo social. A liberdade de expressão é menos perigosa 
que o silêncio forçado, pois ela é um fenômeno da opinião 
que se enraíza nos costumes do mundo moderno.  
 Apresentemos os momentos da opinião pública na 
sua consciência fenomenológica ou enquanto fenômeno: 
 
a) A consciência do fenômeno da opinião, enquanto 

conteúdo verdadeiro.  

                                                           

55 D. Rosenfield. op. cit. p. 28-25.  
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A consciência da opinião pública na sua 

imediatidade é uma liberdade formal, contendo “em si os 
princípios substanciais e eternos da justiça” e “o conteúdo 
verdadeiro em si”. Ela já contém o conteúdo verdadeiro, 
enquanto resultado concreto desenvolvido na Constituição, 
na legislação e, em geral, na situação universal, isto é, na 
sociedade. A consciência possui o objeto verdadeiro em si, 
enquanto princípio abstrato, e por si, como resultado 
substancial. O indivíduo, como pessoa, faz a experiência da 
liberdade que se apropria do conteúdo de seu mundo, ele aí 
se interessa e quer o Bem. O cidadão dispõe da liberdade 
pública em todas as esferas e sua voz é respeitada, como 
portadora de um conteúdo divino, assim que a considera e 
a reconhece o adágio “Vox populi, vox Dei”56.  

 
b) A consciência do fenômeno da opinião sob a forma do 

bom senso. 
 
 A opinião compreende o mundo ou o objeto 

público sob a forma da consciência imediata ou do bom 
senso. Esta forma manifesta o conteúdo verdadeiro da vida 
ética, as necessidades verdadeiras e as verdadeiras 
tendências da efetividade a começar pelos prejuízos. Dito 
de outro modo, a opinião pública é aqui o ato de perceber e 
de entender o imediato do objeto público, como um jogo 
de forças contraditórias. O conteúdo do fenômeno da 
opinião pública entra na consciência, e esta o exprime aqui, 
ao nível da representação. A forma da representação57 é a 

                                                           

56 FdD, § 317 Obs.  

57 “A representação é, para a inteligência, isso que é seu, ainda ligado a 
[uma] subjetividade unilateral, enquanto que esse seu é ainda 
condicionado pela imediatidade, que não é, nele mesmo, o ser”. Enc., I, 
§ 451, p. 246. “As diversas formas do espírito que existem ao nível da 
representação são habitualmente […] olhadas como forças ou 
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contingência de opinar: ela é suscetível de desvios e de 
julgamento falso a respeito de acontecimentos, de 
necessidades sentidas ou de ordens ou de situações do 
Estado. O caráter próprio da consciência imediata é o 
conteúdo particular, e é opinando, a partir disso que ela 
estabelece um mau julgamento. Ao contrário, o racional 
tem como conteúdo o universal em si e por si, é, portanto, 
uma consciência mediatizada.  
 Aqui Hegel utiliza um adágio do pensamento 
subjetivo, para explicar a forma contingente e 
representativa da opinião pública. “O vulgar ignorante 
retoma todo o mundo e fala mais daquilo que ele menos 
entende”58. O vulgar ignorante tem seu modo de julgar o 
mundo. Em geral ele tem uma tendência a fazer 
julgamentos universais e a falar de assuntos que 
ultrapassam seu domínio próprio. A figura que Hegel 
utiliza, ilustra bem o caráter contingente da opinião pública 
que é a falta de saber, isto é, a ignorância dos negócios 
públicos ou da realidade. Nessa situação de falta de saber 
objetivo, a tendência do julgamento não pode ser senão 
subjetiva, particular e interior.  
 A consciência da opinião pública emite as reações 
particulares nas proposições gerais: “O vulgar ignorante 
retoma todo o mundo”. Essas proposições gerais podem 
ser elaboradas, em parte, pelo sujeito mesmo. Ou bem elas 
são elaboradas a partir da objetividade; a partir de dados da 
realidade, das necessidades sentidas, das disposições e das 
situações políticas. Essas são, portanto, as proposições 
gerais, formuladas pela opinião pública e elaboradas pelo 
sujeito, face ao objetivo imediato. Sob essas proposições 
gerais, descobre-se toda a contingência da opinião, isto é, 
sua falta de saber. Os julgamentos errôneos, o fato de ver 

                                                                                                                                                                       

faculdades isoladas em sua singularidade, independentes umas das 
outras”. Enc., I, Ad. § 451, p. 553.  

58 FdD, § 317, Obs., nota 63.  
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as coisas ao inverso, são também uma consequência da 
contingência e da falta de saber. Todo o problema é que a 
consciência, o pensamento ou o conhecimento tem, como 
conteúdo, a opinião particular e a individual. “O que é mau 
é o que é de fato particular e individual no seu conteúdo. 
Pelo contrário, o que é racional é universal em si e por si, e 
o que é individual é isso donde a opinião tira a vaidade”59. 
As proposições gerais da opinião pública têm, por 
conteúdo, o particular e o individual. As proposições gerais 
da opinião pública não são, portanto, universais, por causa 
de sua falta de saber e de sua contingência.  
 A fenomenologia da opinião expõe a experiência da 
liberdade da consciência, enquanto contradição entre o 
conteúdo e a forma. A opinião é constituída por um 
conteúdo verdadeiro ou uma “base ética” - sittliche Grundlage 
- que se funde sobre o solo dos costumes e dos hábitos 
éticos. Esse fundo substancial, esse conteúdo verdadeiro é 
o resultado das determinações da liberdade formal, da 
liberdade subjetiva e da liberdade pública de opinar, que 
contém a esfera social, econômica e política na vida 
orgânica do Estado. O conteúdo da opinião pública em si - 
“os princípios substanciais eternos da justiça” - e por si - “a 
base ética”: os costumes, os hábitos, a Constituição, a 
legislação - merece a esse nível, de ser reconhecido, como 
uma voz divina, conforme diz o adágio - Vox populi, vox Dei 
-.  
 Mas, ao conteúdo verdadeiro da opinião pública, 
opõe-se uma forma falsa ou contingente. A opinião 
expressa as “verdadeiras necessidades” ou as “justas 
tendências”, a saber, as linhas fundamentais da evolução 
econômica e histórica da vida política, o conteúdo 
profundo e substancial sob a forma do bom senso ou da 
representação. “Não é, portanto, simplesmente, do fato da 
imperícia dos indivíduos - incapazes imediatamente de uma 

                                                           

59 FdD, § 317.  
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posse racional e levados nas “raciocinações” - que a opinião 
pública é “contingente” na forma da sua manifestação, mas 
porque a posse ou a presença de seu conteúdo no povo, 
não pode aparecer, ao menos inicialmente, que no estado 
de prejuízos ou “sob a forma de proposições gerais” - 
allgemeine Sätze - limitadas a esfera da representação - 
Vorstellung -”60. A manifestação imediata da opinião 
pública é o fenômeno de aparição da oposição “forma-
conteúdo” que, logicamente, se traduz pela contradição do 
universal e do particular.  
 
A lógica da opinião 
 A opinião pública é um fator importante da 
liberdade formal subjetiva dos cidadãos. Os indivíduos têm 
o direito de formular seu julgamento particular sobre o 
universal, como expressão de sua liberdade subjetiva. A 
opinião pública não é a verdade política absoluta, mas ela 
guardará, sempre, a força da impaciência, para 
desestabilizar toda reificação histórica dada, pois o que 
move o mundo é a contradição61, e a opinião pública, ela 
mesma, é uma contradição, que torna efetiva a paciência do 
conceito. “A liberdade subjetiva, formal [que consiste 
nisso] que os singulares como tais, têm e exprimem seu 
julgamento, opinião e conselho próprios a respeito dos 
negócios universais, tem seu fenômeno no Conjunto que se 
chama opinião pública. O universal em e por si, o 
substancial e verdadeiro, aí está ligado a seu contrário, o 
[elemento] característico e particular do opinar do grande 
número; esta existência é por conseguinte a contradição 

                                                           

60 Bernard Mabille. O poder. Hegel e o poder da opinião pública. Paris, Vrin, 
1994, p. 192.  

61 Cf. Enc., I, Ad., § 119, p. 555.  
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dela mesmo presente ali, o conhecer como fenômeno; a 
essencialidade tão imediata quanto à inessencialidade”62.  
 Nós temos, neste parágrafo, duas partes: uma que 
se refere aos momentos da opinião e outro que mostra seu 
estatuto lógico, isto é a contradição. O conceito hegeliano 
da opinião pública é claro: ela é a liberdade formal e 
subjetiva de os indivíduos expressarem seu próprio 
julgamento, opinião e ponto de vista sobre os negócios 
públicos. Ora, o que é a liberdade formal e subjetiva? 
Quando ele enumera as diferentes formas da vontade, 
Hegel escreve: “Na medida em que a determinidade é a 
oposição formal do subjetivo e do objetivo, como 
existência exterior imediata, é a vontade formal enquanto 
consciência de si. Esta vontade formal encontra diante dela 
um mundo exterior e, enquanto singularidade, retornando 
ao interior de si na determinidade, é o processo que, por 
mediação da atividade e de um meio, traduz o fim subjetivo 
em objetividade”63. A liberdade formal é imediata e 
exterior. Aqui, ela depende do entendimento e não é 
especulativa. A vontade formal é o fim e a realização deste 
fim, mas este é, inicialmente, qualquer coisa que nos é 
interior, subjetivo, mas ele deve torna-se objetivo, rejeitar o 
que falta à subjetividade. A vontade formal traduz, então, o 
fim subjetivo em objetividade. Neste nível, a relação da 

                                                           

62 FdD, § 316. Citado a partir da tradução de Labarrière-Jarczyk, op. 
cit., p. 205. Nós citamos também o texto original deste parágrafo, por 
causa de sua importância capital para o conceito da opinião pública 
junto a Hegel: “Die formelle, subjektive Freiheit, dass die Einzelnen als 
solche ihr eignes Urteilen, Meinen und Raten über die allgemeinen 
Angelegenheiten haben und äussern, hat in dem Zusammen, welches 
öffentliche Meinung heisst, ihre Erscheinung. Das an und für sich 
Allgemeine, das Substantielle und Wahre, ist darin mit seinem Gegenteile, 
dem für sich Eigentümlichen und Besonderen des Meinens der Vielen, 
verknüpft; diese Existenz ist daher der vorhandene Widerspruch ihrer 
selbst, das Erkennen als Erscheinung; die Wesentlichkeit  ebenso 
unmittelbar als die Unwesentlichkeit”.  

63 FdD, § 8.  
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consciência a qualquer coisa de exterior imediato não 
constitui, senão o lado fenomenal da vontade. A opinião 
pública como liberdade formal subjetiva, manifesta-se neste 
nível exterior imediato e fenomenal, isto é, manifesta sua 
subjetividade em objetividade. Ela se objetiva através do 
julgamento e do ponto de vista imediato, o qual pronuncia 
uma opinião subjetiva sobre o universal. É a vontade livre 
que mediatiza o objetivo e o subjetivo, e realiza a unidade 
da liberdade formal e subjetiva com o objeto público. Nós 
temos amplamente desenvolvido esses momentos da 
liberdade formal e subjetiva do opinar.  
 Em segundo lugar, a matriz lógica da opinião 
pública, apresentada pelo parágrafo 316, é a contradição. Nós 
aí descobrimos quatro indicações que reenviam à Doutrina 
da Essência. Os dois primeiros concernem ao fenômeno 
contraditório da opinião. O conteúdo do “universal em e 
por si, o substancial e verdadeiro é ligado a seu contrário”; 
a opinião é “esta existência, por conseguinte, a contradição 
dela mesma presente aí”. As duas primeiras indicações 
mostram a relação entre a essência e sua aparição: a opinião 
é “o conhecer, enquanto fenômeno” e “a essencialidade tão 
imediata quanto à inessencialidade”. A opinião é uma 
maneira particular para a essência de manifestar-se, como 
nós o temos mostrado na fenomenologia da opinião. 
 Os momentos lógicos, enquanto contradição, são 
tratados na Ciência da Lógica, mas nós vamos recordar, 
brevemente, este processo lógico, em relação com o 
parágrafo 316. A contradição como categoria é a analisada 
na Doutrina da essência no capítulo que trata das 
determinações da reflexão: a identidade, a diferença e a 
contradição64. Essas determinações não são, somente, as 
categorias formais, mas o processo mesmo do ser como 
essência. A contradição é uma relação dialética, mas é, 
inicialmente, a oposição, a saber o universal ligado à 

                                                           

64 CdL, II, p. 69 s. 
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opinião particular do grande número. Com efeito, o oposto 
permanece na situação de dispersão na imediatidade, ou 
falta de reflexão em si, característico da diversidade das 
opiniões da massa. As opiniões opostas tornam-se uma 
oposição verdadeira da diversidade e da diferença. Então, a 
diferença está na medida de desenvolver sua virtualidade 
como contradição real65. A oposição se estabelece entre o 
conteúdo substancial da opinião e sua expressão 
contingente. A determinação da oposição, em direção à 
contradição significa que os dois elementos passam da 
tensão exterior à interiorização, outrossim, cada termo 
interioriza seu contrário e todos os dois são os momentos 
de uma mesma reflexão. Ora, a oposição entre a forma e o 
conteúdo da opinião pública é uma contradição entre o 
conteúdo substancial e a forma contingente de sua 
expressão. É preciso dizer, que ela não é uma pura 
irracionalidade, pois ela existe como a exteriorização sob a 
forma da representação de um conteúdo em si substancial e 
verdadeiro.  
 A opinião pode ser descrita como a relação entre a 
essência e sua aparição. Hegel, no início da Doutrina da 
essência, apresenta a dialética do essencial e do inessencial66, 
depois aquela da essência e do fenômeno67. O processo 
dialético é semelhante, levando em conta que, na primeira, 
a dialética se estabelece no interior da essência e, na 
segunda, a relação concerne à essência e sua exteriorização. 
Com efeito, o ser em sua imediatidade pressupõe, como sua 
própria interioridade, a essência. Esse fundo essencial está 
no interior do ser mesmo. O ser, a respeito da 
profundidade da essência, é como um inessencial, uma 
aparência vazia de essência, mas esta aparência é o aparecer 

                                                           

65 André Doz. A lógica de Hegel e os problemas tradicionais da ontologia. 
Paris, Vrin, 1987, p. 97.  

66 CdL, II, p. 9.  

67 Id., p. 145.  
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da essência mesma 68. Quando se passa da identidade da 
reflexão essencial à sua exteriorização, isso não é mais uma 
aparência - Schein - que se tem, mas isso é o fenômeno - 
Erscheinung. Aqui, o fenômeno não é uma ilusão, mas o 
aparecer da essência69.  
 A partir de lá, pode concluir-se que o conteúdo 
essencial da opinião pública aparece sob uma forma 
inessencial. A opinião pública, por exemplo, que toma 
posição em relação às reformas sociais, conhece, 
frequentemente, só algumas das medidas propostas pelo 
governo e ela se opõe e faz declarações, no momento do 
contexto imediato da sociedade. Essas são as 
inessencialidades da opinião, enquanto parecer e aparecer 
de fundo essencial. Elas não são, portanto, um simples não-
sentido. A opinião pública, neste caso, não é somente 
verdadeira por acidente, mas é verdadeira por essência, 
enquanto ela constitui o fundo das inessencialidades de seu 
parecer. Podemos, portanto, perguntar se a opinião pública 
do ponto de vista político, uma vez perfeitamente expressa, 
manifesta, segundo a forma verdadeira, a essência mesma 
que a constitui? Ou bem, logicamente, a opinião pública 
permanece sempre uma contradição não resolvida?  
 A determinação lógica da opinião pública é a 
contradição, e conforme já apresentamos acima, Hegel não 
abandona a opinião à sua finitude e à sua contingência. Ao 
contrário, seguindo com coerência seu caminho lógico, ele 
reconhece a racionalidade específica da opinião, no 
processo de mediação lógico-político da Filosofia do Direito. 
A mediação lógica da opinião se efetiva através da ideia de 
comunicação dialética, enquanto a mediação política se 
determina pela Constituição, a publicidade dos debates 
parlamentares, o poder legislativo - cf. acima 3.4, “os 
espaços públicos da opinião” - determinam-se em última 

                                                           

68 Id., p. 9-17.  

69 Id., p. 145-147.  
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instância através “da subjetividade como idêntica ao querer 
substancial”, dito de outro modo, através da vontade do 
príncipe, e isso nós vamos mostrar depois. As duas 
mediações são coextensivas, uma reenvia à outra, pois a 
mediação lógica se opera pela participação política dos 
cidadãos, nas instituições da “substância ética”, e por sua 
parte a mediação política da opinião pública obedece à 
efetivação lógica dos momentos do conceito.  
 A lógica da opinião pública é, portanto, a 
contradição, pois o universal em si e por si, o substancial e 
o verdadeiro, encontram-se ligados, ao seu contrário, o 
elemento próprio e particular da opinião da multidão. O 
universal se encontra inicialmente “ligado” a seu contrário 
o particular. Esse verbo “ligar” denota uma relação 
exterior, imediata e mecânica, cuja razão de ser se torna 
uma relação contraditória. Esta ligação contraditória 
universal-particular é inorgânica. Ela revela um nível de 
conhecimento da ordem da representação ou do 
entendimento, portanto não ainda chegado à efetividade 
racional. Para que ela se torne uma ligação orgânica - entre 
o universal do Estado e o particular da opinião da multidão 
– e portanto um conhecimento verdadeiro, a ação da 
Constituição é necessária. “A opinião pública é o modo 
orgânico pelo qual um povo faz saber o que ele quer e o 
que ele pensa. O que pode representar um papel efetivo 
nos negócios do Estado deve, sem nenhuma dúvida, agir de 
um modo orgânico e isso é o caso na Constituição”70. A 
influência sobre os negócios do Estado é somente possível 
por uma ação orgânica. Ora, isso é a Constituição que dá a 
força orgânica ao Estado. “Essas instituições são os 
elementos cujo conjunto forma a Constituição - isto é a 
racionalidade desenvolvida e realizada - na esfera da 
particularidade. Elas são, em seguida, a base sólida do 
Estado, da confiança, da disposição do espírito dos 

                                                           

70 FdD, § 316 Ad.  
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indivíduos a respeito do Estado, enfim, os pilares da 
liberdade pública, pois nelas a liberdade particular é efetiva 
e racional”71. O que constitui a realidade efetiva do Estado, 
segundo Hegel, é o sentimento que os indivíduos têm de si 
mesmos, e sua solidez vem da identidade dos dois fins: o 
universal e o particular. A inorganicidade contraditória da 
opinião pública pode, portanto, encontrar sua organicidade 
na Constituição, pois a Constituição realiza a identidade 
dos dois fins, o universal e o particular.  
 A Constituição realiza a distribuição do poder 
estatal entre diversos poderes. Ela contém as determinações 
tais que, de uma parte, ela permite à vontade racional - que 
nos indivíduos, não era senão a vontade geral em si - de 
chegar a consciência e à determinação dela mesma; de outra 
parte, graças a ação do governo e de seus diferentes ramos, 
de ser posta e mantida, sendo protegida, ao mesmo tempo, 
contra a subjetividade contingente da ação governamental e 
a subjetividade dos indivíduos 72. Nós podemos dizer que a 
opinião pública é, como uma vontade geral em si, que 
permanece ainda dividida entre o universal e o particular 
das múltiplas opiniões inorgânicas e da subjetividade dos 
indivíduos. A Constituição é a justiça viva, a liberdade 
efetiva que vai permitir o desenvolvimento de todas as 
determinações racionais. Para o que é da opinião pública, a 
Constituição, através das instituições dar-lhe-á a 
organicidade necessária para influenciar os negócios do 
Estado e, assim, tornar-se uma determinação racional.  
 Antes da época moderna, sobretudo, mas mesmo 
até agora, era possível de influenciar os negócios do Estado 
ou os poderes das instituições: pela força, pela violência, ou 
ainda pelo costume e pelos hábitos. Hoje, diz Hegel, isso 
não é mais possível, porque, em nossa época, o princípio da 
liberdade subjetiva tem uma grande importância e uma 

                                                           

71 FdD, § 265.  

72 Cf. FdD, § 267 Ad.  
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grande significação. O que aumenta a importância da 
opinião pública e lhe dá um poder considerável em nosso 
tempo, é, justamente, a valorização do princípio da 
liberdade subjetiva. Ora, a liberdade subjetiva é a vontade 
ainda em si, a vontade imediata ou natural, que postula um 
conteúdo imediatamente presente. Mas esse conteúdo, com 
suas determinações ulteriores, não pode provir a não ser da 
racionalidade da vontade. Pois a liberdade subjetiva sob 
esta forma da imediatidade, não atinge ainda a forma da 
racionalidade73. Mesmo se a opinião pública ganhe hoje 
força pela importância dada à liberdade subjetiva, ela 
permanece ainda ao nível imediato e inorgânico. Se hoje a 
opinião pública se constitui para determinar os negócios 
públicos, segundo um critério mais válido que a violência 
ou a simples tradição do costume ou dos hábitos, o que, em 
última instância, deve determinar sua ação orgânica, é a 
inteligência e a existência de sólidas razões. Assim, é 
preciso referir-se à Constituição: esta aqui é a racionalidade 
desenvolvida e realizada.  
 Em si mesmo a contradição da opinião pública não 
chega sozinha a uma clara consciência de si, pois a 
diferença entre forma e conteúdo da opinião, continua a 
esconder o essencial no movimento mesmo, onde ela se 
manifesta. Se nós reconhecemos esta inadequação entre 
forma e conteúdo da opinião, isso não significa seu 
abandono ao irracional, pois a opinião pública é racional, 
enquanto representação. E isso corresponde ao momento 
do entendimento do conceito mesmo da opinião. O 
fundamento desta representação da opinião pública busca-
se no conflito das opiniões do entendimento com elas 
mesmas. É verdade que a reflexão ultrapassa o imediato 
concreto e se separa dele determinando-o, mas é preciso ser 
capaz de colocá-los em relação. Ora, é durante o colocar 
em relação que nasce o conflito das opiniões. A elevação 

                                                           

73 Cf. FdD, § 11.  
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acima destas opiniões, que chegam à “intelecção de seu 
conflito, é o grande passo negativo em direção ao 
verdadeiro conceito da razão”. O entendimento das 
opiniões é a razão que entra em contradição consigo. A 
razão reconhece que a contradição é o ato de elevar-se 
acima das limitações do entendimento. O conhecimento da 
opinião pública descobre o que aparece no interior da 
esfera do fenômeno, mesmo se isso não é a razão ou o 
verdadeiro em si. Tudo isso quer dizer que a opinião 
conhece o fenômeno público enquanto entendimento 
racional. O nível de conhecimento atingido, pela opinião já 
é da ordem da determinação do conceito da razão, isto é, a 
razão se encontra colocada lá como entendimento: essa é a 
dimensão racional do entendimento do fenômeno da 
opinião74. 
 Mas a contradição da opinião pública - no seu 
elemento universal e particular - vai manifestar seu 
conteúdo em formas diferenciadas, que são, se nós 
podemos dizer, as duas tendências da mesma opinião. 
Onde está então a verdade da opinião pública? 
  
O político da opinião 
 
 Os dois adágios: Vox populi, vox Dei e o vulgar 
ignorante retoma todo o mundo e fala mais do que ele entende 
menos, encontram-se, ao mesmo tempo, misturados na 
opinião pública, isto é, o conteúdo verdadeiro da vox populi 
está ligado à forma contingente e à sua falta de saber, 
segundo as duas citações de Aristóteles e de Goethe75, que 

                                                           

74 CdL, II, p. 14-15.  

75 “Quando a massa pode pressionar/ Ela é então respeitável: / Logo 
que ela quer julgar, isso é lamentável”! Id. Goethe. Poesias, 
“Sprichwörtlich”, verso 398-400, citado segundo FdD, § 317, Obs. P. 
318. Labarrière-Jarczyk traduzem: “A massa pode aprovar - Zuschlagen 
kann die Masse - / Lá ela é respeitável: julgar, ela aí chega de modo 
miserável”. O silogismo do poder. Paris, Aubier, p. 207. 
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chama a opinião à humildade. A opinião pública contém 
em si a ambiguidade da verdade e do erro, unidas 
estreitamente, de tal modo, diz Hegel, “que não se pode 
tomar verdadeiramente a sério uma ou outra de suas 
afirmações”. Não se pode tomar a sério nem a afirmação 
verdadeira nem aquela que é errada, se “tomarmos a 
expressão imediata da opinião pública”. Na sua expressão 
imediata, a opinião pública não é séria, pois sua forma é um 
parecer da essência. Mas ela contém os princípios 
substanciais, o conteúdo essencial e verdadeiro da base 
ética. “O substancial é o que constitui seu elemento 
interno, é ele, somente, o que existe de sério nela”. O que é 
o substancial? O substancial é a vida ética que se exprime 
na família, na sociedade e no Estado76. Ora, o substancial 
“não pode ser conhecido, segundo a opinião pública, 
porque o que é substancial é o que não pode ser conhecido 
senão a partir dele mesmo e por ele mesmo”. Assim, o 
substancial constitui o elemento interno da opinião pública, 
mas não pode ser conhecido conforme a opinião pública, 
pois o substancial não pode ser conhecido senão em si e 
por si mesmo, isto é, o substancial é conhecido na 
mediação das determinações da vida ética.  
 Em todo caso, não se encontra na opinião pública 
somente o determinante sério ou o critério verdadeiro, 
permitindo esclarecer uma medida a tomar ou uma decisão. 
“Qualquer que seja o caráter apaixonado de uma opinião, 
qualquer que seja a seriedade com que se afirme, ataque ou 
combata, isso não constitui um critério que permita decidir 
que se tem efetivamente a fazer” 77. A opinião pública tem, 
aparentemente, um caráter de seriedade na sua maneira de 
aparecer, “mas esta opinião não se deixa jamais convencer 

                                                           

76 Cf. Enc., III, § 487, p. 285.  

77 FdD, § 317, Obs.  
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de que sua seriedade aparente não é a seriedade 
verdadeira”78, ou o conteúdo substancial.  
 Aqui, nós tocamos a questão da utilização da 
opinião pública. Nós sabemos que as pessoas se baseiam 
sobre a opinião pública, para tomar decisões, fazer escolhas 
políticas, elaborar medidas administrativas, guiar o destino 
de um Estado, declarar ou parar a guerra, enfim, em todo 
domínio dos negócios públicos. Ora, como é possível 
utilizar, enquanto um critério verdadeiro esta opinião, que 
não tem senão uma seriedade aparente, sob sua forma 
contingente, então que seu fenômeno é somente uma 
aparência do conteúdo verdadeiro que ela contém?  
 Se levarmos em conta as afirmações acima, como a 
opinião pública pode constituir-se em critério para 
governar um povo? Como é possível utilizar a opinião 
pública, enquanto critério de tomada de decisão na conduta 
de um Estado? Hegel se mostra mais incisivo ainda, 
quando lembra a questão que Frederico II colocou na 
ocasião do concurso da Academia de Berlim em 1778: 
“Pode ser útil enganar um povo”?79 Hegel retoma esta 
mesma questão e a formula assim: “É permitido enganar 
um povo”? Nós constatamos que as duas questões se 
colocam a propósito da opinião pública. Mas elas são 
diferentes na sua formulação, pois a primeira pergunta “se 
pode ser útil” e a segunda “se é permitido” enganar um 
povo. A primeira questão coloca o problema da estratégia 
política. É certo que para um político, o recurso à opinião 
pública ou a sondagem da opinião podem ser muito úteis 
para guiar o povo. Mas a segunda questão, formulada por 
Hegel, coloca o problema ético-político: ele pergunta se é 
permitido de enganar um povo.  

                                                           

78 FdD, § 317, Obs.  

79 Segundo R. Derathé é esta questão que Frederico II colocou neste 
concurso. FdD, nota 64, p. 319.  
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 “Dever-se-ia responder, escreve ele, que um povo 
não se deixa enganar sobre seu fundamento substancial, sua 
essência e o caráter determinado de seu espírito, mas no 
modo como ele conhece esse fundamento, na maneira que 
ele julga seus atos e os acontecimentos de sua história etc., 
ele é enganado por ele mesmo”80. A primeira conclusão 
importante de Hegel é que um povo não se deixa enganar 
neste nível: sobre o fundamento substancial, sua essência e 
o caráter determinante de seu espírito. Um povo não se 
deixa enganar sobre seu fundamento substancial, na medida 
em que ele se mediatiza através das determinações da vida 
ética. Um povo não se deixa enganar sobre sua essência e o 
caráter determinado de seu espírito - “bestimmten 
Charakter seines Geistes” -. Ora, “o caráter determinado do 
espírito” é o espírito do povo. “Na história, o espírito é um 
indivíduo de uma natureza ao mesmo tempo universal e 
determinada: um povo; e o espírito com qual nós temos 
relação é o espírito do povo” - Volksgeist81. O espírito dá a 
si mesmo uma forma concreta no mundo e a matéria desta 
encarnação, o solo sobre o qual ela se enraíza é a 
consciência geral, a consciência de um povo. Esta 
consciência contém e orienta todos os fins e os interesses 
do povo; constitui seus costumes, seu direito, sua religião, 
sua opinião pública etc. Ela forma o fundamento 
substancial ou a base ética do espírito de um povo. E 
mesmo se os indivíduos não são conscientes, esta 
consciência geral pública permanece como sua 
pressuposição. O indivíduo é formado neste ambiente, é 
rodeado e educado pelo espírito de um povo e ele existe 
neste fundamento substancial82. O espírito de um povo 
determinado contém uma história no interior dele mesmo. 

                                                           

80FdD, § 317, Obs.  

81 Hegel. A razão na história. Trad. De Kostas Papaioannou. Paris, Ed. 
10/18, 1993, p. 80. Cf. também Enc., III, § 548, p. 326.  

82 Id., p. 81.  
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Um povo não se deixa enganar sobre sua essência histórica, 
com a condição de conhecê-la ou ter consciência da 
mesma. Se o indivíduo vive inserido no espírito de seu 
povo e se tomou consciência de sua história ele não se 
deixa enganar pela manipulação de uma opinião pública 
fabricada ou imposta por sondagem ou por qualquer outra 
coisa. Se o indivíduo tem consciência do espírito de seu 
povo, ele saberá “dizer não” e ele resistirá a toda mentira 
daqueles que querem aproveitar-se da opinião pública para 
enganá-lo.  
 A segunda conclusão da observação do parágrafo 
317 é que um povo não é enganado por um terceiro ou por 
qualquer coisa de exterior a ele: ele engana a si mesmo. Em 
que sentido ele engana a si mesmo, ou quando ele pode 
enganar-se a si mesmo? O povo pode ser enganado por si 
mesmo, dependendo do modo como ele julga seus atos e 
os acontecimentos de sua história, isto é, na medida em que 
ele não é capaz de desenvolver no interior de si mesmo sua 
consciência histórica. Enfim, um povo pode ser enganado 
por si mesmo, quando ignora seus fundamentos e sua 
história.  
 Se o povo não se deixa enganar sobre seu 
fundamento substancial, como agir sobre a opinião pública? 
A adição ao parágrafo 317 fala da satisfação produzida pelo 
reconhecimento que pode advir da expressão da opinião 
pública: “O reconhecimento da opinião pública”. “O 
princípio do mundo moderno exige isso: cada um deve 
aceitar o que lhe apareça como algo de justificado e 
verificado. Mais ainda, cada um pretende tomar parte na 
discussão e no debate às quais esta verificação tem lugar. 
Uma vez que cada um terá dito sua palavra e tomado sua 
parte de responsabilidade, ele aceitará bem as decisões, pois 
sua subjetividade será satisfeita”83. No mundo moderno o 
cidadão quer participar na discussão e no debate, ele quer 

                                                           

83 FdD, § 317, Ad.  
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dar sua opinião num duplo sentido: o cidadão participa, 
dizendo sua palavra e exercendo sua responsabilidade. 
Então, ele se sente satisfeito, isto é, reconhecido. “No 
Estado, são o espírito do povo, o costume ético, a lei que 
dominam. Então, o homem é reconhecido e tratado como 
ser racional, como livre, como pessoa; e o [indivíduo] 
singular, de seu lado, se torna digno deste reconhecimento, 
por isso, que ele obedece, superando a naturalidade de sua 
autoconsciência, em direção ao universal, à vontade que é 
em e por si, à lei, - que ele se conduz assim a respeito dos 
outros de uma maneira universalmente válida, - que ele os 
reconhece como isso, para o qual ele quer, ele mesmo, 
passar, como livres, como pessoas”84. Do que foi exposto, 
resulta, que o combate para o reconhecimento constitui um 
momento necessário no desenvolvimento do espírito 
humano, qualquer que seja seu nível. Aqui se trata do 
reconhecimento, através da livre expressão na opinião 
pública.  
 Hegel refere-se ao exemplo da França, onde, 
conforme seu ponto de vista, a liberdade de expressão se 
mostrou sempre menos perigosa que o silêncio imposto. O 
silêncio forçado “pode com efeito, fazer temer que se 
guarde para si as críticas que podem suscitar um certo 
estado de coisas; então, deixando a cada um a liberdade de 
expor suas razões, encontra-se um caminho de saída e uma 
certa satisfação, que permitem, por sua vez, aos negócios 
continuarem mais facilmente seu caminho”85. A liberdade 
de expressão dos cidadãos como meio de expor suas razões 
e suas opiniões sobre os negócios públicos tem um duplo 
resultado: o cidadão encontra a satisfação, ou bem o 
reconhecimento e ao mesmo tempo ele ajuda a buscar uma 
saída para os negócios públicos para que eles possam seguir 
normalmente seu desenvolvimento. A autoridade não deve 

                                                           

84 Enc., III, Ad. § 432, p. 533.  

85 FdD, § 317, Ad.  
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ter medo da opinião pública sob pretexto de que as críticas 
podem suscitar um certo estado desfavorável das coisas ou 
desestabilizar o poder reinante. Ao contrário, a liberdade de 
expressão, segundo Hegel, tomando o exemplo da França, 
é menos perigosa que o silêncio forçado.  
 Ao final das contas, qual é a posição política 
propriamente dita que Hegel preconiza em relação à 
opinião pública?  
 Ele responde, sem ambiguidade: a independência. É 
a primeira condição formal necessária, para que se possa 
realizar qualquer coisa no domínio da ação como naquele 
da ciência. “A independência, a seu respeito, constitui a 
primeira condição formal necessária à realização de 
qualquer coisa de grande e de racional no domínio da ação, 
como naquele da ciência, pois ela não contém em si o 
critério da distinção - Unterscheidung - e ainda menos a 
possibilidade de elevar em si o lado substancial, ao nível de 
um saber determinado”86. Como deve ser compreendida 
esta posição de independência? Em dois sentidos: é preciso 
ser capaz de apreciar e de desprezar a opinião pública. Esta 
merece “ser desprezada em razão de sua consciência e de 
sua expressão concreta”. A consciência da opinião expressa 
o conteúdo substancial sob forma de proposições, ao nível 
da representação: isso é a expressão da contingência da 
opinião, de sua aparência de saber, de sua tendência a ver as 
coisas imediatamente e a partir dos julgamentos do 
entendimento. O grande homem ou o príncipe, como se 
verá, não se deixa desviar pela variação da opinião, de suas 
tendências, pois a decisão política não é tomada na rua. A 
independência da decisão, evidentemente, exige mediações, 
a fim de evitar o jogo dos interesses somente particulares 
ou a instabilidade das reivindicações socioeconômicas, 
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emanando de indivíduos ou de grupos de interesses mais 
ou menos instáveis87.  
 De um outro lado, a opinião pública merece ser 
apreciada ou honrada, “por causa de seu fundamento 
substancial que aparece, somente, de uma maneira mais ou 
menos confusa neste elemento concreto”. A opinião 
pública assimila os princípios substanciais, o conteúdo 
verdadeiro e os resultados da Constituição, da legislação e 
da sociedade sob a forma do bom senso humano. Mas esse 
fundamento substancial aparece de uma maneira mais ou 
menos confusa na opinião pública, pois o verdadeiro e o 
falso aí se misturam e ela não contém o critério de 
discernimento nem a possibilidade de elevar seu conteúdo 
substancial ao nível de um saber determinado, ou, um saber 
que seja capaz de mediatizar a forma e o conteúdo ou o 
universal e o particular. Como encontrar, portanto, um 
critério definido, para esclarecer seu conteúdo verdadeiro? 
Quem é capaz de elevar o saber da opinião à verdade que 
ela contém e lhe dar uma forma que corresponda a seu 
conteúdo? Quem pode mediatizar, portanto, a opinião 
pública? 
 O grande homem é capaz de descobrir a parte de 
verdade que contém a opinião pública. “O grande homem 
de sua época é aquele que expressa o que quer seu tempo e 
o realiza. Pelo que faz, ele expressa o fundo e a essência de 
seu tempo e as realiza. Aquele que não é capaz de desprezar 
a opinião pública, tal qual se ouve aqui e lá, não realizará 
jamais nada de grande”88. Hegel expôs antes que, em 
política como em ciência, é preciso não deixar-se, 
imediatamente influenciar pela opinião pública, caso 
contrário não se criaria nada de verdadeiramente grande, 
iria permanecer-se como cativo de prejuízos ou de 
proposições gerais, o que não responde à condição formal 

                                                           

87 B. Mabille. op. cit., p. 198.  

88 FdD, § 318 Ad.  
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necessária do racional e, ao mesmo tempo, é preciso levar 
em conta a racionalidade que ela comporta. Ora, este é o 
grande homem que é capaz de realizar esta condição 
racional. Mas, quem é o grande homem?  
 Hegel tem, inicialmente, utilizado a palavra “herói” 
para designar o fundador do Estado89. Mas o herói não 
aparece senão na fundação dos Estados, isto é antes do 
início da história? Não, uma vez que a marcha da história, 
esta luta dos princípios encarnados nos povos continua de 
agora em diante sob o estandarte daqueles que ele chama os 
grandes homens. O grande homem é, portanto, o herói dos 
tempos modernos, aquele que exprime o que seu tempo 
quer e o realiza. Ele é grande, porque ele realiza o que é, 
objetivamente, segundo o conceito racional da liberdade, 
pois ele exprime a essência de seu tempo e a realiza90. O 
grande homem torna efetivos os princípios substanciais e 
desenvolve as exigências do espírito do tempo. “Na ponta 
de todas as ações, e também das ações históricas, 
encontram-se indivíduos, ou subjetividades que tornam 
efetivas a realidade substancial. Para essas formas vivas da 
ação substancial do Espírito do mundo e, por lá, 
imediatamente idênticas a esta ação, esta permanece uma 
coisa escondida que não é nem seu objeto nem seu fim; ela 
não lhe vale nem honra nem gratidão, tanto da parte de 
seus contemporâneos, quanto na opinião pública da 
posteridade, mas isso só enquanto subjetividades formais 
que elas poderão receber, junto desta opinião, sua parte de 
glória imortal”91. 
 Uma frase polêmica conclui a adição do parágrafo 
318: “Aquele que não é capaz de desprezar a opinião 
pública, tal qual ela se faz ouvir aqui e lá, não realizará 
jamais nada de grande”. Segundo a afirmação anterior, a 

                                                           

89 FdD, § 318 Ad.  

90 E. Weil. Hegel e o Estado. Paris, Vrin, 1985, p. 81-84.  

91 FdD, § 348.  
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opinião pública merece desprezo, em razão de seu aspecto 
subjetivo e de sua expressão contingente. O grande homem 
saberá desprezar esta opinião pública, e, ao contrário, 
valorizará o que exprime o fundamento substancial da 
realidade. Enfim, o grande homem, não é aquele que 
despreza ou louva automática e unilateralmente a opinião, 
mas é aquele que, às vezes, contra ela, “exprime isso que 
quer seu tempo e o realiza”. Ele não despreza a opinião 
com arrogância, mas percebe com espírito político o que 
expressa o fundo substancial da opinião pública92.  
 A opinião pública encarna em si mesma a 
ambiguidade. Ela comporta sempre duas tendências, uma 
mistura de verdadeiro e de falso, de substancial e de 
contingente. Na formação desta opinião pública, os debates 
das assembleias têm um papel a desempenhar, a 
Constituição desenvolve sua organicidade e, finalmente, o 
grande homem, ou o príncipe para Hegel, tem um papel 
lógico-político decisivo a desempenhar, para efetivar a 
opinião pública. “A subjetividade, que tem seu fenômeno 
mais exterior como dissolução da vida estatal, subsistindo 
no opinar e raciocinar que querem fazer valer sua 
contingência e se destroem justamente de tal modo, tem 
sua efetividade verdadeira no seu contrário, a subjetividade 
como idêntica ao querer substancial, a qual constitui o 
conceito do poder principesco, e que, no que precede, não 
veio ainda como idealidade do todo a seu direito e ser-aí”93. 
A subjetividade aparece na opinião pública sob uma forma 
exterior e contingente. Se a opinião permanece neste nível, 
ela mesma se destrói com a vida ética, uma vez que não é 
capaz de sair de sua contradição. É o príncipe que efetiva o 
conceito da opinião e resolve sua contradição, pois ele é a 
identidade do querer substancial. “A subjetividade, cujo 

                                                           

92 B. Mabille. op. cit. p. 199.  

93 FdD, § 320, citado segundo a tradução de Jarczyk-Labarrière, op, cit., 
p. 217.  
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direito é o fundamento da participação dos indivíduos nos 
negócios públicos, no quadro do poder legislativo, não tem 
assim sua verdade, senão onde é idêntica à genialidade do 
grande homem, mas também, mais geralmente, pela 
mediação da reflexão objetiva dos conselheiros e 
funcionários, na decisão racional do monarca. Esta 
subjetividade substancial do príncipe é o ser-aí da unidade 
viva, como tal, do Estado”94. 
 Segundo Bernard Bourgeois, o príncipe do Estado 
hegeliano tem, neste, um papel politicamente 
preponderante, uma vez que exerce a primazia do poder 
principesco no Estado racional. Afirma-se o príncipe 
constitucional num Estado, enquanto totalidade ética 
racional, na qual intervêm outros poderes, igualmente 
indispensáveis, todos esses poderes se atualizam como 
momentos orgânicos da vida, profundamente una do 
Estado verdadeiro. “O poder principesco contém em si, os 
três momentos da totalidade, a universalidade da 
Constituição e das leis, a deliberação como relação do 
particular ao universal, e o momento da decisão última, 
enquanto autodeterminação na qual retorna tudo o resto”95. 
O reconhecimento da unidade concreta da vida da 
monarquia constitucional exige que, no centro do Estado, 
um poder entre todos os outros poderes seja 
preponderante e isso é o sentido especulativo e político do 
desenvolvimento orgânico do Estado hegeliano96. O 

                                                           

94 B. Bourgeois. O pensamento político de Hegel. p. 135.  

95 FdD, § 275. Citado segundo a tradução de J.-F. Kervégan., nota nº 4, 
p. 295.  

96 Bernard Bourgeois. Estudos hegelianos. O príncipe hegeliano. Paris, PUF, 
1992, p. 209. B. Bourgeois se opõe àqueles que reduzem o papel do 
príncipe ao interior da vida do Estado hegeliano ou que valorizam o 
poder governamental dos funcionários e desvalorizam o poder do 
príncipe: “Nossa tese é, portanto, oposta àquela que foi desenvolvida, 
entre outras, por E. Weil na sua obra Hegel e o Estado e que se resume na 
afirmação “que o príncipe não é o centro nem a engrenagem principal 
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príncipe se autodetermina ou decide, enquanto 
subjetividade que se efetiva como sujeito, pois o “decidir 
em comum” é uma abstração, e a consequência é que na 
“pessoa moral” - por exemplo, a “maioria” - assim incapaz, 
como tal de decidir, pois a decisão é deixada às vontades 
puramente particulares, às opiniões subjetivas de cada um, 
que permanecem em nível de entendimento, enquanto tal, 
incapaz de compreender uma identidade especulativa97. A 
co-presença dos estados, dos membros do governo e do 
príncipe na atividade legislativa constitui um meio de 
mediatizar a opinião pública e permite ao príncipe assumir, 
plenamente, sua tarefa de decisão sobre o que deve ser feito 
no domínio dos negócios públicos. “Ele - o príncipe - não 
pode, como tal, senão desejar esclarecer-se mais pelo ponto 
                                                                                                                                                                       

do Estado” - E. Weil. op. cit., p. 62 -. E. Fleischmann considera 
também que Hegel constrói seu Estado “restringindo ao estrito mínimo 
o poder do monarca até que ele chegue a uma definição deste aqui que 
lembrará a condição do monarca em alguns países contemporâneos ou 
a função de Presidente da República em alguns países democráticos” - 
E. Fleischmann. A filosofia política de Hegel. Paris, Plon, 1964, p. 302 -. B. 
Bourgeois. op. cit., nota nº 4, p. 211; cf. também nota nº 1, p. 215. 
Labarrière-Jarczyk afirmam que o mais importante não é o príncipe 
como tal, mas o “silogismo do poder”, isto o equilíbrio dinâmico entre 
os poderes. “Poder-se-ia dizer que o personagem principal da 
configuração do político, segundo Hegel não é o povo, nem o príncipe 
ou o governo: esse é a Constituição, entidade quase viva que desenvolve 
suas próprias determinações pelo jogo de assunções reflexivas. Ora o 
equilíbrio constitucional se mantém, precisamente, numa certa 
articulação dinâmica entre os momentos da singularidade do príncipe, 
da particularidade do governo e da universalidade que exprimem os 
“estados”, entendidos como expressão política das engrenagens da 
sociedade no seu conjunto. O exercício do poder que se desenvolve de 
tal sorte toma forma e figura desta articulação de tipo silogístico”. “O 
fundamento constitucional, segundo Hegel, se firma nesta essencial 
fluidez da realidade política, cujo centro de referência não pode ser 
“localizada”, mas inscrita numa relação de mediação recíproca”. O 
silogismo do poder. Paris, Aubier, 1989, p. 350-351. 

97 B. Bourgeois. op. cit., p. 213.  
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de vista competente de cidadãos, intervindo na legislação - 
funcionários, membros influentes do primeiro estado, e 
responsáveis dos órgãos da sociedade civil - associar os 
cidadãos a sua decisão - para cimentar a unidade do Estado 
e, portanto, reforçar seu poder em particular na política 
exterior -, e, primeiramente, formar neles a opinião pública, 
essencial ao mundo moderno, concorde ao interesse do 
Estado”98.  
 Mas que significa formar ou cultivar a opinião? 
Qual é o limite entre formação e doutrinamento, entre 
informação e propaganda99?  
 A publicidade dos debates das assembleias dá aos 
cidadãos “a ocasião de adquirir os conhecimentos”, de 
informar-se a fim de que “a opinião pública chegue a 
pensamentos verdadeiros e a uma visão da situação, do 
conceito de Estado e de seus negócios”. Esses 
“pensamentos verdadeiros” não são um conteúdo imposto 
à opinião pública, uma vez que o conteúdo é o fundo 
substancial que lhe pertence. O problema concerne à forma 
de sua expressão que deve ser elevada ao pensamento 
verdadeiro. É o que confirma o parágrafo 315: “A abertura 
desta ocasião de conhecimento tem o aspecto universal […] 
e enfim uma capacidade de julgar a esse respeito de modo 
mais universal”100. Não é preciso, portanto, compreender o 
ato de formar “a capacidade de julgar”, por “fazer 
propaganda” ou impor uma doutrina, mas a livre oferta aos 
cidadãos, como uma oportunidade de realizar o conteúdo 
racional, já presente em potência na opinião pública, a fim 
de ser suprassumido segundo a forma da verdade.  
 A opinião, na sua contingência, não mediatiza sua 
oposição num saber verdadeiro, que poderia animar todo o 
corpo político. As assembleias, o governo, a imprensa 

                                                           

98 Id. p. 226.  

99 B. Mabille. op. cit., p. 197.  

100 Citado segundo a tradução de Labarrière-Jarczyk. op. cit., p. 203.  
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informam e formam a opinião, e o príncipe deve decidir, 
levando em conta esta condição contingente da opinião 
pública. “A decisão do príncipe, como toda decisão, tem 
um conteúdo e uma forma”101. A determinação do 
conteúdo, enquanto atividade, procedendo por análise, 
diferenciação ou particularização da conjuntura política e da 
opinião pública, isso são os conselheiros do gabinete do 
príncipe que lhe apresentam com o conteúdo determinado 
dos assuntos do Estado, a fim de que ele decida. Dito de 
outro de modo, ele suprassume a contradição da opinião 
pública pela capacidade formal de decidir, de parar o debate 
raciocinante dos conselhos ou da opinião pública, por um 
“sim” ou um “não”102. Logicamente, isso se concebe assim: 
O poder principesco como unidade dele mesmo - “a 
subjetividade como idêntica ao querer substancial” - e da 
opinião pública - “a subjetividade que tem seu fenômeno 
mais exterior” - como seu outro, é uma confirmação da 
lógica hegeliana, segundo a qual todo ser é a unidade dele 
mesmo e de seu outro, o absoluto sendo, como identidade 
absoluta, a identidade da identidade e da não-identidade103.  
 A teoria da opinião pública é elaborada, conforme 
uma relação íntima com o espírito do povo, com o Estado 
e em conformidade com o processo do espírito104. O 
espírito do povo expressa-se a partir do primado da 
pressuposição lógica do todo em relação à posição do 
indivíduo. De acordo com a lógica do sistema, o espírito do 
povo na sua figura analítica se diferencia, em muitos povos, 
como a exteriorização histórica do espírito do mundo e, ao 

                                                           

101 B. Bourgeois. op. cit., p. 229. 

102 Id. p. 232. 

103 B. Bourgeois. op. cit., nota nº 1, p. 229.  

104 Cf. B. Bourgeois. Enc. III, Apresentação, p. 7-89; e também do 
mesmo autor: Dialética e estrutura na filosofia de Hegel. In: Hegel e a 
Dialética, nº 139-140 da Revista Internacional de Filosofia, Paris, PUF, 
1982, p. 163-182.  
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mesmo tempo, na sua figura sintética ele se identifica no 
Estado e na Constituição como a interioridade do todo. A 
opinião pública, enquanto entendimento - a liberdade 
formal e subjetiva, o universal e o substancial se encontram 
ligados a seu contrário, o elemento particular da opinião da 
multidão - viu a contradição da figura analítica do espírito 
do povo na sua manifestação política.  
 A manifestação da opinião pública encontra na 
razão dialética, o momento da negação racional de sua 
tendência inorgânica - devida à contradição entre forma e 
conteúdo - e é a razão especulativa que lhe permite 
determinar-se, orgânica, como positivamente racional nas 
mediações da Constituição e na “subjetividade idêntica do 
querer substancial do príncipe”. O Estado, como momento 
real do processo de reconhecimento do indivíduo, objetiva 
a forma ambígua da opinião pública, na publicidade dos 
debates das assembleias - o poder legislativo - e na garantia 
direta e indireta da liberdade da comunicação pública - a 
imprensa e os discursos.  
 
 O status da opinião pública 
 
 Tanto histórica como sociologicamente, a opinião 
pública evoluiu, ao mesmo tempo em que mudava o espaço 
público. Mas, filosoficamente falando, constata-se que a 
análise que Hegel fez, já correta no seu tempo, permanece 
ainda hoje muito atual e constitui uma referência 
fundamental, para compreender o fenômeno da opinião 
pública. O fenômeno da consciência de opinar é a experiência da 
consciência que, através do espírito subjetivo, vive a 
oposição entre o público e o privado, enquanto 
desenvolvimento lógico contraditório; pois, a consciência 
percorre esse desenvolvimento em termos de figuras do 
espírito objetivo sócio-histórico da opinião, e enfim o 
espírito acede ao saber dialético da opinião. Iniciando pelo 
saber da opinião, o movimento lógico da opinião pública reúne a 
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contradição, enquanto autodeterminação do conteúdo da 
opinião pública pela ideia de comunicação dialética. Enfim, 
a ideia dialética libera a opinião, a fim de desenvolver as 
mediações políticas, para que a opinião pública aceda à sua 
verdade como unidade contraditória, isto é, a unidade 
mediatizada e, assim, torna-se uma força de mudança 
histórica.  
 A teoria hegeliana da opinião pública demonstrou sua 
especificidade diante de outras teorias que tratam da 
opinião pública. Segundo Hegel, as ciências sociais têm 
desenvolvido, consideravelmente, as pesquisas e as análises 
tanto empíricas quanto teóricas sobre a opinião pública, 
enquanto têm sido raros os estudos filosóficos que se 
consagraram a refletir sobre o fenômeno da opinião. Mas, 
junto a Hegel, nós encontramos os pilares de uma 
verdadeira teoria da opinião pública, baseada sobre o 
princípio da “publicidade, o princípio da consciência do 
sujeito livre da modernidade, o princípio da força 
mediatizante da contradição, e o princípio lógico-político 
da ideia de liberdade”.  
 Hegel tem, em primeiro lugar, apresentado o 
princípio do sujeito livre da modernidade como um 
processo do espírito em que a contradição comanda a 
marcha da consciência formal subjetiva e seu conteúdo 
objetivo, que reside numa relação entre o privado e o 
público. Ora, a grande matriz lógica, onde tem origem todo 
o movimento da consciência é a contradição entre a 
consciência privada e a consciência pública, que se 
manifesta na gênese do espírito público. Neste sentido, a 
consciência engloba os momentos mais imediatos do 
fenômeno do ato de opinar, depois as manifestações 
psicossociológicas dos grupos até às opiniões sociológicas 
produzidas pelas instituições ou grupos sociais e políticos, 
enquanto manifestações da consciência do sujeito livre, 
chegando ao saber dialético da opinião. 
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 O saber dialético se determina, enquanto mediação 
efetiva através da categoria lógica da contradição. Com efeito, 
a contradição da opinião pública, de acordo com a análise 
que nós temos feito, suprassume seu estado de 
imediatidade e isso pelo processo dialético da contradição, 
enquanto devenir, negação e desenvolvimento impaciente 
da liberdade que questiona o ser já dado; a contradição da 
opinião guarda sempre seu poder de negação, que põe a 
diferença e a oposição essencial; a opinião do sujeito julga o 
objeto público e seu ponto de vista é portador de 
contradição ao interior de toda realidade social ou política. 
Esta força mediatizante da contradição da opinião implica 
que a impaciência das reivindicações dos cidadãos faça 
parte do processo de engendramento da mediação da 
opinião pública. A teoria hegeliana da opinião pública, através da 
contradição, expressa as exigências novas do conceito, 
quando envelhecem as formas ou as figuras históricas da 
opinião. Assim, é possível compreender que a evolução e as 
transformações históricas que a esfera pública burguesa 
tem sofrido devido às mudanças operadas num quadro de 
democracia de massa, não suprimem o princípio de 
publicidade. Com efeito, este, não é anulado, uma vez que a 
opinião pública, como tal, guardará sempre sua reserva de 
energia contraditória para fazer face a toda forma de 
domesticação ou de manipulação qualquer que seja. Com 
efeito, nenhuma violência pode parar, indefinidamente, o 
poder da contradição da opinião, imanente a todo processo 
lógico-histórico enquanto a Ideia de comunicação dialética.  
 A Ideia de comunicação se efetiva, como a ideia de 
liberdade, e a opinião pública encontra na determinação 
política a “liberdade de dizer não” e, ao mesmo tempo, a 
forma e as mediações necessárias para resolver sua 
contradição imediata. Com efeito, “do ponto de vista da 
ideia especulativa, isso é a autodeterminação desta, que, 
como a absoluta negatividade ou movimento do conceito, 
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julga e põe-se como o negativo de si mesmo”105; permite 
desenvolver a lógica própria desta imediatidade da opinião 
e, portanto, compreender, no seu ato mediatizado, a 
dialética ou o processo do discurso hegeliano. Dito de 
outro modo, o ser da opinião pública não é outra coisa que 
o acontecer de sua própria mediação. Neste sentido da 
“absoluta negatividade”, o homem em sua liberdade de 
opinar, é capaz de dizer não a toda realidade histórica dada 
e de enunciar um outro julgamento sobre o mundo. A 
liberdade de opinar tem o direito de dizer não a isso que 
acontece historicamente. Ela tem o direito e o dever de 
questionar e de transformar o existente pelo poder 
contraditório da opinião. Tem o direito de não aceitar o 
que tentam lhe impor a rede informática ou todo sistema 
dos meios de comunicação. A liberdade de opinião é uma 
forma de atividade, não inofensiva, mas impaciente, cujo 
exercício leva os cidadãos a contestar e a discutir todas as 
formas de culturas, estruturas sociais, enfim a vida ética. A 
opinião, partindo do que está simplesmente, no espírito de 
um povo - as opiniões informais: as evidências culturais, as 
experiência fundamentais a toda biografia pessoal e as 
evidências da cultura de massa - desencadeia um processo 
cujo fim é fazer que este ser-aí se torne um ser 
conscientemente posto no centro da liberdade pública. 
Dizendo não ao que é da ordem simplesmente “histórica”, 
a opinião abre o caminho ao que é verdadeiramente 
conceitual, ao que se realiza conforme o movimento das 
mediações políticas e cujo fim é efetivar a opinião pública 
no presente: o que prepara o futuro.  
 Enfim, este estudo consagrado a tratar da teoria 
hegeliana da opinião pública permite, pensamos nós, abrir 
muitos campos de reflexão que estão situados tanto no 
interior do campo filosófico, quanto nas proximidades da 
filosofia e das ciências sociais. Assim, a elaboração de uma 

                                                           

105 Enc., I, § 238.  
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filosofia da linguagem hegeliana106, e, por conseguinte, sua 
relação com a filosofia da linguagem analítica; o colocar em 
ação e a inserção do princípio da contradição hegeliano, 
num quadro mais amplo da discussão prática, isto é, no 
horizonte da filosofia da comunicação: a ética da discussão, 
a ética do debate ético ele mesmo, a ética “procedural” da 
discussão etc.107; ou ainda, a relação interdisciplinar entre 
uma filosofia da comunicação dialética e a sociologia da 
informação e da comunicação.  
 
1.3 – A epistemologia das redes sociais, opinião 
pública e teoria da agenda 
 

As redes sociais agem na esfera pública e na 
instituição de práticas democráticas, no desenvolvimento 
social, no estabelecimento da agenda com assuntos mais 
inclusivos e representativos da sociedade. Assim, os 
cidadãos se reconhecem no processo de tomada de 
decisões mais justas e democráticas. Qual é a força das 
paixões e emoções na conexão em redes sociais ou, ainda, o 
papel da opinião pública e a teoria da agenda na sociedade 
em rede? A epistemologia das redes sociais descreve, 
inicialmente, as mudanças frente à nova mídia social online. 
Depois, estudamos a opinião pública, segundo o princípio 
de publicidade de Kant, a contradição na opinião pública 
de Hegel, e o princípio da utilidade em J. S. Mill. A teoria 
da mente de Hume e o estudo neurocientífico de António 

                                                           

106 A este respeito, pode-se já encontrar um primeiro esboço 
estabelecido por J. Hyppolite no seu livro Lógica e existência, onde, na 
primeira parte, ele analisa, justamente, o problema da linguagem e da 
lógica. “[…] esse discurso que o filósofo faz sobre o ser é também o 
discurso mesmo do ser através do filósofo. Isso supõe em primeiro 
lugar uma explicitação de uma filosofia da linguagem humana espalhada 
nos textos de Hegel. Cf. J. Hyppolite. op. cit., Paris, PUF, 1991, p. 5-6.  

107 Cf. Jean-Marc Ferry. Filosofia da Comunicação. t. I e II. Paris, Cerf, 
1994; A ética reconstrutiva. Paris, Cerf, 1996.  
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R. Damásio expõem a relevância das percepções, paixões e 
emoções para a tomada de decisões e a conexão nas redes 
sociais. Enfim, apresentamos a teoria da agenda de Maxwell 
McCombs, evidenciando a agenda convencional (agenda 
única) em oposição à agenda das mídias sociais (agenda 
plural). Alguns fatos atuais, tais como as insurreições de 
povos, movimentos sociais e a emergência das redes 
sociais, renovam o desafio da sustentabilidade e da 
aprendizagem em redes sociais normativas.  

 
Epistemologia das redes sociais 
 
Quando se trata de epistemologia, normalmente, 

entende-se o estudo da origem, da estrutura, dos métodos e 
da validade do conhecimento, por isso é também conhecida 
como teoria do conhecimento. Aqui, usamos o termo 
epistemologia para entender o fenômeno das redes sociais, 
ou seja, explicitar como ocorre o processo de aprendizagem 
através das redes em três níveis: técnico (novos meios), 
comunicacional (novos modelos de comunicação) e político 
(novas experiências no exercício do poder). O conceito de 
redes sociais, aqui, é entendido no sentido operacional, isto 
é, quando uma rede de computadores conecta uma rede de 
pessoas, grupos, organizações em todos os níveis está 
constituída uma rede social108.  

Constroem-se, atualmente, os novos cenários para a 
comunicação, tendo, de um lado, as grandes corporações 
de mídia televisiva, radiofônica, impressa e online e, de 
outro, o papel da imprensa independente/alternativa, 
entendida como não vinculada a uma empresa privada, 
pública ou estatal, ou algum grupo econômico. Configura-
se, aos poucos, a constituição da oposição entre a mídia 
convencional e a imprensa independente/alternativa, tendo, 

                                                           

108 Cf. http://www.slideshare.net/gustavoclopes/redes-sociais-
conceitos-histria-e-jornalismo 
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como suporte material, as novas tecnologias da informação. 
Descrevemos algumas mudanças emergentes deste 
cenário109:  

a) Lógica da Sociedade em rede: No entender de Ivana 
Bentes Oliveira110, há uma homogeneidade entre os jornais 
e as linhas editoriais na grande imprensa. Há o modelo do 
jornalismo convencional da grande empresa corporativa, 
que passa a utilizar a tecnologia como a internet ou outras 
possibilidades eletrônicas. Porém, abre-se um novo cenário 
pluralista, com o sujeito que passa a ser produtor de mídia, 
ou seja, começa a produzir informação, análise e 
interpretação dos fatos. Este fenômeno articula outro ator 
midiático, que se chama mídia independente ou alternativa. 
Com essa mudança de contexto tecnológico, e até 
econômico, com o barateamento dessas tecnologias, a 
mídia independente passa a ser viável e autossustentável, 
tendo visibilidade para influir na formação e diversificação 
da opinião pública, posicionando-se criticamente face à 
grande empresa jornalística. 

A lógica da sociedade em rede é a flexibilidade que 
se reconfigura constantemente através da convergência de 
tecnologias num sistema integrado.  Por exemplo, a web 
2.0 é uma nova configuração da rede que estabelece um 
modelo colaborativo no processo comunicacional. Aqui se 
supera o modelo clássico “emissor-mensagem-receptor”, 
pois todos podem produzir conteúdo em fluxos 
informacionais, interagindo ao infinito. A nova mídia são as 
redes sociais em que a informação passa de uma 
comunicação verticalizada (poucos emissores – muitos 

                                                           

109 Cf. BAVARESCO,A; KONZEN, P.R. Cenários da liberdade de 
imprensa e opinião pública em Hegel. Kriterion, vol.50, n.119, Belo 
Horizonte, Junho 2009. Disponível em: 
http://www.abavaresco.com.br/publicacoes.html#artigos  

110 Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/12724-e-
restritivo-demais-pensar-so-no-jornalismo-como-centro-da-discussao-
midiatica-entrevista-especial-com-ivana-bentes-oliveira 

http://www.abavaresco.com.br/publicacoes.html#artigos
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receptores) para uma comunicação horizontalizada 
(emissores e receptores, todos em interação), criando um 
ambiente de democratização da mídia e opinião. Todos são 
atores nas redes sociais, pois todas as pessoas conectadas 
na rede podem desempenhar papéis e executar ações em 
relações plurais. O tempo das redes sociais é instantâneo, 
isto é, o tempo real.  

b) Internet e Redes sociais independentes ou a contradição no 
discurso: A mídia independente transforma, aos poucos, os 
veículos de comunicação existentes na internet em meios 
de forte capacidade para influenciar a opinião pública. Há a 
produção de um contradiscurso, que surge nos blogs, nas 
listas de e-mails, dos sites, da mídia independente, 
implementando a contradição na opinião pública. Difunde-
se uma contrainformação com uma rapidez muito grande, 
o que seria impossível se não houvesse a internet. Segundo 
Ivana B. Oliveira, essa possibilidade veloz de reação gera 
uma disputa midiática, porque o acesso à diversidade é 
absolutamente facilitado através de políticas públicas e da 
democratização cada vez maior da internet, bem como da 
multiplicação da informação. 

c) Do conceito de jornalismo exclusivo para imprensa e 
jornalistas inclusivos: Há um conhecimento difuso na 
sociedade que é muito mais amplo e que a imprensa 
convencional, os partidos políticos ou a academia não 
conseguem captar, afirma Luís Nassif111. O jornalismo 
convencional, normalmente, opera assim: o jornalista faz a 
entrevista; obtém dez informações; seleciona três, porque 
não cabem as dez; diz o que é relevante ou não; se ele 
quiser, tira do contexto e, assim, está elaborada a matéria. 
Hoje, há uma mudança do conceito de jornalismo, reitera 
Nassif, com o advento da internet e dos blogs, porque há 
uma desconstrução da atitude do jornalista que exclui o que 

                                                           

111 Disponível em: 
http://www.fndc.org.br/internas.php?p=noticias&cont_key=237807 
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não interessa ao jornal, para uma atitude inclusiva, pois ele 
está em interação com os internautas cidadãos que 
manifestam suas opiniões. Agora, o jornalista coloca a 
informação na internet e, ao mesmo tempo, obtém a 
opinião do leitor. Este interage e contradiz ou tem uma 
opinião diferente da do jornalista. Então, este muda de 
opinião, estabelecendo-se um exercício de democracia e 
civilidade, gerando uma reviravolta no mundo da imprensa.  

d) Redes sociais, democracia representativa e democracia 
digital: A democracia digital é um projeto em formação, pois 
governar um Estado exige ir além de assembleias, 
representação política e votos diretos. Deve-se reconhecer 
que, apesar de todos seus defeitos, a democracia 
representativa garantiu políticas de inclusão e os direitos 
das minorias, enquanto avanços civilizatórios da política 
moderna. Porém, os conceitos elaborados pela democracia 
estão em crise. Na democracia representativa vigente, em 
que ocorrem as disputas políticas, os poderes econômicos 
participam através da influência na mídia, do financiamento 
de políticos, da contratação de lobbies e seus grupos 
econômicos aliados, sindicatos e organizações sociais. Fora 
das eleições, há pouca participação do cidadão. O povo 
manifesta-se apenas nos períodos eleitorais e, uma vez 
eleitos, os representantes, a participação política torna-se 
inexpressiva. Ou seja, este modelo de representação está 
esgotado.    

A falta de prestação de contas aos eleitores, o 
afastamento em relação aos cidadãos, a exploração 
permanente de escândalos como arma política provoca a 
perda de legitimidade dos diversos poderes. Em face desta 
crise de representação, pode-se compreender o fenômeno 
mundial da mobilização da opinião pública pelas redes 
sociais. A democracia digital implica “accountability”, ou 
seja, a obrigação do administrador público em todos os 
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níveis, estados e municípios, órgãos de controle federais, 
estaduais e municipais de prestar contas aos cidadãos112.  

e) Democratização dos meios- Da era dos meios de massa 
para era dos meios para todos: O jornalismo não é mais 
monopólio de jornalistas, devido às facilidades de 
comunicação oferecidas pelas tecnologias digitais113. Há a 
possibilidade de qualquer pessoa transformar-se em mídia, 
capaz de falar para milhares de outras pessoas, criando 
audiência com as características do jornalismo. “Passamos 
da era dos meios de massa para a era da massa de meios”, 
afirma Rosental Calmon Alves114. O cientista político 
Giuseppe Cocco115 afirma que “a mídia da multidão é a 
multidão de mídias”, pois a mídia da multidão torna-se uma 
multidão de mídias, isto é, há pluralidade e descentralização 
de multimídias usadas pela sociedade. Estes dois modos de 
fazer jornalismo convivem e complementam-se, pois, não 
são excludentes.   
                                                           

112 Cf. Luis Nassif. http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/as-
redes-sociais-e-o-fim-da-hipocrisia 

113 O exemplo deste jornalismo engajado nas manifestações é o 
praticado pelo grupo de mídia Ninja, criado em 2012 no âmbito da rede 
de intercâmbio artístico Fora do Eixo, liderada pelo ativista cultural 
Pablo Capilé: “Na transmissão das manifestações do Rio eles 
mobilizaram 300 mil expectadores, mas pautaram o trabalho de colegas 
que falam e escrevem para milhões. Revolucionários, ativistas e 
alegadamente apartidários os integrantes do grupo de mídia alternativa 
Narrativas Independentes Jornalismo e Ação (Ninja) transmitem ao vivo, sem 
grande preocupação com a qualidade da imagem e edição. O público 
parece não se importar e o Ninja chegou a contabilizar 200 horas ao 
vivo transmitindo a ocupação da Prefeitura Belo Horizonte.” 
Continuamente, o site PósTV (www.postv.org) transmite vídeos ao 
vivo e sem cortes de debates e protestos. Disponível em: 
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/522353-a-narrativa-que-se-
engaja-nas-manifestacoes 

114 Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/noticias/522354-
qpassamos-dos-meios-de-massa-para-a-massa-de-meiosq  

115 Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/noticias/522445-a-
midia-da-multidao-e-uma-multidao-de-midias  

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/522445-a-midia-da-multidao-e-uma-multidao-de-midias
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/522445-a-midia-da-multidao-e-uma-multidao-de-midias
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O jornalismo não se reduz mais às informações 
processadas, editadas, filtradas. Agora, se pode acessar mais 
facilmente as informações brutas, não filtradas, não 
editadas. O ecossistema de mídia está em mutação, pois se 
o anterior era baseado na escassez de informações, o novo 
baseia-se na abundância e no pluralismo. 

Manuel Castells em seu livro Redes de indignação e 
esperança – movimentos sociais na Era da Internet (Zahar, 
tradução no prelo)116, analisa os movimentos sociais no que 
diz respeito à formação, dinâmica, valores e perspectivas de 
transformação social. Ele investiga os movimentos sociais 
da sociedade em rede que, segundo ele, constituirão as 
sociedades do século 21, pois as suas práticas assumem as 
contradições de nosso mundo. 

No livro Communication Power (2009), Castells 
defende a teoria de que o poder fornece o substrato para a 
compreensão dos movimentos sociais. As relações de 
poder são constitutivas da sociedade porque os que detêm 
o poder constroem as instituições segundo seus valores e 
interesses. O poder é exercido por meio da coerção (o 
monopólio da violência, legítima ou não, pelo controle do 
Estado) e/ou pela construção de significado na mente das 
pessoas, mediante mecanismos de manipulação simbólica. 
As relações de poder estão imanentes em todas as 
instituições da sociedade, particularmente nas do Estado. 
No entanto, as sociedades são atravessadas pela 
contradição, pois onde há poder, há também contra poder. 
Ou seja, os atores sociais reivindicam seus valores e 
interesses opostos e plurais, isto é, há uma disputa pela 
criação da rede de significados no imaginário das pessoas. 
Os grupos humanos criam significado, interagindo com seu 

                                                           

116 CASTELLS, Manuel. Networks of outrage and hope. Polity Press: 
Cambridge, 2012. Ler parte do livro disponível em: 
http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/cultura-e-lazer/segundo-
caderno/noticia/2013/06/caderno-cultura-antecipa-trecho-de-novo-
livro-do-sociologo-manuel-castells-4178419.html 

http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/cultura-e-lazer/segundo-caderno/noticia/2013/06/caderno-cultura-antecipa-trecho-de-novo-livro-do-sociologo-manuel-castells-4178419.html
http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/cultura-e-lazer/segundo-caderno/noticia/2013/06/caderno-cultura-antecipa-trecho-de-novo-livro-do-sociologo-manuel-castells-4178419.html
http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/cultura-e-lazer/segundo-caderno/noticia/2013/06/caderno-cultura-antecipa-trecho-de-novo-livro-do-sociologo-manuel-castells-4178419.html
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ambiente natural e social, conectando suas redes neurais 
com as redes da natureza e com as redes sociais. A 
constituição de redes é operada pelo ato da comunicação e 
pela troca socializada de informações.  

A epistemologia das redes, na sua dimensão técnica, 
apresenta-se pela contínua transformação da tecnologia da 
comunicação (TI), que, na era digital, amplia o alcance para 
todos os níveis da vida social, política e econômica, numa 
rede que é, simultaneamente, global e local, massiva e 
personalizada. O processo de construção de significado 
caracteriza-se pelo pluralismo. No entanto, esse processo 
depende das mensagens e estruturas técnicas, formatadas e 
difundidas nas redes de comunicação multimídia. Sabemos 
que a mente humana individual constrói seu próprio 
significado, interpretando, em seus próprios conceitos, as 
informações. Porém, esse processamento mental é 
condicionado pelo ambiente da comunicação, ou seja, a 
mudança do ambiente comunicacional afeta a construção 
dos significados e, portanto, as relações de poder. Há, 
porém, uma contradição entre o poder governamental e as 
empresas, face ao poder de autocomunicação global. 

f) Da comunicação local à autocomunicação global: 
Segundo Castells, a mudança fundamental no domínio da 
comunicação foi a emergência do que ele denomina de 
autocomunicação, isto é, o uso da internet e das redes sem fio 
como plataformas da comunicação digital, alcançando uma 
multiplicidade de receptores, conectando-se a um número 
infindável de redes de informações digitalizadas. A 
autocomunicação produz a mensagem de modo autônomo, 
porque é baseada em redes horizontais interativas, 
tornando-se um poder quase incontrolado pelo poder dos 
governos ou empresas. Por isso, os governos e as empresas 
querem limitar seu potencial de liberdade, controlando o 
compartilhamento de arquivos ou as redes de internet.   

A comunicação digital é multimodal e permite a 
referência constante a um hipertexto global de informações 
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cujos componentes podem ser articulados pelo ator 
comunicativo segundo projetos de comunicação 
particulares. A plataforma tecnológica permite a construção 
da autonomia do ator social, quer seja ele individual ou 
coletivo, em relação às instituições da sociedade. Na 
sociedade em rede, o poder é multidimensional e organiza-
se em torno de redes programadas em cada domínio da 
atividade humana, de acordo com os interesses e valores 
plurais dos atores sociais. As redes multimídias de 
autocomunicação global influenciam a mente humana e as 
tomadas de decisões, formando redes de poder em vários 
campos da atividade humana: (1) Metarrede das finanças. 
As redes financeiras e as multimídias globais estão 
intimamente ligadas, constituindo, segundo Castells, uma 
metarrede particular; (2) Rede política, produção cultural, 
militar/segurança e rede criminosa; (3) Rede de produção e 
aplicação de ciência, tecnologia e administração do 
conhecimento. Essas redes elaboram estratégias de parceria 
e competição, formando redes em torno de projetos 
particulares ou globais. Elas têm, porém, um interesse 
comum: controlar as regras, as normas da sociedade e a 
tomada de decisões, através de um sistema político que 
corresponda aos seus interesses e valores. A disputa é, de 
fato, entre as várias redes com a finalidade de regular o 
Estado em função de seus interesses específicos. 

Quem detém o poder na sociedade em rede, 
pergunta Castells? No entender dele, são os programadores 
com a capacidade de elaborar cada uma das principais redes 
de que depende a vida das pessoas (governo, parlamento, 
estabelecimento militar e de segurança, finanças, mídia, 
instituições de ciência e tecnologia etc.). São os 
comutadores que operam as conexões entre diferentes 
redes (barões da mídia introduzidos na classe política, elites 
financeiras que bancam elites políticas, elites políticas que 
se socorrem de instituições financeiras, empresas de mídia 
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interligadas a empresas financeiras, instituições acadêmicas 
financiadas por grandes empresas etc.). 

Nosso objetivo nesta parte do artigo restringiu-se a 
estudar três dimensões epistemológicas das redes sociais: a 
técnica, a comunicação e a política. Nós entendemos que 
essas três dimensões são determinantes para o processo de 
aprendizagem da técnica de comunicação no exercício do 
poder em rede.  
 Na epistemologia das redes, descreveram-se os 
fatos em que ocorrem os processos de aprendizagem e 
mudanças: (1) Em nível técnico, articula-se a imprensa 
televisiva, radiofônica, impressa e online, sendo que, com o 
advento da internet e as redes sociais independentes, passa-
se da era dos meios de massa para era dos meios para 
todos, ou seja, trata-se da democracia dos meios; (2) Em 
nível comunicacional, passa-se do conceito de jornalismo 
exclusivo para imprensa e jornalistas inclusivos; (3) Em 
nível político, as redes sociais questionam a democracia 
representativa e desafiam a implementação da democracia 
digital e a democratização da mídia.  Assim, a aprendizagem 
que ocorre nas redes sociais desenvolve uma opinião 
pública em rede.   
 
 Opinião pública: teorias e redes sociais 
 
 Apresentamos, inicialmente, uma breve exposição 
de algumas teorias sobre a opinião pública que julgamos 
importantes para entender o fenômeno das redes sociais e a 
sua vinculação com as percepções, as impressões e as ideias 
(teoria de Hume) e os sentimentos e as emoções (teoria de 
A. Damásio), a fim de compreendermos a lógica que 
movimenta os novos sujeitos e atores sociais em rede. 
  Opinião pública: publicidade, contradição e utilidade  
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 a) Princípio da publicidade117  
 
 A Modernidade instituiu o princípio da publicidade 
como um fundamento para o avanço na proteção do 
direito à liberdade de imprensa e de opinião: “Todo ser 
humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este 
direito inclui a liberdade de, sem interferências, ter opiniões 
e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por 
quaisquer meios, independentemente de fronteiras” 
(Direitos Humanos, artigo 19)118. Esse princípio constituiu-
se, simultaneamente, ao da formação da esfera pública. 
Assim, há uma mútua imbricação entre publicidade e esfera 
pública, liberdade de imprensa e opinião pública.  

Em nível filosófico, Kant teoriza o princípio da 
publicidade como um estágio de maioridade, como uma 
emancipação da humanidade. Kant inaugura, como vimos, 
as discussões a respeito da opinião pública através do 
princípio da publicidade apresentado em À Paz Perpétua: A 
justiça "[...] só pode ser pensada como publicamente 
divulgável" (Kant, 2010, p. 75). A publicidade é um 
conceito político que cria, na filosofia política, a ideia de 
esfera pública como estrutura de garantia dos direitos 
individuais. O direito de expressar a própria opinião tem, 
no princípio de publicidade, a sua legitimação.  

É Hegel, no entanto, que irá tornar explícita a teoria 
da opinião pública ao tematizar o princípio da contradição 
como sendo o seu movimento imanente. A opinião pública 

                                                           

117 Cf. BAVARESCO, A.; KONZEN, Paulo Roberto; SORDI, 
CAETANO. Mídias, democracia e opinião pública: diagnósticos, 
teorias e análises. In: BAVARESCO, A.; VILLANOVA, Marcelo 
Gross; RODRIGUES, Tiegüe Vieira. (Orgs.). Projetos de Filosofia II. 
Porto Alegre: EDIPUCRS, 2012, v., p. 8-39. Disponível em: 
http://www.abavaresco.com.br/publicacoes.html#capitulos 

118 United Nations Human Rigths: 
http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx  

http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx
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é um fenômeno da contradição das opiniões em todos os 
níveis da sociedade. 

 
b) Contradição da Opinião Pública119  
 
Hegel entende a opinião pública como um 

fenômeno da contradição que precisa passar de sua 
imediatidade à mediação. O fenômeno da opinião pública é 
contraditório, porque contém em si, ao mesmo tempo, a 
universalidade dos princípios constitucionais, do Direito e 
da Ética, junto com a singularidade dos direitos e interesses 
dos cidadãos e da expressão de sua subjetividade. Ora, esta 
contradição encontra a sua solução através da mediação da 
liberdade da própria imprensa dentro de um quadro de 
legalidade democrática. Esta é a força da contradição: 
efetivar a mediação da tensão dialética entre os polos 
opostos do universal e do singular na liberdade da 
imprensa, garantindo o direito de todo cidadão expressar 
publicamente a sua opinião.  

Hegel elabora o princípio da contradição na sua 
Lógica da Essência, descrevendo o movimento em que o ser 
opõe-se na medida em que se reflete em si mesmo e no 
outro. A contradição é um conceito lógico que movimenta 
toda a realidade política. Hegel analisa o fato da opinião 
pública e compreende-a como uma contradição, ou seja, o 
direito que o cidadão tem de dizer a sua opinião livremente 
permite que se manifestem opiniões opostas. Essa é a 
lógica da opinião, dizer o que se pensa de forma imediata, 
extravasando a contradição dos pré-juízos, das preferências, 
dos interesses, etc. A lógica da opinião é o movimento da 
contradição do direito de expressar livremente o que se 

                                                           

119 Cf. BAVARESCO,A; KONZEN, P.R. Cenários da liberdade de 
imprensa e opinião pública em Hegel. Kriterion, vol.50, n.119, Belo 
Horizonte, Junho 2009. Disponível em: 
http://www.abavaresco.com.br/publicacoes.html#artigos  

http://www.abavaresco.com.br/publicacoes.html#artigos


107 
 

 

Agemir Bavaresco 

pensa e se quer, passando pela mediação das instituições 
sociopolíticas. 

O princípio da contradição hegeliano oferece-nos 
um diagnóstico e uma compreensão da opinião pública 
relevante para compreender tanto o seu tempo como o 
quadro complexo da sociedade contemporânea. Mas, como 
a opinião pública é tratada, posteriormente, por J. S. Mill? 
Qual é o seu diagnóstico e horizonte interpretativo para 
analisar a opinião pública? 

 
c) Princípio da utilidade  

 
O horizonte utilitarista está presente na filosofia 

política de J. S. Mill120 e, por isso, em sua defesa irredutível 
da liberdade de expressão. Na concepção deste filósofo, 
uma sociedade onde vigora a liberdade de expressão traz 
consequências mais positivas para os seus membros do que 
aquelas em que a liberdade é cerceada; e o livre opinar é um 
regime mais adequado do que a censura frente à flagrante 
parcialidade das opiniões particulares. 

                                                           

120 Cf. ORLANS, Barbara. et al., The human use of animals: case studies in 
ethical choice. Oxford: Oxford University Press, 1998. (1) O princípio da 
utilidade: para os utilitaristas, é imprescindível a ideia de que os sujeitos 
busquem a maximização do seu bem-estar. Faz parte de uma ética 
utilitarista, portanto, o postulado de que se deva buscar a maior 
felicidade possível para o maior número de envolvidos numa ação; (2) 
Uma escala de benefícios: utilitaristas defendem que os benefícios e os 
malefícios das consequências de uma ação podem ser medidos através 
de itens que contam como bens ou utilidades primárias; (3) O 
consequencialismo: todas as teorias utilitárias são consequencialistas. 
Isto significa que as ações serão moralmente certas ou erradas de 
acordo com as suas consequências, muito além das virtudes referentes a 
qualquer qualidade moral que elas possam ter, como fidelidade, 
amizade ou confiança; (4) A imparcialidade: finalmente, todas as partes 
envolvidas na ação devem receber uma consideração imparcial. 
Qualquer parcialidade referente a indivíduos particulares deve possuir 
uma razoável e estrita justificação utilitária.   
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Mill destaca que também existe o princípio da 
utilidade, guiando a defesa e a manutenção da opinião 
pública livre, pois ela traz benefícios para as coletividades 
onde é aplicada. Uma sociedade democrática permite que 
os seus cidadãos satisfaçam o seu desejo de formar as 
melhores opiniões possíveis e conforme o cenário mais 
adequado à consideração imparcial de todas as opiniões, 
sem privilégios arbitrários para uma em especial. Pode-se 
afirmar que Mill aplicou o princípio moral da utilidade à 
opinião pública. Há felicidade em dizer a própria opinião. 
Mais que isso, há um prazer em expressar o que se pensa. 
O indivíduo busca um benefício ou um interesse e pode 
querer influenciar o outro com a sua opinião. É útil ao 
indivíduo garantir o prazer moral de ter sua opinião 
reconhecida pelo público. O jogo das opiniões reconhece a 
utilidade de todos dizerem a sua opinião. Porém, a 
justificação das várias opiniões dá-se pela imparcialidade, 
ou seja, a opinião precisa ser útil para o maior número de 
indivíduos e não apenas satisfazer a parcialidade de algumas 
opiniões. 

Temos, assim, a publicidade, a contradição e a 
utilidade como três princípios da opinião pública. 
Pensamos que eles são muito consistentes para poder 
compreender o fato da opinião pública. A publicidade da 
política, a lógica da contradição e a moral utilitarista são 
princípios constitutivos da opinião pública. Eles permitem 
entender os novos cenários da esfera pública construída ou 
influenciada pelas multimídias, as redes sociais e ampliada 
nacional e internacionalmente em dinâmica de 
autocomunicação global (cf. Castells). Assim, pode-se 
constatar que a rede das opiniões segue uma lógica da 
contradição movida pelas percepções e impressões 
imediatas, no embate utilitário dos interesses, ativada pelo 
princípio do público que articula emoções em redes 
neuronais e sociais.   
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“Sujeito-mente”, eu neural e redes sociais 
 
A teoria da mente composta de percepções e 

impressões, ideias e paixões, segundo a descrição de D. 
Hume, permite fazer um diagnóstico para entender a 
dinâmica da opinião e a sua expressão nas redes sociais. 
Bem como, o estudo neurocientífico de António R. 
Damásio, em que o autor expõe a relevância das emoções a 
partir do estudo do cérebro e as suas implicações para a 
tomada de decisões pelo eu neural.  

a) Mente: Percepções, impressões e ideias – Todos os 
conteúdos da mente humana são percepções. Estas podem ser 
as impressões originárias, pois estão presentes na mente com 
muita intensidade, tais como as sensações e as emoções: 
impressões simples. Ou, então, as percepções podem ser 
derivadas, isto é, ideias, pois são imagens produzidas pela 
memória a partir das impressões: ideias simples.  

Dito de outra forma, partindo da distinção entre 
sentir e pensar, Hume distingue as percepções em duas 
categorias: impressões e ideias. As impressões que temos ao 
ver, ouvir, sentir, amar, odiar, desejar são fortes e vívidas, 
enquanto que as ideias são cópias fracas e esmaecidas das 
impressões. As ideias simples são causadas pelas 
impressões simples, pois se assemelham e são posteriores a 
estas, uma vez que se faltasse a impressão original, também 
faltaria a ideia correspondente. Há uma relação circular 
entre as impressões de sensação originadas dos órgãos dos 
sentidos e do prazer e dor que causam as ideias. Estas 
causam novas impressões tais como paixões, desejos e 
emoções. Estas, por sua vez, são novamente copiadas em 
ideias, gerando uma experiência ininterrupta da mente 
humana.  
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Para Maria Isabel Limongi121, Hume muda a 
concepção de razão clássica moderna. Trata-se de uma 
razão que não é mais intuição ou percepção da ordem das 
coisas, mas reflexão sobre o nosso modo de associar ideias. 
Essa razão que não se opõe, substitui ou submete à 
imaginação, mas que é formada a partir de suas operações. 
Hume alterou o modo de conceber o ser humano, a sua 
relação com a natureza e a história, isto é, sujeito é o 
constituinte da própria experiência.  

A tradição sentimentalista britânica em que Hume 
insere-se (Shaftesbury, Hutcheson e Adam Smith) entende 
que a gênese da moral é os sentimentos ou afetos, a partir 
do qual aprovamos ou reprovamos as ações dentro de um 
processo de formação do juízo moral. Entre os 
sentimentos, destaca-se o da simpatia que é responsável 
pela relação entre moralidade e sociabilidade. Hume 
introduz o conceito de simpatia na seção “Do amor à 
fama”, livro 2, parte I do Tratado122, ao analisar as paixões 
do orgulho e da humildade. A simpatia possibilita o 
convívio social, permitindo a formação de juízos morais. 
Há uma tendência à simpatia que intensifica a comunicação 
de sentimentos, modera ou até mesmo extingue o prazer e 
a dor originais. 

No Tratado, Hume também define simpatia como 
conversão de uma ideia em impressão pela força da 
imaginação, que se traduz na força dos princípios de 
associação de impressões e ideias. Uma paixão de outro 
aparece como ideia, pois seu comportamento é um efeito, 
que nos conduz à ideia da causa, a paixão. Nossa associação 
a ele, por contiguidade e semelhança, confere força e 

                                                           

121 Uma alternativa à noção de sujeito. Disponível em: 
http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=3993&secao=369  

122 HUME, David. Tratado da Natureza Humana. (A Treatise of Human 
Nature). Trad. Déborah Danowski. São Paulo: UNESP, 2000.  

http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3993&secao=369
http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3993&secao=369
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vivacidade a essa ideia, convertendo-a em impressão, ou 
seja, na própria paixão, que, agora, passamos a sentir. 

b) Paixões: base sentimental do sujeito de inferências – As 
paixões são impressões formadas por combinações, 
associações (semelhança, contiguidade no tempo-espaço, 
causalidade) e relações. As principais paixões são o prazer e 
a dor. Para Lívia Guimarães123, a contribuição de Hume 
está em descrever que as paixões estão na origem dos 
nossos juízos e de que a moral e o conhecimento possuem 
uma base sentimental. Hume desenvolve esta teoria através 
das relações entre impressões e ideias, que relaciona a razão 
às paixões, tornando-a dependente das paixões e não acima 
delas, daí a famosa frase: “A razão é escrava das paixões”. 
A análise da inferência causal confere ao sentimento um 
status epistemológico, pois a conexão entre causa e efeito, 
as inferências baseadas no hábito e na crença consistem 
num sentimento de determinação da mente, que concebe 
com força e vivacidade a ideia de uma impressão. A 
inferência moral expressa um sentimento de aprovação de 
qualidades de caráter úteis ou agradáveis ou qualidades 
desagradáveis ou prejudiciais.  

c) “Sujeito-mente” ou uma rede de percepções em movimento: 
Para Hume, a mente é um “feixe de percepções”, ou seja, 
uma rede complexa de impressões e ideias. As ideias na 
mente não se encontram inteiramente soltas e 
desconectadas, nem se associam por mero acaso. Então, 
não se trata de identificar imediatamente o sujeito humano 
com o sujeito fragmentado como costuma denominá-lo a 
pós-modernidade. Hume afirma que uma ideia introduz 
outra, associando-se, pela semelhança, contiguidade (no 
espaço ou tempo), causa e efeito. A mente é uma rede de 

                                                           

123 Ceticismo, naturalismo e sentimentalismo: as contribuições de 
Hume. Disponível em: 
http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=3989&secao=369 
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percepções unida por esses princípios, segundo o critério 
da força e vivacidade.  

Este modelo de sujeito-mente é inclusivo, pois 
abrange desde as percepções (impressões e ideias), as 
paixões e os sentimentos, até os fatos entendidos pelas 
inferências baseadas no hábito e nas crenças. Neste 
modelo, o “eu”, ou o “sujeito-mente”, constitui-se por uma 
rede dinâmica de percepções, superando o modelo 
ontológico, baseado no “eu-substância” estático.   

Este sujeito-mente, hoje, é o sujeito conectado nas 
redes sociais, nas relações virtuais e circunstanciais de 
espaço-tempo instantâneos e simultâneos, tais como, na 
rede, com amigos ou estranhos, na privacidade ou em 
sociedade, na cidade ou no campo, sob um governo 
democrático ou não democrático, constituído de poder de 
representação ou indiferente, jovem ou ancião, na 
diversidade de épocas e lugares, tudo articulado em redes 
online. Este é o novo sujeito das redes sociais que 
apresenta uma proximidade epistemológica com o sujeito-
mente humeano pelo seguinte: O modelo da constituição 
do “sujeito-mente” composto por percepções, impressões e 
ideias, formando a base sentimental do sujeito de 
inferências, articula-se numa rede de percepções em 
movimento.  

d) “Sujeito-mente” e redes sociais: Nas redes sociais, 
pode-se construir um relacionamento de acordo com os 
gostos, desejos e identificações de prazer, conforme o 
grupo e/ou comunidade virtual escolhida. Os 
relacionamentos estruturam-se a partir da interação, ou seja, 
a capacidade de estabelecer uma relação com outros 
indivíduos que tenham os mesmos gostos, visões de 
mundo, mesmas categorias sociais, estéticas e 
comportamentais. Os sujeitos interagem no contexto da 
internet e imprimem as suas percepções ou as reconstroem 
de acordo com as outras percepções, baseadas em 
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intercâmbios de impressões, de trocas de ideias, misturas de 
convivências e paixões de dor e prazer.  

A vida sociocultural torna-se uma rede globalizada 
através da pluralidade de estilos, tempo e lugares, viagens, 
imagens da mídia e sistemas de comunicação em redes 
sociais. O sujeito em rede mundial vincula-se em tempos, 
lugares, histórias, tradições, flutuando livremente, a partir 
de qualquer ponto e em qualquer momento. A 
interatividade do sujeito dá-se pela participação na 
produção do conteúdo, seja através da criação de 
mensagens, do envio de sugestões e opiniões, permitindo 
que todos os envolvidos sejam, de algumas formas, agentes 
no processo das redes sociais.  

A lógica do sujeito das redes sociais é atravessada 
pelas contradições da opinião inserida nas redes das 
percepções das subjetividades, pois se trata de um espaço 
de produção, circulação e construção de significados em 
rede. As experiências de partilhar as impressões de 
conteúdos, trocar informações, participar dos fóruns, para 
emitir opiniões ou criar/participar de comunidades, 
provoca nos sujeitos a sensação de liberdade, de viver com 
prazer, exibir intimidades e construir subjetividades e 
identidades em rede de impressões e ideias.   

A interpretação e as inferências sobre escolhas de 
temas, a forma como defendem suas ideias, suas 
convicções são expressas em ações que esses sujeitos 
exercem nesses grupos, e sua interação nessas comunidades 
virtuais articula-se em movimentos sociais. Assim, o sujeito 
das redes sociais é um feixe de relações de percepções, 
articuladas em impressões, sentimentos, desejos, paixões, 
constituindo o “sujeito neural”.  

e) Eu neural e sujeito das redes sociais: A opinião pública 
e a teoria da agenda precisam ser compreendidas, 
atualmente, no cenário do sujeito como eu neural, isto é, os 
processos de inserção nas redes sociais é um processo de 
interação orgânica que se determina pela lógica do eu e das 
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redes neuronais. Nosso objetivo é explicitar a influência das 
emoções nos processos de interação e conexão nas redes 
sociais. Para isso, apresentaremos, inicialmente, o estudo 
neurocientífico de António R. Damásio, O erro de Descartes: 
emoção, razão e o cérebro humano124, e, depois, explicitaremos a 
relação com as redes sociais.  

O autor expõe a relevância das emoções a partir do 
estudo do cérebro e as suas implicações para a tomada de 
decisões em sentido amplo e a influência na tomada de 
decisões comportamentais em particular. Ele defende a tese 
do organismo, para superar o reducionismo biológico, 
evitando a redução dos estados mentais aos estados 
cerebrais, mostrando a relação orgânica entre corpo e 
cérebro e ambiente físico-social. A mente é o produto da 
inter-relação entre o biológico e o social, formando o eu 
neural ou o sujeito em rede, que não fica preso ao naturalismo 
ou reducionismo biológico da neurociência. O estudo da 
filosofia da mente, segundo Searle125, ateve-se, apenas, ao 
“tema da consciência (subjetividade), concebendo a mente 
como neutra, reduzindo-a a comportamentos externos 
(behaviorismo), à relação de causa e efeito (funcionalismo) 
ou entendendo-a como mero fenômeno do cérebro 
(materialismo eliminativo)”126.  

Damásio destaca que a as emoções têm uma 
primazia na tomada de decisões. Esta tese é a retomada da 
teoria de Hume sobre o papel das percepções e impressões, 
ideias e paixões de dor e prazer em relação ao agir humano. 
Então, decidir não é apenas saber e julgar a partir da razão, 

                                                           

124 DAMÁSIO, António, R. O erro de Descartes: emoção, razão e o cérebro 
humano. 2ª ed. Trad. Dora Vicente & Georgina Segurado. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2006. 

125 Cf. SEARLE, J. A redescoberta da mente. Trad. Eduardo Pereira. 2ª 
ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

126 LIMA, Francisco Jozivan Guedes de. O primado das emoções nos 
processos decisórios e o mito da racionalidade pura a partir da neurociência de 
António Damásio. In: Revista Intuitio, v.7, n.2, nov. 2014, p. 236-247.   
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mas de sentir, ou seja, levar em conta “a dimensão 
emotiva”, pois “os sentimentos são tão cognitivos como qualquer 
outra imagem perceptual e tão dependentes do córtex cerebral 
como qualquer outra imagem” (Id. Damásio, 2006, p. 190). 
De fato, o cérebro é uma unidade em que “não existem 
‘centros’ individualizados para a visão, para a linguagem ou 
ainda para a razão ou para o comportamento social. O que 
na realidade existe são ‘sistemas’ formados por várias 
unidades cerebrais interligadas” (id. p. 35).  

O corpo funciona através de sentimentos e 
emoções, em que os estados sentimentais precedem os 
estados emocionais. Damásio entende que os sentimentos 
estão ligados os estados primordiais do corpo, gerando 
emoções básicas ou primárias, tais como felicidade, tristeza, 
cólera, medo, alegria etc., e, depois, estas geram emoções 
secundárias ressignificadas pela interação com o meio. 
Constata-se que o cérebro não é um autômato que 
funciona separado ou acima do corpo, mas ele trabalha a 
partir de “marcadores-somáticos”127, os quais registram as 
emoções que influenciam nossos processos decisórios ou 
ações, segundo Damásio. Os marcadores-somáticos são o 
registro ou a marca emocional de nossas experiências, ou 
seja, são “um repertório de estímulos armazenados no 
cérebro, que são ativados, quer consciente ou 
inconscientemente” (Lima, 2013, p. 19), quando o sujeito 
necessita agir ou tomar decisões. Por isso, os marcadores-
somáticos são dinâmicos, pois as emoções podem ser 
recriadas, ou seja, o sujeito está num processo contínuo de 
aprendizagem em seus estados mentais.  

                                                           

127 “Os marcadores-somáticos são, portanto, adquiridos por meio de 
experiências, sob o controle de um sistema interno de preferências e 
sob a influência de um conjunto externo de circunstâncias que incluem 
não só entidades e fenômenos com os quais o organismo tem de 
interagir, mas também convenções sociais e regras éticas” (Damásio, 
2006, p. 211).  



116 
 

 

Opinião pública, contradição e mediação 

Por isso, o eu neural supera o dualismo entre res 
cogitans e res extensa (Descartes), em que temos, de um lado, 
a razão com ideias claras e distintas e independentes dos 
sentidos, e, de outro lado, o corpo movido pelos impulsos 
biológicos e as emoções. Assim, para Damásio, há o 
primado das emoções nos processos decisórios, 
questionando o mito da racionalidade pura. O eu neural 
configura-se na lógica das redes sociais através de uma 
racionalidade que integra, simultaneamente, as emoções, os 
processos cerebrais e o mundo circundante. A participação 
nas redes sociais segue, atualmente, a lógica do eu neural, 
isto é, há uma primazia das emoções (dor, sofrimento, 
prazer) na inserção, debate e opinião pública.  

 Entendemos, inicialmente, o fenômeno da opinião 
pública a partir dos princípios da publicidade, da 
contradição e da utilidade. Descrevemos, em seguida, a 
lógica das percepções do “sujeito-mente” humeano, 
constatando que impressões e ideias e paixões são a base 
sentimental do sujeito de inferências que opina, podendo-se 
afirmar que o “sujeito-mente” é uma rede de percepções 
em movimento.  Enfim, concluímos que o sujeito das redes 
sociais interage e estabelece contatos, opina e forma 
opinião, a partir da lógica do eu neural. Neste cenário, da 
opinião pública em rede, põe-se a questão de como e quem 
estabelece a escolha de temas e problemas emergentes, em 
outras palavras, como e quem estabelece a agenda do que é 
prioritário para a sociedade?  

 
 Teoria da agenda e redes sociais 
 

O que faz com que as pessoas pensem 
determinados temas e deixem de lado outros? O que 
influencia ou forma a opinião pública? Conforme a Agenda 
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Setting, teoria elaborada por Maxwell McCombs128, a pauta 
das conversas e debates é provocada pelos jornais, televisão 
e rádio (meios tradicionais). Esses meios têm a força de 
mudar a realidade social, ou seja, informam os fatos a 
serem pensados ou debatidos pelo público. Eles 
estabelecem a pauta dos assuntos e o seu conteúdo em 
nível local, nacional e internacional. 

Porém, em face da agenda da mídia convencional 
surge a agenda das redes sociais: A internet e as redes 
sociais permitem que os cidadãos expressem opiniões e 
interesses, sem o filtro dos meios de comunicação 
tradicionais. Através das redes sociais, muitas pautas foram 
estabelecidas, protestos e insurreições foram organizados. 
A esfera pública encontrou nas novas tecnologias uma 
forma de expressão direta de sua opinião, a tal ponto que 
alguns especialistas constatam um novo fenômeno: a 
formação de uma nova opinião pública. 

De um lado, temos a opinião pública convencional, 
agendada pelos meios de comunicação tradicionais e 
controlada por interesses privados e pelas regulações e 
poderes estatais. De outro, a nova opinião pública 
diferenciada pela participação inclusiva, pela autonomia, 
velocidade e transparência, que tem, como agentes, os 
cidadãos protagonistas e descentralizados, com mobilidade 
instantânea e articulados em redes sociais.  

A esfera pública foi transformada pela internet que 
alterou o ecossistema comunicacional, criando uma nova 
opinião pública. O sociólogo Manuel Castells chama este 
fenômeno de autocomunicação de massas. Às ações 
coletivas em rede, como a construção colaborativa da 
Wikipédia, juntam-se milhares de pequenas comunidades 
que desenvolvem expressões de inteligência coletiva, 
articulando uma esfera pública autônoma e em rede. 

                                                           

128 Cf. McCOMBS, Maxwell. A Teoria da Agenda: a mídia e a opinião 
pública. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 
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Por isso, o controle da opinião pública, pautado 
pela agenda convencional está sendo mudado pela agenda 
das redes sociais. As grandes corporações e agências 
internacionais de comunicação que detêm o poder de 
disseminar a sua versão dos fatos e de estabelecer a agenda 
pública confrontam-se com a agenda das redes sociais que 
expressam opiniões opostas, instaurando uma opinião 
pública contraditória com força de expressão plural e ação 
democrática129. 
 Essa breve exposição da teoria da agenda e as 
implicações da opinião pública em rede explicita o embate 
entre a lógica da imprensa convencional e a nova lógica da 
internet130, isto é, a objetividade da descrição dos fatos dá-
se pela lógica de uma agenda inclusiva, plural e 
transparente, e não apenas pela editoração exclusiva a partir 
de interesses de uma agenda restrita a um segmento da 
sociedade. A mídia convencional ficou presa, apenas, ao 
modelo de negócio, ou seja, como empreendimento que 
gera lucro como uma indústria, sendo a informação tratada 
como uma mercadoria. Por exemplo, os jornais migraram 
para a internet, porém, eles não entenderam que a rede 
pressupõe outra lógica econômica, a do jornalismo pós-
industrial, isto é, não se trata mais de uma mera atividade 
industrial, e o jornalista apenas um operário, ou um 
funcionário convencional. Ingressamos na era da 
informação, e não mais na era industrial. Necessita-se de 
um novo conceito de sustentabilidade da mídia, dos 
jornalistas e comunicadores, sendo que o desafio da lógica 
de rede, que a internet representa, torne-se a nova lógica 
econômica da sociedade da informação.  

                                                           

129 Cf. BAVARESCO, A. Agenda da Mídia x Agenda das Redes 
Sociais. Disponível em: www.abavaresco.com.br  

130 Cf. http://www.ihu.unisinos.br/noticias/522548-midia-ninja-e-
preciso-oxigenar-a-velha-midia  
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Além do desafio da sustentabilidade econômica, 
temos a questão normativa quanto se debate o tema 
“Sujeito-mente”, eu neural e redes sociais. Para 
Korsgaard131, o problema é não reduzir a esfera normativa 
ao naturalismo, em sua versão de naturalismo eliminativo. 
Ela observa que ao colocar uma origem comum do 
comportamento moral entre o ser humano e o animal a 
partir da empatia, cooperação e altruísmo, isso não esgota a 
questão normativa. Os animais não têm o nível normativo 
da capacidade ao autogoverno, isto é, a capacidade reflexiva de 
avaliar os potenciais motivos das crenças e ações, 
discernindo se tais motivos constituem boas razões para 
uma ação (cf. Lima, 2013, p. 25).  

Enfim, a teoria de Damásio sobre o eu neural 
conectado em redes sociais é um bom exemplo de que é 
possível tratar temas clássicos mantendo uma tensão 
teórico-prática que evita, em nível epistemológico, tanto o 
reducionismo biológico como o normativismo apriorístico 
pessoal ou social, construindo um diálogo interdisciplinar 
entre naturalismo e normatividade, que, classicamente, era 
entre ciências empíricas e ciências humanas (id. Lima, p. 
25).  
  

                                                           

131 KORSGAARD, Christine. “Reflections on the evolution of 
morality”, In: The Amherst lecture in philosophy 5, (2010), p. 1-29.  



120 
 

 

Opinião pública, contradição e mediação 

 
 

 

2 
 

 

 
OPOSIÇÕES E CONTRADIÇÃO 

  
 
 
 
2.1 – A estrutura processual da finitude na lógica 
hegeliana132 
 

Na Lógica do ser-aí, no capítulo 2, Hegel trata da 
Finitude, começando com um preâmbulo em que ele expõe 
os momentos de todo o percurso lógico. Ele faz uma breve 
recapitulação metodológica, lembrando que a primeira 
parte do ser-aí (ser-aí em geral, qualidade e algo) tem uma 
estrutura em que predomina a determinação afirmativa. 
Enquanto que, a segunda parte da finitude (algo e outro, 
ser-em-si e ser-para-outro, determinação, constituição e 
limite e algo como finito) tem uma estrutura negativa, isto 

                                                           
132 Esta parte é uma reconstituição que se baseia no  Manual de 
Christian Iber. A lógica do ser aí: o ser aí, finitude e infinitude. Porto Alegre: 
2013.Bem como é uma reconstituição de Comentários e textos de 
Christian Iber e dos Estudantes do Seminário de Pós-Graduação 
em Filosofia da PUCRS: Introdução à Ciência da Lógica do Ser de Hegel, 
2013. 
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é, a negação do algo está dentro de si, introduzindo o tema 
da alteridade, a partir da categoria do outro.  

Aqui, novas categorias são introduzidas, tais como 
algo, outro, ser-em-si, ser-para-outro, determinação, constituição, limite 
e finito. A categoria algo, está, inicialmente, numa posição de 
indiferença e imediação. A negação é algo que está fora 
dela, sendo o ser-em-si contra o ser-para-outro. Depois, há 
um desdobramento da categoria algo em dois momentos 
que passam um no outro, tendo uma constituição imanente 
em que o algo tem um limite e por isso torna-se finito (cf. LS, 
2013, § 1-4)133.   
 Constata-se o movimento que avança 
progressivamente da indiferença do algo para outro, 
subsistindo um ao lado do outro, ainda de forma exterior 
para um face a face em que um acolhe o outro. Então, 
temos a determinação do algo que se constitui de forma 
imanente dando-se um limite. Há um movimento de 
interação em que o algo se automanifesta, duplicando-se 
como ser-em-si e ser-para-outro, ou seja, movimento de 
negação interna e externa no próprio algo limitado. Assim, 
o algo limitado torna-se um finito através de sua negação 
imanente, ou seja, passou-se do algo afirmativo do ser-aí 
em geral para o algo negativo da finitude. O algo se tornou 
outro pelo movimento da negação, isto é, o algo introduziu 
nele próprio a alteridade. Por isso, a alteridade é 
constitutiva do próprio ser-aí como algo limitado e finito.  

                                                           

133 O texto da tradução da Ciência da Lógica de Hegel é um excerto da 
Lógica do Ser, que trata da Finitude. Tradução: Christian Iber. Revisão 
Técnica: Luis Sander. Revisão Final: Christian Iber, Karl Heinz Efken, 
Agemir Bavaresco e Tomás Farcic Menk. Texto usado da versão alemã 
para tradução: G.W.F. Hegel. Wissenschaft der Logik I. Theorie 
Werkausgabe in 20 Bänden. Eva Moldenhauer, Karl Markus Michel, 
Vol. 5, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1969. Esta tradução está 
disponível na Revista Opinião Filosófica, 2013/02: 
www.abavaresco.com.br  

http://www.abavaresco.com.br/
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Qual é a estrutura lógica do algo como finito? Algo 
e outro no momento do limite se mostram como finitos, 
pois, eles negam a si mesmos como a negação da negação. 
Então, o limite de algo e outro se automanifesta como 
negação da negação tornando-se contraditória e precária.  

Hegel, ao escrever esta dialética do algo e outro, 
explica os objetos no mundo elaborando um novo conceito 
de substrato, através da relação entre substratos e a ideia de 
processualidade, que dissolve os substratos e lhes dá uma 
nova identidade, substratos em movimento de relação de 
alteridade. Enquanto o pensar convencional representa o 
mundo como substratos estáticos, o pensar dialético revela 
a dimensão da processualidade no mundo com sentido.  

Hegel inicia a parte B, traçando um panorama da 
finitude. Na sequência, ele faz uma comparação entre a 
parte A e a parte B, da qual resulta a explicitação da teoria 
da finitude. A finitude subdivide-se em três itens:  

a) Algo e outro estão face a face de modo indiferente 
e imediato. A negação é ainda exterior. Por isso, o 
desenvolvimento vai da negatividade exterior para a 
negatividade imanente do algo. O ser-em-si e o ser-para-
outro são os modos de relação do algo que está frente ao 
outro (cf. LS, B § 1, 2013).  

b) Determinação e constituição: A determinação do algo 
está em frente à sua constituição. Os dois conceitos passam 
um no outro. Esse processo introduz o conceito de limite 
como ser para outro imanente ao algo e como negado, ou 
seja, a determinidade é imanente ao algo (id. B § 2).  

c) O limite é imanente ao algo e por causa de sua 
contradição é finito. O desenvolvimento do algo como 
finito é a explicação da negatividade imanente. 

No final da introdução, Hegel estabelece a diferença 
entre a parte A – Ser aí como tal e a parte B – A finitude: 
Naquela o ser aí desenvolve-se apenas como “determinação 
afirmativa” (id, B § 4), nesta desenvolve-se como 
“determinação negativa”. Aqui, trata-se da negação da 
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negação, a saber, o algo no final da parte A é apenas “em 
si”, enquanto que na parte B, ele é “posto” e mediado 
através da determinação do outro. E o outro é introduzido 
como negação do algo, então, negatividade e alteridade se 
pressupõem mutuamente, de modo que na parte B o algo 
se manifesta como negação de si mesmo e do outro, isto é, 
a negação da negação (segunda negação). 

  
Algo e Outro 
 
Pode-se, inicialmente, colocar uma série de 

questões, tais como: Como interpretar as categorias algo e 
outro, enquanto predicados ou como expressões do 
sujeito? Como avançar da proposição “algo e outro são 
ambos algo” para “algo e outro são ambos outros”? Como 
a dialética de algo e outro se relaciona com a dialética do 
dizer “este” na Fenomenologia do Espírito? De que modo a 
dialética apresentada muda a posição de algo a outro? 

Tríade dialética: No item B temos uma segunda tríade 
dialética da lógica do ser aí: a) Algo e um outro; b) 
Determinação, constituição e limite; c) A finitude.  No item 
“a”, Hegel descreve, inicialmente, o conceito de algo em 
geral, como diversos sendo aí. Depois, o algo vira outro, 
então temos uma relação binária que desemboca numa 
dialética entre algo e outro.  

Três proposições: A dialética entre algo e outro 
expressa-se em três proposições:  
 
(i) “Algo e outro são iguais a algo”, porque são sob o ponto 
de vista do conteúdo, ainda indeterminados e vazios.  
 
(ii) “Algo e outro são igualmente outro”, porque eles estão 
numa relação dual, por exemplo, se nomeamos um ser aí 
como A, o outro será nomeado B, porém, A é igualmente o 
outro de B. Hegel explicita, ainda, esta proposição a partir 
do modo como fazemos referência a algo e outro, isto é, o 
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modo de emprego do pronome demonstrativo “este” (id. B 
§ 2, p. 1). Indica-se “este” sem diferença a todos os algos, 
tal como eles são também outros. O emprego do pronome 
“este” expressa algo determinado, porém, o entendimento, 
não percebe que a linguagem pronuncia apenas o universal. 
Essa passagem da Lógica corresponde a crítica de Hegel à 
certeza sensível na Fenomenologia do Espírito, em que a 
universalidade da linguagem inclui o algo afirmativo, 
superando o âmbito das coisas sensíveis.  

 
Hegel reafirma que o algo não tem apenas a 

determinação do ser outro pela comparação de um terceiro, 
mas ele é, de fato, um outro, porque está em relação a um 
outro. Isso é reconhecido tanto pelo pensar dialético, como 
pela representação. Portanto, algo e outro tornam-se 
outros, de tal modo que algo passou completamente no 
outro (cf. id. § 3, p. 2). Agora, o outro, segundo a posição 
da representação é o mesmo que o algo, porém, conforme 
o pensar dialético ele é também o diverso do algo. Por isso, 
ele tem um status independente: ele é “para si fora do 
mesmo”, ou do algo (id. B § 4, p. 3). Com isso alcança-se 
um novo significado no conceito de outro.   

(iii) A terceira proposição afirma que “o outro deve 
ser tomado como isolado em relação a si mesmo” (id. B, § 
5, p. 3), isto é, o to heteron (outro) de Platão que se opõe ao 
uno. O outro é um conceito relativo, pois, pressupõe que 
algo apenas pode ser compreendido, na medida em que é 
posto em relação a si mesmo. Tomado “em relação a si 
mesmo”, significa que o outro nele mesmo é o outro de si 
mesmo. O outro se autorrelaciona e se nega, 
transformando-se em outro algo idêntico a si mesmo em 
um grau mais ampliado (id. B § 6, p. 3). 

Para Hegel, o movimento permanente do conceito 
de outro, não é como em Aristóteles uma simples variação 
de qualidade de um substrato idêntico, mas o 
automovimento puro do outro, dissolvendo todo substrato 
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e desenvolvendo uma autorrelação positiva ou identidade 
consigo do outro, resultando um novo algo, isto é, um 
novo substrato que tem a identidade da plenitude 
processual.  

Então, o algo que passou por todo esse processo de 
alteridade é um novo algo, diferente daquele no início, 
porque ele passou pelo movimento de autorrelação do 
outro, alcançando um nível maior de amplitude. Trata-se da 
dialética de algo e outro em que se dá a passagem de um 
substrato tomado afirmativamente, isto é, um novo 
substrato como resultado desse processo do outro de si 
mesmo. Por isso, Hegel afirma que “o algo se conserva no 
seu não-ser-aí” (id. B § 7, p. 4). 

A dialética de algo e outro apresenta uma síntese 
metodológica de todo o desenvolvimento posterior da 
lógica do ser aí. A tese de Hegel é a de que o ser-aí, ou seja, 
o mundo das coisas sensíveis consiste em dois princípios: 
No algo como substrato e no processo de mudança gerado 
pelo ser outro. O substrato é diluído no processo de 
mudança, tornando-se um novo substrato. Hegel 
transforma o conceito de substância estático da metafísica 
convencional em um substrato dinâmico, isto é, numa 
estrutura processual.  
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Dialética de algo e outro 
 

 
 
Após a dialética de algo e outro, Hegel desenvolve a 

dialética dos modos de relação do ser-em-si e do ser-para-
outro que surgem do algo em frente ao outro. A estrutura 
básica é a seguinte: Elaboração das categorias ser-em-si e 
ser-para-outro. Resumo da evolução do algo e do outro 
para o ser-em-si e o ser-para-outro. A apresentação da 
lógica das determinações imediatas para as determinações 
refletidas é desenvolvida numa retrospectiva do devir e seus 
momentos (id. B, §§ 7-13, p. 4-5). Após elabora-se uma 
síntese do ser-em-si e do ser-para-outro: o ser-nele. Na 
nova expressão “ser-nele”, o pronome reflexivo “si” está 
substituído pelo “ele” irreflexivo, em que, apesar disso, 
deve ser assegurado o significado reflexivo. O ser-nele é um 
ser-em-si, no qual, segundo Hegel, “o acento” cai no “em” 
[an], isto é, “nele” (id. B, § 14, p. 5). Os próximos dois 
parágrafos têm o status de observações. Eles contêm os 
seguintes temas: 1. A identidade de determinações 
diferentes na lógica do ser-aí e da essência. 2. A crítica de 
Hegel ao conceito kantiano da coisa-em-si. 3. 
Considerações acerca da conexão metódica da lógica do 
ser-aí e da essência (id. B §§ 15-16, p. 5-7). Por fim temos a 

Outro (novo algo = 
substrato processual 

3)

Outro (algo X outro 
= Substrato 2)

Algo (algo X outro = 
substrato 1)
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transição para a categoria da determinação (id B, § 17-18, p. 
7-8). 

 
Determinação, constituição e limite 
 
a) Determinação e constituição (§§ 1-6) 
 
A descrição das categorias da determinação e da 

constituição segue o resultado da dialética do ser-em-si e do 
ser-para-outro em que cada uma é colocada na outra. A 
determinação é a determinidade do algo que emerge do seu 
ser-para-outro é acolhida no ser-em-si. O ser-em-si acolhe a 
determinidade, internalizando-a na determinação. A 
determinidade não internalizável do algo, que permanece 
fora da determinação, é apenas o ser-para-outro. Hegel a 
denomina como constituição. Assim, determinação e 
constituição são os predicados da descrição de algo.  

A determinação é, em primeiro lugar, a afirmação e 
a conservação de algo qualitativo frente a outro. Depois, o 
algo sendo coerente consigo, contém uma pretensão de que 
o ser-aí corresponda em sua determinidade ao seu ser-em-
si.  Enfim, a determinação de algo se mostra como um 
“dever ser” em busca de completude (id. Bb § 3, p. 9), 
sendo, porém, confrontada com o seu ser aí não 
incorporado. 

A categoria da constituição (id. Bb § 4, p. 10) 
desenvolve-se a partir de algo enquanto mudança, pois 
sofre a influência exterior no seu envolvimento com o 
outro. Por isso, o conceito de mudança está, intimamente, 
vinculado à categoria da constituição, porque algo está em 
relação com o seu meio e está exposto a impactos externos, 
daí, está dada a possibilidade e a necessidade de que algo 
mude. Porém, a mudança de algo que se transforma e se 
torna outro, mantém e conserva, ao mesmo tempo, sua 
identidade, ou seja, sua determinação imanente. Daí, a 
determinação e a constituição são diferentes uma da outra. 
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d) Dialética da determinação e 

da constituição (§§ 7, 8) 
 
A dialética entre a determinação e a constituição 

tem a tarefa de suprassumir sua distinção abstrata e 
apresentá-las na sua passagem uma na outra. Essa passagem 
dá-se na forma de um silogismo, em que a determinidade 
funciona como meio termo entre os extremos da mediação 
lógica da determinação e da constituição.  

A determinação de algo está, aparentemente, 
indiferente face à mudança, pois, esta concerne à 
constituição. A determinação é a identidade do ser-em-si e 
do ser-para-outro, portanto, a determinação está “aberta à 
relação com outro” (id. Bb § 7, p. 11), por isso está aberta a 
mudança. Deste modo, a própria determinação “está 
rebaixada à constituição” (id. p. 11), então, a determinação 
é dissolvida em sua aparente fixidez e entra na dinâmica da 
mudança através da constituição, e, inversamente, também 
a constituição é uma determinação que se relaciona em si.  

Então, Hegel toma, dialeticamente, a aparente 
separação entre a constituição e a determinação como o 
outro nele mesmo. Portanto, trata-se da constituição do ser 
aí enquanto, o outro de si mesmo, ou seja, a constituição 
está num processo de mudança, passando para uma outra 
constituição, transformando-se e unindo-se na mudança 
consigo mesmo, como uma nova determinação do ser aí.  

 
c) Resultados da dialética da determinação e da 

constituição (§§ 8, 9, 10) 
 
O resultado da dialética entre determinação e 

constituição de algo é a seguinte: A mudança de algo não é 
apenas abstrata, mas está posta no próprio algo, como sua 
determinação imanente. O algo entrou num processo de 
mudança e se conserva ativo neste movimento de mudança, 
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desenvolvendo-se como ser-dentro-de-si, através da 
constituição e da determinação em oposição, passando uma 
na outra.  

O projeto de Hegel é a reconstrução do mundo 
sensível através de sua rede conceitual lógica. Ora, a 
dialética da determinação e da constituição reconstruiu, 
conceitualmente, o mundo das coisas sensíveis, assim como 
Platão compreendia a dialética da mudança entre o abstrato 
e o concreto.  

 Assim, a dialética da determinação e da 
constituição mudou também a relação de algo e outro, 
sendo ativos dentro de si e também fora de si, de modo que 
sua autoafirmação não é mais imediata, mas mediada pelo 
“suprassumir do seu outro” (id. Bb § 10). Assim, cada algo 
está constituído dentro de si e, ao mesmo tempo, em 
relação com o outro algo.  

A explicitação de como o algo se comporta em 
relação ao outro a partir de si mesmo conduz a categoria do 
limite. Cada algo suprassumiu-se e, por isso é diferente, 
qualitativamente, do outro algo. Há uma dupla relação em 
que cada algo está constituído em si, e ao mesmo tempo, é 
diferente de outro algo. Com isso, é introduzida a categoria 
do limite como estrutura de algo. Assim, cada algo está 
dentro de si enquanto, “negação da negação”, sendo 
limitado um em relação ao outro, ou seja, o limite, ao 
mesmo tempo, vincula e separa, igualmente uns em relação, 
aos outros (cf. Bb § 10, p. 13).  

 
d) A contradição no limite 
 
Como se desenvolve a contradição do limite? Como 

a representação do entendimento tenta impedir a 
contradição do limite de algo? Por que algo não é apenas 
limitado, mas finito? 

Hegel compara, inicialmente, o limite com o ser 
para outro. Enquanto o ser para outro é uma “comunidade 
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indeterminada, afirmativa de algo com seu outro”, no limite 
se salienta “o não ser para outro, a negação qualitativa do 
outro” (id. Bb § 11), isto é, o conceito de limite implica a 
contradição. Este é um conceito central para compreender 
o conceito de limite, pois, antes, na dialética de algo e 
outro, do ser-em-si e do ser-para-outro, da determinação e 
da constituição, a contradição está implícita, enquanto que, 
aqui ela se torna explícita com a categoria do limite. A 
contradição consiste no fato, da inclusão e exclusão, isto é, 
o limite de algo e outro se incluem, idealmente, e se 
distinguem de modo real.  

A categoria do limite é desenvolvida em três 
momentos: Primeiramente, desenvolve-se uma contradição 
de forma imediata de algo, o qual, depois, experimenta sua 
dissolução na representação, ou seja, conforme o 
entendimento, que tenta separar o ser-aí e o limite de algo e 
de outro. Enfim, mostra-se que o ser-aí de algo não está 
separado do seu limite e, com isso, não pode livrar-se da 
contradição, a qual introduz a “inquietude” (id. Bb § 18) 
que o empurra para fora, além de si, tornando-se finitude.  

1) Desenvolvimento da contradição imediata do ser aí do 
limite (§§ 12-14): O limite de algo é, inicialmente, seu ser e o 
não-ser do outro, uma vez que o próprio outro é um algo e 
o limite é também o não-ser do primeiro algo. Disso resulta 
a contradição que no limite algo e outro têm tanto seu ser 
como seu não-ser, isto é, a partir desta negação instaura-se 
a contradição do limite.  

Essa contradição é, apenas um aparecimento 
exterior pelo fato de que o limite de algo é “a negação 
simples ou a primeira negação”, e o outro como “a negação 
da negação” (id. § 13, p. 14), isto é, a autocontradição. 
Portanto, o algo negando o outro nega, ao mesmo tempo, a 
si mesmo. Há no limite não apenas a negação recíproca de 
dois momentos, mas sim a autonegação de cada um dos 
momentos. O limite de algo, como ser aí imediato face ao 
outro, instaura uma relação de mediação, isto é, o limite “é 
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a mediação pela qual algo e outro tanto são quanto não são 
“(id. § 14).  

2) A contradição do limite na representação do entendimento 
(§§ 15, 16): O modo de pensar do entendimento representa 
a contradição do limite de algo e outro situados além ou 
fora de si, algo ilimitado, separando o limite do ser aí em 
geral Hegel dá-nos o exemplo de objetos espaciais, 
apreendidos pelo entendimento de modo separados: a linha 
aparece como linha fora do seu limite, do ponto.  

c) Algo como limite e contradição (§§ 17-19): Hegel 
descontrói, inicialmente, a representação do entendimento, 
pois, se tomarmos o ser aí enquanto algo e outro fora do 
seu limite, eles serão uma pura mesmidade, ou seja, 
aparecem como o mesmo. Porém, a determinidade do 
limite, faz com que o algo e o outro sejam distintos, 
portanto limitados entre si no seu ser aí (id. Bb § 17).  

O ser aí do limite de algo e outro, tem uma “dupla 
identidade” (id. Bb § 17), ou seja, de um lado, algo tem seu 
ser aí apenas no seu limite, e de outro, o ser aí e o limite são 
ao mesmo tempo “o negativo um do outro”. Assim, o algo, 
que existe, apenas, no seu limite fica em contradição 
consigo mesmo.  

As determinações do algo são postas, 
primeiramente, no seu limite imanente (cf. § 17), isto é, o 
algo é apenas no seu limite e nisso, ele tem o seu principium 
individuationis. Em segundo lugar, no seu limite o algo tem 
também sua negação em si mesmo, e por causa dessa 
contradição é inquieto, sendo empurrado para fora de si 
próprio. A contradição agencia um movimento que faz sair 
o algo de sua autorreferencialidade, para além de si (cf. § 
18).  Essas duas determinações: (i) O limite de algo e (ii) a 
contradição que faz o algo sair de si, constituem o algo 
como finito (cf. § 19, p. 17).  

Aqui Hegel constrói a transição do limite para a 
finitude, na medida em que ele converte o limite pensado 
estritamente de modo espacial em um movimento, do qual 
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resulta uma finitude temporalmente pensada e, ao mesmo 
tempo, historicamente conceitualizada. Esse 
desenvolvimento, no qual o fenômeno determinado de 
modo espacial, se torna o fenômeno temporal do finito 
ocorre pela contradição da categoria do limite de algo. Dito 
em outras palavras, o movimento ou a “inquietude” (id. Bb 
§ 18) da contradição do limite espacialmente 
conceitualizado constitui a finitude temporalmente 
estruturada.  

A tese de Hegel é que o algo é finito, porque na sua 
mudança ele não tem nenhuma subsistência em si. A 
mutabilidade conduz ao perecimento de algo, pois tem o 
seu ser no seu não-ser, portanto o ser na determinação do 
limite está entregue, inteiramente, ao não-ser.  

A transição para a finitude demonstra duas 
condições: (i) Que o limite seja imanente ao algo, isto é, que 
o algo tenha, de fato, seu ser aí no limite. (ii) Que a 
contradição do limite imanente ao algo conduz ao 
movimento. Logo, isso leva a concluir que a teoria da 
finitude é compreendida como teoria da contradição.    

Foi explicitada a dialética de algo e outro na sua 
determinação, constituição e limite, em que Hegel 
reconstitui a tese de Platão sobre a dialética das coisas 
sensíveis. Ou seja, são heranças do pensamento platônico a 
interpretação das coisas finitas como um ser que é não-ser 
e que o algo finito enquanto movimento de contradição 
conduz ao perecimento do próprio algo. 

Essa abordagem hegeliana, seguindo a interpretação 
platônica, sobre a lógica do ser aí demonstra que a posição 
de Jacobi sobre a imediatidade e a positividade do ser aí 
não se sustenta, pois a reconstrução de algo na sua finitude 
explicita a sua negatividade imanente, a qual se opõe a 
aparência de positividade inicial no processo do pensar.  

Hegel assume a dialética do mundo das coisas 
sensíveis ou a teoria da finitude, segundo o ponto de vista 
platônico, porém, ao elaborar a teoria da infinitude usará a 
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estratégia do pensar do entendimento e da razão para 
suprassumir a negatividade e a contradição das coisas 
finitas. É um desafio examinar como a teoria do finito e do 
infinito hegelino superará o dualismo da finitude e da 
infinitude que atravessa dois mil anos de História da 
Filosofia.  
  
A finitude ou o perecer do ser-aí 

 
Hegel inicia o item “Bc” recapitulando a transição 

do limite para a finitude, tematizando a categoria da 
finitude através do “ser das coisas finitas”, ele afirma que 
elas têm “o germe do perecer como seu ser dentro de si; a 
hora do seu nascimento é a hora da sua morte” (id. Bc, § 2, 
p. 18), ou seja, a verdade delas é o seu perecer.  
 
 
a) A imediatidade da finitude ou a contradição do ser 
aí 

 
A finitude no sua forma imediata mostra-se como 

contradição, isto é, uma relação negativa em si que 
apresenta a não mediação, isto é, a finitude isolada da 
infinitude. Hegel começa expondo a estrutura da 
negatividade da finitude contrapondo o pensar do 
entendimento e da razão sobre o conceito de finitude.  

A categoria da finitude é, primeiramente, 
compreendida como uma contradição, ou seja, o finito é 
constituído pela contradição. O pensar do entendimento 
defende a não resolução da contradição do finito, porém, 
esta é uma posição insustentável. Depois, considerando que 
o finito é contraditório, há a necessidade dele encontrar 
uma solução de sua contradição, ou seja, superar a rigidez 
fixadora do pensar do entendimento. Então, o perecer do 
finito, o resultado de seu perecimento não conduz ao “nada 
abstrato” (id. Bc, § 2, p. 19), mas na dissolução da 
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contradição da finitude, isto é, um resultado mais amplo: o 
conceito de infinitude, segundo o pensar da razão134.   
 
 
b) A barreira e o dever ser  

 
Hegel expõe as categorias barreira e dever ser, 

analisando a contradição do algo finito e recapitulando a 
transição do limite para a finitude. A dialética entre algo e 
outro, determinação e constituição engendra o limite 
imanente ao algo. Essa relação negativa no algo nega o seu 
limite imanente. Disso resulta que o limite como negação 
negada se torna barreira e a determinação de algo como 
negação negando se torna dever ser, torna-se algo finito (cf. 
§§ 1-3, p 20-21). Hegel afirma que a negação tem dois 
gumes, de um lado, é a relação negativa do algo como 
limite e, de outro é a relação negativa como barreira, isto é, 
dever ser.  
 Dialética da barreira e do dever ser (§§ 3-7): A barreira 
de algo implica em se opor e ir além de si mesmo como um 
dever ser. A compreensão de barreira como algo 
insuperável, conforme a concepção filosófica 
transcendental é criticada por Hegel, mostrando que a 

                                                           

134 Cabe a pergunta se não há ao lado das duas possibilidades da 
concepção do finito nomeadas por Hegel uma terceira não mencionada 
(cf. M. Theunissen. Sein und Schein. Die kritische Funktion der 
Hegelschen Logik [Ser e aparência. A função crítica da lógica 
hegeliana]. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1978, 267ss.). Contra Hegel 
poderia se objetar que há uma concepção do entendimento do finito 
que não torna o perecer o último, mas abstrai, parcialmente, do perecer 
do finito. Deve ser levado em conta uma diferença entre o aquilo que 
perece e o perecer. Além do seu não-ser e seu fim, não deve ser 
esquecido o ser das coisas finitas. A tese idealista de Hegel da 
dissolução do finito se baseia na equiparação daquilo que perece, o 
sujeito do perecer com o perecer. Frente ao perecer do perecer (razão) 
e o último do perecer (entendimento 1), pode-se fazer valer que o finito 
subsiste como aquilo que perece (entendimento 2).  
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barreira pode ser transposta como uma tarefa do dever 
ser(§ 3).   
 A dialética do dever ser tem uma dupla 
determinação, primeiramente, o dever ser como afirmativo 
sendo em si, depois, como negativo é um não ser (§ 4). Os 
momentos da barreira e dever ser, correspondem 
respectivamente, ao limite e a determinação. O status da 
barreira é ser finito e o dever ser é infinito, porém, Hegel 
mostrará que as duas categorias são finitas, ou seja, que o 
dever ser não vai além da finitude (§ 5).  
 A categoria do dever ser é uma contradição de ser e 
de não ser. “O que deve ser é, e, ao mesmo tempo, não é” 
(id. § 6). Para o dever ser, o aspecto negativo é, portanto, 
constitutivo da mesma forma como o é o afirmativo. O 
dever ser tem, portanto, essencialmente uma barreira. A 
aparência do seu mero ser em si e, com isso, da sua 
infinitude, está dissolvida.   
 A contradição entre o ser e o não ser, possibilita a 
abertura ao dever ser. Hegel explicita esta contradição 
através dos termos da negação: O ser dentro de si de algo 
engendra a primeira unidade relacional (i) a “negação da 
negação”, depois, a outra unidade a relação negando os 
dois momentos, a saber, (ii) da negação como ser em si e a 
mesma relação como limite (cf. § 7, p. 21). A dialética da 
barreira e do dever ser move-se, portanto, entre a negação 
simples e a negação da negação, portanto, numa 
contradição não resolvida. Isso significa que o sentido 
afirmativo do resultado da negação da negação ainda não 
está alcançado. 

O dever ser se move no dualismo do ser em si 
negando e o limite negado. Porém, “a barreira do finito não 
é um exterior, mas sua própria determinação é também sua 
barreira; e essa é tanto ela mesma como também o dever 
ser; ela é o comum de ambos, ou, antes, aquilo em que 
ambos são idênticos” (id. § 7). A determinação comum do 
dever ser e da barreira é a barreira, ou seja, a negação como 
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tal. Isso, em que ambos são idênticos, é a barreira. A 
aparência da determinação afirmativa do dever ser está 
dissolvida.   

 
Esquema da dialética da barreira e do dever ser: 
 

   O ser em si (dever ser) - o limite (barreira) 
A negação negando - a negação negada 

 
“Em si” a negação (2) da negação (1) é a relação da negação 
(1) negando a si mesma. 

 
O duplo sentido da expressão “negação da 

negação” em Hegel:  
 

 
a) O sentido do processo: a relação da negação negando a 
si mesma. 
 
b) O sentido do resultado: a relação positiva da negação a 
si mesma, na qual a negação como tal está negada.  

 
O resultado da dialética da barreira e do dever ser 

(cf. §§ 8-9) é que a barreira implica o dever ser como ir 
além de si. “Como dever ser, algo está, com isso, elevado 
sobre sua barreira, mas, inversamente, apenas como dever 
ser ele tem sua barreira. Ambos são inseparáveis” (id. § 9). 
Apesar da sua elevação sobre a barreira, o dever ser é 
limitado135. O ir além da barreira do dever ser que deixa o 

                                                           

135 No dever ser está implicado tanto um momento de autorrelação ou 
autodeterminação, como um momento da limitação do algo. Essa 
ambiguidade do dever ser exemplifica-se no imperativo categórico 
kantiano. O ente da razão, que é o ser humano, é, para Kant, 
primeiramente, seu próprio legislador, quer dizer, ele determina a si 
mesmo no estabelecimento dos seus imperativos. Mas, 
secundariamente, ele sempre corre o risco de ser passível de 
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limite atrás de si é um finito, pois é acompanhado com a 
limitação do dever ser.    
 
c) Observação sobre o dever ser 

 
1. Crítica ao dever ser como conceito último e má infinitude 

(§§ 1-3): Na observação sobre a barreira e o dever ser Hegel 
critica o papel do dever ser na filosofia transcendental tanto 
no aspecto teórico quanto no aspecto prático. O dever ser 
vale como conceito último e absoluto da identidade, da 
determinidade ou do limite (cf. Bc obs. § 1, p. 23). Hegel 
explicita no conceito do dever a contradição do 
entendimento que é incapaz de conhecer.  

Estas duas expressões “Tu podes, porque tu deves” 
e “Tu não podes, precisamente porque tu deves” (id. § 2). 
Temos no dever ser a barreira, do “formalismo da 
possibilidade” (“Tu podes”), e ao mesmo tempo, a negação 
da possibilidade (“Tu não podes”). O dever ser é, com isso, 
caracterizado como a contradição da possibilidade e da 
impossibilidade. Ora, essa impossibilidade irá se manifestar 
na forma da má infinitude, ou seja, no progresso ao infinito 
(id. § 3).  
 
2. Crítica aos preconceitos sobre as categorias barreira e dever ser (§§ 
4-7)  
 
a) Crítica ao preconceito filosófico-transcendental da 
barreira intransponível:  

O modo de pensar transcendental afirma que não 
se pode ir além da barreira. Isto já contém uma 
“inconsciência” (id. § 4), pois pelo fato de que algo está 
determinado como barreira, já se foi além. Constitui uma 
contradição querer falar da limitação do nosso conhecer, 
porque com o saber sobre as barreiras já se está além delas. 
                                                                                                                                                                       

determinações externas – de acordo com Kant, da sua própria 
sensibilidade. Ele é, portanto, limitado.  
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O pensar do entendimento não reconhece qual é o 
conteúdo da barreira, por isso, faz uso de modo acrítico 
dessa categoria. Hegel apresenta o conceito dialeticamente 
desenvolvido dessa categoria. A efetividade é o parâmetro 
para criticar o dever ser pois ele não avança até o conceito. 

Os objetos sem sentimento, representação e pensar 
etc., são capazes de ir além da sua barreira, porque eles 
suprassumem sua barreira, por exemplo, a pedra, o ácido 
etc. A pedra como algo, ou objeto finito se distingue na sua 
“determinação ou seu ser em si e seu ser aí” (id. § 4), 
portanto, em dever ser e barreira. No caso de seres 
viventes, eles realizam essas determinações por meio do 
impulso, como vida, sensação, representar etc. Por 
exemplo, uma planta vai além da barreira, desdobrando-se 
em germe, flor, fruto, folha. O ser humano que sente fome, 
sede etc., vai além dessa barreira para satisfazer estas 
necessidades (id. § 5). Porém, Hegel adverte que o fato de ir 
além da barreira não é uma libertação verdadeira, pois uma 
afirmação verdadeira supera o dualismo do dever ser e da 
barreira. Ou seja, “o próprio dever ser é um tal ir além 
imperfeito” (id. § 5). Disto decorre a crítica de Hegel ao 
dever ser. 
 
b) Crítica ao dever ser moral (§ 7):  

 
Assim como o pensar do entendimento desconhece 

que na categoria da barreira está contido o momento do ser 
além dela, da mesma forma, o dever ser, não vê que o ir 
além da barreira, é “apenas ir além finito” (id. § 7). 
Portanto, o dever ser tem sua validade apenas no campo da 
finitude, porque ao ir além da barreira ele a gera 
identicamente de novo.  

Na filosofia moral kantiana e fichteana o dever ser 
está voltado “contra a vontade particular, contra a avidez 
egoísta e o interesse arbitrário” (id. § 7). O “dever ser da 
moral” tem sua legitimidade na crítica ao desvio da vontade 



139 
 

 

Agemir Bavaresco 

em relação à norma ética. A moralidade não pode 
estacionar no dever ser, pois, para Hegel, o dever ser não 
pode ser o fundamento absoluto da moral. Isso seria ficar 
num subjetivismo abstrato, reduzido à interioridade. Ao 
contrário, Hegel em sua Filosofia do Direito, opõe o dever ser 
da moralidade ao ser vivido da eticidade substancial. A 
vontade moral do indivíduo articula-se nas mediações 
sociais (corporações, sociedade civil) e institucionais 
(Estado), tornando-se infinita, ou seja, as normas morais 
não podem ser apenas um mero dever ser ou preceito 
obrigatório, mas devem ser efetivadas nas estruturas da 
liberdade do agir moral e ético.  

Hegel aponta a contradição da finitude, afirmando 
que “a filosofia kantiana e fichteana indicam como ponto 
supremo da dissolução das contradições da razão o dever 
ser, o que, contudo, é apenas o ponto de vista do persistir 
na finitude e, com isso, na contradição” (id. § 7). Kant e 
Fichte entendem que a razão permanece na ideia inefetiva, 
enquanto que para Hegel a ideia da razão é explicitada 
como a realização da efetividade. Ou seja, o dever ser é sem 
objetividade, enquanto que a razão é a realidade efetiva que 
começa com a lógica do ser aí, passando para finitude e se 
conclui na infinitude. O idealismo da razão de Hegel é a 
efetivação da razão, isto é, o ponto de partida é que a 
efetividade já é racional.  
 
d) Transição do finito para o infinito 

 
Nesta transição, Hegel apresenta a dissolução da 

contradição do finito, isto é, o perecer do finito, a negação 
de si mesmo do finito, não tem apenas o resultado negativo 
do nada, mas sim um resultado afirmativo: o infinito. Há 
duas formas de compreender a dissolução da contradição 
do finito: [1] Como negativo em geral, ou seja, o finito 
perece, porém, ele se torna apenas um outro finito, 
passando em outro finito e assim por diante, formando 
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uma série infinita de finitos perecedores (cf. § 1, p. 27); [2] 
A segunda forma é que o perecer do finito, “nessa negação 
de si mesmo, alcançou seu ser em si, uniu-se consigo 
mesmo”, ou seja, trata-se da “identidade consigo, a negação 
da negação, é [o] ser afirmativo, assim o outro do finito: 
aquele outro é o infinito” (id. § 1, p. 28). Portanto, a figura 
do ser consigo mesmo no outro é o infinito como outro do 
finito, isto é, a identidade consigo no outro, suprassumindo 
a estrutura geral do regresso ao infinito.  

 
2.2 – A teoria da infinitude na lógica do ser de Hegel 

 
O conceito de infinitude está relacionado ao de 

finitude. As coisas finitas têm um limite e na sua dialética 
podem cair numa má inifinitude, ou seja, um progresso 
infindável. Porém, para Hegel o conceito de infinito não 
pode ser o resultado da sucessão infinita de finitos. A 
mediação entre finito e infinito é fundamental para 
compreender a rede categorial que compõe toda a Lógica. 
Por isso, o pensamento especulativo apreende o infinito 
como a identidade da identidade e da diferença do finito. 

 
A estrutura da infinitude 
 
A teoria da infinitude136 é exposta na Lógica do Ser, 

no capítulo 2 que trata do ser aí, item “C’, da Ciência da 
Lógica de Hegel. No preâmbulo afirma-se que o conceito de 
infinitude é uma nova definição do absoluto, ou seja, o 
infinito é como o ser e o devir, os quais apresentam a 
primeira definição do absoluto, no começo da Lógica. 
Porém, esta definição é ainda uma forma simples, enquanto 
que o infinito é a negação do finito. É preciso distinguir o 
                                                           

136 Christian Iber. Manual para o Seminário Filosofia e Interdisciplinaridade: 
Introdução à Ciência da Lógica de Hegel. A lógica do ser-aí: o ser-aí, 
finitude e infinitude. Porto Alegre: PUCRS, 2013, p. 18-27. Daqui para 
frente usaremos como citação: Iber, Manual.   
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conceito verdadeiro de infinito elaborado pela razão, do 
conceito de má infinitude, próprio do entendimento.  

Hegel enumera três determinações do infinito: a) O 
infinito é, inicialmente, “na determinação simples, o 
afirmativo como negação do finito”137; b) o infinito é, 
depois, “na determinação recíproca com o finito e é o 
infinito unilateral, abstrato”; c) enfim, o infinito é “o 
suprassumir-se desse infinito como o finito enquanto um 
único processo – é o infinito verdadeiro” (Hegel, 2013, p. 
1).  
 
a) O infinito em geral é “a negação da negação”, isto é, a 
negação do finito, através de dois momentos: 1º) O infinito 
origina-se da suprassunção do finito, pois este nega-se e 
tornar-se infinito. É importante observar que o infinito não 
é algo pronto, mas algo que emerge da própria 
suprassunção do finito, pois é próprio do finito relacionar-
se consigo, indo além de sua barreira como um dever ser 
em relação consigo. 2º) Com isso temos o infinito 
afirmativo como resultado da suprassunção do finito, 
“assim o finito desapareceu no infinito, e o que é, é apenas 
o infinito” (Hegel, 2013, p. 3). 

O infinito precisa ser provado através da 
suprassunção do finito, pois é da natureza do finito tornar-
se infinito. Dito de outra maneira, a lógica hegeliana prova 
o infinito como um resultado do processo do finito. Nisto 
está a diferença da lógica hegeliana em relação a Schelling 
que parte imediatamente do infinito, sem descrever a lógica 

                                                           

137 G. W. F. Hegel. A Infinitude. In: Wissenschaft der Logik I. Theorie 
Werkausgabe in 20 Bänden. Eva Moldenhauer, Karl Markus Michel, 
Vol. 5, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1969. Tradução: 
Christian Iber; Revisão Técnica: Luis Sander; Revisão Final: Karl Heinz 
Efke, Agemir Bavaresco e Tomás Farcic Menk. Esta tradução foi usada 
no Seminário Introdução à Ciência da Lógica, 2013, PPG Filosofia 
PUCRS. Daqui para frente usaremos como citação: Hegel, 2013.  
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do finito como método para alcançar o conceito de infinito. 
(cf. Iber, Manual 2013).  
 
b) Determinação alternada do finito e do infinito: 
Neste item descreve-se a transição do infinito simples e 
monístico ao mau infinito, isto é, o problema do dualismo 
entre o infinito e o finito. Essa transição ocorre devido a 
recaída do infinito na categoria do algo com um limite, isto 
é, o rebaixamento da negação da negação à negação 
simples. Depois do desaparecer do finito no infinito nessa 
transição, temos o ressurgimento do ser do finito, que 
como outro está agora exteriormente frente ao infinito. 
Hegel critica o infinito do entendimento (a má infinitude) e 
descreve a determinação recíproca do finito e do infinito. O 
“infinito afirmativo” é descrito como um único processo 
em que se suprassume o mau infinito e o finito. Hegel 
compreende o infinito verdadeiro como unidade do infinito 
e do finito e, com isso, critica tanto o finito autônomo 
como o infinito unilateral. Este item “b” pode ser dividido 
em duas partes: A crítica ao mau infinito e a crítica ao 
progresso infinito. 
 
1) Crítica ao mau infinito: a lógica do entendimento – A 
determinação recíproca do finito e infinito começa com a 
imediatidade do infinito sendo a negação do finito. Essa 
relação caracteriza-se pela contraposição em que cada um 
permanece fora do outro. O infinito ainda está preso na 
categoria do algo com um limite, o que faz recair no finito, 
ressurgindo as categorias da finitude (limite, barreira e 
dever ser). Porém, o infinito é o nada do finito, refletindo-
se de modo afirmativo. Com isso o infinito suprassume a 
barreira, porém, ainda de modo imediato, tendo o finito na 
sua frente. “O infinito é o vazio indeterminado, o além do 
finito, o qual não tem seu ser em si no seu ser aí que é um 
ser aí determinado” (Hegel, 2013, p. 4). 
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 Hegel chama este infinito posto diante do finito 
como mau infinito, ou seja, trata-se do infinito do 
entendimento, pois ele é um infinito ainda finito. Esta é a 
contradição básica: O mau infinito é o infinito finito. 
Então, o entendimento precisa tomar consciência que seu 
conceito de infinito permanece na contradição não 
resolvida, pois permanece no nível da finitude: “Há dois 
mundos, um infinito e um finito, e na sua relação o infinito 
é apenas um limite do finito, sendo com isso, apenas um 
infinito que é, ele próprio finito” (Hegel, 2013, p. 5). 
 O desenvolvimento da contradição do mau infinito 
apresenta algumas formas tais como: O infinito em sua 
negação imediata face ao finito entende-se numa relação 
espacial acima ou aquém, ou seja, postas de modo separada 
num dualismo infinito e finito. A lógica do entendimento 
mantém dois espaços separados, porém, nós sabemos que 
o infinito é o resultado do ser afirmativo por meio da 
negação do finito, por isso “eles são inseparáveis. Mas essa 
unidade deles está escondida no ser outro qualitativo dos 
mesmos, ela é a [unidade] interior que apenas serve de 
base” (Hegel, 2013, p. 6). Face a visão da lógica do 
entendimento, Hegel descreve a lógica dialética, 
explicitando a unidade interior que ainda está escondida, 
porém ela se encontra na base desta relação entre infinito e 
finito. 
 
2) Crítica ao progresso infinito – O que temos é um movimento 
de transição ou de passagem do finito ao infinito e vice-
versa, caracterizando-se por ser uma relação imediata e 
exterior. Porém, neste movimento dá-se a determinação 
recíproca do finito e do infinito, pois eles são inseparáveis, 
uma vez que “cada um tem o outro de si nele mesmo; 
assim cada um é a unidade de si e de seu outro” (Hegel, 
2013, p. 7), apresentando a estrutura dialética da 
contradição.  
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No entanto, essa determinação recíproca é 
interpretada como uma contradição não resolvida, 
originando a tese do progresso infinito “que em tantas 
figuras e aplicações, é tido um último além do qual não se 
vai mais, mas chegando àquele ‘e assim por diante para o 
infinito’. Esse progresso é, portanto, a contradição que não 
está resolvida, mas sempre só é expressa como dada” 
(Hegel, 2013, p. 7-8). Portanto, o progresso infinito é uma 
má infinitude, pois persiste numa alternância monótona e 
enfastiante entre o finito e o infinito. A infinitude do 
progresso infinito é, de fato, ainda limitada e finita. Há uma 
unidade entre o finito e o infinito, porém, ainda não 
refletida: “Mas é apenas ela que faz nascer no finito o 
infinito e no infinito o finito, sendo, por assim dizer, a mola 
propulsora do progresso infinito” (Hegel, 2013, p. 9).  

Hegel retoma na Observação 1 o tema do progresso 
infinito. Ele mostra que o infinito entendido como 
progresso infinito permanece na contradição de um mero ir 
além. Por exemplo, a causa e o efeito podem ser alternados 
ao infinito de forma separada sem que resulte numa 
unidade refletida de modo inseparável. Nesta observação 
ele critica a concepção de Schelling sobre o infinito, isto é, 
como o infinito sai para fora de si chegando até a finitude. 
A resposta à questão de como o infinito se torna finito, 
Hegel afirma: “Não há um infinito que seja primeiro 
infinito e só depois precise se tornar finito, precise sair para 
fora de si até a finitude, mas ele é, já para si mesmo, finito 
enquanto infinito” (id. p. 25). Ainda a respeito desta 
questão de como o infinito sai para o finito, pode ser 
formulada assim: Colocar a pressuposição de que o infinito 
inclui em si o finito, ou seja, pressupor a unidade como já 
dada. O problema é como separar essa unidade de modo 
que ocorra a mediação dos polos. De fato, “essa unidade 
do infinito e do finito e sua distinção são o mesmo 
inseparável como a finitude e a infinitude” (id. p. 27), 
formando uma unidade abstrata. 
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c) A infinitude afirmativa: Hegel apresenta a infinitude 
verdadeira e a teoria da falsificação da unidade do finito e 
do infinito e sua crítica, partindo da determinação recíproca 
do finito e do infinito na sua forma exterior. Descreve-se a 
infinitude afirmativa, considerando-se, de um lado, a 
relação mútua do infinito e do finito, e de outro, cada um é 
tomado, separadamente, para si. Essa é a unidade tripla do 
infinito e do finito, ao mesmo tempo, simples e dupla: 
infinito/finito = infinito; finito/infinito = finito; 
infinito/finito = infinito. Hegel afirma que essa unidade 
apenas apresenta a contradição “e não também a resolução 
da contradição pela negação da determindade qualitativa de 
ambos; assim a unidade universal, inicialmente simples do 
infinito e do finito é falseada” (Hegel, 2013, p. 11).   
 O que temos aqui é a falsificação da unidade do 
infinito e do finito pelo entendimento. Essa falsificação 
pelo entendimento dá-se uma vez como infinito finitizado e 
outra vez como finito infinitizado. Isso ocorre porque na 
primeira unidade o infinito é tomado como não negado e, 
na segunda, o finito é, igualmente, tomado como não 
negado. Assim, persiste uma falsa unidade do infinito e do 
finito, típica da lógica do entendimento. 

Hegel explicitará a unidade do conceito do infinito 
e do finito, recapitulando o progresso infinito. O que é 
necessário da parte de ambos é o ato de suprassumir sua 
passagem de ir além, a comparação exterior e a alternância: 
“Aquilo em que o finito se suprassume é o infinito como o 
negar da finitude” (Hegel, 2013, p. 13), isto é, a negação da 
negação. Partindo do próprio progresso infinito elabora-se 
a relação junto a si tanto do finito como do infinito: 
“Assim, ambos, o finito e o infinito, são esse movimento de 
retornar a si por meio da sua negação; eles são apenas 
como mediação dentro de si, e o afirmativo de ambos 
contém a negação de ambos e é a negação da negação” 
(Hegel, 2013, p. 16). O entendimento opõe-se a esse 
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resultado como unidade do finito e do infinito. Ele não é 
capaz de ver a negação de ambos que está dada no próprio 
progresso infinito, “que aí eles apenas existem como 
momentos de um todo e que eles emergem apenas por 
meio do seu oposto, mas essencialmente do mesmo modo, 
por meio do suprassumir de seu oposto” (id. p. 15). Ou 
seja, o finito e o infinito são momentos do progresso, “eles 
são comunitariamente o finito, e na medida em que eles 
estão do mesmo modo, negados comunitariamente nele e 
no resultado, esse resultado, como negação daquela finitude 
de ambos, chama-se, na verdade, o infinito” (id. p. 15).  

Constata-se que eles têm uma diferença num duplo 
sentido: Numa autorrelação, “o finito tem o duplo sentido, 
primeiramente, de ser só o finito contra o infinito que se 
defronta com ele, e, em segundo, de ser ao mesmo tempo o 
finito e o infinito que se defronta com ele” (id. p. 15). 
Noutra autorrelação, o infinito também tem o duplo 
sentido, de ser o infinito contra o finito defrontando-se 
com ele, e depois, de ser ao mesmo tempo o infinito e o 
finito se autorrelacionando.   

Linearidade X circularidade: A determinação do 
infinito verdadeiro não é algo imóvel, mas o movimento 
dos dois momentos como devir. O devir inclui toda a sua 
evolução desde o momento inicial entre o ser e o nada, 
passando pelas determinações do ser-aí, como algo e outro, 
alcançando, “agora como infinito, finito e infinito, eles 
mesmos em devir” (Hegel, 2013, p. 18). Hegel usa a 
imagem da linha reta para mostrar o movimento do 
progresso infinito como um ir além, enquanto que a 
“infinitude verdadeira, flexionada para trás em si, sua 
imagem se torna círculo, a linha que atingiu a si, que está 
concluída e inteiramente presente, sem ponto inicial e fim” 
(id. p. 18), isto é, dá-se a negação autorrelacionante do 
finito e do infinito em si mesmos.  

 Realidade X idealidade: “O finito não é o real, e sim o 
infinito. Assim, a realidade é determinada progressivamente 
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como a essência, o conceito, a ideia etc.” (id. p. 18). Hegel 
parte sempre do mais imediato e abstrato, isto é, da 
idealidade do finito para efetivar as determinações mais 
concretas: a realidade do infinito: “Assim, a negação está 
determinada como idealidade; o ideal é o finito, assim 
como ele é no infinito verdadeiro” (id. p. 18).  

Hegel descreve a transição do ser-aí ao ser-para-si 
como o processo do devir, ou seja, uma categoria que 
significa negação e transição. Aqui, trata-se da estrutura 
complexa do devir como suprassumir da finitude e da 
infinitude. Agora, a negatividade da infinitude, através de 
sua estrutura circular, coincide consigo mesma com a 
imediatidade do ser. Porém, esse ser-aí é portador de 
negação, ou seja, negação da negação, a negação que se 
relaciona consigo, de ser-aí passar para ser para si (id. p. 
19). 
 
d) Observação 2: O idealismo – Hegel apresenta a prova 
da idealidade do finito: “A proposição de que o finito é 
ideal constitui o idealismo. O idealismo da filosofia não 
consiste em outra coisa do que em não reconhecer o finito 
como sendo verdadeiro” (id. p. 25). Ou seja, toda a filosofia 
é um idealismo na medida em que explicita a ideia de algo 
como verdadeira. Porém, esta ideia precisa ser 
implementada efetivamente para alcançar a sua verdade. 
Portanto, não se trata de estabelecer uma oposição entre 
filosofia idealista ou realista, mas de explicitar a idealidade 
da realidade. Ou seja, a prova da idealidade do finito dá-se 
pela explicitação do princípio idealista da filosofia.  

A filosofia não atribui ao ser aí finito o ser 
verdadeiro, mas suprassume as coisas sensíveis no conceito, 
na ideia e no espírito. O duplo movimento do infinito é 
uma explicitação desta idealidade da filosofia: “Por um lado 
o ideal é o concreto, o verdadeiramente sendo, mas, por 
outro lado, seus momentos também são o ideal, o 
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suprassumido nele, mas, de fato, é apenas o único todo 
concreto do qual os momentos são inseparáveis” (id. p. 26).   

O ideal segundo o modo de ver da representação 
pode ser considerado sob (1) a forma da representação e sob 
(2) o conteúdo da representação. No idealismo subjetivo, a 
idealidade é apenas atribuída à forma da representação, isto 
é, o eu ou a consciência representa o ser aí real dentro de si 
como seu, em que o conteúdo é deixado na sua finitude. 
“Tal idealismo é formal, na medida em que não observa o 
conteúdo do representar ou [do] pensar, o qual, nesse caso, 
pode, no representar ou no pensar, permanecer 
inteiramente na sua finitude” (id. p. 27).  

Falta a forma da representação o processo de 
mediação do conteúdo para que ele seja suprassumido em 
sua finitude e se torne infinito, correspondendo a sua ideia. 
O que temos é uma oposição da forma da subjetividade e 
da objetividade na sua finitude, ou seja, o conteúdo é 
absorvido na sensação, na intuição como dados abstratos 
da representação, sem o processo de negação da infinitude. 
O idealismo objetivo ou absoluto superará a forma e o 
conteúdo do idealismo subjetivo, elevando a finitude da 
forma e do conteúdo de acordo com a ideia (cf. Iber, 2013, 
p. 27).  
 
Finitude e infinitude: totalidade em movimento 
 
 O conceito de infinitude é uma totalidade que não é 
condicionada e nem limitada por outra coisa fora dela, 
mantendo uma estrutura coerente em que os elementos 
estão relacionados entre si. “Um universo infinito não é 
necessariamente ilimitado; ele pode ser, antes, um todo 
ordenado. A verdadeira noção de infinito é uma noção 
ontologicamente fundada na natureza do espírito infinito. 
É oposta ao infinito como o meramente sem limites, a 
extensão indefinida que não possui unidade interna” 
(Taylor, 2014, p. 266).  
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 O infinito verdadeiro une o finito e o infinito, 
negando a separação ou oposição entre eles. Ou seja, o 
absoluto não está separado do mundo ou além dele, mas o 
infinito inclui o finito como sua corporificação. Porém, o 
infinito não inclui o finito como o progresso sem fim 
abrange os termos individuais. Aqui, a unidade não se 
realizaria, pois sempre haveria algo pela frente a ser 
incluído. O conceito hegeliano de infinito é uma vida 
infinita corporificada num círculo de entes finitos em que 
cada um dos quais é inadequado a ela. Por isso os entes 
finitos sucumbem, porém, eles são articulados numa outra 
ordem mais elevada, sendo que a série toda não é ilimitada, 
mas aberta dentro de um círculo de círculos. Esse círculo 
de categorias compõe a Lógica, o círculo das Filosofias da 
Natureza e do Espírito (o círculo de instituições que 
constituem o Estado). “Os elementos de fato são finitos e 
perecíveis, ao passo que o todo é infinito e eterno. Porém, 
não há separação entre os dois porque o infinito só existe 
dentro da ordem necessária do finito” (id. p. 267).  
 O conceito de infinito desenvolve-se a partir da 
dialética do finito, isto é, o ser aí é um ser determinado que 
sucumbe, por isso é finito. A coisa finita relaciona-se, 
interagindo com outras coisas finitas, sucumbindo neste 
processo dinâmico, exigindo uma outra categoria mais 
abrangente para compreender esta dialética incessante 
dentro da finitude. Então, “o finito não pode subsistir por 
si mesmo, porque o ente finito sempre nos remete para 
além dele próprio. Necessitamos de outra categoria para 
englobar o todo da realidade ou a realidade enquanto 
autossubsistente” (id. p. 267). Essa nova categoria mais 
abrangente chama-se infinitude.  
 A infinitude não existe além do finito, pois uma tal 
infinitude seria vazia, não seria o verdadeiro infinito e nem 
um conceito do todo, mas tal infinito seria finito. 
Precisamos de um conceito de infinito autossubsistente. O 
finito é dependente de outras coisas, formando uma rede 
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de dependência tanto no tempo como também no sentido 
categorial, pois provém de outras coisas finitas e de outras 
categorias. As relações de dependência, no entanto, não 
podem se prolongar infinitamente, pois não viriam a ser 
determinadas. Por isso, as relações de dependência se 
articulam num todo que é autossubsistente, porque não é 
dependente de nenhuma outra coisa fora dele. O conceito 
de infinito articula o todo das coisas finitas, formando uma 
rede de relações que não depende e nem é limitado por 
qualquer outra coisa. Por isso, esse infinito identifica-se e 
inclui o finito, sendo, porém, o infinito o todo englobante.  
 Hegel elabora a transição do mau infinito do 
progresso infinito para o infinito verdadeiro como uma 
contradição entre o entendimento finito e a razão infinita. 
O mau infinito gera uma série interminável de coisas 
finitas, sucedendo-se e substituindo-se uma a outra. A 
passagem para o verdadeiro infinito dá-se quando há 
identidade na mudança, isto é, o algo em seu passar para o 
outro, coincide consigo mesmo. De fato, as coisas finitas 
são efêmeras. Elas passam e sucedem-se num processo 
contínuo em seu devir e perecer, isto é, a identidade na 
diferença. Porém, o desenrolar das coisas finitas e 
particulares, das coisas efêmeras e limitadas, da realidade 
limitada e dependente é articulada por Hegel no conceito 
do todo autossubsistente: a infinitude. Articular o finito no 
infinito é a metodologia hegeliana aplicada ao longo de 
toda a Lógica, observando a especificidade de cada 
momento e movimento, ou seja, articulando, 
dialeticamente, a parte e o todo.  
 A unidade entre o finito e o infinito é uma 
idealidade, afirma Hegel. Compreendemos plenamente uma 
coisa quando a relacionamos com sua Ideia, isto é, a 
verdade do infinito é sua idealidade. Este conceito explicita-
se a partir do finito como a esfera da contradição. Então, o 
infinito inclui o todo das mudanças que o finito desenvolve 
em seu processo de contradição. O processo interno do 
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infinito é a plenitude da idealidade do finito. Como este 
processo ocorre a partir da coisa finita? 
 A coisa finita sucumbe, porém, não desaparece, mas 
é substituída por outra coisa determinada. Por exemplo, a 
semente apodrece na terra e emerge dela a planta, a flor, o 
fruto. Há um desenvolvimento do conceito de Ser em algo 
determinado, no ser aí da semente. Vemos que a morte da 
semente, ou seja, de uma coisa finita é o nascimento de 
outra. Compreender este movimento como infinito é a 
coisa mais difícil para o entendimento não especulativo, 
porque ele não é capaz de apreender nas coisas finitas o 
movimento da contradição que faz captar no finito o 
infinito, ou seja, na parte o todo. O entendimento que 
pensa o infinito como algo fora do finito, ou seja, além do 
finito é o mau infinito. Para Hegel, o infinito precisa 
determinar-se no finito, a infinitude é o todo 
autossubsistente que engloba todas as coisas finitas, não 
como uma coletânea de coisas finitas, mas como uma 
“totalidade, um todo cujas partes estão intrinsicamente 
relacionadas umas com as outras, isto é, em que cada uma 
delas só pode ser entendida por meio de suas relações as 
outras” (id. p. 269). 
 A infinitude é uma categoria que tem um caráter 
ontológico alcançando no final da Lógica, a Ideia. Trata-se 
de um todo autossubsistente formando uma rede 
conceitual corporificado em coisas finitas. Porém, aqui a 
infinitude é ainda uma categoria pobre e abstrata da Ideia 
que se torna mais rica. No entanto, a passagem do ser aí 
para a infinitude já é uma determinação mais rica de 
conteúdo. À medida que avançamos na Lógica há um 
processo de interiorização em que a atividade torna-se 
autônoma, isto é, alcançamos um modelo aproximado ao 
do agir do sujeito. O conceito de “algo” (etwas) como 
negação da negação, aponta para um ser que se 
autossustenta. Agora, temos um centro mais profundo, cuja 
atividade torna-se mais complexa de transformações, 
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devires e pereceres. Temos uma negação da negação, uma 
unidade mais abrangente, com um grau maior de 
interioridade, um nível mais profundo de conexão entre as 
coisas, embasando as coisas e as transformações uma na 
outra. “O primeiro movimento da lógica termina com 
Hegel tendo estabelecido a sua visão ontológica básica do 
ser finito enquanto veículo de uma vida infinita que não 
está separada dele” (id. p. 270).  
  
Negação, mediação e idealismo 
 
 Na teoria da infinitude explicita-se o cerne da lógica 
hegeliana que irá constituir a rede conceitual até alcançar a 
ideia: A negação desenvolve o conceito do ser aí, ou seja, a 
teoria da negação do ser aí parte da imediatidade para negar 
a identidade e na diferença constituir o movimento de 
mediação de uma nova identidade. Este movimento 
caracteriza-se pela relação, ou seja, pela mediação do ser aí 
que vai se negando e constituindo-se como efetivação da 
ideia. Por isso, o ser aí como finito nega-se e diferencia-se, 
isto é, autorrelacionando-se torna-se infinitude. Portanto, a 
idealidade do finito é constituir-se na infinitude.  
 A negação tem um duplo movimento: imediatidade 
e mediação, ou seja, identidade e diferença. É através deste 
movimento que uma determinação conceitual nega a sua 
imediatidade dada e passa a mediação categorial. O 
desenvolvimento dialético dos conceitos é tecida pelo 
movimento imediato e, ao mesmo tempo, pressupõe, 
implicitamente, a sua negação. A Lógica apresenta a dialética 
dos conceitos nesta estrutura da negação: Sair da identidade 
imediata, passar para a diferença da oposição, para a 
mediação da contradição que dilui todo o conceito dado, 
fazendo-o alcançar sua idealidade. Este processo é 
denominado pela categoria suprassunção, pois a 
contradição dissolve a categoria em seu substrato para 
eleva-la a fluidez da autorrelatividade. 
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 Na lógica do ser aí temos os seguintes momentos 
da negação:  
1ª Afirmação: Identidade imediata. 
2ª Negação: a) Negação da Afirmação: Diferença em 
mediação.  b) Oposição entre Identidade e Diferença.  
3ª Contradição mediatizante: Resultado de uma nova 
Afirmação. A mediação como autorrelação dos polos 
opostos dissolve o substrato do ser aí e assim alcança-se 
uma nova determinação conceitual. 
 Este é o método hegeliano que se explicita pela 
força dialética da negação que sempre introduz a mediação 
autorrelativa das categorias, dissolvendo seu substrato 
imediato elevando-as a sua idealidade conceitual. Porém, 
este processo de suprassunção categorial na Lógica do Ser 
apresenta um permanente déficit ou resíduo de positividade 
não completamente negada, que faz as categorias 
moverem-se numa transitividade de passagem de sua 
finitude e infinitude até atingirem a reflexividade na Lógica 
da Essência.  
 A estrutura da mediação entre finito e infinito é o 
princípio dialético que serve de base a ideia da lógica 
hegeliana. Ou seja, a estrutura é autorrelacional, havendo 
uma pressuposição mútua entre o imediato finito positivo e 
a sua negação pelo infinito negativo, constituindo uma 
oposição mediatizante ou autorrelacionante que conduzirá 
a contradição do finito para que ele se transforme infinito. 
Aqui, não ocorre o regresso ou o progresso infinito dos 
metanívies, mas a negação mediatizante que constitui novos 
conceitos lógicos mais abrangentes ou infinitos.  
 O idealismo de Hegel é o desenvolvimento 
conceitual do finito, ou seja, as coisas finitas perecem 
conforme a teoria da finitude, porém, não desaparecem, 
porque elas são inseridas na ideia de infinitude. A finitude é 
um momento da ideia que dissolve o substrato finito em 
sua teleologia imanente da rede conceitual. O perecer do 
finito não é o desaparecer das coisas finitas, mas a sua 
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dissolução na ideia infinita lógica. Então, a suprassunção 
ideal da realidade não elimina a dialética entre finito e 
infinito, ou seja, entre realidade e idealidade. A oposição 
entre realidade finita e idealidade infinita do pensar no 
processo lógico não torna o mundo finito uma aparência, 
mas antes uma dissolução de todos os substratos teórico-
práticos dados, para alcançarem a efetivação da ideia efetiva 
do conceito.  
 Enfim, na primeira parte da pesquisa Estrutura da 
infinitude reconstituímos o texto hegeliano explicitando a 
tríplice estrutura do infinito em seus momentos e 
movimentos lógicos conforme são desenvolvidos por 
Hegel na Lógica do Ser, 1ª seção, capítulo 2 que trata do ser 
aí, item C, A Infinitude.  

Na segunda parte do texto Finitude e infinitude: 
Totalidade em movimento descrevemos o idealismo de Hegel 
que não nega completamente o finito (como é o caso na 
filosofia da substância de Spinoza e na filosofia do absoluto 
de Schelling), mas ele mantém o finito no infinito, 
transformando o finito em uma nova categoria alcançando 
mais amplitude. Para isso descrevemos a teoria da 
negatividade hegeliana legitimando o lado produtivo do 
idealismo de Hegel na terceira parte, que trata da Negação, 
mediação e idealismo. 

Há outros pensadores que criticam a tese da 
manutenção do finito no infinito, ou seja, uma metafísica 
da infinitude da reflexão absoluta. Aqui, o finito aparece 
como produto da infinitude. Segundo Christian Iber, isso é 
problemático, porque há uma diferença ôntica entre o 
finito e o infinito (entre realidade e pensamento, objeto e 
sujeito, espírito e mundo, espírito e natureza etc.) que não 
pode ser suprassumida. Em outras palavras, o pensamento 
infinito não é capaz de produzir a realidade a partir de si 
mesmo por causa dessa diferença ôntica não suprassumível. 
Mas exatamente essa é a posição do idealismo absoluto de 
Hegel. Na opinião de Iber, “precisamos, defender Hegel, 
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mas também ir além de Hegel. A posição de Hegel é a 
seguinte: Aqui está a realidade, isto é, aqui emerge ou 
ressurge a realidade produzida pelos próprios 
pensamentos” (cf. Iber, Apresentação da observação: O 
idealismo, 2013, p. 4). 

 
2.3 – A transição da lógica à filosofia real em Hegel  
 
 A filosofia hegeliana vem recebendo nas últimas 
décadas um renovado impulso de exegese acerca de seus 
problemas fundamentais, como a política, a ética, seu 
conceito de metafisica, suas reflexões acerca do fenômeno 
religioso, etc. Referido impulso, deve-se, em grande medida 
a renovada recepção que os estudos hegelianos recebem 
por parte dos autores da assim chamada filosofia não-
continental. Em tal perspectiva se inserem aqueles 
pensadores da assim chamada filosofia analítica, o 
pragmatismo, a Escola de Cambridge, o 
desconstrucionismo entre outros.  

O que une estas tão diversas filosofias ou escolas 
filosóficas, ou o que elas possuem em comum é o fato de 
relerem o hegelianismo à luz de um princípio hermenêutico 
singular. Tal princípio se reduz a assumir na exegese 
hegeliana blocos de significação, sem necessariamente precisar 
assumir o todo da reflexão ou todas as deduções a que dita 
reflexão se propõe. 
 No presente texto, assume-se com estas tradições a 
premissa de refletir acerca de um bloco de significação, o 
qual, já se fixa como sendo o da Ideia absoluta [Die absolute 
Idee] constante no terceiro capítulo, da terceira seção do 
livro da Doutrina do Conceito da Ciência da Lógica [Wissenschaft 
der Logik], tendo por objeto a explicitação da transição da 
Lógica à Natureza, para atingir o objetivo de apresentar 
como desde a perspectiva deste bloco de significação pode 
se expor a natureza mesma da reflexão e do papel da 
filosofia no projeto hegeliano. 
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 Para atingir o objetivo proposto de esclarecer o 
núcleo duro da compreensão hegeliana de filosofia desde a 
análise da Ideia absoluta e a proposta de ampliação 
[Erweiterung] no seio do discurso filosófico de uma 
objetualidade pura (aquela da lógica) para uma 
objetualidade real (aquela da natureza), serão analisados as 
noções de método, de conceito e de ideia, tal como elas 
são, apenas, desenvolvidas na Ideia absoluta. 
 Ainda com o propósito de esclarecimento das 
questões filosóficas em apreço se utilizará, em alguma 
medida, mas sem exclusividade hermenêutica das 
contribuições de Ellis Mac Taggart, importante filosófico 
britânico, professor de Bertrand Russel, e renovador da 
filosofia idealista no Reino Unido. 
 Espera-se, ao final, após explicitar o objetivo à luz 
do objeto, apresentar como a filosofia em Hegel é uma 
explicitação filosófica da realidade à luz de uma 
conceitualidade não redutível aos clássicos dualismos de 
razão x natureza, lógica x empiria, representação x inferência, 
entre os muitos dualismos, ainda presentes na filosofia da 
atualidade. 

 
A Ideia absoluta na WL138 

 
 Na estruturação das determinações primeiras da 
reflexão hegeliana encontra-se a a tese de fundo de que sua 
Lógica desenvolve-se como uma verdadeira e própria 
metafísica. Assumida tal premissa, Hegel desenvolve o 
discurso expositivo de sua WL como a apresentação, 
exposição e demonstração da capacidade das determinações 
lógica determinarem não apenas o espaço lógico, mas de, e 

                                                           

138 Todas as vezes que no presente trabalho se fizer referência a Ciência 
da Lógica de Hegel se utilizará facultativamente a sigla WL e se referirá a 
edição alemã da Suhrkamp, edição das obras completas de Hegel, na 
qual a WL, que contém a Ideia Absoluta é a do volume [Band] de 
número 6 (seis). 
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em alguma medida, apresentarem e exporem as 
determinações mais universais da natureza, a qual, Hegel 
também chama de real.  
 Esta tese da unicidade entre as determinações 
puras, a priori, da Lógica e das condicionantes empírico-
perceptivas da natureza, real, provoca as maiores 
dificuldades para a Hegel-Forschung porque, em alguma 
medida, deve-se assumir que em Hegel se pretende pela 
WL descrever um tipo especifico de metadiscurso 
filosófico tanto necessário, como aquele da lógica, como 
englobando a contingência, tal como deve ser aquele da 
natureza.  

Esta pretensão da Lógica hegeliana de ser 
reciprocamente discurso do necessário e do possível, atinge 
seu clímax com a Ideia absoluta, a qual na expressão 
hegeliana assim se faz entender 

A Ideia absoluta, tal como se resulta, é a identidade da 
ideia teórica e da ideia prática, cada uma delas ainda 
para si unilaterais, tem em si [in sich] a ideia mesma 
não apenas como para além buscado e como uma meta 
inalcançável, posto que cada uma é uma Síntese do 
Esforço, a qual reciprocamente tem e não tem a ideia em 
si [in sich] e que transita de um a outro, porém ambos 
os pensamentos permanecem não reconciliados, mas 
em permanente contradição139. 

A estrutura da argumentação hegeliana da Ideia 
absoluta aponta para uma divisão em dois momentos: 

                                                           

139 Hegel, WL, B. 6, p.547-548. ,,Die absolute Idee, wie sie sich 
ergeben hat, ist die Identität der theoretischen und der praktischen, 
welche jede für sich noch einseitig, die Idee selbst nur als ein gesuchtes 
Jenseits und unerreichtes Ziel in sich hat, - jede daher eine Synthese des 
Strebens ist, die Idee sowohl in sich hat als auch nicht hat, von einem 
zum andern übergeht, aber beide Gedanken nicht zusammenbringt, 
sondern in deren Widerspruche stehenbleibt.” A tradução sempre que 
não se fizer menção a quem pertence será de responsabilidade dos 
autores do texto. 
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conclusão e início. Conclui-se que a WL com a Ideia 
Absoluta atinge seu ciclo consumando a exposição das 
categorias que fundam, organizam e orientam nossa 
compreensão do mundo pela conclusão entre a dinâmica de 
produção face àquela da explicitação.  

Com a unidade de teórico e prático da Ideia 
absoluta140, Hegel postula haver superado o déficit 
explicativo da filosofia clássica alemão que cindia o 
pensamento em dois níveis irreconciliáveis, aquele da forma 
das proposições face àquele do conteúdo das proposições, 
aquele da conceitualidade do real face àquela do real 
enquanto práxis. 

Pensar em Hegel é como em Fichte um estado de 
ação [Tathandlung] e enquanto tal, todo pensar é agir, operar 
e transformar. Pensar e refletir um único conceito que seja 
será na compreensão hegeliana, pensar e refletir agindo 
mediante toda a rede conceitual de modo que a atividade 
do pensar – sua ação – é atualização, correção e 
transformação da rede conceitual que lhe suporta. 

Todavia, se tal conclusão já emerge com um caudal 
de dificuldade a serem resolvidas como por exemplo aquele 
das proposições sem referência, o problema da não 
espacialidade habitual das proposições, aquele dos diversos 
mundos possíveis141, uma outra série de dificuldade coloca-
se ao Hegel postular que com a Ideia Absoluta não apenas 
consuma-se a tarefa da Lógica, em si [in sich], mas inicia-se a 
tarefa do Lógico no seu ser-outro, a natureza ou o real. 

Nesta segunda perspectiva é que se coloca a 
reflexão acerca da transição [Übergehen] da lógica a 
natureza, ou dito em outros termos da conceitualidade à 
                                                           

140Hegel em WL, B. 6, p.548, afirma, peremptoriamente, que a Ideia 
absoluta é o único objeto e conteúdo da filosofia. ,,Sie ist der einzige 
Gegenstand und Inhalt der Philosophie,” 

141Aqui deve ficar claro que não se está fazendo uma crítica a Hegel a 
partir de problemas contemporâneos, mas de problemas de sua época 
como aqueles postos por Reinhold, Jacobi, Fichte Leibniz entre outros. 
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expressividade, como central não apenas para uma 
compreensão ad intra ao hegelianismo, em particular, mas 
de suma importância para a filosofia em geral.  

A tese forte que se coloca com a WL no estágio da 
Ideia Absoluta é a de que o lógico contém como um dos seus 
modos (i) a natureza imediata (a natureza tal como a 
chamamos no senso comum) e (ii) a natureza mediata (aquilo 
que Hegel designa como Espírito, por lhe faltar, à época, 
termo melhor), e estes modos ou maneiras, enquanto 
particularizações da universalidade do lógico142, devem ser 
capazes de demonstrar a necessidade na possibilidade, o em 
termos hegelianos, o lógico na natureza, ou em termos 
meramente formais, o particular deve expressar em alguma 
medida uma ou algumas notas comuns à universalidade da 
qual ele originou-se.  

E esta é a tensão presente na transição da Lógica à 
Natureza em Hegel, a qual se anuncia, ainda de forma 
imediata nos primeiros momentos da Ideia Absoluta da WL, 
nos seguintes termos 

A ideia lógica é a ideia mesma na sua pura essência, 
tanto como identidade simples encerrada em seu 
conceito, como quando ainda não adentrou no Aparecer 
numa determinidade da forma143. 

 Hegel anuncia claramente na passagem supra que a 
ideia absoluta é meramente um enunciado lógico quando 
não se exteriorizou-se num dos modos de expressão da 
lógica no mundo, sua dicção natural e ou espiritual. Esta 
necessidade de demonstração da co-extensividade entre as 

                                                           

142 Aqui impõe-se afirmar a distinção entre o lógico [Das Logisch], 
enquanto universal ativo, e a lógica [Die Logik] enquanto estrutura 
categorial do lógico. 

143Hegel, WL, B. 6, p.549. ,,Die logische Idee ist sie selbst in ihrem 
reinen Wesen, wie sie in einfacher Identität in ihren Begriff 
eingeschlossen und in das Scheinen in einer Formbestimmtheit noch 
nicht eingetreten ist”. 



160 
 

 

Opinião pública, contradição e mediação 

determinações lógicas e as determinações naturais, repousa 
na convicção hegeliana de que se a lógica estrutura a 
linguagem e esta é quem permite o enunciar seja da própria, 
seja da natureza, aquilo que lhes é próprio a ambos os 
discursos (lógico e natural) deve-lhes ser comum, num 
sentido amplo e que não se reduz a linguagem que os 
enuncia, mas à própria lógica que lhes é subjacente. Assim, 
Hegel conecta tanto a Lógica enquanto Metafísica, como a 
Linguagem lógica enquanto tipo de comunicação 
especificamente filosófica de discurso. 
 A Ideia absoluta tomada na perspectiva de ideia 
lógica, enquanto identidade enclausurada em seu conceito, 
e a ideia que não apareceu, ou seja, é a pura essência que não 
experimentou-se como efetiva essência. Para Hegel toda 
determinação pura é aquela determinação de tipo 
especificamente lógico sem referência ao real, e as 
determinações lógicas efetivas são aquelas que se 
expressaram em sua logicidade na exterioridade do real. 
 
 A transição da Lógica à natureza 
  

Assim, viu-se que a Ideia absoluta para efetivar seu 
dado ou sua nota absoluta, deve se realizar na realidade, 
deve vivenciar não a prova teórica, mas a prova prática a 
que as determinações lógicas devem ser submetidas, tal 
passagem do ser necessário, específico da lógica, ao ser possível, 
próprio do real, deverá ser realizada não como uma simples 
demonstração, mas como uma demonstração absoluta. 
 Nesta perspectiva, a transição ou a ampliação da 
Lógica à natureza ou realidade, deverá demonstrar não que o 
necessário é possível na possibilidade, mas que o necessário 
é necessário no possível, e a complexidade ainda é maior 
que a primeira vista pode-se mostrar. Hegel assume que o 
necessário é necessário no possível, porém sem com isso 
eclipsar a liberdade, e o eclipse não ocorre porque Hegel 
avalia as determinações naturais numa lógica de tipo 
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causalista, mas as determinações espirituais ele demonstra a 
insuficiência de um exame causal144.  
 A compreensão desta ampliação ou transição da 
Lógica à Natureza exposta como necessidade do lógico 
fazer-se expressar, possuir vida exterior, ter determinações 
contingentes que revelem a estrita dependência entre o 
saber e o querer, entendido o saber como a determinação 
propriamente teórico e o querer a dependência 
especificamente prática145, exige a compreensão do método 
que conduz a estas conclusões, ou melhor dito, do método 
que permite deduzir tais assertivas tão caras a tradição 
filosófica. 
 Hegel declara que o método não é um conjunto de 
procedimentos exteriores ao objeto a que se destina, nem 
tampouco é o método uma disciplina filosófica específica, 
mas o que é próprio ao método e sua identidade com a 
filosofia, método se identifica com filosofia, entendida esta 
na linguagem hegeliana como conceito. Todavia, conceito e 
método possuem especificidades e não significam em toda 
sua extensionalidade a mesma coisa, há um amplo campo 
de distinções entre estas noções. 
 O método é o conceito averiguado como 
objetividade e o conceito é a unidade subjetiva, pois ativa, 
entre a objetividade do saber e o próprio saber que se 
constitui enquanto conhece como saber que sabe. Hegel ao 
tematizar estas questões utiliza o exemplo do homem como 
extremo, premissa verdadeira e universal, tendo como 

                                                           

144 Pelos limites metodológicos estabelecidos pelo texto, limitando-se 
a transição da lógica à natureza, mas não enfrentando a conversão da 
natureza em lógica, deixaremos de tematizar como Hegel soluciona a 
aporia necessitarista que parece se impor. Mas que apenas parece e por 
parecer não é efetiva no projeto hegeliano. 

145 Pensa-se aqui na tese hegeliana do conceito e da Ideia enquanto 
unidade do teórico e do prático, do saber e do querer, da vida e do 
conhecimento. 
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conclusão o objeto e como termo médio o saber enquanto 
instrumento, o método. 
 Todavia, no ato mesmo de exemplificar Hegel 
adverte para a necessidade de compreender o exemplo 
dentro de sua finalidade pedagógica aproximativa, pois tal 
exemplo ainda apela para o separar e distinguir, próprios do 
método do entendimento que significa a realidade por 
afirmação da cisão e das oposições. 
 Ao estabelecer indicativos formais de que o método 
não se restringe ao modo e as formas que se podem utilizar 
para conhecer algo ou alguma coisa, Hegel pronuncia-se 
acerca da identidade entre o meio que conduz ao saber e o 
próprio saber, afirmando que 

Isto, que portanto constitui o método, são as 
determinações do conceito ele mesmo e suas relações, 
as quais, agora são consideradas em seu significado 
como determinações do método146. 

 Declarando que método e conceito possuem uma 
homologia estrutural, mas não uma sinonímia pragmática, 
pois o método explicita a cientificidade do conceito, mas 
este não explicita o método, mas se explicita por aquele; 
Hegel conduz a identificar o método com o percurso do 
pensar rumo a sua própria autoexplicitação, quase 
identificando o método com a filosofia e o conceito com o 
filosofar. 
 Parece-nos, sem dúvida, que Hegel identifica o 
método com o progresso do pensar e do próprio filosofar, 
o que nos faz necessariamente remeter a ENZ, onde Hegel 
afirma que “[...] a progressão inteira da filosofia [...] não é 
outra coisa que simplesmente o colocar [explícito] daquilo 

                                                           

146 Hegel, WL, B. 6, p.552, no original: ,,Das, was die Methode hiermit 
ausmacht, sind die Bestimmungen des Begriffes selbst und deren 
Beziehungen, die in der Bedeutung als Bestimmungen der Methode 
nun zu betrachten sind. 
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que já está contido em um conceito”147. E a tarefa do fazer 
colocar é a atividade própria do método. 

Facultado pela natureza do método que se têm 
indicado, a Ciência se apresenta como um círculo 
voltado sobre si mesmo, que no começo, ontem o 
fundamento simples, e a mediação enrosca-se no fim; 
por isto, é este círculo um Círculo dos círculos; em que 
cada membro particular, enquanto animado pelo 
método, é a reflexão em-si, que retorna ao começo e é 
igualmente o começo de um novo membro. As 
ciências particulares são fragmentos desta cadeia e cada 
uma delas possui um antes e um depois ou, dito 
igualmente, somente tem um antes e em sua conclusão 
mesma é que possui o seu depois148. 

 

 Ao identificar pelo método a lógica e o conceito, 
enquanto formalmente e imediatamente o mesmo, o Ser 
imediato, o discurso lógico reabre duas novas perspectivas: 
(i) refazer o percurso lógico assumindo a exterioridade das 
determinações lógicas e deduzindo-as não como exteriores 
à lógica, mas como determinações ainda irrefletidas 
demonstrando a necessidade da Lógica mediante o Lógico, ou 
(ii) assumir a exterioridade das determinações lógicas na 

                                                           

147 Enz, § 88 Anm 1, p. 188. No original: “[...] wie überhaupt der 
ganze Fortgang des Philosophieren als methodischer, d.h. als notwendiger 
nichts anderes ist als bloss das Setzen desjenigen, wais in einem Begriffe 
schon enthalten ist”. 

148 Hegel, WL, B. 6, p.570-571, no original: ,,Vermöge der 
aufgezeigten Natur der Methode stellt sich die Wissenschaft als ein in 
sich geschlungener Kreis dar, in dessen Anfang, den einfachen Grund, 
die Vermittlung das Ende zurückschlingt; dabei ist dieser Kreis ein Kreis 
von Kreisen; denn jedes einzelne Glied, als Beseeltes der Methode, ist die 
Reflexion-in-sich, die, indem sie in den Anfang 6/571 zurückkehrt, 
zugleich der Anfang eines neuen Gliedes ist. Bruchstücke dieser Kette 
sind die einzelnen Wissenschaften, deren jede ein Vor und ein Nach hat 
oder, genauer gesprochen, nur das Vor hat und in ihrem Schlusse selbst 
ihr Nach zeigt.” 
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própria exterioridade e demonstrar o lógico em seu ser-
outro na natureza. 
 Hegel assume a segunda via, sem negar a 
necessidade de refazer a primeira149 e começa a transição ou 
ampliação da Lógica à Natureza. Aqui, é imperioso fazer uma 
advertência terminológica, pois ao propor uma transição da 
lógica à natureza, Hegel era cônscio de estar fazendo um 
novo começo. 
 Ao propor a passagem ou transição, Hegel utiliza o 
verbo Übergehen que poderíamos traduzir por transitar ou 
passar e que significa o movimento de reativação do 
operador da negação pela sua afirmação numa 
determinação ulterior. Nega-se o lógico para afirmá-lo no 
empírico, tal operador implica a determinação negada, seja 
reafirmada, porém com uma alteração [Veränderung], que a 
inclui no âmbito lógico transitado e a distingue, neste 
mesmo espaço lógico das determinações lógicas mais 
próximas, seja progressiva ou retroativamente. 
 Assim, transitar da Lógica à Natureza é assumir o 
discurso do Ser, da imediatidade e da indeterminidade e 
seus macro-operadores da qualidade, quantidade e medida 
como metacategoriais que de modo basal orientarão a 
dicção dos conceitos do Ser natural, em sua imediação e 
indeterminação e de seus macro-operadores da mecânica, da 
física e da física orgânica. 
 Esta perspectiva assumida pela WL e também posta 
na Lógica da ENZ pode com alguma segurança fazer-nos 
concluir que Hegel deduz as categorias da natureza de 
modo a priori das determinações lógicas da WL, tal 
perspectiva conduz a conclusão decorrente de que o dado e 
a contingência por aparecerem e se mostrarem aos sentidos 
parecem [Schein] primeiros no tempo, mas não possuem 

                                                           

149 Hegel, ao morrer, estava reelaborando a WL, tendo terminado 
quando de sua morte apenas o livro da Doutrina do Ser, deixando por 
fazer a Doutrina da Essência e a Doutrina do Conceito. 
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prioridade lógica pois as determinações da ciência da 
natureza ou da filosofia da natureza, termos para Hegel 
sinônimos pois como para Aristóteles todo saber que 
possui um fundamento é ciência ou filosofia. 
 Por ser deduzida a priori diversos comentadores da 
Hegel-Forschung aduzem que “para Hegel a diferença 
entre a física moderna e a filosofia da natureza é apenas 
categorial”150 de modo que em ambos151 os casos se explica 
a diferença recorrendo a diferença entre razão e 
entendimento. Ou nas palavras de Schnäldelbach “A 
filosofia da natureza hegeliana é portanto a consideração 
pensante da natureza a luz da Ciência da Lógica”. 
 Pela própria natureza da transição, que remete o 
princípio a produzir seus efeitos num campo semântico 
diverso do seu originário, Hegel já assume de partida uma 
distinção entre uma teoria da ciência natural e a sua filosofia da 
natureza, pois toda a filosofia da natureza deve refletir sobre 
o fundamento e os princípios da natureza e não apenas 
sobre a regularidade ou assistematicidade de seus efeitos e 
dos nexos que lhe constituem. 
 Para a transição proposta por Hegel, a Lógica possui 
os princípios a priori com os quais se aborda o objeto da 
ciência da natureza e esta é estudada na filosofia da natureza 
hegeliana à luz da elucidação e explicitação de seus 
pressupostos ontológicos como uma verdadeira metateoria 
da ciência152. 
 
As diversas recepções da transição lógico-real na 
Hegel-Forschung 

 

                                                           

150 Herbert Schnäldelbach, Georg Wilhelm Friedrich Hegel zur Einführung, 
Hamburg: Ed. Junius, 2011, p. 102. 

151 Idem p. 

152 Expressão cunhada por Dieter Wandschneider in Filosofia dela 
Natura di Hegel, p. 223. 
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A transição da Lógica para a filosofia da natureza 
dada a complexidade que ela abarca, especialmente aquela 
da estruturação a priori das condições de compreensão e 
apreensão do real, se fez compreendida por diferentes 
leituras. Para fins didáticos, e dadas as limitações de um 
paper se resumirá, ditas leituras, em estrutural e silogística. Na 
leitura estrutural compreende-se que a transição ou ampliação 
da lógica à natureza dá-se como movimento de 
determinação causalista da lógica no real. 

No plano representativo busca determinar como o 
movimento em que o absoluto efetiva-se na contingência e 
como contingência mediante relações diretas de causa-efeito, 
ou seja, a essência pura na diferença e como diferença. É 
um processo imanente que se diferencia, ou seja, trata-se da 
identidade da identidade e da diferença.   

Nesta perspectiva, o conceito como sujeito na 
estrutura total do sistema conjuga a relação entre Lógica e 
Ciências reais, de modo que a Lógica causa a Natureza, como 
um movimento de paralelismo do tipo em que se 
desenvolve na Natureza (Ser), na Lógica (Essência) e no 
Espírito (Conceito).  

Essa relação estrutural da ampliação da Lógica à 
natureza explicita, ao mesmo tempo, a estrutura binária e 
ternária da lógica. Binária porque a WL divide-se em 
Lógica Objetiva e Lógica Subjetiva e esta primeira 
encontra-se compreendida pela segunda.  

Nesta perspectiva estrutural o momento lógico da 
Essência corresponderia a Natureza, e nesta estrutura 
binária é apresentada pelo processo de reflexão sem 
espessura própria, ou seja, intemporal e utópica. “Pois a 
Lógica no sistema, assim como a Essência na Lógica, ocupa 
apenas a posição intemporal e utópica que é aquela de todo 
meio termo, porque ela está sempre presente nos extremos 
que ela pressupõe” (Labarrière & Gwendoline, 1981, Nota 
101, p. 392).   
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Uma outra corrente interpretativa da transição da 
Lógica à natureza, a compreende em termos de implicação 
lógica e não de causalidade estrita. Em tal leitura silogística, 
a Lógica é o momento Universal do conceito que se 
particulariza na Natureza e retorna a si no Espírito como 
singularidade. Este movimento da Ideia é uma mediação 
conceitual apreendida especulativamente como uma rede 
de inferências que Hegel descreve nas três esferas do 
silogismo do sistema: Lógica (conceito universal que se 
identifica interiormente em todos os seus conceitos no ato 
de pensar); Natureza (conceito particular que se diferencia 
exteriorizando-se em todos os domínios da natureza 
apreendidos pelo ato de pensar); enfim, o Espírito 
(conceito singular que reúne em si como identidade lógica a 
diferença da natureza no processo da consciência 
explicitada na história da humanidade).  

Nesta perspectiva a ampliação da Lógica à Natureza 
seria uma ampliação semântica, pois as determinações a 
priori da Lógica ampliaram seus conteúdos veritativos de 
modo a poder explicitar ontologias regionais mais amplas 
que aquelas das proposições consideradas em si mesmas. 

 
Transição como método? 
 
Para a compreensão da transição e do problema do 

método não se pode perder de perspectiva que para Hegel 
o método se identifica com o conceito. Hegel afirma que 
apenas o conceito é livre e usa sete vezes o termo liberdade, na 
Ideia absoluta, em suas mais diversas variações (liberação 
absoluta, abandona livremente, simplesmente livre, 
existência livre, consumada sua libertação).  

Esta insistência terminológica dos usos da liberdade 
parece-nos que quer acentuar o argumento lógico como 
mediador do conceito de Natureza em dois sentidos: a) a 
Natureza como exterioridade espacial e temporal, ou seja, 
Natureza sem subjetividade. Nesta perspectiva a Natureza é 



168 
 

 

Opinião pública, contradição e mediação 

apreendida pela consciência como sendo a objetividade 
exterior, e o método não se identificaria com a transição. 
Trata-se de uma relação fenomenológica como é descrita 
na Fenomenologia do Espírito: a relação da superação da 
contradição entre sujeito-objeto, ou consciência-objeto. E, 
num segundo sentido, a Natureza como conceito científico 
apreendido pelo movimento do método dialético, o qual, 
explicita todo o movimento lógico-especulativo das teorias 
científicas na Filosofia da Natureza (v.g., espaço e tempo; 
gravitação; sistema solar), e que, parece-nos, identifica 
método e transição.  

Assumindo, com Hegel, que o fim da Lógica é a 
plenitude da Ideia, e que esta é a liberdade de apreender no 
conceito o duplo conceito da Natureza, como natureza 
apreendida a prior, filosofia da natureza, e como natureza 
apreendida a posteriori teoria ou ciência da natureza, têm-se 
que a liberdade é coextensiva ao problema metodológico da 
transição. Daí, a insistência de Hegel no ato livre, ou seja, 
na ação autônoma do sujeito pensante. Nesse modelo 
lógico, não há déficit, mas plenitude de potência para a 
liberdade sempre aberta a novas realidades da Natureza e 
do Espírito.  
 Para auxiliar o discernimento filosófica acerca da 
possibilidade ou não da transição a ser adotada como o 
método pode ser melhor avaliada se compreendida como 
Hegel entende a natureza, nos exatos termos do § 247 da 
Enz, onde afirma que  

A natureza mostrou-se como a ideia na forma do ser-
outro. Visto que a ideia é assim como o negativo dela 
mesma ou exterior a si, assim a natureza não é exterior 
apenas relativamente a esta ideia (e ante a existência 
subjetiva da mesa, o espírito), mas a exterioridade 
constitui a determinação na qual ela está como 
natureza. 

 Pelo exposto, pode-se inferir que o método contém 
como momento seu a transição, como a elevação dos 
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conceitos e a suprassunção, não parecendo razoável a 
postulação contrária do método como redutível ou 
exprimível numa das suas formas na transição. 
 
As aporias oriundas da transição da Lógica à natureza 

 
 Pensar a transição da Lógica à Natureza em Hegel 
suscita uma série de questões internas a economia do 
próprio sistema hegeliano como: É a perspectiva hegeliana 
uma intromissão da subjetividade ordenando a objetividade 
natural ou esta de fato possui uma ordem conceitual a 
priori? Ou mesmo, sendo uma ordem previamente 
ordenada, não seria uma mera passagem a transição entre a 
Lógica e a Natureza e não propriamente uma alienação no 
ser-outro, já que definida estava desde a eternidade 
determinada transição? 
 Muitas questões internas podem ser suscitadas, 
assim como uma questão externa ao hegelianismo mas 
interna a filosofia, em geral, também se faz suscitar: há 
lugar para uma filosofia da natureza em nossa época? Esta 
pergunta permanecerá em aberto, mas todavia o discurso 
desenvolvido no presente texto, a partir de Hegel, auxilia na 
compreensão. 
 Para auxiliar a reflexão da relação central presente 
neste paper aquela da transição da lógica ao real, 
utilizaremos as reflexões de Mac Taggart, importante 
filosofo inglês, que renovou os estudos hegelianos no 
Reino Unido. 
 Mac Taggart153 analisa a questão da transição da 
lógica para o real como um problema metodológico, ou 
seja, de conciliar duas exigências do pensamento hegeliano: 
a relação do puro pensamento e a experiência.  
                                                           

153 Para esta parte nos apoiaremos no artigo de John Ellis Mac 
Taggart. Do verdadeiro sentido da dialética de Hegel. Tradução de 
Danilo Vaz Curado Ribeiro de Menezes Costa. Problemata: R. Intern. 
Fil. Vol. 04. No. 01. (2013), p. 315-333.  
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Assume Mac Taggart com Hegel que o processo de 
apreensão dos objetos do conhecimento filosófico começa 
pela experiência, porém, afirma que é a forma de apreender 
os objetos que diferencia a filosofia, pois ela toma em 
relação ao seu ponto de partida uma atitude de negação, 
face aos demais sistemas de apreensão e compreensão da 
experiência.  

Mac Taggart compara o ato de pensar ao ato de 
comer os alimentos, isto é, ao assimilar o objeto, pois neste 
processo o ato transforma-o, na sua imediatidade, em um 
novo objeto mediado pelo pensamento. O pensamento 
exige a mediação dos sentidos, porém, em sentido estrito 
deles não depende. O pensamento não é efeito dos dados 
sensíveis, mas eles coexistem no processo dialético do 
conhecimento (cf. Mac Taggart, p. 317).  
 Para Mac Taggart o método dialético desenvolve-se 
como movimento do pensamento puro tendo em sua 
presença a matéria da intuição. Ou seja, o pensamento 
funciona pela mediação de um dado imediato que é 
recebido diretamente pelos sentidos. Porém, aduz ainda o 
idealista britânico que é preciso compreender essa unidade 
dialética entre pensamento e sensação, ou seja, entre ideia e 
ser, não como era entendida por Jacobi, de modo a um 
Unmittelbares Wissen (saber imediato) ou a intuição imediata 
ou direta dos objetos, que alcançava a unidade imediata 
entre o ser e o pensamento.  

Na perspectiva que Mac Taggart assume Hegel, este 
compreende a intuição no sentido kantiano de Anschauung, 
que implica a representação imediata de um objeto sensível. 
Porém, esse saber imediato gerado pela intuição sensível 
precisa da mediação para alcançar o conceito do objeto. 
Trata-se, de fato, da experiência do conhecimento que 
Hegel explica através do exemplo da planta.  

O conceito da planta compreende vários juízos: A 
semente contém o elemento ativo, ou seja, a categoria do 
ser; a terra, o ar e a água são condições exteriores; a planta 
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em sua maturidade é a Ideia absoluta. Esta Ideia de vida 
orgânica é apreendida como um conceito composto de 
muitos juízos que é a dialética da experiência do 
conhecimento.  
 Para Mac Taggart, a dialética hegeliana tem dois 
aspectos: A dialética parte do ser imediato como 
observação de um dado fático, de uma matéria. Depois, ela 
será o juízo aplicado na categoria do ser, passando pelos 
diferentes níveis de mediação como uma atividade do 
conceito.  

Os dois momentos são unidos tanto na experiência 
como no conceito. Embora o conceito seja, logicamente, 
anterior ao movimento dialético e o conceito do ser 
abstrato é anterior no tempo, ou seja, o todo da ideia 
precede a experiência das partes do ser. O pensamento é, 
ao mesmo tempo, analítico e sintético. Ele será analítico, 
remontando os graus de abstração até a Ideia de ser puro 
(Da Fenomenologia à Lógica) e, depois, reconstruindo o objeto 
conceitual até ele coincidir novamente com a realidade (Da 
Lógica à transição da Filosofia Real). E o pensamento 
dialético será sintético, enquanto desenvolvimento do 
conceito puro na Lógica (cf. p. 320).  
 Aduz ainda Mac Taggart que a dialética é um 
movimento do pensamento puro, apenas possível “na 
presença de uma matéria dada na intuição”, pois, “mesmo 
na Lógica, Hegel nunca pretendeu que ele tivesse alcançado 
o pensamento puro, abstração feita de todo o dado 
experimental” (id. p. 321). Mac Taggart insiste que Hegel 
não separa o pensamento do imediato, pois, “todo 
pensamento concebível apenas o é por mediação, e não se 
pode admitir sem contradição em termos, que ele existe à 
parte de um dado imediato sobre o qual ele pudesse atuar” 
(id. p. 321).  
 Para a compreensão de Mac Taggart a Ideia 
Absoluta ou o pensamento não é autossuficiente, pois, a 
Ideia Absoluta necessita da ideia de vida e da ideia de 
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conhecimento para alcançar a sua unidade. Essa unidade 
não é, porém, uma autorreferencialidade, pois “a Ideia 
Absoluta é realizada quando o sujeito pensante vê no 
mundo a realização da mesma ideia” (id. p. 323), ou seja, o 
pensamento, ao torna-se imediato, requer um objeto dado 
do exterior. Assim como as categorias da Lógica exigem 
uma implicação mútua, da mesma forma a Ideia Absoluta 
não é autossuficiente. Por isso, ela está em relação com a 
Natureza e o Espírito. 

Ao tratar especificamente da transição da lógica a 
natureza, Mac Taggart aduz que o Espírito enquanto é o 
fim do processo dialético é também o seu fundamento 
lógico, “e o progresso que se opera da Ideia à Natureza e 
da Natureza ao Espírito apresenta um aspecto analítico, 
tanto quanto um aspecto sintético” (id. p. 327). Porque é 
no resultado que se conhece, explicitamente, o 
fundamento, embora este permaneça presente em todo o 
processo dialético.  
 Mac Taggart opõe-se assim àqueles que atribuem à 
“dialética um valor ontológico, no sentido que ele [Hegel] 
teria pretendido deduzir todos os dados da experiência 
apenas da natureza do pensamento puro”, pois, para Hegel 
“a dedução, não depende exclusivamente de suas 
premissas, mas também de sua conclusão, que desde o 
inicio deve estar implicitamente presente” (id. p. 332).  
 Depois do exposto, pode-se dizer que o potencial 
hermenêutico da lógica hegeliana ainda não foi 
devidamente explorado, não obstante esta capacidade 
produtiva de significados presente na WL, a explicitação da 
transição da lógica à natureza, demonstrou quão árdua é a 
tarefa de aproximação não meramente exegético-instrutiva 
do pensamento hegeliano, tal dificuldade se coloca por dois 
macroelementos, (i) a explicitação sistemática dos conceitos 
em Hegel e a tendência a expô-los em rede, (ii) associada a 
uma linguagem específica do hegelianismo, quase como um 
idioma do Idealismo objetivo. 
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 Todavia, superados estes elementos 
obstacularizadores, impõe-se concluir que a transição da 
lógica a natureza implica assumir duas ordens do discurso 
como estruturantes na lógica hegeliana. Uma primeira de 
natureza ascendente que explicita os conceitos lógicos 
numa gênese autoprodutiva, ou seja, os conceitos são 
deduzidos uns dos outros, e uma segunda ordem, que se 
fez explicitar a partir da análise da transição propriamente 
considerada, a qual impõe assumir os conceitos não são 
mais deduzidos uns dos outros, mas são expressivamente 
estruturados uns em face dos outros. 

Nesta segunda perspectiva, a transição da lógica à 
natureza impõe-se a ordem dos conceitos à ordem das 
coisas, sem que com isso se deseje adequar as coisas ao 
pensar, pois o que se pretende, em síntese é explicitar os 
princípios que orientam as coisas em face do pensar, de 
modo que o primeiro real pode revelar-se como o último 
lógico. Nesta perspectiva, o hegelianismo abre-se como 
projeto de tradução conceitual da realidade no qual sentido 
e ação são indissociáveis, mas não subsumíveis.  
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3 
 

 

 

MEDIAÇÕES 
INTERDISCIPLINARES 

 
 
 
 
3.1 – Hegel e o Direito: modelo de justiça hegeliano 
 

Avesso a definições categóricas e, por isso mesmo, 
o mais das vezes, abstratas, Hegel, no conjunto de seu 
sistema, não circunscreve a justiça a nenhum enunciado de 
maneira cabal; entretanto, coerentemente com o método 
especulativo por ele desenvolvido, apontará, em algumas 
passagens de sua obra, as determinações necessárias para o 
justo se efetivar. 

Saliente-se que, ao final do § 139 da Enciclopédia, 
logo após ter dito que a Constituição é a articulação da 
potência do Estado, Hegel afirmará que esta, a Constituição, é 
a justiça existente, enquanto é a efetividade da liberdade no 
desenvolvimento de todas as suas determinações racionais.  
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Isto, por sua vez, permite a remissão ao § 4 da 
Filosofia do Direito, pois ali Hegel afirma o direito enquanto 
reino da liberdade efetivada. Mas, ainda antes de se conceber 
uma relação direta entre justiça e efetivação da liberdade, é 
importante marcar que se verificará a justiça, no terreno do 
direito, e não no plano de uma moral abstrata, por 
exemplo. 

Assim, a partir da compulsão contínua dos textos, 
poder-se-ia intuir, primeiramente, uma concepção hegeliana 
de justiça em que, posto o direito como o terreno da 
efetivação da liberdade, nele, direito stricto sensu, se esgotaria 
a questão do justo. Entretanto, desde os primeiros escritos, 
Hegel deixa meridianamente claro que o direito, por si só, 
não tem este condão, visto ser aquela abstração que 
viabiliza a mediação entre, primeiramente, a esfera do 
singular e a do particular e, após, entre esta e a esfera do 
universal, portanto, entre a vida ética natural e a vida ética 
absoluta, instaurando, ou veiculando a esfera da 
particularidade, ao tornar reconhecido o resultado de uma 
luta política efetiva entre duas ou mais individualidades e, 
com isso, fazendo transitar, por exemplo, a mera e imediata 
posse à condição de propriedade, ou seja, atribuindo o 
status de vontade objetivada a uma vontade que era 
subjetiva antes do reconhecimento. Ora, assim, o direito é 
o instrumento de mediação que vai permitir as figurações 
da justiça, cujo plano de aplicação é o quadro político que 
se efetiva historicamente através das instituições, as quais 
no seu todo, configuram a Constituição de um povo 
organizado sob a forma de Estado. A complexa rede de 
interações que perpassa o conjunto das instituições vai 
permitir a intuição de uma realização da justiça que se dá 
conforme se verifique a efetivação da liberdade nestes 
diferentes momentos, seja na esfera da família, seja na 
esfera da sociedade civil, seja na do Estado; no entanto, 
esta articulação só pode ser bem compreendida pelo resgate 
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da base teórica que Hegel vai suprassumindo ao longo de sua 
démarche que vai desaguar na Filosofia do Direito de 1821. 

O modelo de justiça da filosofia do direito moderno 
se estrutura, de um lado, como método procedimental, 
alicerçando-se no entendimento que separa e fixa os fatos, 
estabelece as leis e princípios formais; de outro, enquanto 
jusnatural, afirma a liberdade negocial e a igualdade formal. 
Esse individualismo universalista implica uma justiça 
formal que segue o procedimentalismo jurídico. Ora, diante 
desse método e formalismo moderno jurídico, qual é o 
modelo de justiça hegeliano? 

Tendo presente este problema, no contexto de 
nosso estudo, examinamos, em sua primeira parte, alguns 
pontos de cruzamento entre a perspectiva hegeliana e 
vetores da Filosofia Política Clássica que foram, de certa 
maneira incorporados à perspectiva do pensador do Estado 
no longo desenvolvimento de seu método especulativo. 

Na segunda parte, estudaremos a questão da justiça 
a partir de dois textos iniciais de Hegel, o artigo sobre o 
Direito Natural e o Sistema da Vida Ética, ambos do período 
ienense, os quais têm sido objeto reiterado de nossa 
pesquisa por entendermos que tais obras concentram o 
gérmen da filosofia hegeliana em suas primeiras 
diferenciações e que, embora de referência tardia em 
nossos meios acadêmicos, elas viabilizam o alcance dos 
domínios maduros da obra madura. 

Por fim, centramos nosso escrutínio no aspecto 
fenomênico da justiça para, desde a sua efetivação, 
derivarmos sua logicidade e, portanto, a sua intrínseca 
conexão com a efetivação da liberdade; o pano de fundo é, 
especialmente, a Filosofia do Direito e a Enciclopédia.  

 
Formação do modelo de justiça hegeliano 
 
Por ora é importante situar um início do 

pensamento político de Hegel, apenas para atender nosso 
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objetivo mais próximo, a partir dos textos do período de 
Iena154, nomeadamente o artigo sobre o Direito Natural, e o 
Sistema da Vida Ética, para neles apontar as principais 
contribuições recolhidas e reprocessadas na direção de um 
modelo propriamente hegeliano de justiça. 

A primeira referência na gênese deste modelo é, 
certamente, Aristóteles, que tomado em consonância com a 
metafísica substancialista de Spinoza, permitirá uma síntese 
assim expressa no artigo sobre o Direito Natural: [...] o 
positivo é por natureza anterior ao negativo; ou, como diz Aristóteles, 
o povo é por natureza anterior ao [indivíduo] singular. (Hegel, 
1990, p. 79)155 e mais adiante, completa: o povo é por natureza 
anterior ao [indivíduo] singular; pois, se o [indivíduo] singular 
isoladamente não é algo de subsistente por si, então ele tem de estar, 
como todas as partes, em uma unidade com o todo (Hegel, 1990, p. 
79). Estes primeiros vínculos são essenciais para definir o 
plano de aplicação de uma extração referente ao que possa 
ser um modelo de justiça hegeliano, pois desde aí esta 
questão passa a ser deslocada, tanto da perspectiva 
antropológica inaugurada por Maquiavel e seguida por 
Hobbes, quanto da perspectiva formalista kantiana, 
representada, ao tempo de Iena, por Fichte, e nas quais o 
ponto de vista do indivíduo era preponderante, 
promovendo-se o indivíduo (o singular) em detrimento da 
coletividade. Trata-se, portanto, de ver como Hegel 
enfrenta as posições derivadas do contratualismo (o 
empirismo e o formalismo) e como constrói sua proposta 
metodológica, dita especulativa. 

Depois, Hegel estenderá uma análise mais ampla 
que comporta a modernidade como tal; a convivência de 
                                                           

154 Não obstante a conhecida observação de diferentes autores de que 
os escritos teológicos do período de Frankfurt configuram, na verdade, 
estudos políticos. 

155 A tradução das citações da obra Des manières de traiter scientifiquement 
du droit naturel, de sa place dans la philosophie pratique, et de son rapport aux 
sciences positives du droit, foi feita pelos autores.  
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interesses particularizados, no isolamento das diversas 
organizações políticas, em que estavam atendidos os 
interesses privados em detrimento da totalidade do povo é 
o que oferecia a constatação de uma vida infeliz. A 
abordagem hegeliana fixa com clareza a vinculação 
necessária entre a efetivação da liberdade e o tempo 
histórico em que esta se dá na forma política. Assim, 
voltando ao seu tempo, ao tempo de Frankfurt e de Iena, 
Hegel percebe que todo o conjunto de orientações 
normativas dos períodos históricos anteriores passa a ser 
estranho à modernidade, e por esta é descartado de maneira 
deliberada. Surge aí, então, o que Hegel chamou de 
necessidade de filosofia, pois o que se tinha era um contexto no 
qual as alterações promovidas pela longa tradição de 
ruptura com o mundo antigo – no plano das ciências da 
Natureza, desde a Reforma e do Renascimento e, no plano 
da filosofia, desde o fim da Escolástica até Kant – resultara 
em nada mais do que um conjunto de bipartições, de 
dicotomias, contra as quais Hegel se levantará em toda a 
sua obra. 

Nesta linha de consideração, aparecem como 
fundamentais as contribuições oferecidas pela leitura dos 
clássicos ingleses da Economia Política, que tematizavam 
questões candentes para a compreensão do mundo social 
da modernidade. Tais referências são estruturais nos textos 
deste período e, posteriormente, permanecem como pano 
de fundo nas obras a partir de 1806-1807. 

Para a compreensão daquele mundo da 
modernidade, Hegel em seus primeiros escritos, 
recepcionará, em parte, o conceito de luta de todos contra todos 
desenvolvido por Hobbes; admitindo o estado de conflito 
permanente vigente na vida social, porém atribuindo-lhe 
finalidade diferente daquela questão de sobrevivência apontada 
no Leviathan, Hegel passa a entender o conflito como uma 
luta travada pelo indivíduo na vida em sociedade, erga omnis, 
cujo fim, no entanto é o reconhecimento. 
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No esboço da dinâmica desta luta pelo 
reconhecimento, Hegel haveria de valer-se das 
contribuições oferecidas por Fichte, em sua obra 
Fundamentos do Direito Natural, conforme veremos adiante. 
Logo, é a partir desta base conceitual que Hegel inaugura o 
que seria futuramente o seu sistema e que, como se 
pretende demonstrar, revela a pressuposição de um modelo 
que guarda desde sempre uma estreita relação entre a 
efetivação da liberdade e a realização da justiça. 

 
Justiça especulativa e justiça do reconhecimento 

 
a. Três modelos de justiça: justiça empírica, 

justiça formal e justiça especulativa 
 

É freqüente a datação do ocaso da corrente do 
Direito Natural a partir da publicação do ensaio Über die 
wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts, seine Stelle in 
der praktischen Philosophie, und sein Verhältnis zu den positiven 
Rechtwissenchaften, escrito por G. W. Hegel nos alvores nos 
anos de 1802-1803, entre nós conhecido como Das maneiras 
científicas de tratar o Direito Natural; isto porque, conforme 
registra Norberto Bobbio, do ponto de vista da eficácia 
metodológica, ele promoveu a um só tempo a dissolução e a 
realização (aufhebung) de tudo que era caro à doutrina do 
Direito Natural, desenvolvida de Hobbes até Fichte 
(Bobbio, 1991, p. 23).  No ensaio, Hegel critica a 
situação em que se encontra a Ciência do Direito Natural, 
ou seja, a de ocupar um lugar meramente científico e não 
filosófico; a crítica é dirigida igualmente, de maneira mais 
ampla, à abordagem empírica e à formal, pois quer um, 
quer outro, ambos os tratamentos apartaram-se da Filosofia 
e passaram a tomar por princípio científico os dados da 
experiência, renunciando, com isso, para Hegel, ao estatuto 
de ciência verdadeira e contentando-se em ter por 
referência de identidade um conjunto de noções empíricas 
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e de servir-se de conceitos do entendimento, distanciando-se 
da possibilidade de afirmar algo de objetivo (Hegel, 1990, p. 
11). Com isso, Hegel pretende trazer a reflexão sobre o 
Direito Natural novamente para o campo filosófico, 
restaurando, assim, o método e os conteúdos próprios da 
Filosofia. 

A exposição que Hegel faz das teorias 
mencionadas as apresenta de maneira sucessiva: primeiro o 
empirismo, depois o formalismo e, por fim, o especulativo, 
como etapas de um mesmo desenvolvimento contínuo, 
determinado pela necessidade racional da história do 
pensamento moderno do Direito Natural.   

Dentre os modos inadequados de tratar 
cientificamente o Direito Natural, aquele que Hegel chama 
de maneira empírica inclui as teorias de autores como 
Grotius, Hobbes, Locke, Puffendorf, Rousseau e juristas 
ligados ao pensamento historicista.  

Esses pensadores tomavam, como é de se 
depreender, as coisas e os fatos jurídicos observáveis como 
objeto de estudo, isto é, a empiria pura e aí descobriam 
uma multivariedade enorme de fatos: princípios jurídicos, 
leis, fins, deveres, direitos, etc. (Hegel, 1990, p.18) Uma vez 
que o critério para dotar de unidade científica este material 
é só a própria experiência, resulta que todos esses fatos, tão 
variados, têm, em si mesmos, igual valor e, portanto, uns 
não podem prevalecer sobre outros. Nenhum pode ser 
tomado como critério universal que fundamente e unifique 
os outros. Além desta variedade, os fatos estão submetidos 
também à mobilidade e, assim, uns substituem os outros e 
os sucedem, segundo o que se nos apresente a experiência.  

Como a ciência empírica do Direito Natural 
aparenta resolver o problema de dotar de unidade este 
material jurídico variado e cambiante? Evidentemente o faz 
de maneira arbitrária. Como a observação empírica não 
pode distinguir entre o acidental e o necessário, o que faz o 
empirismo é eleger um fato ao azar, aquele que em cada 
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momento se lhe aparece como mais importante, e o eleva à 
condição de princípio para constituir sobre este 
fundamento a unidade científica. Mas, segundo Hegel, é 
justamente esta atitude que é preciso negar (Hegel, 1990, 
17), porque ela mascara, ou deixa de atentar para a 
totalidade orgânica. Assim, como anota Bourgeois, 
instaura-se uma primeira contradição, pois o empirismo, 
porque é guiado pelo entendimento, apresenta seu objeto de 
estudo como uma multivariedade segmentada, mas, porque 
se pretende científico, deve reunir esta diversidade para ter 
um princípio unificador.  

Resulta daí, que o empirismo, ao tentar 
compreender o casamento que, segundo Hegel é uma 
totalidade orgânica, tende a fixar-se em apenas uma das 
determinidades que compõem esta totalidade. Estas 
determinidades são aquelas realidades parciais presentes na 
união conjugal, por exemplo: a criação dos filhos, a 
comunhão dos bens, etc. assim, o empirismo tomará uma 
destas determinidades, enquanto que a essencial[a 
determinidade], é erigida em lei (Hegel, 1990, p. 17-18) e 
buscará submeter a esta determinidade a totalidade orgânica 
que é o matrimônio. Da mesma maneira, o empirismo, ao 
tentar entender o instituto jurídico da pena, sonega-lhe a 
característica de totalidade orgânica que contempla 
determinidades como: a retratação moral do criminoso, o 
cunho de exemplaridade que a pena provoca sobre os 
outros membros de uma comunidade, bem como a 
representação que o criminoso tem da pena antes de 
perpetrar o crime etc. Também aí, uma destas 
determinidades é elevada a fim e essência do todo. 

Em sentido oposto, o formalismo parte de uma 
pura abstração e não de um dado concreto da realidade. 
Nesta corrente se encaixam as perspectivas kantiana e 
fichteana. Se, por um lado, o empirismo tomava como 
ponto de partida, determinações finitas todas iguais e, para 
dar unidade à realidade jurídica, escolhia ao azar uma 
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determinação e a colocava como fundamento racional de 
todo o sistema, de outro, o formalismo parte da infinitude 
pura (vazia de experiência) e, para dar unidade a este vazio, 
tem de tomar ao azar uma determinação finita qualquer, um 
dado empírico e pô-lo como fundamento do dito vazio. No 
caso, esta determinação será a noção de coerção. A ciência 
formalista do direito natural não parte de uma pluralidade 
de leis, ou seja, de coisas e de fatos jurídicos. A única lei 
que reconhece, que é ademais seu ponto de partida, é a 
vontade pura, a qual não tem determinações ou matéria, 
pois é pura forma.   

A crítica hegeliana ao formalismo começa por 
mostrar como esta lei, que se sabe ser o imperativo 
categórico, é apenas um lado do movimento dialético que o 
espírito perfaz, constantemente, em sua objetivação. Trata-
se, portanto, tal lei, de uma abstração inferior (Hegel, 1990, p. 
29), que visa preencher aquela necessidade própria do 
múltiplo, já anunciada pelo empirismo: a necessidade de o 
finito, em sua diversidade, vir a ser superado por algo que 
paire acima de si, enquanto verdade absoluta, infinita. 
Entretanto, a abstração inferior que o formalismo apresenta 
não logra tal intento, pois se limita a repetir a prática do 
empirismo, ou seja, enquanto este se fixava na 
multiplicidade posta, aquele fixar-se-á no seu oposto, na 
abstração pura. Conforme esclarece Bourgeois, o pleno jogo 
dialético exigiria que o infinito, opositor da empiria, não se 
fixasse, mas sim, negasse a si mesmo, através de seu oposto 
(Bourgeois, 1986, p. 153-154), ou, como diz Hegel: A 
passagem do absoluto ao seu oposto que é sua essência, e o 
desaparecimento de cada realidade em seu contrário, não podendo ser 
freada senão [...] pela empiria (Hegel, 1990, p. 30). Isto implica 
que tanto um quanto outro dos dois lados da relação 
dialética contém já o seu oposto, como única forma de 
tornar-se possível o movimento que é, em Hegel, a essência 
do absoluto. 
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No tocante à sua proposta de abordagem da 
ciência do Direito Natural, Hegel trata de sintetizar um 
terceiro tipo de teoria do Direito Natural de incorporar as 
vantagens de ambas teorias anteriores, sem recepcionar as 
desvantagens de nenhuma delas.  

Primeiro, passa a estabelecer o que é o princípio 
básico, ou formal, do Direito Natural ou da Justiça. 
Segundo, tem de mostrar como este princípio pode ser 
relacionado a um sistema objetivo de direitos e deveres. 
Terceiro, precisa estabelecer como são condicionados estes 
direitos e deveres, historicamente, pelos costumes e 
tradições peculiares à vida ética e particular de um povo ou 
nação. 

Hegel, em diversas passagens do ensaio, associa 
este terceiro tipo de teoria do Direito Natural ao 
pensamento político dos gregos antigos e, especialmente, 
com ao pensamento político de Aristóteles (Hegel, 1990, p. 
63, 79, 82). É a necessária conexão por Hegel estabelecida 
entre o Direito Natural e uma comunidade ética que, nos 
moldes do ensaio, vem espelhada na polis grega. Tal 
vinculação se traduz num princípio básico de natureza 
formal, conectado a um sistema de direitos e deveres, 
historicamente concreto, que constitui o conteúdo objetivo 
ou racional do Direito Natural. Aqui, haveria a observância 
da ideia da fusão entre forma e conteúdo.  

A eticidade é a fusão do infinito e do finito, do 
ideal e do real, do conceito e sua realização, tudo isto 
regido pela necessidade lógica inserida na própria história 
dos fatos. Dessa maneira, a realidade do direito é infinita, é 
uma fluidez múltipla, mas que se concretiza em momentos 
necessários e o resultado desta concretização são as figuras 
éticas. A eticidade vai sendo consolidada gradualmente em 
cada momento histórico em figuras concretas, que são os 
povos. Cada povo existente é uma figura da eticidade. Em 
cada povo está contida aquela múltipla fluidez dos fatos 
jurídicos; assim, o conceito ético de povo dota todos estes 
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fatos de sentido, de necessidade lógica e de unidade 
científica. 

Aqui Hegel adita a questão da Economia Política e 
aponta a economia como uma característica marcante de 
um povo. As necessidades físicas dos indivíduos que 
formam um sistema de dependência recíproca entre eles é o 
sistema das necessidades, o objeto próprio da ciência da 
Economia Política (Hegel, 1990 p. 56) na qual aparecem 
questões como a posse, a propriedade e o comércio. O 
desenvolvimento deste sistema não deve desconsiderar sua 
relação com o todo, não se deve constituir em um poder 
independente; não deve por si só estabelecer o que é e o que 
não é o direito de cada um: [...] que em um povo, o universal deve 
cuidar que cada cidadão tenha como subsistir e para que seja 
garantido a cada um a plena segurança e comodidade de desenvolver a 
habilidade de trabalhar (Hegel, 1990, p. 57). 

Desta maneira, a esfera do jurídico é coetânea da 
esfera econômica. Aqui é constituída a esfera do direito. 
Tais reflexões levam a uma conclusão: não é possível 
conceber a existência de um Direito Natural em si, ou 
imutável, pois – diz Hegel – na medida em que é em si, está 
vazio ou nele não há nada de absoluto, a não ser justamente a pura 
abstração, o pensamento completamente privado de conteúdo da 
unidade (Hegel 1990, p. 60). Por outro lado, o verdadeiro 
caráter do direito positivo também se revela nestas 
reflexões. Na vida ética de um povo, que é o verdadeiro 
objeto de uma filosofia do direito, as leis positivas não 
constituem nada mais que o aspecto formal de tal vida: elas 
somente dão forma às mudanças materiais produzidas na 
vida do povo. Segundo as palavras de Hegel: a legislação 
não possui nenhuma verdade, senão somente o formal de uma cultura 
em crescimento (Hegel, 1990, p. 60). 

No ensaio, Hegel não reserva, ainda, um papel 
propriamente ético ao direito, mas já o reconhece como 
uma mediação necessária à superação do caos colocado 
com a atividade humana social a partir da luta contra as 
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necessidades, na direção de uma vida verdadeiramente 
ética, conforme expressão de Bourgeois, como vida no e 
para o povo politicamente organizado (Bourgeois, 1986 p. 
328). Eis aqui, a primeira distinção fundamental entre a 
perspectiva da especulação e a do formalismo. Hegel insere 
o direito como um momento relativo no todo 
hierarquizado, enquanto o formalismo atribui a esta mesma 
eticidade, incipiente e relativa, a conotação de eticidade 
absoluta. 

 
b. A justiça intersubjetiva 

 
Uma outra fundamental diferença em relação às 

perspectivas atomísticas, individualistas, criticadas por 
Hegel é que ele procura explicar o instituto da propriedade a 
partir do reconhecimento social. O caminho percorrido 
pelo indivíduo desde a condição de possuidor até a de 
proprietário não é aquele de uma individualidade em torno 
de si mesma.  

A posição do direito no interior da vida ética é 
resumida por Hegel, no ensaio sobre o Direto Natural, de 
maneira brevíssima, na qual a constituição da esfera do 
direito permite à posse tornar-se propriedade. Naquele 
texto ainda não aparece conceituada a posse nem a 
propriedade e, quanto ao direito, dele é dito apenas da 
forma como este se constitui. Há, no entanto, um 
desvelamento da vida ética insinuada que se explicitará no 
texto seguinte ao do Direito Natural, a saber, o referente ao 
Sistema da Vida Ética. Neste, é perfeitamente possível situar-
se não só a posição do direito no interior da vida ética do 
povo, como também acompanhar o desenvolver-se da vida 
ética desde o seu aspecto natural até a forma absoluta, 
manifestada no Estado organizado. 

A luta por reconhecimento é fundamental para a 
compreensão da perspectiva processual da efetivação da 
liberdade desenvolvida por Hegel e que, como se disse, 
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necessita ser compreendida tão-somente como se 
exercendo relativamente a uma ordem social e não 
flutuando no ar, à maneira da perspectiva formalista. E o 
referencial teórico articulado por Hegel, paradoxalmente, é 
a teoria de Fichte, a respeito da intersubjetividade 
necessária à interação jurídica dos indivíduos. Embora o 
tom crítico da abordagem referente à contribuição 
fichteana contido no ensaio sobre o Direito Natural, 
mesmo ali Hegel expressa admiração pela teoria de Fichte 
por não buscar fundamentos transcendentes ao explicar a 
relação jurídica, mas sim no próprio acontecer da vida em 
sociedade: A relação entre os seres racionais que se deduziu, a 
saber, que cada um limite sua liberdade pelo conceito da possibilidade 
da liberdade do outro, à condição que este limite igualmente a sua por 
aquela do outro, chama-se a “relação jurídica”; e a fórmula que acaba 
de ser enunciada é a “proposição do direito” (Fichte, 1984, p. 67 – 
Tradução dos autores). 

Já no Sistema da Vida Ética a concepção do 
intersubjetivo de Fichte será valorizada, suprassumida, 
constituindo ferramenta importante para a descrição da 
liberdade efetivada na forma da luta pelo reconhecimento. 
A partir dela, Hegel extrai um modelo de abordagem 
explicativa para a relação padrão ocorrida nas interações de 
reconhecimento entre os indivíduos, a qual se resume em 
que: [...] na medida em que se sabe reconhecido por um outro sujeito 
em algumas de suas capacidades e propriedades e nisso está 
reconciliado com ele, um sujeito sempre virá a conhecer, ao mesmo 
tempo, as partes de sua identidade inconfundível e, desse modo, 
também estará contraposto ao outro novamente como um particular 
(Honneth, 2003, p. 47). 

Este desenvolvimento dar-se-á, como já visto, na 
forma da efetivação da liberdade que, segundo Axel 
Honneth, ganha a figuração múltipla de uma luta por 
reconhecimento que o indivíduo trava de maneira 
ascendente em três esferas: na esfera da família, a que 
corresponde o reconhecimento afetivo; na esfera da 
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sociedade civil, a que corresponde o reconhecimento legal 
(pela igualdade de direitos) e, por fim, o reconhecimento 
ético (pela solidariedade social). 

De fato, Honneth, no primeiro capítulo de seu 
livro Luta por reconhecimento examina com profundidade o 
escrito de Hegel chamado System der Sittlichkeit (1802-03), 
extraindo dali a fundamentação para sua atual teoria da luta 
pelo reconhecimento, cujo modelo, de confessada 
inspiração hegeliana, comporta três esferas de 
reconhecimento, que asseguram as condições para os 
indivíduos virem a ser bem sucedidos, do ponto de vista da 
realização pessoal, nas sociedades modernas. A esfera do 
amor, que supõe a relação de reconhecimento ligada à 
existência de outras pessoas físicas, com as quais a pessoa 
realiza a experiência de um reconhecimento de natureza 
afetiva que lhe permitirá desenvolver uma atitude de 
autoconfiança, traduzida por uma segurança emocional na 
expressão de suas necessidades. A esfera do direito, que 
julga poder uma pessoa sentir-se portadora dos mesmos 
direitos que outras e desenvolver, assim, um sentimento de 
respeito social. Aqui, a relação de reconhecimento baseia-se 
em direitos iguais entre indivíduos e repousa sobre um 
saber compartilhado das normas que regulam direitos e 
deveres iguais. Por último, a esfera da contribuição à 
sociedade, a esfera da solidariedade, que considera a 
contribuição dos sujeitos para o coletivo, cujas 
particularidades individuais construíram-se através de uma 
história de vida singular, ou seja, em que cada um foi 
tratado sem discriminação e, por aí, pôde desenvolver um 
sentimento de ter sido considerado pelos demais. 

Portanto, o caminho percorrido pelo indivíduo 
através das esferas mencionadas, já desde o Sistema da Vida 
Ética, deixa antever que as condições para se reconhecer a 
efetivação concreta da justiça é, antes de tudo, a 
verificabilidade das condições concretas para o indivíduo 
poder ser reconhecido em qualquer uma de tais esferas.  
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Em Frankfurt, no texto publicado sob o título Der 
Geist des Christentuns und sein Schicksal (1798-99/O espírito do 
cristianismo e seu destino), o crime, enquanto obstáculo para o 
reconhecimento, aparece como motivo de preocupação nos 
escritos teológico-políticos de Frankfurt, conforme destaca bem 
Bourgeois, na obra O Pensamento Político de Hegel. Entretanto, 
Hegel não via ainda a possibilidade de realização do justo, 
ou seja, da garantia de reconhecimento entre os homens 
pela via da lei e da pena, somente a entendia possível 
através da religião e do amor. Diz Bourgeois: 

Jesus, que quer restabelecer o homem em sua 
totalidade (N, p. 266), nem por isso reclama a vitória 
do universal sobre o singular oposto a ele, mas sim a 
elevação do singular ao universal, a reunião — a 
supressão dos dois opostos por uma reunião — (N, p. 
387); essa reunião é o amor. Enquanto a separação do 
universal e do particular, pressuposta pela moral 
dualista da lei e confirmada pelo crime, não pode ser 
suprimida pelo castigo, negação do particular pelo 
universal que ele próprio negou, o amor restaura em 
sua verdade a vida uma da qual o crime não suprimiu a 
realidade, mas apenas a aparência (Bourgeois, 2000, p. 
58). 

Neste escrito teológico juvenil Hegel esposa a 
tese de que o criminoso, mesmo supondo agir lesivamente 
sobre uma vida alheia, destruía a sua própria, pois a vida 
não se desgarra da vida, porque nela está o universal, 
apenas individualizado (ou particularizado). Esta mesma 
concepção do injusto que, em Frankfurt era suprassumida 
pelo amor, é retomada no período de Iena, assumindo, 
agora, a pena como a única maneira de restituição da 
objetividade do direito quando a integridade da pessoa 
tenha sido prejudicada. 

É a partir do System der Sittlichkeit que Hegel 
aborda, de maneira mais sistemática, a questão do crime 
como rompimento da vida social e, embora esta questão 
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apareça problematizada num capítulo intermediário, entre a 
vida ética natural e a vida ética absoluta, é na terceira seção do 
livro, que trata da eticidade, no subtítulo O segundo sistema de 
governo. Sistema da justiça, que a questão da conduta delituosa 
recebe tratamento mais acabado. 

Nesta parte do Sistema da Vida Ética, Hegel 
estabelece a divisão entre ilícito de ordem civil e de ordem 
penal, divisão cujo critério será mantido até mesmo nas 
obras maduras, posto que regrada pela lógica especulativa. 
E aqui é elucidativo o recurso, por exemplo, à Enciclopédia, 
para se apresentar uma concepção já elaborada daquilo já 
contido no pensamento juvenil. Ao analisar do juízo, no § 
166 e seguintes da Enciclopédia – 1830, Hegel se vale da 
analogia com a referida tipificação dos delitos, inclusive 
mencionando exemplificativamente uma e outra das ordens 
de delito como correspondendo a um e outro tipo de juízo. 

Cotejemos rapidamente os dois textos: no Sistema 
da Vida Ética, conforme referido, Hegel estabelece a 
seguinte linha de considerações: 

A negação da singularidade, que é uma negação 
mediante a singularidade — e não por meio do 
absolutamente universal — é também puramente 
negação da posse enquanto tal; ou a negação de uma 
singularidade no indivíduo; ou a negação da totalidade 
do indivíduo vivo; o segundo caso é um ato de 
violência; o terceiro é um assassínio. 

(...) Na jurisdição civil, só a determinidade como tal é 
que é absolutamente negada no litígio, e determinidade 
pode tornar-se a atividade viva, o trabalho, o que é 
pessoal. 

Na jurisdição penal, porém, não é a determinidade, 
mas a individualidade, a indiferença do todo, a 
vitalidade, a personalidade. Aquela negação é no direito 
civil uma negação puramente ideal; no direito penal, é 
uma negação real; com efeito, a negação que visa a 
uma totalidade é por isso mesmo real. Estou na posse 
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da propriedade de um outro, não por rapina ou por 
roubo, mas porque a reivindico como minha e de um 
modo legal. Reconheço assim a capacidade de posse 
do outro; mas a violência, o roubo opõem-se a 
semelhante reconhecimento. São constringentes, visam 
ao todo; suprimem a liberdade e a realidade do ser-
universal, do ser-reconhecido (Hegel, 1991, p.82-83). 

 
E, por fim, acrescenta: 

A justiça civil visa simplesmente à determinidade; a 
justiça penal, além da determinidade, deve também 
suprimir a negação da universalidade e suprimir a 
universalidade que se pôs no seu lugar, a oposição à 
oposição. 

Semelhante supressão é a pena, e esta é justamente 
determinada segundo a determinidade em que a 
universalidade foi suprimida (Hegel, 1991, p.84). 

E na Enciclopédia 1830, nos parágrafos acima 
mencionados, Hegel no exame do juízo, explica que o juízo 
imediato, ou do ser-aí, pode ser classificado como 
negativamente-infinito ou simplesmente negativo. No 
adendo ao § 173, Hegel dirá: 

Como exemplo objetivo do juízo negativamente 
infinito, pode-se considerar o crime. Quem comete um 
crime, digamos, mais precisamente um roubo, não 
nega, simplesmente, como no litígio civil o direito 
particular de um Outro sobre tal coisa determinada, 
mas [nega] o seu direito em geral, e por esse motivo 
também não é simplesmente obrigado a restituir a 
coisa que roubou, mas é além disso punido porque 
violou o direito como tal, isto é, o direito em geral. O 
litígio civil, ao contrário, é um exemplo do juízo 
simplesmente negativo, pois nele se nega simplesmente 
este direito particular, e assim se reconhece o direito 
em geral (Hegel, 1995, v.1, p. 309). 
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Deste modo pode-se ver que a concepção em uma 
e noutra das obras é a mesma, ou seja, a diferença de grau 
quanto ao reconhecimento perante o direito é que 
determina a esfera da lesão. A conduta humana lesiva pode 
constituir uma negação do direito meramente ideal 
(abstrato) ou real: enquanto no primeiro caso, a capacidade 
jurídica (pessoa) do outro é reconhecida, no segundo caso 
(esfera penal) não. 

Aparece assim a centralidade da pessoa no 
desenvolvimento histórico da liberdade, e, portanto, do 
modelo de justiça em Hegel pois, se a pessoa equipara-se ao 
direito, todo aquele que, desde a condição de pessoa que o 
direito lhe atribui, ofende outra pessoa, ofende o direito e, 
por sua vez, a si próprio. 

O direito é concebido por Hegel como um sistema 
social em que o reconhecimento universal da liberdade da 
vontade expresso na categoria da pessoa é uma relação de 
justiça com outras pessoas, compreendidas dentro do 
movimento intersubjetivo em que ocorre o reconhecimento 
das autoconsciências tanto no desenvolvimento 
fenomenológico como no lógico. 

 
c. A fenomenologia e a lógica do reconhecimento da 
ideia de justiça 

 
Apresentaremos a fenomenologia da justiça 

segundo a interpretação de A. Kojève, e, em seguida, a 
lógica da ideia de justiça como se encontra na clássica figura 
da luta entre o senhor e o escravo de Hegel, na 
Fenomenologia do Espírito. 

 
i) A fenomenologia da ideia de justiça 
 
Kojève parte do princípio que o desejo, segundo 

Hegel, quer o reconhecimento, sendo este a fonte última da 
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ideia de justiça (Kojève, 1981, 250)156. Ele expõe, 
fenomenologicamente, a ideia de justiça em três momentos: 
direito aristocrático, direito burguês e direito cidadão. 

1º) A justiça aristocrática ou a justiça inter pares 
A justiça aristocrática defende a igualdade entre os 

senhores. Logo, sob o ponto de vista político são justas as 
instituições que garantem a igualdade com os semelhantes, 
ou seja, com os outros aristocratas. Assim, os espartanos 
chamavam-se de “iguais” e o rei feudal era o primus inter 
pares. A aristocracia defende, socialmente, sua igualdade 
com os outros, recusando toda submissão a outra categoria, 
respeitando unicamente os que são, economicamente, 
iguais a ele.  

Porém, a história não para no estágio aristocrático 
da posse de escravos e da amizade entre senhores, mas 
avança na busca do reconhecimento autêntico na luta entre 
inimigos. Ora, constata-se, nesta luta pelo reconhecimento, 
que os aristocratas, não tratando mais seus escravos como 
simples animais, estão prontos a reconhecer, pelo menos 
em princípio, sua igualdade com eles. O senhor coloca para 
si o ponto de vista do escravo, ou seja, sintetiza sua 
dominação com a escravidão, sendo, mais ou menos 
cidadão. Ele pode adotar o ideal burguês de justiça, que é a 
equivalência. Este tipo de justiça não implica igualdade. O 
senhor pode reconhecer a humanidade do escravo sem 
afirmar sua igualdade com ele. Sob esta ótica se realizaram 
as revoluções igualitárias, inspiradas pela justiça 
aristocrática: aceitam a justiça burguesa da equivalência. 
Tem-se uma equivalência de condições políticas, sociais e 
econômicas que implicam uma desigualdade fundamental, a 
da propriedade. No início das revoluções, a desigualdade 
aristocrática é considerada como injustiça, porém, depois, 
ao tornarem-se hegemônicas, impõem sua justiça burguesa, 

                                                           

156 A tradução das citações da obra Esquisse d’une phénoménologie du Droit 
foi feita pelos autores. 
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a da equivalência. Assim, o que era considerado injustiça, 
deixa sê-lo, após a revolução. 

ii) A justiça burguesa ou a equivalência 
Alexander Kojève constata que, na imensa maioria 

dos casos, as regras do Direito moderno tratam de trocas 
de natureza econômica. Ainda, por tais trocas terem por 
base a ideia de equivalência, esta ideia se projeta sobre as 
normas jurídicas, sendo, pois, a própria ideia de justiça que 
corresponde ao mundo burguês mercantil. 

E o burguês fará triunfar, sempre que possível, tal 
concepção de justiça fundada na equivalência. Esse homem 
comerciante não quer ser o igual em relação a seu cliente ou 
a seu concorrente; enquanto comerciante que é, satisfaz-se 
com o fato do lucro de seu cliente ser equivalente ao seu e 
a concorrência ser colocada em condições equivalentes à 
sua. Donde toda infração ao princípio da equivalência será 
considerada como uma injustiça (Kojève, 1981, 197-198). A 
efetivação dessa ideia do justo fundada na equivalência é 
um aparecimento histórico fruto da suprassunção da ideia 
aristocrática baseada na igualdade. 

Tanto o escravo quanto o senhor sabem não haver 
igualdade entre eles, porém, equivalência. Por isso, à justiça 
igualitária acrescenta-se a justiça equivalente. O direito 
burguês reconhece, desde o início, uma estrita equivalência 
entre os deveres e os direitos: cada dever equivale a um 
direito. Assim, o escravo tem o direito e o dever de 
trabalhar; o senhor tem o dever e o direito de fazer a 
guerra. O princípio fundamental do direito burguês é a equivalência 
dos direitos e dos deveres junto a cada pessoa jurídica (Kojève, 
1981, 300).  

Aplicando-se o princípio jurídico burguês ao 
fenômeno da propriedade, tem-se uma interpretação 
funcional da mesma. A propriedade não é mais somente um 
direito, mas também um dever, pois o fato de alguém ter a 
propriedade impõe deveres em relação à sociedade que o 
reconhece como proprietário. O direito burguês choca-se 
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com o direito aristocrático que é contrário ao contrato e 
não quer interação entre proprietários. Ora, os deveres dos 
proprietários não podem realizar-se senão pelas trocas 
entre ambos. Assim, o direito, antes estático torna-se 
dinâmico em permanente troca, ao contrário da 
propriedade aristocrática que se mantinha idêntica a ela 
mesma. Ela permanece equivalente a ela, mudando de natureza. E 
pode-se dizer também, do ponto de vista do direito burguês, que a 
propriedade não é mais um “estatuto” eterno e imutável, mas uma 
simples “função” (Kojève, 1981, 301).  

O princípio da equivalência é também a base do 
direito penal burguês, ou seja, a pena deve “compensar” o 
crime. Este princípio penal é diferente do caráter objetivo e 
coletivo do direito criminal aristocrático pois, para poder 
compensar o crime pela pena, é preciso considerar a 
intenção, o aspecto subjetivo do crime e a individualidade 
do criminoso.  

Observando a história, afirma Kojève, constata-se, 
tanto no passado como atualmente, que os sistemas sociais 
e jurídicos fundados sob o princípio da equivalência 
coexistem com a desigualdade reconhecida e justificada. O 
ideal de justiça burguês de equivalência admite a 
desigualdade econômica e jurídica, por exemplo, a 
diferença de encargos equivale à diferença dos benefícios, 
ou ainda, o ideal de equivalência do imposto progressivo 
sobre a renda é considerado um sistema justo de imposto, 
porém, não se admite igualar as fortunas ou o imposto 
sobre o capital e as grandes fortunas. A justiça da equivalência 
não exclui a igualdade e é compatível com ela, da mesma forma que a 
justiça da igualdade é compatível com a equivalência. De fato, a ideia 
de justiça implica sempre os dois princípios ao mesmo tempo, sendo 
uma justiça da equidade, uma justiça do cidadão. E é enquanto tal 
que ela evolui no tempo (Kojève, 1981, 296-297).  

iii) A justiça cidadã ou a equidade 
O cidadão moderno nasce pela síntese entre o 

senhorio e a escravidão. Disto surge a justiça da equidade: é 
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a síntese entre a justiça aristocrática da igualdade e a justiça 
burguesa da equivalência. Isto mostra que a evolução do 
direito, ou a evolução jurídica da humanidade, acompanha a 
evolução histórica da mesma. Assim, a evolução do direito 
burguês dá-se desta forma o reconhecimento da 
equivalência jurídica entre dois indivíduos é o da igualdade 
enquanto pessoas jurídicas: os dois são sujeitos do direito. 
Esta igualdade é puramente “formal” e “abstrata”, pois o 
conteúdo dos direitos dos dois sujeitos pode ser diferente. 
Como toda “forma” tende a determinar seu conteúdo para 
torná-lo semelhante, pode-se dizer que toda igualdade 
formal tende a se transformar em igualdade de conteúdo. 
Ora, esse direito absoluto, em que a equivalência dos direitos e deveres 
de cada um se compõe de uma igualdade de direitos e deveres de todos, 
não pode ser atual senão lá onde todos são iguais e equivalentes não só 
juridicamente, “diante da lei”, mas também política e “socialmente”, 
isto é, de fato (Kojève, 1981, 314).  

Enfim, a análise fenomenológica feita por Kojève 
mostra que a ideia de justiça evolui segundo uma lógica do 
reconhecimento simétrico entre direitos e deveres, entre 
universal e particular, como veremos a seguir no 
movimento lógico. O universalismo do direito aristocrático 
e o particularismo (ou o individualismo) do direito burguês 
coincidirão, pois os direitos e os deveres os mais pessoais, exercidos 
pelo indivíduo, serão os direitos e deveres os mais universais, isto é, 
aqueles do cidadão tomado enquanto cidadão, ou aqueles de todos e de 
cada um (Kojève, 1981, 320). 

iv) A lógica do reconhecimento simétrico ou justo 
Hegel situa o aparecimento mais evidente da figura 

da pessoa, do ponto de vista lógico, na conhecidíssima 
dialética que envolve a relação do senhor e do escravo, 
após ter afirmado que só mediante o pôr a vida em risco, a 
liberdade [se comprova], Hegel acrescenta: O indivíduo que não 
arriscou a vida pode bem ser reconhecido como pessoa; mas não 
alcançou a verdade desse reconhecimento como uma consciência-de-si 
independente (Hegel, 2002, p. 146). O teor desta afirmação 
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permite pensar que a célebre dialética do senhor e do 
escravo aponta um modelo de relação social em que a 
intersubjetividade é perpassada pela assimetria, pois trata de 
uma relação de submissão, em nada obstante à sutileza de 
que nem um, nem outro dos polos da relação possam ser 
tomados como figuras autossubsistentes. Há, do ponto de 
vista lógico, estreita dependência entre ambos. E somente 
na coincidência da autodeterminação da vontade (a verdade 
da certeza de si sem dependência do outro) e da negação da 
exterioridade (pelo trabalho e fruição) num mesmo sujeito 
é que se poderia acolher um sentido superior de pessoa. Esta 
figura das pessoas envolvidas na dialética do senhor e do 
escravo permite ver, primeiro, que é absurdo pensar 
unilateralmente um conceito de pessoa, entendida esta como 
átomo de uma universalidade que se repatriou nos 
indivíduos. E, segundo, que o verdadeiro conceito de pessoa 
se determinará em uma relação intersubjetiva sem as 
precariedades da relação do senhor e do escravo, ou seja, 
verificar-se-á, somente quanto a relação intersubjetiva 
atingir o reconhecimento, porém desde uma relação 
simétrica.  

Esta relação simétrica de reconhecimento, do ponto 
de vista histórico, unicamente poderá ser possível onde 
cada homem seja livre, e, portanto, só no mundo da 
modernidade isto será factível, pois, conforme observa 
Hegel, no comentário feito ao § 21 da FD157: O escravo não 
conhece sua essência (da vontade livre verdadeira), sua infinitude, 
a liberdade; não se sabe como essência, portanto não se sabe, vale 
dizer, não se pensa. 

                                                           

157 HEGEL, G. W. F.. Principes de la philosophie du droit. Trad. de Jean-
François Kervégan. Paris: PUF, 1988. A obra Filosofia do Direito de 
Hegel será abreviada da seguinte maneira: FD. Quando se trata de 
citações dos adendos nos reportamos à tradução em espanhol feita por 
Juan Luis Vermal, conforme referência bibliográfica. A tradução das 
citações de ambas as obras foi feita dos autores.  
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Entretanto, a relação de reconhecimento justo pode 
ser conformada ao modelo hegeliano da figura do “senhor 
e do escravo” (Hegel, 2002, p.142ss). A figura do senhor e 
do escravo hegeliana conduz a um reconhecimento bipolar 
entre as duas autoconsciências. O movimento lógico do 
reconhecimento opera-se por ambas as consciências. Trata-
se da bipolaridade essencial a toda consciência que, 
segundo a Ciência da Lógica, na Doutrina da Essência, o 
movimento da reflexão dá-se em três momentos: reflexão 
que se põe, reflexão exterior e reflexão determinante que se 
distinguem em momento subjetivo e objetivo. Desse modo, 
a ação do reconhecimento de cada uma das 
autoconsciências obedece à seguinte lógica: aquilo que, 
individualmente, como sujeito uma realiza na outra como 
objeto, ela o faz, ao mesmo tempo, nela mesma, de tal 
modo que há uma conjunção de um agir na própria 
autoconsciência e de um agir na outra.   

Nós temos duas autoconsciências – 
Autoconsciência ¹ e Autoconsciência ² –  e distinguimos em 
cada uma delas o momento da subjetividade e o da 
objetividade –  A¹s e A¹o; A²s e A²o – conforme o esquema 
lógico abaixo, o qual constitui o estatuto lógico de todo o 
reconhecimento (Jarczyk e Labarrière, 1996, p. 75-76): 

 
Autoconsciência ¹ [s]                           Autoconsciência ² [s] 
 
 
 
 
 
Autoconsciência¹ [o]                           Autoconsciência ² [o] 
 

No entanto, tal processo de reconhecimento pode 
passar pelo combate de vida e morte que resulta no 
fracasso da unilateralidade, na qual apenas uma 
autoconsciência é autossubsistente, no caso, o senhor. A 
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relação dissimétrica entre senhor/escravo encontra-se num 
impasse, embora o escravo pelo medo e pelo trabalho – 
serviço e cultura –  introduza os elementos para a conquista 
de sua liberdade. Porém, a superação da contradição não 
pode ser efetivada apenas por um lado dos polos, no caso, 
o escravo. Ela precisa engajar ambas as autoconsciências, 
para alcançar o verdadeiro reconhecimento. Por isso, a 
contradição da figura do senhor/escravo evolui para a 
autoconsciência estóica e a céptica que encontram já na 
“consciência infeliz” uma expressão da razão. A aventura 
do reconhecimento continua seu caminho. Os 
protagonistas da figura encontrarão somente, no momento 
da “razão”, a resolução da experiência contraditória, que 
gera a dissimetria entre senhor/escravo (Jarczyk e 
Labarrière, 1996, p. 80-81).  

O modelo de justiça estrutura-se de modo 
semelhante à luta do senhor/escravo de Hegel. Nela nós 
encontramos a superação da contradição entre a justiça do 
senhor/justiça do escravo no momento da efetivação da 
justiça. Vejamos a radiografia deste movimento de 
reconhecimento que ocorre pela justiça formal e efetiva. 

 
Efetivação da justiça 

  
i) Justiça formal 

 
i.i) O movimento silogístico da vontade justa 

 
O movimento silogístico da vontade opera, 

segundo os momentos da vontade universal-particular-
singular. É importante apresentar a lógica deste movimento 
para compreender a determinação da justiça formal. Os 
parágrafos de 5 a 7 da FD tratam, especificamente, do 
conceito de vontade:  

 
a. A vontade universal ou a justiça abstrata (FD, § 5) 
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A vontade é uma atividade com poder de dissolver 

todo conteúdo dado, quer seja em nível interno ou externo. 
Ela é “pura indeterminidade”, daí a sua capacidade de 
atualização dirigindo-se da interioridade à exterioridade e 
vice-versa. Esse movimento é uma atividade de negação, ou 
seja, de fazer do mundo o produto de sua ação. A pura 
negatividade pode fixar-se como um poder autônomo e 
fechado. Aqui, neste momento, a vontade de justiça pode 
tornar-se um voluntarismo jacobino. Hegel refere-se a 
manifestações históricas da liberdade negativa, que podem 
realizar-se pela ação destruidora. A negação imediata, sem 
mediação, conduz ao isolamento de um lado da reflexão, 
tornando-se uma liberdade vazia, ou seja, formal. A 
ditadura jacobina é um exemplo típico desta vontade de 
justiça abstrata. Aqui, a pura negatividade separou-se da 
totalidade, e o entendimento tornou-se a fúria do livre-
arbítrio, afirma Hegel. A vontade universal abstrata fixou-se 
como um poder autônomo e fechado que, em nível 
histórico, resultou em ações destruidoras de toda ordem, 
isto é, a negação imediata, não-refletida, própria do 
movimento não-mediatizado de passagem de um termo ao 
outro (Cf. Rosenfield, 1984, 45). 

A determinação da vontade em justiça abstrata 
pode levar ao fanatismo. Esta é uma de suas possibilidades: 
“Quando [a liberdade vazia] volta-se para a efetividade, ela torna-se, 
no domínio político como no domínio religioso, o fanatismo da 
devastação de toda ordem social subsistente e a eliminação dos 
indivíduos” (FD, § 5, Obs.). O fanatismo pode ser 
identificado, hoje, com o fundamentalismo, pois quer 
realizar um ideal de pureza; daí ser tentado a empregar os 
meios mais violentos para eliminar toda resistência que 
impeça a implementação de tal purismo. Isso conduz à 
homogeneização que elimina as diferenças e a diversidade. 
Esse purismo voluntarista da justiça abstrata pode ser 
constatada em vários níveis, por exemplo, na política 
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suprime-se a oposição; na cultura elimina-se a 
interculturalidade; na religião impõe-se uma fé homogênea 
e indiferenciada; no direito é o julgamento sem o devido 
processo legal. 

 
b. A vontade particular ou a justiça realizando-se (FD, § 6) 
 
 A vontade do eu abstrato, num segundo momento 
torna-se real determinando-se, ou seja, querendo algo que 
seja definido e determinado, daí ela tornar-se uma vontade 
particular. Por isso, a “particularização do eu” é igualmente 
como o primeiro, “negatividade”, supressão – ele é com efeito a 
supressão da primeira negatividade abstrata (FD, § 6, Com.).  
 O eu que entra num processo de diferenciação, isto 
é, que começa a agir no mundo, vai além do dualismo 
formal entre sujeito e objeto, a consciência fechada na sua 
interioridade e mundo exterior, recusando este dualismo. 
Quando a vontade se objetiva, produz um ato individual e, 
ao mesmo tempo, traduz o todo do movimento histórico 
do conceito. Assim, a vontade particular se objetiva no 
mundo, ou seja, há uma vontade subjetiva que realiza a 
justiça objetivamente. As tarefas históricas da justiça 
implicam diferentes determinações, por exemplo: em uma 
época, a implementação dos Direitos de primeira geração; 
depois, os direitos sociais; mais adiante, os direitos difusos. 
Em cada época a vontade se particulariza, interiorizando a 
justiça no processo histórico.  
 
c. A vontade singular ou a justiça efetiva (FD, § 7) 
 

O terceiro momento como especulativo é a unidade 
da vontade universal e da particular. A vontade como 
atividade mediada em si mesma é o desenvolvimento da 
unidade pura do pensamento em si mesmo (§ 5) e de sua 
passagem à finitude pela diferenciação do ser-aí (§ 6), 
enquanto vontade particular refletida em si, torna-se uma 



201 
 

 

Agemir Bavaresco 

universalidade singular (§ 7). “O terceiro momento, o verdadeiro e 
o especulativo (e tudo o que é verdadeiro, enquanto é conceptualizado, 
só pode ser pensado especulativamente)” (FD, § 7, Com.). O 
conceito de singularidade expressa como os dois momentos 
anteriores passaram à interioridade pelo movimento de 
concretização. Ou seja, a vontade individual enquanto 
vontade natural e vontade do livre-arbítrio, é suprassumida 
na sua unilateralidade, e torna-se uma vontade livre. Ora, a 
efetivação do conceito  da vontade expõe o movimento 
histórico da justiça efetiva: no Direito Abstrato (§§ 84 a 
103) e na Eticidade (§§ 209 a 229) da Filosofia do Direito.  

 
i.ii) A justiça civil 
 
Corresponde à necessidade inicial de se estabelecer 

a distinção entre as feições da justiça, na medida em que 
esta nada mais é do que a efetivação da liberdade 
concretizando-se, ou seja, realizando o movimento 
histórico da vontade na sua objetivação. 

Assim, é de bom tom evocar a precisão 
terminológica que acompanha as diferentes expressões do 
direito na Filosofia do Direito. Conforme atenta Bobbio 
(1991), na perspectiva hegeliana, a expressão direito passa 
por uma depuração, cuja finalidade é melhor expressar a 
função deste no movimento da vontade objetivando-se; 
logo, na obra madura, a expressão direito designará apenas 
o momento da abstração, da estabilidade, o momento 
formal de uma relação, iniciada no momento em que o 
movimento da vontade, exteriorizando-se, configura a 
esfera da intersubjetividade, relação esta dita jurídica desde 
a perspectiva fichteana, conforme acima e que, com Hegel, 
promove o advento da pessoa. O caminho mediante o qual o 
sujeito entra em relação com as coisas do mundo é o movimento através 
do qual ele se reconhece numa relação jurídica com outrem: ele é uma 
“pessoa” (Rosenfield, 1983, p. 64). 
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A partir daí, observa Rosenfield, a imediação da 
liberdade é aquela onde as relações de troca estão subordinadas às 
relações jurídicas entre as pessoas. É pois, neste patamar que se 
verificará a justiça, isto é, a partir da abstração que 
considera reconhecidos todos os sujeitos na condição de 
pessoas isto equivale dizer: no uso e na fruição daquilo que 
a liberdade entre pessoas lhe permite. E, portanto, agora 
retomando a vertente etimologista traçada por Bobbio, este 
direito ou justiça de reconhecimento que por aí se 
estabelece, será designado conforme a esfera das relações 
interpessoais que esteja mediando formalmente. Nas 
relações atinentes à esfera econômica, formalizando as 
relações de mercado, será o direito privado (posse, contrato, 
propriedade); na esfera da política é o direito público que se 
encarregará de formalizar as estabilizações momentâneas, 
mediante um regramento que deflui necessariamente das 
acomodações históricas concretas vividas no interior de um 
determinado povo. Ora, pode-se, assim, identificar, do 
ponto de vista lógico, a precedência do direito público 
sobre o direito privado, eis que se trata de momentos da 
liberdade em que se verifica uma hierarquia na qual se 
transita do subjetivo ao objetivo, do particular ao universal. 
Na esfera do direito privado constata-se uma primeira 
exteriorização da vontade, imediata, correspondente ainda a 
uma exteriorização eivada de subjetivismo, enquanto que à 
esfera do direito público corresponde o momento da 
liberdade objetiva, que é para si e que é como um todo 
envolvendo os indivíduos. 
 Posta a pessoa como ideia, como abstração que 
permite ao sujeito, diferenciando-se do mundo das coisas, 
ser tomado como um ente de liberdade, é preciso que esta 
liberdade se exteriorize. Este movimento tem o sentido de 
estender a vontade da pessoa sobre as coisas que a cercam, 
é a liberdade de propriedade estabelecida a partir da 
Revolução Francesa e referida por Hegel no adendo ao § 33 
da FD: Este primeiro modo da liberdade é o que conhecemos como 
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“propriedade”, é a esfera do direito formal e abstrato[...]. Esta coisa 
de que se apropria a pessoa passa a estar humanizada, haja 
vista a ligação que com ela é reconhecida por outras 
pessoas. Ao mesmo tempo, a ligação da pessoa com esta 
coisa se caracteriza por uma necessidade específica da 
pessoa, necessidade que, por sua vez, é preenchida pela 
fruição quantitativa e qualitativa da coisa a ela 
correspondente. Dado, primeiro, que esta coisa objeto de 
apropriação da pessoa tem uma utilidade específica em 
relação à necessidade da pessoa, este uso pode ser 
quantificado e, logo, comparado com outras coisas; e, 
segundo, dado que a necessidade a que ela atende é uma 
necessidade específica porém universal (comum a qualquer 
pessoa), coisas e necessidades são intercambiáveis, têm 
valor de troca, cuja medida universal é o dinheiro, 
conforme os termos do § 63, FD. 
 Isto, se por um lado permite a alienação da 
propriedade, permite ainda ver-se uma estrita relação entre 
o valor substancial da coisa e seu uso como medida de 
justiça para o reconhecimento. É como expressa Hegel sua 
posição quanto à prescritibilidade do direito de propriedade 
em face da ausente vontade de dono, na parte inicial, bem 
como na parte final do § 64, FD. De início, no mencionado 
parágrafo, Hegel adverte para a mera circunstancialidade da 
posse, já que esta, mesmo assinalada com o 
reconhecimento, pode vir a estar esvaziada da presença 
subjetiva da vontade. E ao final: Um campo nu dedicado 
eternamente a não ser usado contém um arbítrio vazio que não se faz 
presente, e se lesionado, não se lesiona nada efetivamente real, pelo que 
o respeito a ele tampouco pode ser garantido. 

Trata-se de uma concepção revolucionária de 
justiça agrária, ou até mesmo do uso social da propriedade. 
Nos §§ 67 e seguintes, a teoria hegeliana da propriedade 
extravasa a conotação fundiária e já se lança até mesmo 
sobre a possibilidade de uma até então hipotética 
contratação laboral. Quanto à alienação da propriedade, é 
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esta aperfeiçoada pela forma contratual, que é o 
reconhecimento interpessoal e civilizado da exteriorização 
da vontade em relação à comunidade de bens da pessoa. 
 No entanto, como é o contrato figura central da 
organização mercantil burguesa, dialeticamente ele se 
converte no seu contrário; se, por um lado, com ela se 
objetivam as vontades das pessoas contra estas mesmas, 
elas, pessoas, podem devolver ao contrato a imposição de 
suas subjetividades, com o que ocorre a lesão ao 
reconhecimento, portanto, o não-direito, a injustiça, o 
delito, o crime. E isto ocorre com frequência porque, à 
igualdade formal se opõe a desigualdade natural, visto não 
ser assegurado a todos igualdade de propriedade, senão o 
direito a ter propriedade.  
 E do ponto de vista lógico, a particularidade não 
abdica de seu livre-arbítrio e a sua imposição é sempre uma 
contingência, como explica Rosenfield: A “injustiça” vem a 
ser, para Hegel, um fato, localizável em qualquer sociedade, que lhe 
permite expor como o ser em si da vontade (o contrato) pode 
interiorizar-se na ação arbitrária e injusta de uma vontade que logra 
fazer com que apareça um direito que, do fundo da objetividade, 
reclamava a sua efetuação (Rosenfield, 1983, p. 88-89). 
 Isto permite a conclusão, segundo Rosenfield, de 
que Hegel vê a “injustiça” alemã da frustração ao 
reconhecimento, como uma espécie de apelo negativo de verdade: 
forma pela qual se verá nascer o direito à liberdade subjetiva (id. p. 
89). Esta é também a constatação de Honneth quando põe 
em exame as obras de juventude de Hegel: 

Se essas formulações são concentradas e relacionadas 
com a antiga concepção, resulta daí a suposição de que 
Hegel atribui a origem de um crime ao fato de um 
reconhecimento ter sido incompleto: nesse caso, o 
motivo interno do criminoso é constituído pela 
experiência de não se ver reconhecido de uma maneira 
satisfatória na etapa estabelecida de reconhecimento 
mútuo (Honneth, 2003, p.p. 52-53). 
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No entanto, a injustiça tanto se dá na forma do 

ilícito civil, quanto no forma do ilícito penal. 
 
i.iii) A justiça penal 
 
Conforme já dito, Hegel, na juventude, concebera o 

amor e a religião como meios adequados para efetuar a 
reconciliação, cuja necessidade se instaura com o advento 
da injustiça, ou seja, com a negação do direito. Na obra 
madura haverá de permanecer esta construção inicial, 
porém, retomada desde a independência do Direito 
enquanto Ciência. 

Portanto, retornando-se ao percurso do espírito 
livre, conforme exposto por Hegel, este abandona a 
condição inicial de subjetividade para protagonizar uma 
gama de relações intersubjetivas que resultam na 
objetividade. Esta, por fundar-se no reconhecimento 
recíproco, promove os indivíduos à condição universalizada 
de pessoas. A universalidade de pessoas que se 
autorreconhecem instaura a esfera do direito; a negação 
desta esfera – pela negação do que nela está suposto 
enquanto reconhecido – precisa ser reconciliada; é 
necessária a restituição da ordem jurídica, na mesma 
proporção em que tenha sido lesionada. 

De fato, nos termos do § 82 da Filosofia do Direito, o 
contrato, enquanto figura plasmada do reconhecimento é, 
ao mesmo tempo, essência e aparência, universalidade e 
contingência, porque é a relação da essência com o seu 
aparecer (Adendo ao § 82 FD). Quando desta relação passa 
a prevalecer uma aparência que se põe como independente 
da essência, a ponto de tornar-se por si, tem-se a negação 
da essência, ou a negação do direito em si, ou a injustiça, à 
qual correspondem momentos diferenciados: a injustiça civil 
ou de boa fé, a fraude e o delito. Os dois primeiros momentos 
correspondem ao visto no item anterior, ou seja, à 
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aparência que não sonega o direito enquanto 
universalidade, mas apenas em sua aparência, na sua 
manifestação externa – neste momento as lesões são ditas 
como perpetradas contra a ordem civil. 

Já no adendo ao § 90, dirá Hegel: A autêntica injustiça 
é o delito, no qual não se respeita o direito nem em si, nem 
em sua exterioridade, ou seja, o direito aí é lesionado tanto 
no lado de sua subjetividade quanto no de sua objetividade. 
É essencial, nesta modalidade de injustiça, o concurso da 
força e da violência por meio das quais é cometida. Há um 
movimento especulativo que permite ver como a força e a 
violência por meio das quais o direito é negado atinge a 
essência do direito, ou seja, a vontade livre. Diz Hegel, no § 
92 FD, que a vontade é ideia e, para ser livre de maneira 
efetiva, carece de ter existência e por isto se põe em algo 
existente, que passa à condição de ser da liberdade. Com isso, 
toda a força e toda a violência que se exerça sobre esta 
exteriorização da vontade é injusta, e autodestrutiva, pois, 
conforme o § que segue (93), a violência se elimina com a 
violência. E, enquanto a primeira violência é dita injusta, a 
segunda violência que elimina a primeira, é dita justa. 

Visto poder-se tomá-lo como um juízo negativo 
infinito, portanto, no qual são negados tanto o particular – 
ou seja, que uma coisa está subsumida à propriedade de 
uma pessoa determinada – , quanto o universal, o direito 
em si (§95 FD), é importante remarcar a diferença da forma 
delituosa em relação às demais formas de injustiça: a 
injustiça de boa fé e a fraude, no tocante à consectária 
restauração do direito que a elas corresponde. Se, nas duas 
primeiras, a lesão perpetrada afeta a existência exterior da 
vontade (a posse) e será eliminada pela indenização civil de 
natureza reparatória, a lesão provocada pelo delito afeta a 
vontade enquanto existente em si e será eliminada pela 
pena. Esta eliminação do delito restaura a universalidade do 
direito. E nesta relação entre delito, pena e restauração do 
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direito está o que Hegel concebe como teoria especulativa 
da pena. 

No extenso comentário feito ao § 99 da Filosofia do 
Direito, ao tecer percuciente crítica às diversas teorias da 
pena existentes ao seu tempo, Hegel assinala que tais 
abordagens incorrem no erro de colocarem no centro de 
suas considerações fatores que são, na verdade, 
contingentes, isto quando procuram fundamentar a 
legitimação do castigo pós-delito a partir do prejuízo desse 
decorrente. Enquanto a justificação hegeliana da pena se 
pretende unicamente restituitória do direito como tal. Nesta 
linha, quando se trata de entender a legitimação racional da 
pena, a finalidade do castigo será a superação (eliminação) 
do delito e a restituição plena da vigência da norma 
lesionada e nunca a retribuição de um prejuízo ao 
delinquente pelo dano cometido. 

Para Hegel, o delito está equiparado à liberdade, 
porque o sujeito, quando o comete, acredita estar 
afirmando a liberdade de sua vontade sobre uma 
exterioridade, embora esta exterioridade seja apenas 
aparente, pois, como se viu, ao lesionar a pessoa de um 
outro é também a si que o sujeito delinquente alcança com 
a lesão. No entanto, afirma Hegel no § 97 FD: A lesão ao 
direito enquanto direito tem por certo uma existência positiva, 
exterior, mas esta existência é “em si mesma” nula. Em suma, o 
caráter intrinsecamente nulo da ação delituosa está posto 
em que seu agir é essencialmente uma exteriorização da 
vontade que nega a exteriorização da vontade e que, com 
isso, se manifesta vão. Diz Hegel no adendo ao mesmo § 
97: O nulo é haver eliminado o direito enquanto direito. O direito, 
enquanto absoluto não pode eliminar-se, pelo que a exteriorização do 
delito é em si nula e essa nulidade é a essência do agir delitivo. Mas o 
que é nulo deve manifestar-se como tal, ou seja, tornar-se, por sua vez, 
lesionável.  

O que lesa o delito é, portanto, a pena e não pelo 
que o delito possa acarretar de prejuízo, mas por uma 
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necessidade racional, decorrente de um ato livre por 
autodeterminação do sujeito que delínque. 

É necessário, ainda, explicitar de que maneira Hegel 
elucida a efetiva restituição do direito através da pena. 
Desde o artigo sobre o Direito Natural, esta noção 
especulativa vem delineada: 

Aplicado isto, por exemplo, à pena, nela a represália só 
é racional, porque, através dela, o crime é reprimido; 
uma determinidade +A que foi posta pelo crime, é 
completada pela posição de –A, e assim todas duas são 
aniquiladas; ou, olhando-se isso de modo positivo: 
com a determinidade +A está ligada pelo criminoso a 
determinidade oposta –A, e todas as duas são postas 
de maneira igual, enquanto que o crime não poria 
senão que uma; assim, a pena é a restauração da 
liberdade, e o criminoso tanto ficou livre, ou, antes, 
tornou-se livre, quanto aquele que pune agiu racional e 
livremente. Nesta determinação que é a sua, a pena é 
assim algo em si, [é] verdadeiramente infinita, e [é] algo 
de absoluto, que, por aí, tem em si mesmo isto que a 
faz respeitar e obedecer; ela vem da liberdade e 
permanece, mesmo enquanto ela reprime, na liberdade. 
Se, pelo contrário, a pena é representada como 
coerção, ela é posta simplesmente como uma 
determinidade e como algo de absolutamente finito, 
não comportando nenhuma racionalidade, e ela tomba 
inteiramente sob o conceito comum de uma coisa 
determinada, em face de uma outra coisa, ou de uma 
mercadoria em troca de uma qualquer outra coisa, a 
saber o crime, está por resgatar, [e] o Estado tem, 
enquanto que poder judiciário, um mercado com as 
determinidades que se chamam crimes e que ele põe à 
venda em troca de outras determinidades, e o Código 
[fixa] o preço corrente (Hegel, 1990, p. 53-54). 



209 
 

 

Agemir Bavaresco 

  Assim, Hegel, de maneira muito inspirada, no 
adendo ao § 101 da Filosofia do Direito, define represália158 
como uma conexão interna de duas determinações que aparecem 
como diferentes e que têm também uma existência exterior diferente. 
Tais determinações são o delito e a pena que, estando 
ambas situadas na esfera da exterioridade, uma não é senão 
a metade da outra, porque ao cometimento do delito está 
conceitualmente ligada a pena, enquanto valor da ação 
delituosa, posto que a valoração de uma corresponde à outra. 
Porque aqui se trata de distinguir a teoria da pena 
concebida por Hegel daquela da retribuição, que guarda em 
si o pressuposto da lei de talião, da vingança privada. Diz 
Hegel, no mesmo adendo: Em um primeiro momento a 
represália tem contra si a aparência de algo imoral, como vingança, e 
pode desta maneira valer como algo pessoal. Mas o que a represália 
executa não é o pessoal, senão o conceito mesmo [...]. As Eumênides 
dormem, mas o delito as desperta, e é, assim, o próprio fato que impõe 
sua consequência. 

   É na questão da proporcionalidade entre a pena e 
o delito que Hegel mais claramente situa o caráter 
contingente da lei humana. Se no § 101 FD, encontramos a 
asserção de que segundo sua existência, o delito tem uma extensão 
quantitativa e qualitativa determinada, motivo pelo qual a sua 
negação também tem que ter enquanto existência, já na observação 
a este mesmo parágrafo Hegel aduz que a constituição 
quantitativa e qualitativa do delito se encontra sediada na 

                                                           

158 Nós traduzimos Wiedervergeltung por represália, seguindo a mesma 
tradução feita por Bernard Bourgeois e Jean-François Kérvegan. Este 
comenta, a propósito do § 101 da FD o seguinte: “Toda a 
argumentação deste parágrafo (e do comentário) repousa sobre a 
distinção entre igualdade quanto ao valor e igualdade específica ou, 
então, entre reparação simbolicamente conforme e identificação da 
punição ao crime (olho por olho...). A adoção, de encontro às teorias 
modernas da pena, de uma concepção de punição como represália, 
supõe que não se entenda esta de modo literal, mas como a exigência 
de uma reparação que seja ‘de valor igual’ àquela do ato criminoso” 
(FD, nota 4, p. 181). Tradução feita pelos autores. 
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esfera da exterioridade, sendo matéria do entendimento e 
não da razão e, por isso mesmo, surgem dificuldades 
insuperáveis na estipulação das penas, bem como na 
aplicação do direito, conforme se pode ver no comentário 
feito ao § 214 FD, que é emblemático no tocante à 
contingência da lei e da administração da justiça:  

Não se pode determinar racionalmente nem decidir pela 
aplicação de uma determinação proveniente do 
conceito se para um determinado delito o justo é uma 
pena corporal de quarenta golpes ou de quarenta 
menos um, nem se corresponde a uma multa de cinco 
táleres ou de quatro táleres e vinte e três centavos, ou a 
uma pena de prisão de uma ano ou de trezentos e 
sessenta e quatro dias, ou de um ano e um, dois ou três 
dias. Não obstante isso, um golpe a mais, um táler ou 
um centavo, uma semana ou um dia de prisão a mais 
ou a menos são uma injustiça (Hegel, 1975, p. 252-
253).    

Porém, tratando-se de homicídio, Hegel prescreve a 
observância da lex talionis; ao final do adendo ao § 101FD, 
diz que, para o assassinato, corresponde necessariamente a pena de 
morte, posto que a vida corresponde à integralidade da 
existência, não se pode, pois pensar em pena que lhe 
equivalha a não ser a privação da própria vida.  

 
Justiça enquanto jurisdição 
 
A administração do direito na sociedade civil é a 

defesa dos bens comuns, ou seja, a fortuna coletiva, a 
propriedade universal contra o arbítrio dos indivíduos. Ao 
contrário do direito privado, não se trata agora de querelas 
de propriedade entre particulares, mas antes de julgar a 
justa participação de um indivíduo à fortuna da sociedade 
inteira. A justiça não é mais arbitrária como no direito 
abstrato, porém, o direito ainda se limita a conservar a 
situação criada pela competição econômica livre. O direito, 
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na sociedade civil, torna-se o protetor da propriedade 
privada na medida em que esta não incomoda os interesses 
da comunidade. Hegel elabora a ideia de justiça, baseada 
numa legislação universal e social, que mantenha, de um 
lado, a liberdade subjetiva e, de outro, evite uma economia 
totalmente dirigida. 

O conceito do direito desenvolve-se através das 
novas relações sociais, assegurando determinações de 
igualdade e justiça e a legalidade das trocas de mercadorias. 
A sociedade civil põe como uma realidade o que era 
antecipado no “direito abstrato”. O “sistema das 
necessidades” aparece no desenvolvimento das 
contradições socioeconômicas, que necessitam da 
jurisdição para não cair no caos social.  

Hegel, ao analisar as contradições da sociedade civil, 
descreve duas determinações: de um lado, o direito privado 
posto na lei; de outro, a jurisdição enquanto momento 
mediador entre a vida econômica e a efetivação de suas 
oposições. Os conflitos privados encontram sua solução na 
jurisdição, e as contradições sociais são resolvidas pelo 
Estado (Rosenfield, 1984, 219).  

A existência do direito implica em ser reconhecido, 
conhecido e querido através da educação e as condições 
histórico-culturais (§ 209). O estatuto da lei é ser ela o 
produto de uma intervenção do pensamento sobre os 
hábitos e os costumes de uma época. A lei tem validade 
universal na medida em que exprime o conteúdo das 
relações humanas.   

Hegel estrutura a administração jurídica em três 
momentos: a) a efetividade objetiva do direito é conhecida 
através da tomada de consciência das leis (o direito 
enquanto lei: §§ 211-214); b) a existência empírica das leis 
sob a forma de um código (o ser-aí da lei: §§ 215-218); c) e 
enfim a aplicação da lei, conhecida como o universalmente válido 
para todos pelo tribunal (o tribunal: §§ 219-228). Vejamos 
como se organiza a instituição da justiça.  
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i) Consciência da justiça legal 
 
A consciência das leis pelos indivíduos é a primeira 

característica do direito enquanto lei, isto é, o que é o 
direito em si deve ser também conhecido publicamente. 
Para uma disposição se tornar uma ordem objetiva e válida, 
é indispensável que ela receba a forma de uma lei e seja 
proclamada publicamente. Se ela é justa, será acolhida; se 
ela é injusta, o público pode contestá-la publicamente (§ 
212).  

A positividade na aplicação do direito ao caso 
particular mostra a tomada de decisão e os limites da 
mesma. Na adição ao § 214 Hegel afirma: As leis e a 
administração da justiça têm, de um certo lado, um caráter 
contingente. Isso decorre do fato que a lei é uma determinação geral, 
que se deve aplicar a um caso particular. 

A justiça civil tem um grau de contingência, próprio 
de uma justiça histórica. Este elemento de contingência, 
que é o puramente positivo, dá-se pelo fato de o tribunal 
tomar, apesar de tudo, uma decisão e assim limitar o 
arbitrário das relações puramente subjetivas (vingança, etc.) 
entre os membros da sociedade.  

A razão reconhece que, no domínio da justiça civil, 
há sempre um elemento de contradição: É a razão que 
reconhece que a contingência, a contradição e a aparência têm sua 
esfera e seu direito, mas uma esfera e um direito limitados, a qual não 
descansa de reduzir tais contradições e as conduzir ao que é justo 
(FD, § 214, Com.). 

Hegel entende que, na medida em que as pessoas 
têm consciência das leis, elas podem ser justas, não 
obstante o seu conteúdo contingente: O homem é isto: “saber” 
sua lei; e por isso só pode obedecer verdadeiramente a uma lei tal que é 
“sabida”; assim como sua lei, só enquanto é sabida, pode ser uma lei 
justa, embora já segundo o conteúdo essencial deva ser contingência e 
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arbítrio; ou, ao menos, mesclada ou poluída por eles (Enc., § 528, 
Com. 159).  

Os desafios da filosofia política de Hegel são 
formar o homem à prática da justiça e elevar a consciência 
do indivíduo à forma universal da cultura. O fato que o 
direito deva ser conhecido pela consciência como válido 
universalmente, exprime o processo no qual o direito 
adquire um poder de efetividade. Ou seja, a lei é a 
objetividade posta do direito, o produto consciente de uma 
cultura que se pensa na atualidade de sua história. Não se 
trata apenas de conhecer a justiça legal, mas de saber que 
ela se tornou o produto universal de um pensamento 
objetivado.  

 
ii) Publicidade da lei e reconhecer o 

“entendimento” da justiça 
 
A publicação das leis garante o acesso universal 

para a efetivação do direito. A codificação, afirma Hegel, 
sob a forma de um código ordenado e determinado, trata-se de um 
grande “ato de justiça” (FD, § 215, Com.).  

A lei é publicada sob a forma de um código – é a 
existência empírica da lei – e submetida à discussão pública. 
A forma positiva das leis, isto é, sua formulação sob a 
forma de um código e a sua publicação é a primeira 
condição de sua entrada em vigor. Porém, para o indivíduo 
ser moral e objetivamente submetido às leis, não é 
suficiente torná-las públicas, é preciso ainda que elas sejam 
reconhecidas – ratificadas pelo Parlamento – e entrem 
assim em vigor. Um código é, ao mesmo tempo, 
sistemático e aberto às especificações, suscetível de 
evolução histórica de seu conteúdo e de progressivo 
aumento das determinações jurídicas.  

                                                           

159 Utilizamos a abreviatura Enc. para a obra da Enciclopédia Filosófica, 
conforme Referência bibliográfica. 
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A realização do direito privado na sociedade civil, 
como no caso da propriedade privada, trata do 
reconhecimento pela sociedade inteira de “meus” direitos 
de propriedade, objeto de jurisdição civil. É um ato formal, 
como na assinatura de um contrato, que torna esse 
reconhecimento eficaz. É necessário o reconhecimento 
legal do outro. Neste nível da sociedade, a formalidade 
reveste uma importância mais sutil que no direito abstrato. 
Ela é um ato simbólico consciente, do qual o indivíduo 
quer participar pela sua propriedade da riqueza social 
comum (FD, § 217). 

Pelo contrato se define também o delito que é sua 
ruptura. Pelo delito não há somente uma ofensa à 
subjetividade infinita – um delito privado contra uma 
propriedade privada, mas também uma violação à coisa 
universal – da propriedade enquanto instituição universal. 
O delinquente, ao violar a propriedade de Pedro, coloca em 
risco a seguridade e a ordem social, a qual existe de uma 
maneira sólida onde o direito de propriedade é protegido 
por uma legislação de ordem universal (FD, § 218).  

Um código não é uma reunião aleatória de materiais 
jurídicos, mas é a expressão de uma intervenção consciente 
sobre os costumes e hábitos de justiça de uma época, de 
modo a elevá-los à sua universalidade imanente. Trata-se, 
desde já, de mostrar que o simples pensamento formal está 
em marcha para a formação do conceito, ou seja, a 
efetivação do pensamento especulativo da razão.  

 
iii) Tribunal: a justiça na esfera dos litígios privados 
A administração da justiça é uma tarefa pública. O 

tribunal é a realização da justiça, enquanto busca a 
conciliação do que o indivíduo pensa e crê que é seu direito 
e o que o código considera como lei obrigatória. Este 
conhecimento e esta efetivação do direito no caso particular, desprovido 
do sentimento subjetivo e do interesse particular, incumbe a um poder 
público, o tribunal (FD, § 219). 
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A justiça não é um ato gracioso da autoridade, mas 
um direito fundamental do homem em sociedade. O 
tribunal é uma organização que defende o direito do 
indivíduo como cidadão. Por isso, o tribunal é um dever do 
poder público. Esse dever e direito não podem depender da 
vontade arbitrária dos indivíduos. A identidade dos direitos 
e deveres é confirmada como base da justiça na 
comunidade. O tribunal conhece e age no interesse do direito como 
tal, retira-lhe da existência sua contingência, e, especialmente, muda 
essa existência, tal qual ela é enquanto vingança, em pena (Enc., § 
532). 

A jurisdição transforma a vingança em castigo, 
superando a vontade dos indivíduos de exercer por si 
mesmos a justiça. Pela punição legal, a sociedade defende 
seus interesses e realiza as leis.  Hegel trata, nos parágrafos 
seguintes, da proibição da vingança privada; da ordem 
jurídica do procedimento judicial; da disposição de um 
tribunal de arbitragem; da publicidade da administração da 
justiça; do procedimento da aplicação da lei ao caso 
particular; da tarefa do juiz jurista etc. Enfim, a 
administração da justiça tem por finalidade a publicidade 
dos trabalhos do tribunal para todos poderem ver como se 
faz a justiça. O Estado não intervém nos processos civis. 

À administração jurídica cabe controlar o desejo de 
posse, interditar o excesso de liberdade individual e fazer 
respeitar a ordem existente na sociedade civil. A 
administração da justiça tem a determinação de ativar em necessidade 
somente o lado abstrato da liberdade da pessoa na sociedade civil. Mas 
essa ativação repousa, antes de tudo, na subjetividade particular do 
juiz, não estando ainda presente aqui a unidade necessária dessa 
mesma subjetividade com o direito-em-si (Enc. § 532). A ordem 
que o juiz quer fazer respeitar é o produto de sua própria 
subjetividade particular.  

A jurisdição atinge um nível limitado de unidade 
entre o universal e a particularidade subjetiva, sendo seu 
domínio a resolução dos conflitos privados. O desafio é 
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processo de universalização da substância ética. Cabe ao 
Estado concluir o movimento de mediação através do 
desenvolvimento das contradições sociais. Pode-se, então, 
dizer que os conflitos privados são, para os tribunais, o que 
as contradições sociais são para o Estado. O fim visado por 
Hegel é, na verdade, uma unidade que possa manter unido – e dar 
satisfação – o conjunto dos conflitos e contradições que constituem a 
vida dos homens (Rosenfield, 1984, 227).   

A atividade do tribunal mostra que a sociedade civil 
não consegue ainda reconciliar os indivíduos no seu 
conjunto. Ela busca resolver suas contradições através da 
administração pública e das corporações. O aparelho 
jurídico tem a tarefa de corrigir a injustiça reinante nas 
relações cotidianas, pois, embora a sociedade civil busque a 
satisfação das necessidades materiais, ela o faz de uma 
maneira abstrata e mecânica, deixando imperar as 
contingências. Esta é a dialética do liberalismo: como a 
sociedade civil não realiza o seu fim que é a satisfação dos 
indivíduos pelos seus próprios meios (o liberalismo 
econômico), ela suscita nela mesma uma instituição para 
manter a ordem exterior, pois não há uma ordem universal 
interior possível no plano do individualismo. A 
administração pública (a polícia, na terminologia hegeliana), 
com suas autoridades locais e as organizações profissionais 
são já o Estado em potência, na medida em que elas 
realizam a satisfação dos interesses e das necessidades dos 
cidadãos.  

 
Justiça efetiva ou a ideia de justiça 
 
Para Hegel, a ideia de justiça situa-se no nível da 

razão (Vernunft), superando a do entendimento (Verstand). 
Como ele escreve na introdução da Filosofia do Direito:  

O ponto de vista autenticamente filosófico, [que 
consiste] em examinar a legislação em geral e suas 
determinações particulares não de modo isolado e 
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abstrato, mas como momento dependente de Uma 
totalidade, em conexão com todas as outras 
determinações que constituem o caráter de uma nação 
e de uma época; é nesta conexão que eles recebem sua 
significação verdadeira, assim como sua justificação 
(FD, § 3, Com.).   

A atitude de permanecer no estritamente jurídico 
é o domínio do entendimento. Hegel quer elevar este ao 
movimento da razão que conduz ao todo. Assim, a ideia de 
justiça se determina no próprio desenvolvimento da 
Filosofia do Direito: da justiça abstrata à justiça concreta, 
que se realiza na eticidade.  

A teoria jurídico-política de Hegel é uma 
institucionalização da ideia de justiça: a vontade subjetiva se 
objetiva como liberdade imediata natural na propriedade; 
depois, realiza a “segunda natureza” ética. Hegel permanece 
fiel ao projeto de fundação racional da ordem jurídica e 
política, uma vez que o modelo de justiça do entendimento 
implementado pelos teóricos jusnaturalistas é impotente 
para cumprir esse projeto. 

A atividade jurídica determina os atos dos 
indivíduos (a “pessoa”, objeto do direito, é a 
universalização formal do indivíduo), na medida em que 
estão em relação uns com os outros como indivíduos, 
dominando sempre sua particularidade e singularidade, isto 
é, sua indefinidade empírica. Se a legislação repousa sobre o 
entendimento, operando em seu exercício ainda abstrato, a justiça, 
como veremos, mobiliza em sua formalidade um entendimento 
conduzido pela assunção individual de uma intuição prática 
(Bourgeois, 2004, p.46).  

A atividade jurídica positiva cinde-se em duas 
atividades: legislação e justiça, cada uma mobilizando um 
procedimento específico que as torna irredutíveis uma à 
outra. Somente a afirmação totalizante da razão 
especulativa poderá superar esta irredutibilidade.  
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A verdade do direito é continuar sendo, mesmo em 
sua atividade final mais positiva, “direito abstrato”. Por 
isso, a filosofia hegeliana justifica, de um lado, a 
ingerência da razão especulativa no trabalho de 
construção de um direito então mais solidamente 
estabelecido, porque apoiado sobre princípios 
verdadeiros, e, de outro lado, a abertura dessa mesma 
razão ao trabalho positivo do jurista na realização 
desses princípios, um trabalho que Hegel soube 
descrever e compreender, ao mesmo tempo que fixou 
seus limites, em sua dialética mais própria (Bourgeois, 
2004, 53).  

A ideia de justiça hegeliana situa-se face à Escola 
Histórica, que relativiza a natureza; ao romantismo que 
deprecia a racionalidade.  

A diferença entre o direito natural ou racional de Hegel 
e o direito natural ou racional pré-hegeliano não é uma 
simples diferença de conteúdo – a oposição do 
princípio “totalitário” em princípio individualista – ela 
é também uma diferença de método: ao raciocínio do 
entendimento, dedutivo, linear, do direito natural 
moderno, Hegel opõe a razão dialética, circular, 
ligando de tal maneira muito mais intimamente os 
momentos do direito (Bourgeois, 1992, p.160).  

Hegel rejeita a ideia de justiça que parte do sujeito 
individual, tomada na particularidade ou diferença natural 
de sua existência, para fundar a realização civil-política do 
direito. Tal concepção é própria do direito natural empirista 
de Grotius, Hobbes e Rousseau, passando por Locke e 
Pufendorf e do direito natural racionalista, aquele de Kant e 
Fichte. A “Doutrina do Direito” kantiana funda-se sobre as 
exigências do direito privado, ou seja, o direito na esfera da 
existência natural da pessoa. Ora, só o direito público será 
capaz de garantir a realização daquela. Há uma relativização 
do direito natural para elevá-lo à filosofia política no 
Estado. Há uma reviravolta bem conhecida da relação entre 
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o direito privado e o direito público: na política clássica, o 
todo é primeiro. O Estado verdadeiro construiu-se numa 
história que libera seu momento natural-contratual. O 
momento do Estado racional realizado – proposto pelos 
Princípios da filosofia do direito – eleva até a sua verdade o 
conteúdo do direito natural moderno, presente no 
momento da sociedade civil. No desenvolvimento desta 
objetiva-se o direito abstrato da “pessoa” que se atualiza no 
e como contrato. 

A análise dialético-especulativa do direito natural 
moderno, no seu momento da “administração da justiça”, 
mostra o formalismo da determinação pelo universal 
abstrato da lei, da particularidade social considerada 
segundo a dimensão abstrata da pessoa jurídica. Uma tal 
realização ainda social da sociedade não pode ainda 
ultrapassar a exterioridade – a contradição – que constitui 
esta sociedade como vida ética natural; ela necessita do 
Estado existindo enquanto Estado político, Estado da 
razão e da justiça efetiva (Cf. Bourgeois, 1992, pp. 172-
179).  
 Enfim, pode-se dizer que o modelo de justiça 
hegeliano, conforme exposto ao longo do texto, estrutura-
se a partir da ideia de justiça enquanto processo de 
reconhecimento que nos leva a concluir o seguinte em 
forma de teses:  

a) A constituição da ideia de justiça encontra na 
matriz lógico-fenomenológica do reconhecimento racional, 
a simetria do justo. 

b) O modelo metodológico hegeliano opõe-se ao 
modelo empírico-formal da ideia de justiça, ou seja, do 
entendimento fragmentado dos fatos e leis, para alcançar 
no especulativo a unidade da razão justa.  

c) Para além de ideia de justiça moderna formal, 
Hegel mostra a efetivação que se opera no momento da 
eticidade estatal, suprassumindo as contradições da justiça 
formal. 
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3.2 – Metamorfoses do Estado Constitucional e a 
teoria hegeliana da  constituição 

 
O objeto do presente trabalho é acompanhar a 

evolução histórica dos modelos de Estado moderno e suas 
formulações constitucionais correspondentes, com vistas a 
oferecer contribuições ao debate que enfoca o papel do 
Estado-Nação, em uma sociedade internacional, na qual, 
hoje, inegavelmente, se inserem, e que é regida por normas 
próprias. Esta difícil relação é vista por uns como que de 
avassalamento da soberania das comunidades políticas 
autônomas, na forma em que hoje conhecidas. 

Na primeira parte, revisaremos as características 
próprias do Estado, naquelas feições mais proeminentes 
durante o trato histórico que medeia entre a modernidade e 
o contemporâneo, quais sejam, o Estado de Direito Liberal, 
o Estado Social de Direito e o Estado Democrático de 
Direito, sublinhando-se, sempre, o marco jurídico-
constitucional em consonância com estas inflexões 
históricas. 

No segundo momento, pautaremos um segmento 
do forte debate entre os modelos liberais e comunitaristas, 
no que tange às exigências normativas, relacionadas ao 
pluralismo das sociedades democráticas atuais. 

Na terceira parte, examinaremos aspecto da maior 
relevância no sistema da Filosofia do Direito de Hegel, qual 
seja, a teoria hegeliana da Constituição, o que possibilita 
entender as bases da soberania interna e externa da 
configuração política do Estado nacional. 

Por último, examinaremos qual a contribuição que 
pode ser oferecida pela teoria hegeliana da Constituição à 
situação dos Estados no contexto da chamada 
mundialização. O modelo de Constituição, produzido 
durante a formação do Estado-nação moderno-
contemporâneo, pode ainda garantir uma atuação rápida e 
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eficiente do Estado, cumprindo suas legítimas e 
indispensáveis funções face à mundialização? 
  
Três modelos de Estado constitucional 
 

Bobbio, em Estado, Governo, Sociedade - Por uma teoria 
geral da política, aponta que se costuma chamar 
constitucionalismo a teoria e a prática dos limites do poder; 
que tais teorias e práticas se encontram expressas nas 
diferentes Constituições (BOBBIO, 1989, 139). De fato, 
esta é uma, ou a primeira aproximação com a relação que 
envolve os conceitos de Estado e Constituição. 

Tércio Sampaio Ferraz Júnior ensina que a 
abordagem desse tema deve permitir que se explicite, por 
meio da rede normativa do texto da Constituição, qual o modelo 
estatal que é realmente efetivado, tendo em conta esta 
realização, tanto o aspecto histórico que condiciona a Carta 
Constitucional, quanto o prognóstico normativo que ela 
autoriza. 

É, assim, ir-se além do descritivismo, que vê no 
termo Constituição apenas a organização real do governo, 
para esmiuçar-lhe os aspectos funcionais, ou seja, enquanto 
documento continente de devires normativos 
prognosticados. 

Merece trazer à tona a formulação de Carl 
Schmitt160, cotejada por Jean-François Kervégan 
(KERVÉGAN, 1992, p. 68-69). Ao tratar da estreita 
relação entre Estado e Constituição, Carl Schmitt, em sua 
obra Teoria da Constituição, preocupa-se em alcançar uma 

                                                           

160 A tardia e renegada adesão de Carl Schmitt ao nacional-socialismo  
teve até hoje o condão de gerar um efeito sombrio sobre toda a obra 
do grande juris-filósofo e esta obra não merece reconhecimento por 
qualquer condescendência revisionista, mas, apenas, porque, 
inicialmente, é uma radical contribuição crítica ao liberalismo e, porque, 
contribui para esclarecer a significação profunda da filosofia política 
hegeliana, bem como, para que se possa medir a atualidade  desta. 
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significação mais técnica do que seja Constituição. Nesse 
sentido, distingue quatro tipos de concepções: um conceito 
absoluto, um conceito relativo, um conceito positivo e um 
conceito ideal de Constituição, dos quais, segundo 
Kervégan, Schmitt adota o primeiro e o terceiro de maneira 
complementar. 

Para Schmitt, no sentido do conceito absoluto, o 
Estado e a Constituição são iguais. O Estado é 
Constituição; esta é o próprio modo de ser do Estado, de 
maneira que, se uma dada Constituição, correspondente a 
um determinado Estado, desaparecesse, o mesmo deixaria 
de existir. Neste sentido a Constituição é a vida concreta do 
Estado, sua alma. Em nota apartada, Kervégan faz ver que 
esta definição evoca o conceito hegeliano de Estado, 
conforme contido nos termos dos parágrafos 272 e 274 da 
Filosofia do Direito.  

Segundo o conceito positivo, para Schmitt, a 
Constituição compreende uma decisão simultânea sobre o tipo e 
a forma de unidade política. Com isso, destaca Kervégan, o 
conceito positivo schmittiano de Constituição expressa-se 
dentro do que se chamou de decisionismo, uma vez que a 
Constituição, nesta perspectiva, é resultado de um ato de 
um poder constituinte, que pode, indiferentemente, ser proveniente 
do povo ou proveniente de um monarca. Tal ato, por sua vez, 
decorre da vontade primeira, que atribui sentido e valor 
ético e jurídico à constituição das estruturas do Estado. Logo, 
é fruto de uma decisão. 

O termo positivo, na abordagem de Schmitt, 
conforme Kervégan não é empregado na acepção 
positivista tradicional (do normativismo), mas na mesma 
acepção hegeliana de positivação, ou seja, daquilo que é 
posto, instituído. A Constituição, assim, é positiva, porque 
emana de um querer constituinte, existencial. Portanto, 
guarda em si um princípio “ativo de um processo dinâmico 
de energias, um elemento do devenir, mas não um 
procedimento regulado por prescrições normativas” 
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(RUSSOMANO, 1972, p. 56). Não é um mero dever ser, 
diríamos. 

É nesta perspectiva que examinaremos as 
metamorfoses do Estado Constitucional, como aquela 
figura que, historicamente, se coloca a partir da modernidade 
aos dias atuais. 

 
O modelo do Estado liberal de direito 
 
O Estado Liberal de Direito surgiu fruto da crítica 

ao Estado Monárquico Absolutista, dos séculos XVII e 
XVIII, no qual o rei era o soberano e exercia a plenitude 
do poder, sem nenhuma limitação de ordem 
constitucional; a origem de seu poder era dita de natureza 
divina; um Estado onde o soberano, concentrando todo o 
poder, por todo o tempo, tinha direito sobre a vida, a 
liberdade e a propriedade de todos seus cidadãos, e 
ademais, determinava, ainda, a vida econômica. O rei 
tornara-se, então, detentor de uma vontade incontrastada em face de 
outros poderes [...] deixa de existir uma concorrência entre poderes 
distintos, e ocorre uma conjugação dos mesmos em mãos da 
monarquia, do rei, do soberano (Bolzan de Morais, 2002, 24). 

O liberalismo que surge a partir do enfrentamento 
com o sistema monarquista-feudal, além da dimensão 
política, alcançará, também, as dimensões econômico-
filosóficas e será fomentado por pensadores como 
Rousseau, Sieyès, Montesquieu, Diderot, Voltaire, David 
Smith, David Ricardo, John Locke etc. 

Todos estes filósofos e pensadores consolidaram 
um balanço crítico à sociedade absolutista-monarquista que 
culminou, na Revolução Francesa, processo revolucionário 
de caráter político social que, de certa forma, coincidiu 
com o fenômeno de caráter científico-tecnológico: a 
Revolução Industrial; ambos eventos históricos deram 
origem simultaneamente, por um lado, a um novo tipo de 
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sociedade: a sociedade capitalista e, por outro, a um novo 
tipo de Estado: o Estado Liberal de Direito.  

O Estado Liberal de Direito tem, como principais 
características, o seguinte: 

 
a) O liberalismo estabelece uma dualidade entre o 

Estado e a sociedade; estas instâncias são concebidas como 
sistemas autônomos e claramente discerníveis uma em 
relação à outra, ambas com suas próprias racionalidades e 
com limites claramente estabelecidos. Enquanto a 
sociedade se autodetermina em um ordenamento natural 
que obedece a suas próprias leis de funcionamento, o 
Estado é uma criação; um fruto histórico da ação humana. 

O livre funcionamento da sociedade supõe a 
proteção de alguns direitos entendidos como inalienáveis e 
prévios à implementação do Estado, são os chamados 
direitos fundamentais do homem; estes são organizados 
em torno de ideias básicas, tais como a liberdade, a 
propriedade e a segurança do indivíduo.  

À liberdade concernem as esferas das liberdades 
civis, econômicas, de pensamento e de oposição. A 
liberdade plenamente exercida nessas esferas assegura ao 
indivíduo os direitos de discussão e de participação, que 
são denominados direitos políticos e que se materializam 
na liberdade de imprensa, de reunião e de associação. 

No contexto da visão liberal, a propriedade é 
aquele direito inviolável e sagrado, nos termos em que a 
definiu A Declaração Universal dos Direitos do Homem. Por 
outro lado, a propriedade habita o próprio centro do 
pensamento iluminista burguês, constituindo mesmo a 
condição para que se expresse, adequadamente, a liberdade 
individual.  

A segurança é compreendida apenas como a 
função de garantia que assegura o desdobramento da 
liberdade e da propriedade.  
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b) Provavelmente, a contribuição mais positiva do 
Estado Liberal de Direito para o avanço da humanidade 
tenha sido sua dimensão jurídico-política, que se expressa 
tanto no estabelecimento do princípio de que a soberania é 
consubstanciada no povo (ou nação), quanto no direito ao 
voto, na democracia representativa, na divisão de poderes, 
na criação de um Estado não arbitrário, portanto, de um 
Estado Constitucional. 

Merece destacar a dogmática divisão de poderes, 
que teve em Montesquieu seu porta-voz, e que afirma, em 
face do poder absoluto e total do soberano, que a única 
forma de controlar o poder está em outro de mesma 
dimensão e natureza. Concebe, então, o poder do Estado 
dividido em três poderes: o legislativo, o executivo e o 
judiciário, que devem controlar-se entre si.  

O absolutismo pregava que os atos do rei ou 
soberano não estavam limitados pelas leis; em oposição, o 
liberalismo advogará a concepção da autoridade da lei, que 
será elevada à categoria de princípio, declarando que todo 
o ato de Estado deveria ser um ato jurídico que derivasse 
sua força de lei aprovada pelo Parlamento, instituição 
através da qual se manifesta de modo completo a vontade 
popular. Na conhecida fórmula de Rousseau, a lei é a 
expressão da vontade geral. 

Com a teoria da vontade geral, Rousseau desloca o 
exercício da soberania das mãos do monarca para as da 
nação, para as mãos da burguesia (BOLZAN DE 
MORAIS, 2002 p. 25). A soberania, então, passa a 
caracterizar-se como 

[...] um poder que é juridicamente inconstratável, pelo 
qual se tem a capacidade de definir e decidir acerca do 
conteúdo e da aplicação das normas, impondo-as 
coercitivamente dentro de um determinado espaço 
geográfico, bem como fazer frente a eventuais 
injunções externas (BOLZAN DE MORAIS, 2002, p. 
25). 
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Destaca, ainda, Bolzan de Morais, que a soberania 
passa, desde então, a gozar das prerrogativas da 
indivisibilidade, da imprescritibilidade e da inalienabilidade, 
sendo esta, por fim, a soberania da modernidade, típica do 
Estado Nação. 

 
c) Quanto à dimensão econômica, ressalta a 

clássica posição liberal burguesa de que ao Estado incumbe 
apenas assegurar a liberdade de competição entre as forças 
da sociedade. O Estado deve zelar, para que as leis de 
mercado sejam cumpridas, não devendo intervir no social, 
senão na violação destas. 

 
d) Na dimensão social, as políticas sociais 

promovidas pelo Estado Liberal de Direito se resumem 
num intento sutil cujo fim é o de paralisar o progresso de 
uma visão socializante do Estado, neste sentido, as 
políticas sociais de Bismarck, implementadas na Alemanha 
dos anos 1880, são o exemplo mais patente. O Chanceler 
de Ferro estabeleceu as primeiras leis de seguro social no 
mundo, ao criar o seguro-doença, acidente, por idade e 
invalidez permanente, os quais podem ser considerados 
antecedentes do Estado do Bem Estar Social moderno. 

De maneira que se pode caracterizar o 
constitucionalismo correspondente ao Estado Liberal de 
Direito, como sendo aquele, no qual as Constituições 
voltaram-se a estabelecer limites ao poder do Estado, seja 
quanto ao respeito à lei, seja na elaboração desta; sendo 
que quanto a este último, assegurando que sua motivação 
fosse o bem dos governados, embora ainda na perspectiva 
do indivíduo.  

Aparecem, então, institutos limitando a intervenção 
estatal na liberdade e na propriedade dos cidadãos, 
consolidando a generalidade da lei e sua necessária 
anterioridade; a irretroatividade da lei e as garantias 
necessárias ao exercício da magistratura com 
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independência em relação às esferas do Executivo e do 
Legislativo.  

Sendo que tal constitucionalismo vai refletir, por 
um lado, a perspectiva social correspondente à eminência 
da burguesia mercantil, por outro, a expressão da vontade 
instituinte desta classe, no sentido de desenhar qual o tipo 
de estruturação do Estado que melhor viria a atender suas 
aspirações do ponto de vista ético-jurídico. De maneira 
que ressalta a aplicação dos conceitos schmitteanos 
complementares acima mencionados, ou seja, o conceito 
absoluto e o conceito positivo de constituição. 

 
O Modelo do Estado Social de Direito 
 

O nascimento do Estado Social de Direito é o 
resultado da convergência de vários fatores, tais como: 
(i) luta da classe trabalhadora surgida no contexto da 1a 
Revolução Industrial, que, principalmente pela aplicação 
dos princípios econômicos e políticos do liberalismo, passa 
a ser objeto de uma superexploração chegando, em muitos 
casos, a situações piores que às da escravidão; 
 
(ii) o surgimento de um pensamento crítico-científico que, 
principalmente a partir de K. Marx e F. Engels, passa a 
questionar fortemente o sistema capitalista e o Estado 
Liberal de Direito; 
 
(iii) a vitória de Lenin e Trotsky na Rússia, com a 
Revolução de abril de 1917, que resultou na implantação 
da União das Repúblicas Socialista Soviéticas e um tipo 
novo de Estado: o Socialista, que atribui ao Estado 
funções socialmente relevantes e cuja mera existência, em 
si mesmo, passa a significar uma crítica contundente ao 
Estado Liberal de tipo capitalista; 
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(iv) a Revolução Mexicana que começou em 1910 e que 
culminou em 1917 com uma nova Constituição: a primeira 
no mundo a consagrar direitos sociais aos trabalhadores 
assalariados (Artigo 123) e direitos aos camponeses (Artigo 
27); 
 
(v) na Alemanha, em 1919, era aprovada a Constituição de 
Weimar, a qual estabelecia, como obrigação do Estado, 
levar a cabo ações positivas para dar satisfação e execução 
aos direitos sociais; 
 
Inegavelmente, todos estes fatores contribuíram à reforma 
do Estado de Direito Liberal e a transformação deste, em 
maior ou menor medida, no Estado Social de Direito.  
 
As novas bases do pensamento para o Estado Social 
de Direito  

a) A contribuição do keynesianismo 
 
A partir da crise de 1929, surge uma nova 

concepção de Estado, sob os auspícios do economista 
inglês J. M. Keynes, prêmio Nobel em Economia. Segundo 
este pensador, os principais defeitos da sociedade são sua 
inabilidade para prover oferta de pleno emprego e a 
distribuição arbitrária e desigual da riqueza e da renda. Para 
corrigir isto, o economista inglês propôs um papel mais 
ativo por parte do Estado, transformando este, por um 
lado, em uma entidade geradora de empregos, através de 
grandes investimentos públicos e, por outro, em colocando 
a atividade estatal na condição de protagonista no processo 
de redistribuição de renda, através do sistema de impostos 
progressivos.  

Realmente, Keynes demonstrou objetivamente que 
o capitalismo não poderia sobreviver, se continuasse 
guiado pelos mecanismos de mercado, conforme 
prescrevia a teoria liberal clássica.  
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b) A contribuição da socialdemocracia 
 
A socialdemocracia foi um movimento reformista 

dentro do pensamento socialista. Esta corrente, 
teoricamente preserva vários pontos do socialismo 
revolucionário, mas na prática os abandona, conservando 
apenas os programas de grande benefício social, mantendo, 
ao final, a essência do capitalismo. 

A concepção de Estado da socialdemocracia é a de 
promotor do desenvolvimento e seu programa pugna pela 
construção de sociedades onde sejam viabilizadas as 
democracias política e econômica. Deve ainda o Estado 
desenvolver e estender a propriedade pública, 
principalmente em áreas ou setores estratégicos e 
desenvolver a forma de propriedade social, como as 
cooperativas de produção e de consumo.  

 
Características do Estado Social de Direito 
 
Poder-se-ia apontar três características do Estado 

social de direito, a saber, a melhoria dos sistemas de seguro 
social; o desenvolvimento do tributo progressivo; e a 
implementação de políticas fiscais e monetárias (nos 
termos concebidos pelo keynesianismo). É certa, portanto, 
a afirmação de que o Estado Social de Direito é, na 
verdade, um sucessor político do Estado Liberal de 
Direito, e não um paradigma que contradiga a este último.  

Isto não quer dizer, porém, que a tarefa a que se 
propõe o estado Social de Direito, quer no campo político, 
quer no econômico, sejam menos relevantes. De fato, o 
Estado é uma entidade que deve aperfeiçoar a democracia, 
pois esta é a forma mediante a qual se expressa a liberdade, 
e como não se pode pensar na efetividade da democracia 
política sem a efetiva democracia econômica, o Estado 
Social de Direito se propõe a esta tarefa de harmonizar 
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democracia política como método do compromisso das 
regras; e democracia social como a realização do princípio 
de igualdade na sociedade.  

Em suma, o constitucionalismo correspondente ao 
Estado Social de Direito resulta do debate estabelecido, a 
partir do segundo período pós-guerra, entre as concepções 
de inspiração hegeliana e as de inspiração kantiana; as 
primeiras, influenciadas pelas contribuições do já 
mencionado Carl Schmitt, bem como de Rudolf Smend. E 
as últimas por todos aqueles autores tributários d da Teoria 
Pura do Direito de Hans Kelsen. 

Assim, prevalecerá, no texto Constitucional deste 
período, a ideia da Constituição como sendo ligada à vida 
política orgânica do Estado, ou seja, a Constituição como 
totalidade, que não mais se limita ao aspecto normativo. 
Entrelaçam-se, nos textos Constitucionais, os direitos 
individuais fundamentais – herança do liberalismo –, com 
os direitos econômicos e sociais. De maneira que, os 
direitos fundamentais econômicos e sociais derivam da 
Constituição e não de uma lei no sentido geral e abstrato, 
aliás, a lei neste contexto passa à condição de instrumento 
de ação (STRECK- MORAIS, 2000, p. 89); e, porque os 
comandos constitucionais não são mais garantias 
meramente abstratas, o poder Executivo e o Legislativo 
estão agora vinculados.  

 
O Modelo do Estado Democrático de Direito 
 
A partir dos dois modelos anteriores, algumas 

situações históricas têm apresentado transformações 
significativas, conforme registram os autores acima 
mencionados –Lenio Luiz Streck e José Luis Bolzan de 
Morais. Enquanto no Estado Liberal de Direito, o centro 
da decisão constituinte aponta para o Legislativo 
(estabelecendo os chamados direitos negativos) e no 
Estado Social de Direito, institui-se imposições ao 
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Executivo, em face da necessidade de realizar políticas 
públicas e sustentar a intervenção do Estado na economia, 
apontam os autores que uma nova grade de ideias passa a 
implementar-se como incorporação de características novas 
aos dois momentos anteriores. Assim, no chamado Estado 
Democrático de Direito, o foco da vontade constituinte se 
direciona para o Judiciário.  

Portanto, em face das omissões do Executivo e da 
inércia do Legislativo, pode/deve o Judiciário supri-las, 
mediante a utilização dos mecanismos jurídicos previstos 
na Constituição, que estabeleceu o Estado Democrático de 
Direito. Veja-se a importância de instrumentos jurídicos 
como a ação popular, a ação civil pública, o mandado de 
injunção, ação direta de inconstitucionalidade, mandado de 
segurança coletivo etc. 

As principais questões incorporadas de maneira 
decisiva aos modelos tradicionais pelo novo Estado 
Democrático de Direito são as da igualdade e da solidariedade. 
Pela primeira, busca-se assegurar as condições mínimas de 
vida digna ao cidadão e à comunidade, enquanto que, pela 
segunda, busca-se atender aos problemas relativos à 
qualidade de vida dos indivíduos e da coletividade no seu 
conjunto. 

Aqui, o constitucionalismo encontra-se permeado 
pela noção de que a Lei tem o conteúdo de transformação 
do status quo: 

[...] o Estado Democrático de Direito carrega em si um 
caráter transgressor que implica agregar o feitio incerto 
da Democracia ao Direito, impondo um caráter 
reestruturador à sociedade e, revelando uma 
contradição fundamental com a juridicidade liberal a 
partir da reconstrução de seus primados básicos de 
certeza e segurança jurídicas, para adapta-los a uma 
ordenação jurídica voltada para a 
garantia/implementação do futuro, e não para a 
conservação do passado [...] (MORAIS – STRECK, 
2000, p.94-95). 
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Merece destacar que a atual Constituição da 
República Federativa do Brasil, em seu art. 1°, traz 
estampado este comando que define a instalação e a 
realização de um modelo de Estado Democrático de 
Direito, enquanto resultado de uma situação histórica, em 
que o passado recente se reconhecia deficitário do exercício 
da democracia.   

Vimos, pois, que as transformações históricas do 
modelo de Estado e do conjunto de condições sócio-
jurídico-políticas que lhes correspondem deságuam no 
Estado Democrático de Direito, até porque, considerar 
como implementado um modelo de Estado que 
correspondesse ao ideário neoliberal não parece adequado; 
primeiro porque esta corrente tem consolidada apenas uma 
crítica aos modelos precedentes, não tendo, entretanto, 
dado frutos em solo britânico na era Tatcher, e nem nos 
E.U.A., quando da era Reagan e, depois, porque no tocante 
aos países em desenvolvimento, tal modelo, embora 
imposto por exigências do capital internacional, tem 
sofrido enfrentamento constante por iniciativa de 
movimentos nacionalistas e/ou inimigos da ideia de um 
Estado Constitucional mínimo, cuja perspectiva 
constitucional seja a do mero garantismo. 

No entanto, se o Estado Democrático de Direito, e 
a Constituição Programática ou Dirigente (na acepção 
cunhada por Canotilho) são as formas históricas mais 
desenvolvidas, não resta dúvidas de que estes se veem 
desafiados por uma outra realidade que se impõe; trata-se 
dos desafios que são propostos pelas sociedades pluralistas 
e multiculturais; da distensão que se estabelece entre a 
preservação do Estado-Nação e a implementação de 
unidades supranacionais. Em suma, importa saber se 
aquelas formas mais acabadas de Estado e Constituição 
restariam competentes para enfrentar tais desafios e ainda 
assegurar a implementação de uma democracia efetiva e um 
Estado de Direito inclusivo. 
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Modelos contemporâneos para pensar a 

democracia e a constituição 
 
Tendo observado distintos modelos de Estado 

Constitucional, pretende-se agora evidenciar características 
gerais de dois modelos de Constituição e Democracia que 
têm pautado uma fecunda controvérsia no pensamento 
político de nossos dias. Procura-se, para tanto, analisar 
aspectos que singularizam o chamado debate liberal-
comunitário161, no qual é possível localizar uma complexa 
discussão sobre a Democracia e seus fundamentos, bem 
como sobre a Constituição e seu papel, sendo desenvolvida 
sob o enfrentamento de distintas concepções de sujeito. 
Além dos modelos liberal e comunitário será procedida 
uma abordagem genérica também do chamado pensamento 
crítico-deliberativo, o qual, conforme será visto, procura 
localizar as limitações das formulações originárias do 
debate para propor um modelo alternativo. 

É de se salientar, mesmo que a referência liberal-
comunitária aparente ser restrita acerca dos pensamentos 
expressos, após considerável desenvolvimento do debate 
(três décadas), mantém-se precisa sob os propósitos de uma 

                                                           

161 A abertura do referido debate é reiteradamente atribuída à 
publicação de Uma Teoria da Justiça, de John Rawls (1971), a partir da 
qual se estabeleceu uma farta literatura passível de várias designações, 
dentre elas a comunitária - consiste em terminologia apta a reunir uma 
diversidade de estudos e elaborações vinculados exatamente no 
exercício de crítica ao liberalismo. Esta crítica ocorre tanto em relação 
ao liberalismo em geral quanto ao liberalismo de John Rawls em 
particular. A este propósito ver: GARGARELLA,  Robreto. Las teorias 
de la justicia después de Rawls: un breve manual de filosofia política. 
Barcelona: Paidós., 1999. p. 125. A origem deste debate, porém, pode 
ser localizada em confrontos teóricos de longa data - a propósito, 
NINO, Carlos S. Kant versus Hegel, otra vez. La Política: revista de 
estudios sobre el Estado y la sociedad. 1996, Numero 1. Barcelona; Paidós, 
1996.  
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análise dos modelos pretendidos no presente trabalho. 
Sobretudo, porque a expressão guarda precisão quanto às 
noções essenciais que motivam as discussões - as 
significações do pluralismo das sociedades democráticas 
contemporâneas. Ao desenvolver o que Wolkmer (2001, p. 
172) designa compreensão filosófica do pluralismo (reflexão que 
tem como pressuposto a existência de várias fontes ou 
fatores aptos a explicar as condições histórico-sociais da 
vida humana, reconhecendo que esta é configurada em 
todos os seus aspectos constitutivos pela "diversidade, 
fragmentação, circunstancialidade, temporalidade, fluidez e 
conflituosidade"), emergem duas formulações 
contraditórias, acerca da característica pluralista das 
sociedades democráticas contemporâneas. O pensamento 
liberal elabora suas proposições sob a concepção de que 
estas sociedades são caracterizadas pelos conflitos 
suscitados pela variedade de concepções individuais em 
torno do bem e da vida digna. Por outro lado, o 
pensamento comunitário privilegia em suas análises a 
multiplicidade de identidades sociais. A formulação crítico-
deliberativa intenta “superar” a contradição entre liberais e 
comunitários, afirmando que ambas as referências hão de 
estar presentes na sociedade ocidental contemporânea162.  

Por estas razões, o seguinte exame dos modelos, 
acima mencionados, pretende colocar em relevo o modo de 
tratamento dispensado à Democracia e à Constituição, 
atentando para as contradições resultantes da concepção de 
sujeito ocorrida entre liberais e comunitários e observando 
a crítica efetuada pela proposta de uma política deliberativa 

                                                           

162 Cittadino fornece uma apresentação ampla do debate utilizando as 
designações Liberais (John Rawls, Charles Larmore e Ronald Dworkin), 
Comunitários (Charles Taylor, Bruce Ackerman e Michael Walzer) e 
Crítico-Deliberativos (cujo pensador mencionado é Jürgen Habermas). 
CITTADINO, Gisele. Pluralismo, direito e justiça distributiva: elementos da 
filosofia constitucional contemporânea. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2000. p. 1-2. 
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baseada exatamente na tomada do sujeito como ponto de 
partida. 

 
Democracia e Constituição segundo o Modelo 

Liberal: indivíduo e garantia 
 
A perspectiva liberal assinala o indivíduo como 

"valor primário e referencial da sociedade humana" 
(BONAVIDES, 2003. p. 615). Esta prioridade é decorrente 
da noção individualista da liberdade, segundo a qual todo 
indivíduo é capaz de possuir uma concepção válida sobre a 
vida digna e legitimado a procurar efetuá-la, independente 
de obstáculo alheio. Ao conceber o pluralismo, a partir 
desta ótica, o pensamento liberal encara como prioridade a 
liberdade privada e a escolha do plano racional de vida, 
supondo os indivíduos livres como agentes no processo de 
possibilidades da vida social. A noção de sujeito emerge na 
síntese de que, em rigor, todas as expectativas são legítimas 
ante a capacidade de autodeterminação moral dos 
indivíduos. Deste modo, há afirmação de metodologia que 
implica um ponto de vista moral mínimo, desautorizando 
relativismo quanto à associação política. A suposição 
central é de que, diante do pluralismo dos projetos pessoais 
de vida, sujeitos racionais livres e iguais relacionam-se em 
concordância a princípios passíveis de aceitação geral, 
sendo-lhes possível o estabelecimento de ajustes 
normativos válidos.  

O pensamento liberal configura o modelo 
Constituição-Garantia (CITTADINO, 2000.p.146), isto é, a 
compreensão da ordem jurídica fundada na legitimação 
constitucional como atividade de preservação da autonomia 
privada frente à deliberação pública em um sistema em que 
é possível saber-se qual indivíduo possui qual direito em 
situações particulares. Este postulado decorre da noção que 
afirma a inalienabilidade dos direitos básicos dos 
indivíduos, designados como direitos subjetivos. Em 
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síntese, a constituição se relaciona com a democracia, ao 
limitar o processo público de deliberação às definições que 
todos poderiam subscrever, já que nenhuma concepção 
individual sobre o bem e a vida digna pode ser sobreposta 
às demais e para que todos possam buscar suas realizações 
pessoais. Pensar a Constituição supõe compromisso com a 
elevação dos direitos fundamentais, acima de todas as 
concepções de bem e tratá-la como superposição de 
normas e princípios dotados de uma qualidade 
deontológica.  

A política democrática, na esteira da noção de 
sujeito e da compreensão de direitos como limites da 
deliberação pública, supõe um modelo estritamente 
procedimental. Com efeito, se a sociedade democrática é 
uma associação de indivíduos dotados de uma noção 
quanto à vida boa e um plano de vida para alcançá-la; se a 
função da sociedade consiste em possibilitar este plano, 
seguindo um princípio de igualdade, sem que se possa dizer 
existir um único plano superior aos demais; o único 
elemento fundamental é o modo de decisão. Respeitados 
critérios de igualdade de condições para a disputa, a 
realização democrática consiste nos resultados das opções 
entre indivíduos em certames eleitorais nos quais alguns 
alcançarão sucesso. Os alcances da política estão 
subordinados às condições de legitimidade da investidura, 
através da vontade dos votantes, bem como das condições 
de validade jurídica das ações dos eleitos – em ambas as 
condições por meio do controle judicial de 
constitucionalidade. 

É preciso observar o modo peculiar como o 
modelo liberal opera as implicações da dificuldade 
contramajoritária. Em linhas gerais, esta dificuldade está 
assentada no problema relativo à legitimidade de juízes em 
invalidar regras construídas pelo legislador em uma 
democracia - a questão central refere-se a que juízes não 
são eleitos. Há duas propostas liberais para resolver esta 
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dificuldade: a primeira proposta subordina o controle de 
constitucionalidade ao espírito e valores diluídos na 
população (o ethos democrático). É designado monismo 
constitucional. Trata-se da compreensão de que governo 
eleito livremente é governo ilimitado pela democracia. Não 
há maior autoridade que a da maioria parlamentar; o Poder 
Judiciário só intervém, legitimamente, onde houver falha 
no procedimento que a apura; uma segunda posição 
sustenta a subordinação da democracia aos direitos 
fundamentais. Trata-se do fundacionismo de direitos, que afirma 
os direitos como antecedentes às decisões do corpo político 
e o efetivo reconhecimento destes direitos no discurso de 
aplicação configura a correta interpretação da constituição 
em um Estado de Direito. Esta perspectiva não nega a 
dificuldade contramajoritária, mas a resolve mediante a 
noção de que a democracia não é um valor supremo, sendo 
subordinada aos direitos fundamentais. Nesta senda, a falta 
de representatividade dos juízes é compensada por sua 
função mediadora entre democracia e direitos. Sob este 
modelo, o povo, diretamente ou representado, não tem 
autoridade para suplantar direitos fundamentais. Há 
compromisso com a democracia, mas primordialmente 
com os direitos fundamentais, pois o povo não é uma 
entidade constante.  

 
O Modelo Comunitário: democracia como 

participação e Constituição-     projeto 
 
Enquanto o modelo liberal supõe uma natureza 

obrigatória nos direitos fundamentais e propõe a 
Constituição como garantia de sujeitos individuais frente às 
possibilidades da deliberação pública, o pensamento 
comunitário insiste na matriz social da própria liberdade 
individual, enfatizando a comunidade histórica que a 
valoriza e sustenta a ponto de elevar os direitos que lhe são 
inerentes à qualidade da lei maior. Na perspectiva 
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comunitária, o modelo constitucional é possível pela 
autodeterminação política em torno de ideais. A realização 
da democracia constitucional é real, enquanto atitude de 
subjetividades participativas, capazes de fazer do processo 
democrático uma forma peculiar de propiciar 
entendimentos éticos que sintetizem na Constituição um 
projeto de destino compartilhado. Importa, neste sentido, 
verificar duas formulações comunitárias que contraditam a 
concepção individualista do sujeito e a concepção 
centralista da constituição163. 

Charles Taylor e a crítica ao Individualismo 
Metodológico 

 
Com o intuito de demonstrar a insuficiência do 

postulado individualista, Charles Taylor (1991) discute a 
possibilidade da experiência democrática como decorrência 
de uma prática genuinamente comum. Trata-se de algo diverso 
de outras coisas cuja promoção ocorre coletivamente; por 
exemplo, os bens a que a economia do bem-estar social 
classifica como bens públicos - Defesa Nacional, Corpo de 
Bombeiros, Proteção contra enchentes etc. São bens que 
nenhum indivíduo forma e mantém sozinho. Mas são 
apenas bens convergentes, eis que o fato de serem promovidos 
coletivamente, apenas demonstra o modo como são 
construídos e não aquilo que faz deles um bem social. A 
segurança que proporcionam será a segurança para este 
indivíduo, aquele e aqueloutro. Se, hipoteticamente, um 
único indivíduo os promovesse para si mesmo, estaria 

                                                           

163 “A retórica do liberalismo limita nossa compreensão dos próprios 
hábitos do coração e não nos proporciona via alguma para formular as 
convicções que nos mantém juntos como pessoas e que unem as 
pessoas em uma comunidade (...) também explica nossa dependência 
radical (brilhantemente profetizada no Leviatã de Hobbes) do Estado 
central”. WALZER, Michael. La crítica comunitarista del liberalismo. 
La Política: revista de estudios sobre el Estado y la sociedad.  Primer semestre 
1996. Numero 1. Barcelona: Paidós, 1996. p. 51. (tradução nossa) 
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obtendo o mesmo valor que todos obtêm na forma coletiva 
da promoção social. 

Esta análise instrui a concepção das repúblicas no 
sentido de que elas têm como algo essencial à animação que 
advém do sentido de um bem comum imediatamente 
partilhado. A nossa dívida com uma municipalidade que 
proporciona o serviço de proteção contra incêndios, não 
supera a feição de um autointeresse consciente, 
convergente com os demais munícipes. Mas o vínculo 
solidário com os concidadãos em uma república está 
assentado em uma compreensão de destino compartilhado 
onde o que tem valor é exatamente este compartilhar. Por 
isso, um regime republicano exige uma ontologia não 
atomista/individualista e resistente ao senso comum por ela 
impregnado. Esta ontologia requer o exame das questões 
de identidade e comunidade, visando ao ingresso nas 
diferentes possibilidades de verificar-se o lugar das 
identidades-nós no âmbito de bens imediatamente comuns, 
para além das identidades-eu, resumidas à pretensão de bens 
meramente convergentes. É neste contexto de análise que 
se pode superar a concepção instrumental de atividade 
coletiva para dar lugar à concepção de ação comum, 
indispensável à lógica republicana164. 

O que de fato está em disputa, assevera Taylor, são 
os alicerces da tradição cívico-humanista, cuja tese básica 
tem como condição essencial para uma sociedade livre (não 
despótica) a identificação patriótica profunda entre os 
cidadãos. Esta tese conta com distintos argumentos 
favoráveis, mas que, de uma ou outra maneira, sintetizam 
uma defesa da liberdade. Pode-se observar que o conceito 
de liberdade que propõe extravasa os limites da chamada 

                                                           

164  Neste sentido ver PEDRANA, Yamila. Algunos problemas de la 
reintrodución de los temas de la vida buena en la propuesta de Charles 
Taylor. Revista de Filosofia y Teoria Política. Facultad de Humanidades 
y Ciências de la Educación. Universidad Nacional de La Plata. 
Departamento de Filosofia. Argentina, 1996, p. 239. 
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liberdade negativa, reivindicando uma liberdade 
participativa do cidadão ativamente participante dos temas 
públicos, sobre o qual a disciplina, que seria imposta pelo 
medo sob o despotismo, há de ser autoimposta na ausência 
dele. Apenas a identificação comunitária consigna a base de 
empolgação imprescindível a este mister. Pode-se 
acrescentar, ainda, que um regime de liberdade fundado na 
participação chama os cidadãos a promoverem os bens que 
o despotismo promoveria por eles. Neste sentido: 

A república cidadã há de ser valorada não só como 
garantia da utilidade geral ou dos direitos individuais 
(...) também a valoramos porque, em geral, cremos que 
a forma de vida na qual os homens se governam a si 
mesmos e decidem seu próprio destino através da 
deliberação comum é melhor que aquela em que vivem 
como súditos, inclusive de um despotismo ilustrado 
(TAYLOR, 1996. p. 79). 

 O aspecto essencial reside na compreensão de que 
a solidariedade republicana baseia-se na liberdade, pois 
possibilita a motivação para a disciplina autoimposta. Pode-
se afirmar, também, que ela é essencial a um regime livre, 
pois requer dos cidadãos atitudes das quais súditos 
pretendem distância - regimes livres são sempre bastante 
trabalhosos. O que Taylor sustenta é não haver realidade 
democrática sem projeto comum de vida boa. Daí porque 
sua afirmação de que o atomismo, que se pauta nas 
concepções individuais de bem, como fundamento 
explicativo da democracia, é uma quimera. Aliás, exclama: 

O puro autointeresse esclarecido nunca moverá um 
número suficiente de pessoas com força bastante para 
constituir uma real ameaça a déspotas e putschistas 
potências. Do mesmo modo, não haverá um número 
suficiente de pessoas movidas pelo princípio universal, 
não misturado com identificações particulares, 
cidadãos morais da cosmópolis, estóicos ou kantianos, 
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capaz de deter os ataques destes vilões (TAYLOR, 
1996. p. 213). 

Por estas razões, a crítica ao liberalismo 
procedimental e sua vedação à primazia do bem ao direito, 
sob a qual as aspirações e demandas mais valoradas 
socialmente, só poderiam resultar de uma promoção de 
aspirações e demandas operadas por seus componentes 
individuais. O autor canadense afirma que este ponto de 
vista teórico é irrealista, pois numa convivência 
democrática há sempre uma concepção de bem socialmente 
sancionada que induz o direito. Neste sentido, homens e 
mulheres identificam-se numa sociedade particular sob a 
mediação de que as instituições políticas e jurídicas a que 
devem obediência, são uma expressão de si mesmos. Trata-
se da virtude de um patriotismo de tradição humanista e 
cívica, segundo o qual a disciplina não é imposta, 
externamente, como coerção, mas autoimposta no 
exercício da diversidade mantida por ideais comuns 
motivadores, os quais redundam em participação. 

O objetivo consiste em realçar uma distinção 
errônea que separa questões que são para mim e para você de 
um lado e aquelas que são para nós, do outro. Este aspecto é 
essencial em toda atividade social, pois a característica 
humana desde o afeto até a identidade política desenvolve-
se mediante atos de intimidade, nos quais não há agregação 
de expressões individuais, mas empreendimentos 
dialógicos, que tornam o que é para um e outro em algo 
para eles. Em termos impessoais, institucionais, esta 
temática ganha relevo, na medida em que a transposição do 
para mim/para você até o para nós, significa a passagem de um 
espaço íntimo para o espaço público, a qual se manifesta 
concretamente em relação aos bens sociais. Há bens que 
têm valor para mim e para você; mas há bens que têm valor 
somente para nós, porque exatamente o seu ser para nós os 
constitui como bem valorado.  
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A Teoria dualista da democracia e da constituição 
 
Tendo constituído argumentos contrários à noção 

de sujeito desenvolvida a partir do individualismo 
metodológico, podem-se verificar os desdobramentos das 
formulações comunitárias sobre as relações entre 
democracia e constituição. É de salientar, que o 
pensamento comunitário não se propõe a resolver a 
dificuldade contramajoritária (2.1), mas na verdade, se 
propõe a dissolvê-la, afirmando que o controle de 
constitucionalidade é da essência da prática democrática e 
que as visões liberais (monismo e fundacionalismo) são 
incapazes de perceber esta realidade, porque cometem um 
erro fatal, ao pensar a constituição – a percebem em termos 
centralistas.  

Abordar este problema requer uma pergunta básica 
segundo a teoria constitucional de Bruce Ackerman (1999): 
onde se faz a política? Uma resposta imediata (fácil) dirá: na 
capital; onde o rei e a gente importante estão. Esta ideia 
perdura na cultura política eurocêntrica. O rei foi mandado 
embora, mas a vida política continua restrita ao centro, e a 
democracia se restringe à possibilidade de a plebe eleger 
alguns indivíduos em períodos destacados, para que estes 
manejem a política cotidianamente. Este panorama é que 
facilita a resposta fácil. E é somente sob seus limites que o 
controle judicial de constitucionalidade parece uma ameaça 
à política, quando é apenas ameaça à política-de-elites. Para 
além da resposta fácil, é preciso questionar reivindica o 
autor norte-americano: devemos aceitar a política como 
matéria apenas para o centro? Se a resposta for negativa, 
como se relacionam o controle de constitucionalidade e o 
domínio do político?  

Existe apenas um momento na perspectiva 
centralista em que as massas participam - quando elegem 
uns políticos e não outros, "escolhendo entre os cortesãos 
quem lhe representará perante o Rei (morto)" 
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(ACKERMAN, 1999. p. 147). Ainda que a intenção seja 
questionar este modelo, examine-se primeiro o seguinte: 
não há nos marcos centralistas meios para maior 
participação da periferia? Como neste quadro se deve 
apreciar o controle judicial de constitucionalidade? Várias 
respostas têm sido formuladas na ponta do debate 
constitucional nos EUA e Alemanha. A simples lógica 
apresenta duas respostas: em primeiro lugar, os políticos 
não podem, crivelmente, pretender falar em nome do povo 
se conduzem a eleição à moda totalitária como nos Estados 
do leste europeu, nas comunidades teocrático-militaristas 
da Ásia e África e mesmo no Brasil entre 1964/82 com as 
eleições bipartidárias. Em segundo lugar, a representação 
deve estar baseada em um processo no qual o povo, na 
periferia, possa efetuar uma eleição livre e justa entre 
alternativas genuínas. Assim, surge o argumento 
institucional: é muito perigoso permitir aos próprios 
políticos dirigirem a eleição, pois suas atitudes perante 
rivais transformarão a eleição numa paródia. Aqui entram 
os juízes, ao promoverem uma salvaguarda institucional às 
ambições dos atuais governantes, pois, já que possuem 
independência de vitórias eleitorais, podem resistir a 
quaisquer esforços manipuladores ou fraudulentos sobre a 
eleição.  

Até aqui, o modelo de democracia foi o centralista - 
o povo só participa na eleição. Fora da eleição, a 
Democracia Constitucional está reduzida aos círculos 
elitistas do centro, configurando um único caminho 
legislativo, qual seja o ato parlamentar que representa a 
vontade popular. Um modelo centralista renovado, no 
máximo aspira purificar o processo eleitoral, de modo que 
reforce a representação popular. Assim, estabelecendo-se 
que juízes garantam a equidade fundamental do processo, 
não sobra espaço para perguntas perturbadoras acerca de 
até que ponto poucos políticos, na capital, representam 
adequadamente o povo, ou, então, até onde podem ir os 
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juízes em termos de políticas sociais. Contraditando esta 
perspectiva centralista, a Teoria Dualista visa problematizar 
a representação ordinária, sem negar-lhe legitimidade. Esta 
perspectiva reconhece que há momentos em que o povo 
age com mais intensidade e consistência acerca de si 
próprio do que naqueles de eleições, nos quais apenas 
escolhe entre políticos adversários. Nesses, o povo, na 
mobilização, vai além da opção entre políticos e encontra a 
situação em que está dando uma ordem aos mesmos. Estes 
são os momentos constitucionais. 

Uma constituição dualista possui dois caminhos 
legislativos: o normal, no qual os políticos eleitos 
democraticamente estão legitimados a promover leis que 
servem ao interesse público (momentos correntes ou de 
política normal); o outro, é o sistema de legislação superior, 
composto de plebiscitos e outros procedimentos 
deliberativos mediante os quais um movimento da política 
constitucional obtém o consenso profundo, amplo e 
contundente do povo. Uma proposição constitucional que 
sobreviva a este teste conta com a legitimidade essencial: o 
povo a determinou. Após esta determinação, entram os 
juízes em cena, pois é preciso efetividade institucional para 
assegurar que a política normal desenvolvida pelos políticos 
do centro não solape a seriedade da determinação popular. 
Ao invés de acomodarem-se no cotidiano da política 
normal, deverão os políticos realizar a grande tarefa 
imposta pelo sistema de legislação superior - fomentar um 
momento constitucional, isto é, possibilitar um processo de 
convencimento em larga escala, apto a demonstrar ampla, 
profunda e contundentemente que o povo mudou de 
opinião. Com a habilitação de juízes para este tipo de 
atuação, a constituição dualista não está abolindo o político, 
mas reorganizando-o. 

Por entender que seria uma ilusão supor que as 
transformações essenciais, em termos de filosofia pública, 
são obras de processos elitizados, de interpretação 
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constitucional, independentes da luta popular sobre 
legislação superior, afirma Ackerman que o dualismo, 
apresenta-se como modo capaz de conter as demandas dos 
políticos em falarem em nome do povo sobre legislação 
superior. O autor esclarece que um drama contemporâneo 
especial é o distanciamento do governo da soberania 
popular. Um governo pelo povo é algo bastante diferente 
do amálgama de políticos e burocratas triunfantes na 
eleição. Ainda que não haja remédio eficaz contra esta 
situação, o dualismo invoca o poder da magistratura em 
afirmar a força da memória histórica, ao cristalizar que 
houve tempos em que uma cidadania mobilizada lutou pelo 
assentamento de princípios de governo e estes não podem 
ser fulminados por atores momentâneos nos círculos 
administrativos e legislativos. Quando a Corte invalida uma 
legislação produzida pelo Parlamento, simplesmente está 
informando ao povo que algo importante está ocorrendo 
nos bastidores do Poder Político, notadamente que os 
mandatários estão governando em colisão com os 
postulados essenciais das anteriores mobilizações populares 
e se autoproclamando formuladores de princípios 
fundamentais em lugar do povo. Para este fim, questiona 
Ackerman, não deveriam os políticos fazer algo além de 
ganhar uma última eleição? 

A Constituição dualista apresenta uma solução 
dialógica a este problema. Mais do que o discurso fácil de 
um mandato do povo, os administradores públicos e os 
parlamentares devem auferir autoridade constitucional para 
estabelecer proposições de um direito superior, como fruto 
de uma grande persuasão pública apta a legitimar mudanças 
de princípios. Se isto está alcançando bom funcionamento, 
o esforço judicial por síntese intergeracional exalta a atitude 
dos cidadãos contemporâneos em expressar uma vontade 
constitucional. Ao buscar os significados constitucionais do 
passado e dar-lhes importância em casos concretos 
contemporâneos, os tribunais fornecem um espelho para as 
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gerações atuais. Se a imagem refletida não lhes agrada, 
então hão de empenhar-se para mudar o que, na tradição, 
deixou de ser aceitável e participar na construção de novos 
significados constitucionais. 

A Constituição e a Democracia são dualistas, 
portanto, conforme protegem a autonomia privada e os 
direitos individuais em momentos correntes, bem como 
preservam à comunidade política a titularidade quanto à 
afirmação de sua própria identidade em momentos 
constitucionais. Daí, ser a Constituição primeiro 
democrática e depois, protetora de direitos, porque ela não 
dita direitos que o povo tem de anotar - ele é a fonte dos 
direitos! Imaginar a inalterabilidade dos direitos 
fundamentais seria imaginar que o processo histórico é 
estático. Uma vida republicana não cai do céu; só existe no 
mundo habitado de cultura, no qual o presente descobre 
sua voz no diálogo com o passado. Por esta razão 
Ackerman frisa que a imutabilidade dos direitos 
fundamentais só não pode ser argumentada em termos de 
que são eles os padrões morais mais elevados da 
comunidade política, fixados definitivamente. Em toda 
experiência constitucional se encontra sempre o espírito 
desta constituição e desta declaração de direitos, cujo fito 
consiste em garantir procedimentos justos para resolução 
dos conflitos, mas, sobretudo, garantir aos movimentos 
populares a discussão e decisão políticas sobre o futuro 
pretendido.  

O essencial é que os cidadãos, permanentemente, 
podem interpretar passado, presente e definirem seu futuro, 
redefinindo-se enquanto povo. Uma comunidade que altera 
seus valores compartilhados pode alterar a constituição, 
criar outra ou determinar novos marcos de interpretação. 
Trata-se da capacidade de autodeterminação da 
comunidade, da disposição republicana em "alterar 
legitimamente seus compromissos políticos e normativos" 
(ACKERMAN, 1999. p. 147). A democracia dualista 
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proporciona ao indivíduo a saga de seu projeto, mas 
garante que, em momentos políticos decisivos, os cidadãos 
em conjunto possam projetar o destino a ser 
compartilhado.  

 
O modelo da política deliberativa proposto por 
Habermas 

 
Habermas (2002) efetua o que designa tipificação ideal 

dos pensamentos liberal e comunitário, a fim de expor suas 
diferenças relativamente à natureza do processo político 
democrático. As consequências destas diferenças são 
visualizadas nas noções de cidadão do Estado e de Direito 
em si mesmo. Para o liberalismo, observa, a democracia 
constitucional programa o Estado para a garantia da 
disputa de interesses individuais na sociedade. Assim os 
direitos políticos constituem direitos subjetivos que validam 
a presença na disputa e a ordem jurídica, neste sentido, 
funda-se como esquema racional para aplicação do poder 
normativo e coercitivo a situações concretas. Já para a 
formulação comunitária a cidadania emerge de um 
fenômeno mais abrangente que o interesse individual e 
consigna a proposta de uma política constitutiva, reflexo de 
um determinado contexto de vida ético com raízes mais 
sólidas que o dinheiro ou poder administrativo - a 
solidariedade que eleva os direitos subjetivos a uma ordem 
objetiva que impõe convívio como livres e iguais. Como 
desdobramento essencial desta diferenciação resulta a 
observação de que o poder político democrático é 
disputado na perspectiva liberal por agentes portadores de 
pretensões de poder que buscam sucesso político como em 
uma atitude de mercado; e que na perspectiva comunitária 
não há designação de um modelo de disputa fundado no 
sucesso da obtenção de poder político por parte de 
indivíduos que alcançam autorização, mas sim que recebem 
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vinculação – a investidura no poder político supõe o quê 
fazer. 

Habermas localiza as debilidades de liberais e 
comunitários em um mesmo aspecto, ainda que haja 
manifestação diferente em cada caso – a presença de uma 
noção de sujeito totalizante (2002. p. 280). Seja o individuo 
racional interessado, cuja desenvoltura segue o esquema do 
mercado, seja no entendimento ético possível na identidade 
coletiva, há o que o autor alemão designa incapacidade para 
apreender a força legitimadora da opinião e da vontade. Mesmo 
que o pensamento comunitário tenha uma vantagem sobre 
a perspectiva do sujeito à feição do mercado (são duras as 
críticas de Habermas ao que designa homem pelo sucesso 
próprio [1997]), acaba incorrendo em erro exatamente por 
efetuar uma apreensão estritamente ética dos discursos 
políticos. 

A partir das análises apontadas, a formulação de 
uma política deliberativa, proposta por Habermas, procura 
conceber a legitimação constitucional da prática 
democrática no bojo de comunicações sem sujeito, onde 
seja visualizado o amálgama da forma parlamentar de 
aconselhamento e decisão fundada na ação comunicativa da 
opinião pública de cunho político. Neste sentido:  

(...) Estas comunicações sem sujeito, internas e 
externas às corporações políticas e programadas para 
tomar decisões, formam arenas nas quais pode ocorrer 
a formação mais ou menos racional da opinião e da 
vontade acerca de temas relevantes para o todo social 
(...) a formação de opinião que se dá de maneira 
informal desemboca em decisões eletivas 
institucionalizadas e em resoluções legislativas pelas 
quais o poder criado por via comunicativa é 
transformado em poder administrativamente aplicável 
(HABERMAS, 2002. p. 282). 

Tendo analisado características centrais das 
proposições atuais acerca dos modelos normativos de 
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Constituição e Democracia, torna-se oportuno lançar as 
bases de uma possível relação das mesmas com os modelos 
de Estado desenvolvidos no item 1 do deste tópico.  

Com efeito, fora observado que a perspectiva do 
sujeito atomizado que inspira o pensamento liberal o 
conduz a afirmação de um modelo de democracia, que se 
insere em uma matriz centralista e adstrita a preocupação 
estritamente procedimental, sob a qual a Constituição se 
limita à Garantia de que os cidadãos optem pelo rodízio das 
elites que exercem o poder político e que este esteja 
limitado pelos direitos inalienáveis – nota-se, portanto, a 
relação com o Estado Liberal de Direito. Já a perspectiva 
comunitária, de par com a noção do sujeito-em-relação, isto 
é, para além do indivíduo interessado e portador de uma 
subjetividade intrinsecamente fundada nos limites da 
vontade particular, cristaliza um modelo de democracia 
decorrente de uma dimensão participativa da subjetividade 
que se desenvolve no seio de uma identidade constituída 
por valores e ideais comuns. Resulta que a Constituição 
figura como Projeto. E, neste caso, vislumbra-se a relação 
com o Estado Social de Direito, uma vez que não se cogita 
de mera garantia, mas de vinculação ao cumprimento dos 
objetivos de um destino socialmente compartilhado.  

Dentre as características assinaladas acerca do 
Estado Democrático de Direito, observou-se a realização 
de transformações significativas relativamente aos modelos 
liberal e social de Estado, as quais compõem uma nova 
grade de ideias relativamente aos problemas da Democracia e 
da Constituição, pensando-os sob o ponto de vista da 
eficácia para a participação política e para o exercício dos 
direitos. Pode-se verificar o mesmo sentido nas 
formulações de Habermas165, quando localiza os limites das 
                                                           

165 Interessante observação sobre o pensamento de Habermas: “Sua 
filosofia defendeu um marxismo teórico, desenvolvido na Escola de 
Frankfurt, como discípulo de Adorno (...). Hoje se apresenta como uma 
formulação que tem pontes entre o liberalismo de livre mercado e o 
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formulações liberais, impregnadas de um sentido 
competitivo, cujo marco é o mercado e quando critica o 
peso excessivo, atribuído à categoria da solidariedade social 
como postulada pelo modelo comunitário. Não se trata, 
exatamente, de um resgate conceitual dos valores 
fundamentais de liberdade e igualdade, mas, sobretudo, da 
preocupação quanto aos mecanismos jurídicos 
institucionalizados aptos a efetivá-los na vida cotidiana.  

Este panorama, que resgatou o pano de fundo 
moderno e o reflexo contemporâneo das controvérsias 
relativas aos temas da Constituição e Democracia, indica a 
urgência da análise da teoria constitucional produzida por 
Hegel. Com efeito, no item seguinte, segue estudo relativo 
a organicidade constitucional hegeliana, sob o qual é 
possível evidenciar a vinculação dos postulados 
fundamentais do comunitarismo com a mesma, 
notadamente no que concerne às formulações relativas ao 
republicanismo patriótico e à validação das normas, 
segundo a aceitação da comunidade histórica, bem como 
pela ideia da ordem a ser compreendida como 
compromisso em torno de ideais. Ora, é este enlace que 
permite ao Estado Constitucional ser pensado, a partir da 
significação de um projeto mediante o qual sujeitos 
portadores de uma identidade autônoma configuram a 
sociedade que possibilita o desenvolvimento desta própria 
autonomia. Conforme será visto, o ordenamento 
constitucional, sob esta perspectiva, simboliza uma 
identidade política e não, um standard diretivo apriorístico. 
Trata-se de um esforço coletivo, de uma mobilização que 
sintetiza passado e presente em favor de um certo futuro, 
estabelecendo uma conexão intrínseca entre constituição e 
transformação (ACKERMAN, 1999. p. 165). 

 
                                                                                                                                                                       

Estado Social”. ELOSEGUI, Maria. La inclusión del outro. Habermas y 
Rawls ante las sociedades multiculturales. Revista de Estudios Políticos 
Nueva Época. Nº. 98, 1997. (Tradução Nossa). 
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A organicidade constitucional hegeliana 
 
O tema da Constituição aparece ao longo da 

produção filosófica de Hegel que entende o 
desenvolvimento histórico dos povos como a passagem de 
um tipo de Constituição para outro. Conforme ele pensa, a 
Constituição é uma estrutura objetiva de um organismo 
político e não somente um documento escrito. Ela é mais 
que uma  lei suprema donde se derivam outras que regulam 
os poderes no âmbito do Estado: É o conjunto de 
estruturas que permite a elevação de um povo para ser um 
Estado. É o princípio de unidade de uma sociedade, 
dividida em grupos e categorias, com interesses 
contrapostos. 

 A Constituição funda a concepção orgânica de 
Estado que se opõe à visão atomista dos jusnaturalistas. 
Hegel critica, por exemplo, a concepção do direito privado 
que pretende explicar o Estado, a partir da propriedade ou 
do contrato. Pois, se “o constitucionalismo é uma teoria da 
Constituição como garantia das liberdades individuais: o 
“constitucionalismo” de Hegel é uma teoria da 
Constituição como fundamento da unidade estatal” 
(BOBBIO, 1991, p. 110). Ele entende, também, que um 
Estado constitucional não é um Estado absolutista, pois, 
aquele garante direitos fundamentais de liberdade, e a 
diferenciação dos três poderes.  

No entender de N. Bobbio, há em Hegel dois 
momentos, no tratamento do tema da Constituição: a) Nas 
obras ético-políticas, anteriores à 1ª edição da Enciclopédia e 
a Filosofia do Direito, o tema da Constituição não se refere ao 
Direito, no sentido jurídico; b) É na Filosofia do Direito que a 
Constituição passa a ser o fundamento jurídico do Estado. 
Porém, a Constituição não é reduzida a uma categoria 
jurídica, pois ela tem por objetivo a organização da esfera 
da eticidade. A Constituição é um conceito ético-político, 
isto é, nasce do “espírito do povo”. Não é o produto de 
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uma lei formal, mas uma criação contínua e informal. Entre 
os dois momentos, há uma convergência hegeliana: a ideia 
da Constituição, enquanto organização do todo, na 
diferenciação de suas partes. 

A organicidade constitucional hegeliana opõe-se, 
tanto à visão contratualista e absolutista de Estado, como 
ao organicismo romântico (MÜLLER, p. 2004, 9). A 
Constituição em Hegel decorre de sua concepção 
especulativa da vida orgânica que se determina como 
universal-particular-singular no Estado (Enc, 1995, § 216).  

 
A organização constitucional do Estado 
 

 A organização constitucional do Estado dá-se em 
dois momentos: a partir da articulação dos interesses 
privados (organização sociojurídica) e dos interesses 
públicos (organização ético-política). 
 

A organização sociojurídica constitucional  
 
A rigor, a concepção do organismo político, 

enquanto vinculado à perspectiva constitucional da 
eticidade, já se anuncia desde o § 157 da Filosofia do 
Direito; O conceito desta ideia não é senão enquanto 
espírito, que enquanto [termo] que tem um saber de si e 
que é efetivo, pois ele é a objetivação de si-mesmo, o 
movimento através da forma de seus momentos. Ele é, 
portanto: 

O espírito ético imediato ou natural; - a família. Esta 
substancialidade passa à perda de sua unidade, à cisão e 
ao ponto de vista do relativo, e ela é assim: 

Sociedade civil, união dos membros enquanto indivíduos-
singulares subsistindo por si, em uma universalidade [que é], 
portanto, formal por meio de suas necessidades, por meio 
da constituição jurídica (enquanto meio da seguridade das 
pessoas e da propriedade), e por meio de uma ordem 
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exterior para seus interesses particulares e comuns [.] 
Este Estado exterior: 

Retoma-se e se reúne no fim e efetividade do universal 
substancial e da vida pública a que ele é dedicado, - na 
constituição do Estado. 

Neste parágrafo, Hegel concebe dois momentos 
da Constituição, uma, dita constituição jurídica, que serve para 
garantir a segurança das pessoas e da propriedade; a outra é 
dita a Constituição do Estado, cujo fim e realidade, da mesma; 
é a vida pública. 

Vejamos aqui, a organização sociojurídica 
constitucional, que corresponde à Constituição jurídica, ora 
mencionada. Tal Constituição, nos termos do parágrafo 
265 da Filosofia do Direito, resulta do conjunto de relações 
que instituem a família e a sociedade civil, no que estas 
esferas têm de ético. 

Estas instituições formam a Constituição, isto é, a 
racionalidade desenvolvida e efetuada, no particular, e 
são, por isto, a base estável do Estado, assim como a 
confiança e a disposição de espírito dos indivíduos 
para com este, e [elas são] os pilares da liberdade 
pública, considerando que nelas a liberdade particular é 
realizada e racional, [e] que assim, nelas, estão 
presentes aí a união da liberdade e da necessidade em-si.  

Este parágrafo deve ser lido em consonância com 
o § 255, pois as instituições de que se trata são a família e as 
corporações, instituições que, segundo o mencionado § 
255, correspondem às raízes éticas do Estado, que nutrem 
os indivíduos de uma cultura do universal, necessária à vida 
pública na esfera estatal, principalmente munindo os 
indivíduos daquela disposição de espírito que o Estado 
requer, qual seja, o patriotismo. 

Há assim, uma correspondência entre a 
Constituição jurídica que, assegurando as necessidades 
particulares dos indivíduos, desenvolve neles a confiança 
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no Estado, a ponto de garantir a consciência de que o 
interesse substancial e particular dos cidadãos vê-se contido 
e preservado no interesse do Estado (FD, § 268). De 
maneira que, a Constituição política é pressuposta pela 
Constituição jurídica. 

Hegel, já desde o ensaio sobre o Direito Natural, 
reconhece ao Direito um papel de mediação necessária à 
superação do caos que se coloca com a atividade humana 
social, partindo da luta contra as necessidades, na direção 
de uma vida verdadeiramente ética, conforme expressão de 
Bourgeois, como vida no e para o povo politicamente 
organizado (BOURGEOIS, 1986 p. 328). Nesta esfera da 
Constituição dita jurídica, Hegel insere o Direito como um 
momento relativo no todo hierarquizado da eticidade, que 
tem o papel de afirmar a universalidade dos sujeitos 
particulares, ou seja, de fazer a mediação, para que se dê o 
reconhecimento recíproco nas inter-relações, que se 
estabelecem entre as pessoas. Assim, a feição jurídica da 
propriedade materializa-se, a começar, do reconhecimento 
social, e não de aspectos meramente formais. 

Tendo em conta o escopo do presente trabalho, 
que se debruça sobre a relação entre os estados no plano 
internacional, torna-se inviável um exame acurado desta 
Constituição jurídica, em detrimento da Constituição política que 
examinaremos a seguir.   

 
A organização ético-política constitucional 
 
O pressuposto constitucional está dado no espírito 

do povo que se torna o elemento indispensável para propor 
a organização da Constituição. A partir, disso, Hegel supera 
uma série de impasses, sobretudo, aquele que dizia respeito 
à competência de fazer a Constituição.   

 
a) A Constituição, o espírito do povo e a vida 

orgânica do Estado 
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Hegel apresenta uma ordem constitucional do 

Estado, conforme a estrutura lógico-conceitual, cuja 
expressão resulta na auto-organização e autodiferenciação 
do todo ético, conforme a história e a cultura do povo. Por 
isso a resposta à pergunta: Quem deve fazer a Constituição, 
encontra na relação dialética entre o espírito do povo e o 
espírito do tempo o seu sentido. Hegel critica, segundo 
Bobbio, no que diz respeito à elaboração da Constituição, 
tanto o revolucionarismo daqueles que desejam impor 
Constituições de fora, bem como o tradicionalismo dos que 
defendem um Estado estamental, que impede o avanço 
para o Estado da monarquia constitucional.   

A Constituição é algo que se desenvolve no tempo, 
portanto, não é algo extraído da cabeça de um soberano. 
Daí, a insistência hegeliana que todo o povo tem a 
Constituição que lhe é apropriada. Hegel valoriza a história, 
o espírito do povo (Volksgeist) e o espírito do tempo 
(Zeitgeist). Aquilo que corresponde ao espírito do povo, 
pode não coincidir com o espírito do tempo e vice-versa. 
Pois, em determinados períodos históricos, sobretudo em 
épocas de crise, em que ocorrem as grandes 
transformações, as acelerações da história, a adequação ao 
espírito do tempo precede e faz avançar o espírito do povo. 
Ou seja, na filosofia da história hegeliana, o espírito do 
povo representa o princípio da continuidade e o espírito do 
tempo encarna o princípio da mudança (cf. BOBBIO, 
1991, p. 108). A razão hegeliana não se sobrepõe à história, 
mas também não se limita a justificá-la, daí a dialética entre 
o espírito do povo e o espírito do tempo. 

A Constituição tem uma dimensão formal, 
enquanto é uma carta de princípios políticos e jurídicos, ou 
seja, a Constituição-garantia, segundo os liberais. Porém, 
ela é, ao mesmo tempo, a expressão histórica do “espírito 
do povo”, isto é, a Constituição-projeto, conforme os 
comunitaristas. “O Estado, enquanto espírito de um povo 
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é, ao mesmo tempo, a lei que penetra todas as situações da 
vida desse povo, os costumes e a consciência dos seus 
membros, assim a constituição de um determinado povo 
depende em geral, da natureza e da cultura da 
autoconsciência desse mesmo povo. É nesta consciência 
que reside sua liberdade subjetiva e, por conseguinte, a 
realidade da constituição” (FD, § 274). Por isso, Hegel 
opõe-se, veementemente, à pretensão de querer outorgar ao 
povo uma Constituição de modo a priori, pois isto seria 
ignorar o momento histórico e a cultura específica de cada 
povo.  

A concepção hegeliana da Constituição descreve a 
maneira como uma totalidade ética - um povo - se organiza; 
entretanto, Hegel não se limita a isso, trata de compreender 
especulativamente o presente e o real. Ao passo que as 
demais teorias precedentes percebiam a Constituição 
política de um povo como sendo um ato inaugural, fruto de 
uma inovação que deixava de considerar a história ética 
anterior. 

O parágrafo 271 da Filosofia do Direito introduz o 
tema da Constituição sob seu aspecto puramente interior. A 
Constituição política (die politische Verfassung) tem uma 
função fundamental que é “a organização do Estado e o 
processo de sua vida orgânica em relação a si mesmo” (FD, 
§ 271). A Constituição é, portanto, um organismo que se 
diferencia em muitas partes e, simultaneamente, as 
conserva unidas a si mesma. Eis, aí, a idealidade da 
Constituição: um organismo que mantém a unidade das 
partes. A diferenciação do conceito, mantém nas partes o 
todo. Esse movimento especulativo de diferenciação e 
unidade das partes no todo é o sentido especulativo da 
própria Constituição. Esta se manifesta no Estado em seus 
momentos diferenciados como universal (poder legislativo), 
particular (poder executivo) e singular (poder do príncipe). 
Ora, essa dimensão lógico-política dos poderes permite 
superar a interpretação do “entendimento abstrato” que os 
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compreende, enquanto separados. Ao contrário, o sentido 
especulativo constitucional preserva-lhes o caráter orgânico 
de unidade em suas diferenças no interior do Estado 
(RAMOS, 2000, p. 233).  

b) A Constituição segundo a lógica do conceito 
O conceito contém para Hegel “os momentos da 

universalidade, enquanto livre igualdade consigo mesma em 
sua determinidade; da particularidade, da determinidade em 
que permanece o universal inalteradamente igual a si 
mesmo; e da singularidade, enquanto reflexão-em-si das 
determinidades da universalidade e da particularidade”. 
Aqui, encontra-se a fundamentação lógica do conceito da 
Constituição, pois “cada momento do conceito é, ele 
mesmo, o conceito todo” (Enc, § 163). Tendo isto 
pressuposto, Hegel analisa a determinação da Constituição 
em seus três poderes, como sendo a diferenciação do 
conceito em três momentos, pondo-se como unidade 
inseparável. Cada um dos poderes tem a sua especificidade 
e o todo, isto é, a relação com os outros poderes.  

Os poderes estatais são particulares e, ao mesmo 
tempo, contém em si o todo do Estado. A Constituição é 
racional, na medida em que é capaz de diferenciar e 
determinar sua atividade, através dos três poderes estatais, 
segundo o modo do conceito. Ou seja, o conceito é cada 
um dos poderes diferenciados e mantidos numa totalidade 
orgânica, permanecendo na sua idealidade “um todo 
individual” (FD, § 272). Por isso, Hegel opõe-se a teoria 
liberal da separação dos poderes, embora, esta contenha 
um momento essencial do conceito que é a diferença. Esta, 
porém, é apreendida pelo entendimento abstrato, 
resultando uma autonomia absoluta dos poderes, uma 
unilateralidade que os impede de relacionar-se mutuamente, 
senão limitar-se reciprocamente. Ao contrário, a teoria 
especulativa do conceito garante a superação da teoria da 
separação liberal dos poderes (FD, § 272, Obs.). 
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Em seguida, temos no parágrafo 273, a exposição 
silogística dos três poderes, começando pelo universal, 
depois pelo particular e, enfim, o singular. Hegel 
desenvolve, no poder do príncipe, como se opera o 
silogismo do conceito constitucional: O poder do príncipe 
contém em si mesmo os três momentos da totalidade: a) o 
momento da universalidade, fazendo referência à 
Constituição e às leis; b) o momento da particularidade que 
se põe em relação com o universal, através da consulta; c) 
enfim, o momento da singularidade que é o da decisão 
final, como um ato de autodeterminação, englobando todos 
os outros momentos (FD, § 275). Percebe-se que Hegel 
enuncia uma ordem silogística dos poderes no § 273 (U-P-
S) e depois, ao analisar cada um destes, inverte a ordem que 
acabara de enunciar, começando pelo “poder do príncipe” 
(§ 275 - singular) para terminar com o “poder legislativo” (§ 
298 - universal). A significação lógica desta inversão é, 
segundo Rosenfield (1991, 234), o vínculo íntimo entre 
ambos. Segundo, Labarrière-Jarczyk (1989), o que importa 
é o movimento silogístico entre os poderes, 
independentemente, donde se possa começar.  

Cabe destacar que o poder do príncipe não 
corresponde em nada à autoridade da monarquia 
absolutista, como o deixa ver o § 273 FD,  “o 
desenvolvimento do Estado até a monarquia constitucional 
é uma obra do mundo moderno”. Hegel vê, como 
necessário, contemplar na ideia do Estado constitucional  o 
que há de mais característico na era moderna: os princípios 
da subjetividade e da liberdade. Assim, as instituições 
objetivas do Estado devem expressar aqueles princípios, diz 
Hegel: 

Ora, na verdade, a subjetividade não é senão enquanto 
que sujeito, a personalidade não é senão enquanto que 
pessoa; e, na constituição que prosperou até a 
racionalidade real, cada um dos três momentos do 
conceito tem sua configuração separada, efetiva por si. 
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Por conseguinte, este momento do todo que decide, 
absolutamente, não é a individualidade em geral, ele é, 
ao contrário, um indivíduo, o monarca (FD,§ 279). 

A vontade do príncipe é essencial na ordem 
constitucional hegeliana, mas esta manifestação – este eu 
quero – não pode ser interpretada como um arbitrário 
desejo individual. Na monarquia que corresponde à 
modernidade, o aspecto objetivo pertence unicamente à lei 
e a função do monarca consiste meramente em imprimir-
lhe o subjetivo “por minha vontade” (FD, § 279 Obs.). 

No poder governamental, o silogismo do conceito 
dá-se assim: O governo realiza a subsunção do particular 
sob o universal assim como a particularização deste 
universal. Ele aplica as decisões do poder do príncipe (FD, 
§ 287). Assim, o poder governamental (particular) é um 
termo médio que exige, por sua vez, duas mediações, a do 
poder do príncipe (singular) e a do poder legislativo 
(universal).   

Hegel procede à análise do poder executivo ou 
governamental, cuja tarefa, na ordem constitucional é a de 
limitar o enorme poder irracional da sociedade civil, já 
apontado desde o artigo sobre o Direito Natural, o Sistema da 
Vida Ética e a Real Filosofia. Este poder tem uma função 
mediadora ou intermediária, posto que é concebida como 
um estado  universal (Stand) da sociedade civil e, ao mesmo 
tempo, um instrumento do Estado, constituindo um nexo 
entre o particularismo da sociedade e o universalismo 
estatal. Esta articulação do particular com o universal, 
efetuado pela burocracia, ocupando a posição 
intermediária, é independente das atividades econômicas e 
interesses privados da sociedade civil, pois o Estado a 
mantém. Por isso, tem sua atividade motivada pelos 
interesses universais (cf. FD,§ 205). Primeiramente, cabe à 
atividade governamental, a subsunção do particular no 
universal; depois, realizar a particularização deste universal 
(ROSENFIELD, 1983, p. 244). 
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O poder legislativo é ele mesmo uma parte da 
Constituição e a pressupõe (FD, § 298). A relação entre a 
Constituição e o legislativo é um movimento de mútua 
pressuposição, pois a Constituição é o todo que põe o 
poder legislativo e ela, por sua vez, é posto por ele. O 
legislativo é um poder encarregado de cuidar da 
Constituição e de elaborar novas leis que respondam às 
necessidades da família e da sociedade civil e do Estado. 
Por isso, ele tem a responsabilidade da universalidade da 
vida do Estado. O poder legislativo é o espaço em que 
participam o poder do príncipe (singular) e da 
administração-governamental (particular), isto é, nele 
convergem os dois poderes. Daí, ser um poder 
constitucional encarregado de zelar pela universalidade das 
necessidades estatais (ROSENFIELD, 1983, p. 248).  

Hegel, embora fascinado pelo modelo da 
democracia grega, vai adequá-la aos tempos modernos. 
Assim, é inevitável que a participação dos cidadãos 
aconteça de maneira mediada por uma representação, e não 
mais de maneira direta, como na experiência democrática 
da antiguidade. Esta representação acontece mediante a 
Assembleia dos estados, que deve refletir a articulação e 
agregação dos interesses da sociedade civil. Portanto, nela 
estão representados o estado do empreendimento e o estado 
substancial (FD, § 203 e § 204). A atividade legislativa 
assegura que a universalidade empírica dos cidadãos venha 
a estruturar-se organicamente através dos estados, 
corporações e comunas. 

Visto como um órgão de mediação, o poder 
legislativo se encontra entre o governo, por um lado, e a 
nação, dividida em sua particularidade (povo e associações), 
por outro; enquanto, termo médio, impede, tanto o 
isolamento extremo do poder nas mãos da coroa, como o 
isolamento dos interesses privados das pessoas, associações 
e corporações. Desta mediação resulta, principalmente, que 
o Estado se efetiva na consciência do povo, e como este 
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passa a participar da vida pública. Esta participação, deverá 
ocorrer na forma de associações, ou articulações dos 
estados, e não sob a forma de uma representação individual 
direta, atomizada. Assim, “o poder legislativo medeia as 
relações políticas, à medida que a participação orgânica dos 
cidadãos nos assuntos políticos aí encontra um lugar de 
realização” (ROSENFIELD, 1983, p. 251).   

Enfim, a análise da Constituição segundo a lógica 
do conceito, mostra que a relação entre os diferentes 
poderes é fundamental para compreender a organização 
política hegeliana. “A Constituição é, essencialmente, um 
sistema de mediação” (FD, § 302, adição), que através do 
silogismo dos três poderes mantém a organicidade do 
Estado. A divisão de poderes dentro do Estado não deve 
ter a feição de unidades ou instituições políticas estanques e 
com funções correspondentes exclusivas e em separado. 
Trata-se de um sistema onde cada poder, subsistente por si, 
inclui dentro os outros em uma interdependência orgânica.  

Estes momentos diferenciados, que constituem os 
poderes, são momentos ideais do todo, do qual se 
diferenciaram; na verdade, só podem existir em relação 
orgânica com o todo, e a vida própria de qualquer deles seria 
impensada e constituiria superabundância prejudicial ao 
todo. Para Hegel, quando se fala em separação ou 
independência dos poderes, há que se ter em conta que esta 
delimitação constitui, na verdade, apenas momentos do 
conceito. Posto que, se constituíssem unidades 
verdadeiramente independentes, isto acarretaria em 
conflito, o que destruiria o todo. Ao final da adição ao § 
272 da Filosofia do Direito lê-se: “Com a independência dos 
poderes, por exemplo, dos chamados poderes executivo e 
legislativo, está imediatamente posta a desintegração do 
Estado”. De tal conflito somente seria restabelecida a 
harmonia pela força. Ao contrário disto, no contexto das 
instituições políticas da Inglaterra, temos a experiência em 
que os ministros são, ao mesmo tempo, membros do 
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parlamento, estando assim, em conexão com o legislativo e 
não em oposição a este (FD, § 300, adição). 

c) A centralidade da Constituição  
Pierre-Jean Labarrière e Gwendoline Jarczyk 

(1989), a partir da leitura do § 260 da Filosofia do Direito, ao 
analisarem aquilo que Hegel chama a Constituição interior, 
entendem que ele  centra sua reflexão sobre o que se pode 
chamar o silogismo do poder, e que permitirá, inclusive, 
determinar qual o lugar do povo dentro deste silogismo e, 
até mesmo, responder se é possível que seja concebida uma 
democracia nos termos do hegelianismo. Aqui se trata, 
portanto, de compreender o Estado no sentido 
especulativo da Lógica, ou como diz Hegel, enquanto 
efetividade da liberdade concreta. 

Para tanto, explicam os autores que Hegel trata de 
expor a articulação interior entre o universal e o particular; 
ou seja, a relação dialeticamente recíproca entre objetivos 
privados e públicos como base de um "nexo social" que vai 
além do agir "pessoal". E, neste sentido, a Constituição é 
vista como um conjunto de interações que se estabelece a 
partir das instituições que antecedem o Estado, tais como a 
família e a sociedade civil.  

Labarrière-Jarczyk atentam para o fato de que em 
Hegel, o Estado político, enquanto forma última da 
eticidade, determina-se segundo uma ternariedade silogística de 
engrenagens sociais que são suas próprias diferenças 
substanciais. Para enumerar estas diferenças, afirmam os 
autores, Hegel propõe um silogismo de natureza complexa, 
cuja forma geral – universal/particular/singular – fará 
lembrar um simples silogismo de inclusão, tratando-se, no 
entanto, de um movimento que vai da extensão máxima à 
compreensão dos elementos deste percurso na pessoa do 
príncipe, em que se precipitam e se refletem idealmente 
aqueles diferentes poderes. 

Estes autores fazem ver que, embora a ordem de 
apresentação destes poderes, conforme o § 273, 
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inicialmente, permitam uma leitura que induz à forma geral 
do silogismo já mencionada – U/P/S – na verdade Hegel 
concebe a figuração silogística, partindo de dois começos: 
um que parte da forma universal-particular-singular e outro, da 
forma singular-particular-universal. Da mesma forma como se 
referiu, importa, sobretudo, o movimento, o percurso 
especulativo que é próprio da substancia ética absoluta. 

Dado a este duplo movimento da substância ética 
concebida por Hegel, não tem sentido a conjetura de que 
haveria uma incoerência na ordem de apresentação dos 
poderes, se comparados o § 273 com § 275. Na primeira 
fórmula de partida, o universal é o poder legislativo – 
localizado no povo e que tem, por finalidade, captar o 
universal fixando-o nas leis que se impõe a todos; o 
particular corresponde ao poder executivo (ou 
governamental) – que tem por função assegurar a transição 
entre aquelas normas gerais sancionadas pelo povo e os 
casos concretos que devem ser regrados. Em terceiro lugar, 
o poder do príncipe, correspondendo ao singular, não só 
enquanto resultado do processo, mas também, colocando a 
unidade individual em posição mais alta e de começo do todo; 
como o ponto de retorno e reinício do processo, agora 
invertendo o percurso; o que institui no príncipe uma figura 
simbólica na qual o povo se reconhece e que, por isso, a 
autoridade do mesmo se encontra no povo. Dizem os 
autores:  

O universal que deve exprimir o político tem, 
portanto, sua fonte no povo; um povo que não é uma 
simples coleção de indivíduos [...] mas uma totalidade 
orgânica a quem cabe determinar sua particularidade e 
sua singularidade; uma totalidade que se verifica neste 
processo mesmo; é por isso que o princípio democrático, 
em Hegel, invoca sua expressão sob a forma de uma monarquia 
constitucional. (LABARRIÈRE-JARCZYK,1989, p.299). 

A partir desta análise, os autores apresentam a 
seguinte equação: “Se o povo não tem valor enquanto tal, 
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sem o príncipe, este, por sua vez, não tem justificação ética 
sem uma referência ao povo a quem ele deve sua 
universalidade”. Os autores estabelecem qual o tipo de 
monarquia que Hegel diz tratar-se de uma monarquia 
constitucional. 

Em conclusão, os autores sublinham que Hegel, 
para caracterizar o político, não se vale dos critérios que são 
apontados, na atualidade, como pressupostos fundamentais 
para que se reconheça a democracia. Tais critérios são, 
segundo os autores: a) o princípio de que o povo é a 
origem do poder e, b) o de que a eleição dos representantes 
se deve dar mediante o sufrágio universal. Logo, se Hegel 
não toma estes critérios como referência para a afirmação 
da ideia republicana, atribuir-se ao filósofo alemão a pecha 
de antidemocratismo, pode revelar, pelo menos, um 
anacronismo, ou uma precipitação. 

Dada a importância capital da Constituição na 
filosofia hegeliana, segundo Labarrière-Jarczyk, de maneira 
figurada, pode dizer-se que o personagem principal da 
configuração do político em Hegel não é o povo e muito 
menos o príncipe ou o governo, mas é a Constituição que 
configura o político. A Constituição é como uma entidade 
quase viva, que desenvolve suas próprias determinações de 
maneira especulativa. O equilíbrio constitucional é 
alcançado mediante a articulação dinâmica entre os 
momentos da singularidade do príncipe, da particularidade 
do governo e da universalidade do poder legislativo, 
entendidos estes momentos como a expressão política da 
organicidade que constitui o social em seu conjunto. 
 Tendo apresentado os modelos constitucionais e a 
teoria hegeliana da Constituição, resta apresentar os 
desafios da Constituição face ao cenário da mundialização.  
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Constituição e desafios da mundialização 
 
A teoria constitucional foi sendo elaborada ao 

longo do tempo, a partir de temas tais como, a separação 
dos poderes, a Constituição-garantia, o conceito formal e 
material da Constituição, assembleia constituinte, alterações 
constitucionais etc. O quadro da história das experiências 
constitucionais, mais recente, apresenta alguns tipos 
distintos: Os Estados das democracias clássicas, inspirados 
nos princípios da democracia liberal; os ex-Estados 
socialistas; os Estados autoritários; os Estados de 
independência recente; os Estados reunidos em 
Comunidades de Estados, com uma Constituição comum, 
sem renunciarem à própria Constituição nacional, como, 
por exemplo, a Comunidade Europeia; os Estados reunidos 
em blocos econômicos, sem uma Constituição, porém, de 
fato, a sua Constituição enfrenta, frequentemente, 
problemas de legitimidade e de funcionamento. Enfim, 
todos os Estados, de uma maneira ou de outra, colocam-se, 
atualmente, diante deste problema: Qual é o papel da 
Constituição, considerando que os Estados nacionais, 
surgidos com a modernidade, veem-se solapados em sua 
soberania, pela formação crescente de sociedades 
transnacionais capitalistas que se organizam a revelia dos 
Estados e a partir de uma perspectiva desterritorializada e 
mundializante?  

 
As instituições transnacionais e a Constituição 
 
A formulação hegeliana a respeito do idealismo da 

soberania, teria, no entender de Marcos L. Müller (2004) a 
função de moldar a organização político-constitucional do 
Estado soberano em seus poderes, definindo a atuação do 
mesmo no interior da sociedade civil; e apontaria para a 
necessidade de instituições de um poder público 
transnacional.  
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No caso das instituições públicas transnacionais, 
sua função seria regular as tendências autodestrutivas da 
mundialização capitalista, que estão localizadas na 
sociedade civil transnacional, uma vez que suas forças são 
tão poderosas que conseguem impor-se sobre o Estado 
constitucional.  Para fazer face a este poder transnacional 
da sociedade civil, Müller propõe a instituição de um poder 
público transnacional, enquanto uma instância do universal, 
tendo a função de “enquadrar” estas forças para que não 
destruam o Estado constitucional.   

De fato, o autor, entende que a sociedade civil 
transnacional que se está formando poderá tornar-se um 
poder destruidor, alçando-se acima das soberanias 
nacionais particulares. Porém, isto pode ser evitado “se 
tiver à sua base esferas de universalidade e instituições 
públicas”, com a finalidade de garantir à sociedade civil 
transnacional uma autonomia relativa a fim de que esta não 
se feche sobre suas particularidades, isto é, seus interesses e 
legitimações privadas. “É imperioso”, continua o autor, 
pensar na superação categorial da sociedade civil 
transnacional através de instituições públicas 
transnacionais, ou seja, a formação de uma esfera universal 
oposta à esfera particular – sociedade civil transnacional. A 
necessidade da formação de instituições públicas 
transnacionais tem, por finalidade, opor-se à 
instrumentalização da soberania do Estado. Mais ainda, 
impedir o desmantelamento do espaço público da antiga 
soberania nacional. A sociedade civil transnacional pode ser 
uma ameaça de “desenvolvimento da particularidade 
subsistente por si”, entregue exclusivamente à sua lógica, 
vindo assim a se autodestruir, através da exclusão do 
“conceito substancial” (FD, § 185), que é a mediação do 
particular e do universal na singularidade.  

Müller detecta o problema da contradição entre a 
sociedade civil transnacional e as instituições públicas 
transnacionais. A superação desta contradição é posta na 
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afirmação da “idealidade da soberania”, pois este conceito 
implica na “afirmação da superioridade do interesse público 
sobre os interesses particulares e da soberania política 
interna sobre os direitos de propriedade privada” (2004, 3). 
Reconhecendo que o conceito de soberania hegeliana foi 
elaborado dentro do horizonte do Estado moderno, ele 
levanta a hipótese de que o conceito de idealismo da 
soberania “pode fornecer elementos ou apontar direções 
que ultrapassam o horizonte do Estado-nação, para pensar 
a urgência da criação de esferas e organizações públicas 
transnacionais, que venham a enquadrar e a restringir os 
particularismos da propriedade privada que se reproduzem 
no interior da própria sociedade civil transnacional em vias 
de formação” (2004, 4).  

  Percebe-se que há uma contradição entre as 
instituições transnacionais privadas e públicas, pois, os 
interesses da sociedade civil transnacional opõem-se aos 
interesses das organizações públicas transnacionais. Ora, se 
a solução desta contradição, segundo a proposta de Müller, 
seria a criação de organizações públicas transnacionais, 
resta saber qual é seu estatuto jurídico-político, bem como 
o papel destas organizações? Pois, para Hegel a função de 
um juiz ou de um árbitro entre os Estados, e nós diríamos, 
de uma organização, é sempre contingente. Por isso o 
projeto kantiano de uma federação de Estados, da mesma 
forma permanece contingente (cf. FD, § 333). Seguindo, a 
teoria hegeliana constitucional, a solução desta contradição 
está na própria Constituição. 

 
Condição do reconhecimento mundial: a Constituição  

 
Não seria o Estado constitucional a matriz que 

forneceria os elementos responsáveis pela mediação desta 
contradição, posta pela mundialização do capital? Qual o 
modelo de Estado Constitucional que poderia fazer face à 



268 
 

 

Opinião pública, contradição e mediação 

tendência destruidora no interior da sociedade civil? Ou 
seja, como garantir uma nova configuração constitucional? 

Hegel afirma o seguinte a propósito das bases do 
direito internacional: “O povo, enquanto Estado, é o 
espírito na sua racionalidade substancial e na sua realidade 
imediata [...]. A questão de saber se tal Estado é de fato um 
Estado, existindo em si e por si, depende de seu conteúdo, 
de sua constituição [o grifo é nosso], de sua situação, e o 
reconhecimento [o grifo é nosso], que implica uma certa 
identidade entre os dois Estados, repousa sobre o juízo e a 
vontade do outro” (FD, § 331). As condições para um 
Estado existir em si e por si, ou seja, afirmar-se, 
soberanamente, no cenário internacional, pelo visto, 
depende, fundamentalmente, de sua Constituição.  

A Constituição é um elemento central, como 
constatamos, ao longo da exposição, na organização interna 
do Estado. Agora, ela constitui-se, da mesma forma, na 
identidade para o reconhecimento recíproco entre os 
Estados. Hegel ao enumerar os elementos que garantem a 
afirmação da identidade, os coloca na seguinte ordem 
lógica: 

 
a) O conteúdo do “espírito do povo”; 
b) A Constituição; 
c) A situação do “espírito do tempo”; 
d) O reconhecimento internacional. 

 
 Esta ordem proposta por Hegel obedece a uma 
lógica: O conteúdo constitucional é o imediato posto como 
espírito do povo que compõe a substância da Constituição. 
Esta sempre é relacionada com a situação do espírito do 
tempo. Assim, articulados, o espírito do povo e o espírito 
do tempo pela Constituição, constituem um Estado em si e 
por si, em condições, portanto, de ser reconhecido pelos 
outros Estados. De fato, a Constituição nesta ordem 
aparece como sendo o elemento que faz a mediação, pois 
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realiza a interface entre o conteúdo constitucional e a 
situação do tempo; o primeiro contém os hábitos e 
costumes do povo com suas tradições e valores; enquanto, 
o segundo é portador das inquietações do presente, 
buscando a realização do que deve ser conforme ao 
conceito da Constituição. 
 Ao longo do texto, chegamos a duas constatações: 
 1ª) A experiência histórica dos três modelos de 
Estado constitucional: Liberal de Direito, Social de Direito 
e Democrático de Direito constituíram-se dentro de um 
quadro de Estado-Nação moderno. Aqui, a Constituição é 
um organismo garantidor da soberania e dos direitos do 
cidadão.  
 2ª) Nos modelos contemporâneos, para pensar a 
democracia e a Constituição foi exposto o debate entre 
liberais e comunitários. De um lado, para o modelo liberal, 
o indivíduo é o "valor primário e referencial da sociedade 
humana" sendo a Constituição o instrumento garantidor do 
mesmo. De outro lado, no modelo comunitário, a 
democracia participativa junto com uma Constituição-
projeto priorizam as identidades coletivas. O modelo da 
política deliberativa proposto por Habermas aponta os 
limites dos dois modelos anteriores, e propõe uma “forma 
parlamentar de aconselhamento e decisão fundada na ação 
comunicativa da opinião pública de cunho político”. 
 Ora, a análise da teoria hegeliana constitucional nos 
conduziu ao seguinte desafio: Em contexto de 
mundialização assimétrica, é possível a inserção soberana 
na política global? Ou seja, os Estados nas suas relações 
internacionais são levados a possuir uma estratégia de 
inserção mundial soberana. Ora, qual é a função da 
Constituição, para inserir o Estado soberanamente na 
política internacional, buscando relações globais e plurais, 
em defesa dos interesses nacionais e da formação de um 
novo espaço político internacional de caráter democrático?  
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Uma resposta convencional afirma que é necessário 
promover o fortalecimento de blocos regionais, através da 
coordenação de políticas macroeconômicas, da 
harmonização das legislações nacionais, do livre trânsito de 
pessoas, bens, capitais e mão-de-obra e, sobretudo, da 
institucionalização de mecanismos de funcionamento, 
avançando, na integração dos países. 
 A resposta hegeliana afirma que a organização 
constitucional do Estado acontece em dois momentos, a 
partir da articulação dos interesses privados (organização 
sociojurídica) e dos interesses públicos (organização ético-
política). Portanto, a teoria hegeliana da Constituição, 
diante deste cenário da mundialização, com seus desafios e 
propostas, prioriza os elementos da identidade 
constitucional como uma garantia e condição de 
reconhecimento mundial. Ou seja, somente o Estado que 
estiver bem resolvido constitucionalmente poderá fazer 
uma inserção soberana e autônoma neste atual estágio de 
correlação de forças, quer em nível regional, quer mundial.  
 
3.3 – A crise do Estado-Nação e a teoria da soberania 
em Hegel 

 
O fenômeno da globalização põe em crise a teoria 

da soberania moderna, porque o Estado-Nação forjado a 
partir da autonomia soberana não consegue mais controlar 
e proteger o seu território, bem como, garantir junto ao 
povo a legitimação de suas decisões, para incrementar um 
projeto político.  
 Os elementos clássicos que formaram o Estado-
Nação foram o território, o povo e a soberania. No 
entanto, é a soberania que constitui o elemento 
determinante entre os três, pois começando pela mesma se 
decide em última instância a ocupação do território e se 
afirma a identidade de um povo como nação soberana.  
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O território é a extensão física necessária para o 
Estado localizar-se no espaço terrestre, marítimo ou aéreo. 
Não existe Estado sem território. O território estabelece a 
delimitação da ação soberana do Estado. O princípio de 
impenetrabilidade afirma que o Estado tem o monopólio 
de ocupação de determinado espaço.  

O povo é o conjunto dos cidadãos do Estado. Todos 
os que integram o Estado por meio da vinculação jurídica 
permanente, adquirem a condição de cidadãos. A 
coincidência do conceito de povo com a visão política 
nacional identifica o Estado com a nação – uma 
comunidade de base histórico-cultural – que integra todos 
os indivíduos que nascem num certo ambiente cultural 
formado por tradições e costumes, geralmente expresso 
numa língua comum, tendo um conceito idêntico de vida, 
dinamizado pelas mesmas aspirações de futuro e os mesmo 
ideais coletivos166. 

Finalmente, a soberania é una, indivisível, inalienável e 
imprescritível. Ela é una, porque não se admite num mesmo 
Estado a convivência de duas soberanias. É indivisível, 
porque se aplica à universalidade dos fatos ocorridos no 
Estado, sendo inadmissível a existência de várias partes 
separadas da mesma soberania. É inalienável, porque aquele 
que a detém, desaparece, quando fica sem a mesma, seja o 
povo, a nação ou o Estado. É imprescritível, porque jamais 
seria superior, se tivesse prazo certo de duração. Todo 
poder soberano aspira a existir permanentemente e só 
desaparece, quando forçado por uma vontade superior.  

A formação do Estado iniciando pelos três 
elementos - território, povo e soberania - pressupõe um 
conceito de espaço e tempo modernos. Ora, com o 
fenômeno da sociedade em rede, assistimos ao advento de 
                                                           

166 Cf. DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 
São Paulo: Ed. Saraiva, 1998, p.74-95. No entender deste autor tem 
sido causa de grande imprecisão o uso do conceito povo como 
sinônimo de nação.  
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um espaço de fluxos e a um tempo virtual pós-modernos167. 
Isto implica mudanças profundas na constituição do 
Estado moderno, ou seja, a efetivação de uma nova 
figuração da soberania.  

Antonio Negri e Michael Hardt expõem, em seu 
livro o Império, a tese, de que, hoje, há uma nova soberania 
exercida por um Império que se diferencia do conceito de 
imperialismo168. Segundo os autores, o imperialismo é um 
fantasma do passado. Hoje, assiste-se ao domínio do 
sistema do Império, isto é, a configuração que se adapta ao 
modelo político dos EUA hegemônico a partir de 1991, 
depois da queda do Muro de Berlim. A diferença 
fundamental entre o imperialismo e o Império precisa ser 
entendida na passagem da soberania moderna para a 
soberania pós-moderna.  

a) A soberania moderna: O fenômeno do imperialismo é 
a dinâmica própria do Estado-Nação, o qual se constitui 
como poder central, exercendo o monopólio da força sobre 
um determinado território e sua população. O imperialismo 

                                                           

167 CASTELLS, M. A sociedade em rede. v. I, São Paulo: Paz e Terra, 
1999. Cf. cap. 5: A cultura da virtualidade real, p. 352; cap. 6: O espaço 
de fluxos: “O espaço de fluxos é a organização material das práticas 
sociais de tempo compartilhado que funcionam por meio de fluxos. 
Por fluxos, entendo as seqüências intencionais, repetitivas e 
programáveis de intercâmbio e interação entre posições fisicamente 
desarticuladas, mantidas por atores sociais nas estruturas econômica, 
política e simbólica da sociedade”, p. 436. No entender de Michael 
Hardt o trabalho na sociedade contemporânea é o “trabalho imaterial”, 
isto é, trabalho que tem produtos imateriais, como comunicação, 
informação ou afeto”. Cf. NEGRI, Antonio e HARDT, Michael. A 
nova soberania. In: Folha de São Paulo. Caderno MAIS!, 24.09.2000, p. 8.  

168 Antonio Negri (ex-professor de ciência política na Universidade de 
Paris) e Michael Hardt (professor de literatura na Universidade Duke, 
nos Estados Unidos) são dois militantes comunistas que escreveram o 
livro Empire (Império) de mais de 500 páginas publicado há pouco nos 
EUA pela editora da Universidade de Harvard (Harvard University 
Press, 512 pp.) e com lançamento previsto no Brasil neste ano pela 
Editora Record. 
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expande-se do poder nacional para outras áreas do planeta, 
as quais também são delimitadas por fronteiras rígidas. A 
dominação imperialista era exercida pela violência 
destrutiva dos símbolos (trocar de bandeira) e da supressão 
da soberania, a tal ponto que o Estado conquistado passa a 
funcionar como uma extensão do Estado conquistador.  
 b) A soberania pós-moderna tem fronteiras flexíveis, 
que se assemelham à forma de dominação do Império 
romano, fenômeno da antiguidade. Hoje, como naquele 
Império não existem mais Estados soberanos capazes de 
ampliar sua riqueza e poder, simplesmente através da 
ocupação territorial. O Estado-Nação caracterizava-se por 
uma delimitação rígida do território, enquanto que para o 
fenômeno do Império esta condição fundamental não 
existe mais, porque o seu domínio e sua área de influência é 
“urbi et orbis”. O Estado nacional movimentava-se para o 
exterior, através do conflito armado, por meio da guerra 
imperialista, sendo esta uma característica fundamental da 
soberania moderna.  

Os EUA são para os autores o atual Império do 
mundo, que efetivam a soberania pós-moderna. “É 
evidente a supremacia militar dos Estados Unidos sobre o 
resto do planeta depois que a União Soviética deixou de 
existir pôs um fim à competição imperialista. O processo 
de descolonização iniciado após a Segunda Guerra Mundial 
já havia colocado em marcha uma transformação da 
dinâmica imperialista, antes mesmo que desaparecesse a 
única potência capaz de rivalizar com os EUA”169.  

Enfim, no entender de Michael Hardt “o Império é 
ilimitado no sentido espacial, não há fronteiras para o seu 
domínio; não há nada de externo a seu poder. O Império 
domina a totalidade; é ilimitado no sentido temporal, uma 
vez que seu domínio é posto como necessário e eterno, em 

                                                           

169 SINGER, André. O contraimpério. IN: Folha de São Paulo. Caderno 
MAIS!, 24.09.2000, p. 11. 
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vez de temporário e transicional. Finalmente, o Império é 
ilimitado em um sentido social, pois busca controlar toda 
experiência social; o objeto do Império é a própria forma 
de vida”170. Ainda diz o mesmo autor “no Império, nenhum 
Estado-Nação pode funcionar como centro do poder”, 
porque após o desmonte do bloco soviético, nada mais 
impediu os Estados Unidos de exercer, em nome da ONU, 
o papel de polícia da Terra, o que impede, hoje, o 
desenvolvimento de projetos imperialistas de expansão 
territorial.  

A nova soberania do Império constitui-se à 
diferença do Império Romano, a começar de uma nova 
dinâmica de dominação. “A nova ordem mundial, produto 
de uma nova forma de soberania, baseada no poderio 
econômico, no monopólio da “arma final” e na ampliação 
da velocidade e quantidade da troca de informação em nível 
global, constitui-se”171.  

Está colocada a oposição entre duas figurações de 
soberania: moderna e pós-moderna. A moderna, construída 
sobre o modelo do imperialismo expansionista de 
dominação territorial, opõe-se à soberania pós-moderna 
elaborada pelo modelo do Império que flexibiliza as 
fronteiras e domina a cultura e o mercado partindo do 
espaço de fluxos e do tempo virtual.  

Em nosso entender, nenhum dos dois modelos 
resolve a contradição da soberania, isto é, a capacidade de 
decidir autonomamente tanto em nível interno, como 
externo. Ou seja, como garantir a inserção soberana de 
todos os Estados na nova soberania global, de tal modo 
que todos eles possam autoafirmar-se interna e 

                                                           

170 Entrevista com NEGRI, Antonio e HARDT, Michael. A nova 
soberania. In: Folha de São Paulo. Caderno MAIS!, 24.09.2000, p. 7. 

171 TSU, Victor Aiello. A nova soberania. In: Folha de São Paulo. 
Caderno MAIS!, 24.09.2000, p. 6. 
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externamente? Qual é a originalidade da teoria da soberania 
hegeliana?  

A soberania moderna foi elaborada a partir do 
Estado-Nação, fechado sobre si mesmo em seu território, e 
travando guerras de expansão contra outros Estados. Há 
uma predominância da soberania interna, ocorrendo um 
eclipse da dimensão interestatal, enquanto que a soberania 
pós-moderna constrói-se a partir do Império Mundial, que 
desconhece os Estados nacionais. Há um deslocamento do 
poder para a soberania externa em detrimento da afirmação 
nacional. Ora, tanto o primeiro como o segundo modelo de 
soberania caem nos extremos do silogismo, ou seja, não 
articulam a soberania interna e externa na relação da 
mediação. Hegel, a nosso ver, propõe uma justa tensão 
mediadora entre os dois momentos da sua teoria sobre a 
soberania.  

Primeiramente, nós expomos a formação da 
soberania moderna e, em seguida, a crise da mesma, diante 
dos desafios da globalização, segundo a análise de J. 
Habermas. Finalmente, descrevemos a teoria da soberania 
em Hegel como uma proposta de atualização de seu 
pensamento, para encontrar uma saída para o problema da 
soberania, que afeta o nosso cenário mundial.  

 
A soberania moderna 

 
 A soberania é sinônimo de independência no 
sentido de não ser submissa a qualquer potência 
estrangeira. Ou ainda, a soberania como expressão de 
poder jurídico mais alto - o Estado - é o que tem o poder 
de decisão em última instância, sobre a eficácia de qualquer 
norma jurídica.   
 O conceito político-jurídico de soberania indica o 
poder de mando em última instância, numa sociedade 
política. Ela é a racionalização jurídica do poder, no sentido 
da transformação da força em poder legítimo, do poder de 
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fato em poder de direito. São diferentes as suas formas de 
caracterização, porque são diferentes as formas de 
organização do poder que ocorreram na história humana. 
Porém, em todas elas é possível sempre identificar uma 
autoridade suprema, embora esta autoridade se exerça de 
modos bastante diferentes172. 

O termo soberania, em sua significação moderna, 
aparece no final do século XVI juntamente com o de 
Estado. Este termo indica o poder estatal, enquanto sujeito 
único e exclusivo da política. Tal conceito político permite 
ao Estado moderno opor-se à organização medieval do 
poder, representada pelo papado e pelo império. O Estado 
acentua a soberania com a finalidade de concentrar o poder 
numa única instância e, assim, manter o monopólio da 
força num determinado território, sobre um povo e realizar 
a máxima unidade e coesão política.  
 A soberania acha-se relacionada com a realidade 
primordial e essencial da política: a paz e a guerra. Na Idade 
Moderna cabe ao soberano vigiar pela paz dentro das 
fronteiras territoriais do seu Estado, bem como uni-lo para 
a defesa e o ataque contra o inimigo estrangeiro. É o 
soberano o único que pode intervir e decidir em última 
instância, dentro e fora de seu território. Disso decorrem 
dois níveis da soberania: o interno e o externo.  

1º) Em nível interno, o soberano procura eliminar 
os conflitos, mediante processos administrativos e políticos, 
constituindo organismos intermediários e a autonomia 
mediadora entre o indivíduo e o Estado;  

2º) Em nível externo, o soberano é quem decide 
acerca da guerra e da paz. Ora, isto implica um sistema de 
Estados que não têm juiz acima de si próprios, quer seja o 
papa ou o imperador. Os Estados equilibram suas relações 
através de tratados, do direito internacional ou da guerra. O 

                                                           

172 BOBBIO, N. et alii. Dicionário de Política. 12ª ed., v. 2, Brasília: UnB, 
1999.  
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soberano encontra nos outros soberanos seus iguais. Eles 
estão todos, portanto, numa posição de igualdade, 
enquanto que em nível interno, o soberano se encontra 
numa posição de absoluta supremacia, uma vez que tem 
abaixo de si os súditos, obrigados à obediência.  

As teorias sobre a soberania seguem diversas 
tendências, de acordo com o aspecto a ser destacado. 
Assim, nós temos duas grandes tendências: 

a) A tendência da soberania absoluta: Para Hobbes, 
o soberano tem o monopólio da força ou da coerção física. 
Ele encontra a legalização deste monopólio na coerção 
física do contrato social. 

b) A tendência da soberania legal: O jurista J. Bodin 
identifica a essência da soberania no poder de fazer e de 
anular as leis. O soberano tem o monopólio do direito 
através do poder legislativo. A identificação da soberania 
com o poder legislativo foi levada ao extremo por 
Rousseau com o conceito de vontade geral. O soberano só 
pode elaborar leis gerais e não, decretos individuais. Para 
Bodin, cabe ao soberano o seguinte poder: decidir acerca 
da guerra e da paz, nomear os chefes militares e os 
magistrados, emitir moeda, suspender impostos, conceder 
indultos e anistias e julgar em última instância. Se 
desaparecessem estas prerrogativas, o soberano legal, 
apesar do monopólio da lei, achar-se-ia reduzido à 
impotência.  

O jurista mencionado considera a soberania um 
poder originário que não depende de outros e tem como 
fim o bem público. Ela apresenta as seguintes 
características: absoluta, perpétua, indivisível, inalienável e 
imprescritível. A soberania é absoluta, por não sofrer 
limitações por parte das leis, uma vez que essas limitações 
somente seriam eficazes, se houvesse uma autoridade 
superior que as fizesse respeitar; é perpétua, porque é um 
atributo intrínseco ao poder da organização política  e não 
coincide, a rigor, com as pessoas físicas. No caso da 
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monarquia, ela pertence à Coroa e não ao rei; a soberania é 
inalienável e imprescritível, porque não é uma propriedade 
privada, mas um poder público que tem uma destinação 
pública; é indivisível, como o ponto da geometria, porém, 
essa característica não é aceita pacificamente; a teoria do 
Estado misto postula a divisão da soberania entre o rei, os 
nobres e as comunas; para os teóricos ortodoxos da 
soberania, esta pode pertencer a uma única pessoa, no caso 
o rei, ou a uma assembleia.  

Essa tese ressalta o caráter unitário do mando, 
quando se trata da monarquia; porém, a lógica da 
indivisibilidade do poder, isto é, a afirmação da unidade 
soberana choca-se com a teoria surgida no século XVIII, 
que propõe a separação dos poderes: contraposto ao 
executivo - ao rei possuidor do monopólio da força - está o 
legislativo, titular de uma função autônoma e independente 
encarregado de elaborar as leis. O exercício da unidade do 
soberano aparece nos períodos de guerra interna ou 
externa, em que o Estado misto ou a separação dos poderes 
são superados em seu isolamento.   

Enfim, o conceito de soberania como “poder 
absoluto e perpétuo de uma república” foi forjado pelos 
legistas. Este conceito é num certo sentido, o emblema do 
absolutismo do século XVI que se impõe para fazer face à 
ordem política, social e religiosa feudal. A soberania 
consiste no poder absoluto e incontestável de tomar 
decisão, porque alguém tem o “a unicidade e a 
universalidade do poder de decisão”.  
 O pensamento moderno de Estado identificou 
simplesmente representação e soberania, transferindo ao 
soberano o poder de representar o conjunto das 
propriedades do povo representado. Na monarquia, pode-
se dizer que “o rei é o povo”. Esta ideia de representação 
soberana opõe-se à interpretação de representação 
enquanto ato de delegar que será defendido pelos 
adversários do absolutismo.  
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 Na perspectiva de Hobbes, o soberano representa o 
povo não, enquanto recebe deste um poder ou mandato 
para tal, mas porque ele institui o ser mesmo do povo 
representado, isto é, ele é a identidade existente da 
soberania. Os indivíduos contraem o pacto entre eles, 
formando uma vontade no seio da comunidade. Na teoria 
hobbesiana, o representante (o soberano) cria o 
representado. O soberano é a identidade representativa que 
se autoconstitui. A corrente absolutista perde sua 
hegemonia durante o século XIX pela concepção de 
representação, sendo Sieyès um dos precursores ao lado de 
Thomas Paine, Hamilton e Madison.  

Ora, este conceito de soberania que se constitui um 
dos fundamentos do Estado moderno, está em crise face ao 
fenômeno da globalização e, segundo J. Habermas, os 
governos não têm mais poder, para tomar decisões 
internas, devido à força de outros atores externos, que 
deslocam o espaço público de decisão.  

 
A crise de soberania no Estado moderno173 
 
Segundo Habermas, a crise de soberania do Estado 

moderno formula-se da seguinte forma: Além dos Estados 
nacionais, num plano supranacional e global, o poder 
destrutivo ecológico, social e cultural do capitalismo 
planetário pode ser posto sob controle?174  

                                                           

173 HABERMAS, Jürgen. Nos limites do Estado. In: Folha de São Paulo. 
Caderno Mais! 18/07/99, p 4-6. 

174 Esta é a pergunta que o sociólogo liberal R. Münch formula em seu 
livro: Dinâmica global e universos de vida local. (Globale Dynamik, Lokale 
Lebenswelt). Frankfurt/M., 1998. “A humanidade está fazendo um saque 
a descoberto sobre os recursos naturais da Terra. Estudo divulgado 
pela organização não-governamental WWF (Fundo Mundial para a 
Natureza) mostra que o uso de recursos pelo homem excedeu em 42,5 
a capacidade de renovação da biosfera. O relatório também confirma o 
desequilíbrio no uso dos recursos naturais entre o Norte e o Sul. Os 
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De um lado, é verdade que a Europa no pós-guerra 
e os Estados capitalistas nacionais através do Estado social 
(Welfare State) conseguiram controlar um sistema 
econômico altamente produtivo partindo da ideia de 
progresso e desenvolvimentismo; defenderam a promessa 
republicana da inclusão igualitária de todos os cidadãos; 
criaram a ideia de autolegislação, isto é, os destinatários das 
leis são os seus autores; enfim, ampliaram a dimensão 
política da sociedade, atuando sobre si mesma. 

De outro lado, verifica-se que o Estado nacional, no 
contexto modificado da economia e das sociedades 
mundiais chega ao limite de sua eficiência, pois a 
domesticação política do capitalismo global e a democracia 
apresentam problemas de funcionamento. 

 
O Estado nacional e a democracia 

 

O Estado nacional defronta-se com uma economia 
transnacional, isto é, há o rompimento de fronteiras da 
economia, da sociedade e da cultura que tinham sido 
erigidas sobre bases territoriais desde o século XVII. Mais 
ainda, há um desfuncionamento na política e no sistema 
jurídico; um desequilíbrio na circulação econômica; um 
desmonte das tradições nacionais, tais como tinham sido 
elaboradas dentro das fronteiras do Estado territorial. 

Habermas aponta três aspectos da privação do 
poder ou da soberania do Estado nacional: (i) Perda da 
capacidade de controle estatal e da autonomia, pois o 
Estado isolado não consegue defender os seus cidadãos 

                                                                                                                                                                       

países mais ricos, como os EUA, já consomem mais do que o dobro de 
seu quinhão ambiental. Se todo mundo tivesse o padrão americano de 
consumo, seriam necessários pelo menos mais duas Terras. ‘O padrão 
de consumo dos países ricos acaba esgotando os recursos dos pobres”, 
diz Kliejunas’” Cláudio Angelo. Humanidade precisa de mais meia Terra. In: 
Folha de São Paulo. Folha Ciência. 21.10.2000, p. A 18.  
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contra efeitos externos e decisões de outros atores fora de 
suas fronteiras. Há uma transposição espontânea de 
fronteira; (ii) crescentes déficits de legitimação no processo 
decisório: As decisões democráticas não coincidem com os 
que são afetados pelas mesmas; as políticas são subtraídas à 
formação democrática da opinião e da vontade; 
deslocamento das agremiações nacionais de decisão para as 
comissões interestatais, compostas de representantes do 
governo; (iii) progressiva incapacidade de dar provas, com 
efeito legitimador, de ações de comando e de organização: 
restrição da capacidade interventiva do Estado nacional, em 
estabelecer uma política social legitimadora, como estimular 
o crescimento ou recolher tributos da economia interna.  

Face a esse desmantelamento do Estado nacional e 
o desfuncionamento da democracia, Habermas afirma 
existirem quatro possíveis respostas políticas, a saber: 

 
a) A favor da globalização: segue a ortodoxia neoliberal; 

recomenda a subordinação incondicional do Estado ao 
imperativo da integração social planetária por meio dos 
mercados;  

b) Contra a globalização e a desterritorialização que 
motiva a busca por uma “terceira via” em duas 
variantes: uma mais defensiva e outra mais ofensiva; 

c) A terceira via mais defensiva parte do pressuposto de 
que o capitalismo, sem barreiras mundiais, não pode ser 
domado, mas apenas amortecido nacionalmente; não há 
como anular a subordinação da política ao imperativo 
de uma sociedade mundial integrada pelo mercado; 
deve mudar-se a relação entre risco e segurança, para 
desenvolver uma sociedade de ‘apostadores 
responsáveis’ - responsible risk takers - nas esferas do 
governo, das empresas e do mercado de trabalho; fim 
da sociedade de pleno emprego; o ‘ethos’ de uma forma 
de vida orientada pelo mercado, isto é, reconhecer em 
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cada cidadão um empresário de seu próprio capital 
humano;  

d) A terceira via mais ofensiva insiste na força plasmadora 
de uma política que se sobrepõe aos mercados sem 
rédea no plano supranacional: afirma o primado da 
política em relação à lógica do mercado.  
 

No entender de Habermas, esta última variante 
lembra o voluntarismo, pois consta de um postulado 
normativo, que não pode ser solucionado dentro dos 
moldes nacionais. A saída é a constituição de unidades 
políticas maiores e regimes transnacionais, sem romper 
com a legitimação democrática e compensando a perda de 
funções do Estado nacional. A política terá “precedência” 
sobre os mercados globalizados, quando produzir na 
política interna, a longo prazo, uma sólida infraestrutura 
não desvinculada dos processos democráticos de 
legitimação. Para Habermas, os mercados não podem ser 
democratizados, pois aqueles têm uma política 
autorreferente. Na medida em que há uma 
desregulamentação dos mercados, há também uma 
despotencialização ou uma autolimitação do poder político, 
para implementar decisões coletivas vinculantes.   
 O conceito de soberania do Estado moderno, assim 
como foi exposto acima, se encontra em crise. Será que a 
teoria hegeliana da soberania, enquanto mediação da 
soberania interna entre os poderes e a relação soberana, em 
nível externo como os outros Estados, pode oferecer-nos 
uma saída para este problema? Vejamos como Hegel 
elabora a sua teoria e depois confrontemo-la com a crise 
atual. 
 A teoria da soberania hegeliana 
 

Constatamos que a crise do Estado moderno atinge 
o conceito de soberania, tendo consequências sobre a 
função do território e a identidade de um povo. O 
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advogado e político francês Jean Bodin (1530-1596), ao 
escrever Les Six livres de la République (publicado em 1576) 
lançou os fundamentos do Estado-Nação, enquanto órgão 
de poder político interno e externo máximo que se tornou 
hegemônico duzentos anos depois com a Revolução 
Francesa. A teoria política e a lei constitucional construíram 
a justificação do Estado soberano que se organiza em 
poder executivo, legislativo, tribunais, serviço diplomático, 
forças armadas nacionais etc. Depois da Segunda Guerra 
Mundial, organizaram-se quase 200 países que nasceram 
dos antigos impérios coloniais, segundo o modelo de 
Estado-Nação soberano. No entender de Peter Drucker, 
desde o fim da Segunda Guerra Mundial o Estado-Nação 
soberano vem perdendo sua posição como órgão único de 
poder, porque, internamente, os países se transformam em 
sociedades pluralistas; e externamente, algumas das funções 
governamentais tornam-se transnacionais, outras regionais 
e outras estão sendo tribalizadas175. Segundo este autor, o 
Estado-Nação não irá desaparecer, porém ele não será mais 
indispensável, porque ele irá dividir cada vez mais seu 
poder com outros órgãos, outras instituições, outras 
entidades criadoras de políticas.  

A crítica tradicional rotula Hegel como o apologista 
do Estado prussiano, ou ainda o profeta do estatismo. Será 
que estas críticas se sustentam e são ainda válidas?176 Cabe 
lembrar que os fundamentos filosóficos da política 
hegeliana não permitem uma aplicação direta e mecânica do 
aforisma que encontramos no prefácio da Filosofia do 
Direito177: “O que é racional é efetivo, e o que é efetivo é 

                                                           

175 Cf. DRUCKER, Peter. Sociedade pós-capitalista (Post-capitalist Society, 
1993). 7ª ed., São Paulo: Pioneira, 1999, p. 19.  

176 Cf.  WEIL, Eric. Hegel et l’État. Paris: Vrin, 1985. 

177 HEGEL, G. W. F. Principes de la philosophie du Droit. Paris: Vrin, 
1993, p. 55. As citações desta obra serão, de agora em diante, tradução 
do próprio autor do texto.  
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racional”. É indispensável distinguir efetivo de existência; 
nem tudo o que existe é efetivo. O existente é efetivo só 
em parte. Hegel não justifica qualquer realidade, sem que 
ela corresponda, efetivamente, ao seu conceito. Ou ainda, a 
crise do Estado moderno prova que uma figura histórica 
chegou a sua imediação e agora se exige uma nova 
efetivação do conceito de Estado. Daí, não se pode 
justificar, a partir da teoria hegeliana do Estado, os 
superestados, ou qualquer forma de totalitarismo que 
elimine a justa relação das mediações internas, que 
compõem a lógica do Estado, tais como a soberania e a 
representação.  
 A soberania e a representação são conceitos centrais 
no pensamento moderno de Estado. Por isso, eles têm uma 
importância determinante em Hegel. Na teoria hegeliana do 
Estado, a concepção de soberania se adapta às exigências 
de uma política especulativa, isto é, que estabeleça a 
mediação recíproca do social e do político, sendo o poder 
do príncipe “neutro e intermediário”. A articulação entre 
soberania e representação organiza, em primeiro lugar, a 
constituição política a partir da racionalidade especulativa 
do poder. Para Hegel, a divisão dos poderes em seus 
momentos universal (legislação), particular (governo, 
administração) e singular (decisão do príncipe) corresponde 
à organização e à estrutura do conceito lógico. Aqui, cada 
um dos momentos - universal, particular e singular - 
contém em si ao mesmo tempo o todo e sua especificidade 
própria178.  
 Em segundo lugar, é preciso compreender a 
soberania e a representação em relação com o conceito de 
povo. Confundir este conceito como multidão aditiva de 
indivíduos parece ser a transposição à esfera política das 
determinações da sociedade civil, e resulta de uma confusão 

                                                           

178 HEGEL, G.W.F. Science de la Logique. V. III, Paris: Aubier, 1981, p. 
68.  
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do cidadão e do burguês. O átomo social (o ator 
econômico) ou político (o cidadão eleitor) é abstrato. 
Assim, essa teoria da representação política sofre a mesma 
insuficiência especulativa que a visão puramente econômica 
da sociedade civil: uma e outra desconhecem o caráter 
mediado da singularidade. A explicitação lógico-
especulativa do conceito distingue dois estatutos: o abstrato 
e o concreto, o imediato e o mediato, tanto da 
singularidade, quanto da universalidade. Democratas e 
liberais, partidários do sufrágio universal e do sufrágio 
censitário partilham da mesma crença de um raciocínio 
econômico. Segundo este, o sujeito político seria um 
indivíduo na sua abstração ou na sua imediatez. Eles 
esquecem que o indivíduo na sua imediatez é constituído 
pela mediação das figuras sociais e políticas do universal, ou 
seja, pelas instituições que lhe tornam possível o ser 
individual. A análise hegeliana da representação política 
muda completamente a questão: o problema não é saber 
em que condições um indivíduo é habilitado politicamente, 
mas como é constituída a individualidade política bem 
como social, e como estes dois tipos de individualidade - a 
do burguês e a do cidadão - se articulam uma com a 
outra179.  

Após estes esclarecimentos iniciais sobre a 
soberania e a representação tratemos, especificamente, da 
soberania na sua dimensão interna. Vejamos como Hegel 
compreende o conceito de soberania, depois apresentemos 
a atualização do mesmo, para fazer face aos desafios que a 
globalização lança ao Estado nacional. Ou seja, o que 
continua sendo domínio do Estado-Nação? Como o 
Estado soberano se relaciona com as instituições 
autônomas interna (local) e externamente (transnacional)?  

 

                                                           

179 Cf. KERVÉGAN, Jean-François. Hegel, Carl Schmitt: le politique entre 
spéculation et positivité. Paris: PUF, 1992, p. 293-292.  
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 A soberania interna do Estado 
 

Hegel, na 3ª seção da Filosofia do Direito180, expõe os 
momentos da ideia do Estado. Partindo da realidade 
imediata deste, trata-se do direito político interno no que 
diz respeito ao exercício da soberania interna do mesmo 
(FD, §§ 272-320). Depois o Estado passa a relacionar-se 
com os outros Estados, trata-se do direito político externo, 
ou seja, a soberania face ao mundo externo (FD, §§ 321-
329).  

No que diz respeito à soberania interna, esta se 
constitui das funções e dos poderes que compõem o 
Estado, mantidos na unidade e na identidade.  

a) As raízes da soberania interna: As funções e os 
poderes particulares do Estado não têm existência 
independente e fixa, nem por si, nem pela vontade 
particular dos indivíduos, mas eles têm sua raiz profunda na 
unidade do Estado como em sua identidade simples: estas 
são as duas determinações que lhe constituem a soberania 
(cf. FD, § 278). As raízes da soberania do Estado são, 
portanto, a unidade dos vários poderes e a identidade 
simples que está materializada no príncipe e na 
constituição.  

A constituição política é a vida orgânica do Estado. 
A constituição é racional, na medida em que o Estado 
distingue e determina sua atividade, segundo a natureza do 
conceito. Assim, cada poder é a totalidade, porque ele 
contém em si os outros momentos (cf. FD, § 272). Há uma 
falsa divisão dos poderes que é a do entendimento abstrato 
que concebe uma independência absoluta dos poderes. 

b) A diferença da soberania na monarquia feudal e 
no Estado moderno: o papel da constituição. A diferença 
fundamental é que no Estado moderno há, ao mesmo 
                                                           

180 HEGEL, G.W.F. Principes de la Philosophie du Droit. Vrin: Paris, 
1982, § 259. Abreviaremos esta obra assim: FD.  
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tempo, a construção da soberania interna, ampliando-se 
face ao exterior, enquanto que na antiga monarquia feudal, 
o Estado era certamente soberano face ao exterior; em 
relação, porém, ao interior, a soberania não era exercida 
nem pelo monarca e nem pelo Estado. De um lado, os 
assuntos e poderes do Estado e da sociedade civil estavam 
distribuídos nas corporações e comunidades 
independentes, assim o todo resultava mais num agregado 
do que num organismo; de outro lado, aqueles assuntos e 
poderes eram propriedade privada de indivíduos, e assim o 
que devia ser feito pelos mesmos em favor do todo tinha a 
marca de sua opinião, capricho e interesse privado.   

Enfim, no despotismo temos uma situação em que 
não há lei, onde a vontade particular como tal vale como 
lei, quer se refira à do monarca ou à do povo. Pelo 
contrário, é numa situação legal e constitucional que a 
soberania se constitui no elemento da idealidade das esferas 
e dos negócios particulares. Por isso a soberania não pode 
ser confundida com despotismo. “A idealidade dos 
poderes, como simples momentos da totalidade estatal, 
constitui a soberania política. Esta não se realiza na monarquia 
patriarcal - soberania não política - nem na monarquia 
feudal - política sem soberania - mas somente na 
monarquia constitucional, pois a lei aí subordina ao fim 
universal as esferas e atividades particulares”181. Portanto, o 
que caracteriza a monarquia constitucional é a constituição, 
enquanto instrumento que organiza o Estado interna e 
externamente de modo orgânico.  

c) A ideia de soberania e a unidade das partes e do 
todo: Hegel utiliza um pressuposto epistemológico de 
matriz biológica, isto é, o funcionamento do organismo, 
para poder explicar a ideia de soberania. O idealismo que 
constitui a soberania, é semelhante ao modelo de um 

                                                           

181 BOURGEOIS, Bernard. Études hégéliennes. Raison et décision. Paris: 
PUF, 1992, p. 213. 
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organismo, as partes não são isoladas, mas membros 
organicamente unidos ao todo.  

Assim, a soberania constitui o momento da 
idealidade das esferas e das atividades particulares, de tal 
maneira que uma esfera não é independente em seus fins e 
seus modos de ação, fechando-se sobre si mesma. Mas, ao 
contrário, seus fins e sua ação são definidos pelo fim do 
todo, isto é, do “Bem do Estado”, como habitualmente se 
costuma dizer. Em termos lógicos, Hegel expressa esse 
modelo orgânico assim: “Trata-se do mesmo princípio que 
apareceu no conceito abstrato da vontade, enquanto 
negatividade autorrelacionando-se e, enquanto 
universalidade determinando-se para tornar-se 
singularidade, universalidade onde toda particularidade e 
toda determinação é suprimida, ou seja, trata-se do 
fundamento absoluto autodeterminando-se” (FD, § 278, 
Obs.). Ora, esta idealidade da soberania manifesta-se em 
duas situações:  

1ª) Em situações de paz, as esferas e as atividades 
particulares buscam a satisfação de suas atividades e de seus 
fins particulares; de um lado, existe a necessidade 
inconsciente das esferas, as quais são transformadas no seu 
egoísmo em favor da conservação mútua e do todo; de 
outro lado, encontra-se a ação direta vindo de cima para 
reconduzir, permanentemente, as esferas ao fim comum e 
lhes impor tarefas para conservar o todo. A soberania 
manifesta-se, aqui, na conservação das particularidades da 
sociedade civil - afirmação das partes - unida à 
universalidade do poder governamental 182 que mantém o 
fim comum - afirmação do todo.  

                                                           

182 “A manutenção do interesse universal do Estado e a legalidade no 
exercício destes direitos particulares, o cuidado de conduzir estes nos 
limites dos primeiros, exige o cuidado dos  representantes do poder 
governamental: os funcionários executivos e as autoridades mais 
elevadas organizadas em conselhos [órgãos consultivos e colegiados], 
que convergem enfim, no cume desta hierarquia governamental, 
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2ª) Em situações de perigo, por causa de 
acontecimentos, tanto internos como externos, é a 
soberania que permite levar o organismo à unidade,  
conservando-a, porém, nos seus elementos particulares; ela 
é confiada à saúde do Estado, mesmo ao preço de 
sacrifícios daquilo que seria legítimo em outras 
circunstâncias. É nesta situação que o caráter ideal do 
Estado atinge sua realidade própria.  

Tanto em momentos de paz, bem como nos de 
perigo, é a ideia de soberania que exerce a função de 
garantir a unidade e a identidade do Estado. Ora, esta duas 
características, já mencionadas no início desta parte, 
efetivam-se em última instância no poder de decisão do 
príncipe.  

 
O poder de decidir do soberano  
 

 Hegel entende que o poder da soberania determina-
se a partir da certeza de uma vontade soberana, que decide 
em última instância. “A soberania, inicialmente, é, apenas o 
pensamento universal desta idealidade, existe unicamente 
como a subjetividade que tem certeza de si mesma, como a 
autodeterminação abstrata da vontade, portanto, sem 
fundamento, pois é nesta [na vontade] que reside a decisão 
última. É este precisamente, o aspecto individual do Estado 
e isso faz com que o Estado seja um”  (FD, § 279). Ora, a 
unidade da decisão última está no monarca: “Na 
constituição que chegou à racionalidade real, cada um dos 
três momentos do conceito possuem sua figura real 

                                                                                                                                                                       

mantendo-se [esta] em contato com o monarca” (FD, § 289). A 
mediação recíproca do social e do político ocorre na esfera ético-
política; de um lado, a mediação política na sociedade civil é feita pela 
justiça e a polícia (administração pública); de outro lado, a mediação 
social do político é feita pelos estados. Cf. KERVÉGAN, Jean-
François. Hegel, Carl Schmitt: le politique entre spéculation et positivité. Paris: 
PUF, 1992. 
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particular à parte. É por isso, que esse momento 
absolutamente decisivo do todo não é a individualidade em 
geral, mas um indivíduo, o monarca” (Id., § 279). A 
constituição que mantém os três momentos do conceito - 
universalidade, particularidade e singularidade - garante ao 
príncipe o momento decisivo na efetivação da ideia de 
soberania.  

a) A unidade subjetiva do príncipe: Assim a 
subjetividade, enquanto poder último de decisão da 
vontade, é o poder do soberano ou do príncipe. Nesse 
poder, os diferentes poderes são reunidos na sua unidade 
individual e então esse poder se torna o cume e o começo 
do todo, isto é, da monarquia constitucional (cf. FD, § 
273). Não trataremos aqui da polêmica que envolve a 
elaboração do conceito do príncipe hegeliano, nem da 
justificação especulativa da monarquia constitucional, pois 
o que nos interessa é a elaboração do conceito do 
soberano183.  

A demonstração racional da monarquia 
constitucional mostra a unidade substancial como 
idealidade de seus momentos. A idealidade das diferenças 
constitui a soberania do Estado. Esta só pode existir como 
subjetividade na identidade da pessoa do príncipe, 
enquanto uma vontade que decide em última instância.  

A soberania do Estado implica uma instância que 
tenha o poder de decisão de todo o corpo político: esta é a 
ação de decidir do príncipe. Ora, o príncipe é a expressão 
do conceito de vontade no começo da ação, desde os níveis 
mais abstratos e imediatos até o cume da construção estatal. 
“O que está em questão não é um ato privado de um 
indivíduo particular, mas, ao contrário, um ato que engaja o 
processo através do qual a personalidade abstrata, 

                                                           

183 Para aprofundar este assunto remetemos ao estudo de 
BOURGEOIS, Bernard. Études hégéliennes. Raison et décision. 3ª parte: 
Cap. 4: Le prince hégélien. Paris: PUF, 1992, p. 207-238. 
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afirmando a sua individualidade jurídica, concretiza a 
liberdade da subjetividade nesta totalidade lógica que é o 
cidadão”184. Porém, o príncipe diferencia-se do cidadão 
enquanto tal, porque ele representa a personalidade do 
Estado, assumindo toda a ação dos cidadãos efetivando-a. 
É neste círculo lógico da cidadania e da efetividade que se 
deve compreender a ação do príncipe, o qual decide 
pressupondo a decisão de todos os membros do Estado.  

Assim, a soberania do Estado objetiva-se na ação 
do príncipe decidir soberanamente. Por isso, Hegel critica 
uma certa tendência em voga na época, a qual entendia a 
soberania popular oposta à soberania do príncipe.  

b) A soberania do príncipe versus a soberania 
popular: Hegel compreende a soberania popular, enquanto 
soberania face ao exterior e como soberania do Estado.  De 
um lado, pode-se falar de soberania popular no sentido de 
que um povo em geral seja algo autônomo e independente 
face ao exterior e constitua um Estado próprio. Por 
exemplo, a Inglaterra, Veneza, Gênova etc. Esses povos, 
porém, não seriam mais soberanos desde o momento em 
que deixassem de ter para si príncipes próprios ou 
governos superiores. De outro lado, pode-se falar que a 
soberania interior reside no povo, quando em geral se fala 
somente do todo, em idêntico sentido em que antes se tem 
mostrado que ao Estado corresponde à soberania (cf. FD, § 
279). 
 Hegel, no entanto, critica o uso de soberania do 
povo, no sentido de contrapor-se à soberania identificada 
no monarca. Tomada nesta contraposição, ela é um dos 
tantos conceitos confusos que se baseiam numa caótica 
representação do povo que, tomado sem seus monarcas e 
sem a articulação do todo que se lhe vincula necessária e 
imediatamente, é uma massa carente de forma, que não 

                                                           

184 ROSENFIELD, Denis. Política e liberdade em Hegel. São Paulo: 
Brasiliense, 1993, p. 239.  
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constitui já um Estado. Isto não corresponde a nenhuma 
das determinações que unicamente existem num todo, 
formado e organizado através dos elementos da soberania, 
governo, tribunais, autoridades185.  
 Num povo que não se representa como um clã 
patriarcal, nem numa situação arbitrária e inorgânica, mas 
que se pensa como uma verdadeira totalidade orgânica, 
desenvolverá a soberania como personalidade do todo, e 
esta corresponde a seu conceito, na pessoa do príncipe (cf. 
FD, § 279, Obs.).  

A soberania do Estado, como totalidade una, não é, 
portanto, aquela do povo que o entendimento opõe 
habitualmente, na sua “massa informe” e dispersa, ao poder 
monárquico, mas como a soberania do príncipe que é o ser-
aí da soberania do Estado orgânico racional, isto é, do 
momento da singularidade.  

O lado objetivo da decisão do príncipe engaja, ao 
mesmo tempo, o todo da constituição, um e outro refletem 
o momento do universal na singularidade do poder 
principesco. A realização deste momento contribui para a 
realização dos outros poderes, pois tem nele mesmo, os 
momentos do conceito, segundo os quais a totalidade 
orgânica do Estado se objetiva neles186.  

Face a esta interpretação do príncipe hegeliano 
como detentor do poder soberano no Estado, existem 
outras duas interpretações sobre o locus da soberania na 

                                                           

185 E. Weil levanta a hipótese de que “a crítica da soberania popular 
refere-se apenas contra o nacionalismo étnico. Caso contrário, se Hegel 
reconhece ao povo a soberania na medida em que ele está organizado, 
em que ele forma um Estado, em que ele se sente Estado na mais alta 
expressão de sua própria vida, precisará que esta outra soberania se 
exprima na construção do edifício político. O príncipe exprime e 
incorpora a soberania: o que sobra ao povo”? Cf. WEIL, E. Hegel et 
l’État. Paris: Vrin, 1985, p. 64.  

186 BOURGEOIS, B. La pensée de la politique. Paris: PUF, 1992, p. 130-
131.  
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teoria do Estado hegeliano. Não se trata de negar o 
príncipe, mas de discutir o seu papel na condução do 
Estado, portanto, em última análise, como ele procede na 
tomada de decisão e no modo de exercer a soberania. 
Trata-se de ressaltar o papel e a importância dos 
funcionários e da constituição no exercício da soberania. 
Apresentemos, brevemente, estas duas interpretações do 
pensamento político de Hegel sobre a soberania. 

 
O Estado administrativo e a soberania do príncipe 
 

Eric Weil defende a tese de que “o príncipe não é o 
centro, nem a roda principal do Estado. O rei decide, mas 
não é ele quem decide quando e nem o que deve decidir. 
Ele pode dizer “não”; mas não lhe cabe inventar, criar, 
governar. Quem é esse”187?  Weil responde: “O Estado, é 
sempre o Estado, - o Estado da administração, dos 
funcionários” 188. Vejamos como Weil desenvolve essa tese.  

Qual é o modelo de soberania no Estado hegeliano? 
“Esse Estado é uma monarquia, mais precisamente, uma 
monarquia constitucional, fortemente centralizada na sua 
administração, largamente decentralizada no que concerne 
aos interesses econômicos, com um corpo de funcionários 
especializados, sem religião de Estado, absolutamente 
soberano tanto no interior como no exterior. Numa 
palavra, é o Estado moderno”189. A soberania interna e 
externa, como já expomos acima, é um componente 
fundamental do Estado hegeliano. 
 A soberania interna desenvolve-se através da 
satisfação que o cidadão tem de saber ser membro ativo da 
comunidade, conhecido e reconhecido como tal por todos 

                                                           

187 . Weil, E. op. cit. p. 62.  

188 . Id. p. 68.  

189 . Id. p. 56.  
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os outros e pelo Estado. O interesse particular dos 
indivíduos realiza-se no Estado, e os indivíduos só têm 
deveres, na medida em que têm direitos.  

A soberania está determinada racionalmente em 
seus poderes. Um que determina o universal - o poder 
legislativo; em seguida, o poder que subsume os casos 
particulares sob a regra universal, que aplica as leis e os 
princípios, que decide na realidade de todos os dias- o 
poder administrativo; enfim, a autoridade que formula a 
vontade empírica, que, depois da deliberação, depois da 
discussão, depois dos conflitos dos interesses e das 
doutrinas, diz seu fiat- o poder de decidir, o soberano, o 
príncipe. 

O que é o príncipe? Como ele decide? Certamente 
não enquanto vontade particular, determinando-se por um 
interesse particular, ainda menos de modo arbitrário. O 
príncipe não é um tirano: “O despotismo em geral é o 
estado de ausência de leis, na qual a vontade particular 
enquanto tal, quer seja a vontade do príncipe, ou aquela de 
um povo, tem a força no lugar da lei” (FD, § 278).  

Pelo visto, Weil não elimina o poder soberano, 
enquanto ele está nas mãos do príncipe. No entanto, ele 
relativiza significativamente seu papel no Estado, a tal 
ponto, que os funcionários seriam mais importantes que o 
próprio soberano na condução administrativa estatal. 
Apresentemos agora a interpretação constitucional sobre o 
exercício da soberania. 

 
O silogismo constitucional e a soberania190 

 

No entender de Labarrière e Jarczyk, o personagem 
principal no Estado hegeliano é a constituição, enquanto 
esta elabora um processo de unidade diferenciada, um 
                                                           

190 . Cf. JARCZYK, G. e LABARRIÈRE, P.-J. Le syllogisme du pouvoir. 
Y a-t-il une démocratie hégélienne? Paris: Aubier, 1989. 
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movimento de unidade orgânica, uma relação de mediação 
recíproca. “Nós podemos dizer que o personagem principal 
da configuração do político, segundo Hegel, não é o povo, 
nem o príncipe ou o governo: é a Constituição, entidade 
quase viva que desenvolve suas próprias determinações 
pelo jogo reflexivo. Ora, o equilíbrio constitucional é a 
articulação dinâmica entre os momentos da singularidade 
do príncipe, da particularidade do governo e da 
universalidade que exprime os estados, entendidos como a 
expressão política das rodas da sociedade no seu 
conjunto”191. 

Cabe salientar o que Hegel entende por 
constituição, uma vez que os juristas do século XIX nos 
habituaram a considerar, segundo as ideias da revolução 
americana e francesa, a constituição como um ato jurídico, 
um documento redigido, segundo a deliberação, discussão, 
voto, seja do povo, seja dos representantes, seja dos dois. 
Hegel vai além deste aspecto jurídico: “A constituição de 
um povo depende da maneira de ser e do grau de formação 
intelectual e moral da autoconsciência deste povo; é nesta 
autoconsciência que reside sua liberdade subjetiva e com 
ela a realidade da constituição” (FD, § 274). 

O que caracteriza o tempo de Hegel é de um lado a 
singularidade que toma a figura no príncipe que decide; e 
de outro, a realidade do povo que emerge no cenário do 
mundo nos acontecimentos simbólicos de 1789 com a 
Revolução Francesa. Seu gênio político é de não ter 
desprezado nem uma nem outra destas realidades, mas de 
as ter compreendido como os extremos de um silogismo 
em que o meio termo é constituído pelos “corpos 
intermediários”, que não se deve compreender como um 
simples limite entre o príncipe e o povo, mas como a 
particularidade que diz e que opera a unidade reflexiva do 
singular e do universal.  

                                                           

191 Id. p. 350. 
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Hegel quer evitar sempre a possibilidade do 
isolamento de cada um dos elementos: 1) o príncipe contra 
o povo engendra o despotismo; 2) o povo contra o 
príncipe, a anarquia; 3) o domínio dos funcionários instala a 
burocracia engessada. 
É preciso, portanto, pensar a ponderação recíproca dos 
diversos momentos, sua articulação no movimento que 
constitui a lógica do político. 

A lógica do político implica a seguinte questão: o 
silogismo do poder pode ser aplicado a outros contextos 
históricos? Este é o estatuto do político no pensamento 
hegeliano: ele desenha um nível de reflexão que permite 
compreender o funcionamento de um princípio universal - 
isto é de uma relação - na particularidade de uma história 
determinada192.  

A constituição garante o equilíbrio dos poderes e o 
príncipe, enquanto instância da decisão soberana, insere-se 
dentro da lógica do silogismo do poder que é a mediação 
da singularidade, da particularidade e da universalidade.  

Acabamos de descrever a soberania interna que tem 
suas raízes na unidade e na identidade, que encontram sua 
efetivação no poder de decidir do soberano. Apresentemos, 
agora, a soberania em sua manifestação externa.  

 
A soberania face ao exterior 
 

 A soberania interior é a idealidade em que os 
momentos do espírito se efetivam no Estado. O espirito é 

                                                           

192 . Id. p. 26-27. A propósito da aplicação do estatuto político 
hegeliano Labarrière e Jarczyk acreditam que é possível colocar a 
seguinte questão: “Há uma democracia hegeliana? Se isto é possível, é 
tomando em conta a ideia de uma organização política ordenada à 
cultura do “grande número” para o devir progressivo à racionalidade. 
Um processo no qual o povo é “organicamente” participativo”.  Id. p. 
355. 
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infinita relação negativa consigo mesmo que se afirma 
como ser por si e que incorporou nele a diferença. Nesta 
determinação, o Estado tem uma individualidade e existe 
essencialmente como indivíduo e no soberano ele é o 
indivíduo - o príncipe - real e imediato (FD, § 321). Trata-
se da unidade do Estado face ao exterior, que se afirma de 
forma soberana.  
 A individualidade, enquanto ser por si aparece 
como relação com outros Estados, sendo cada um 
independente frente aos outros. A independência é a 
primeira liberdade e a honra mais elevada de um povo. O 
primeiro poder pelo qual os Estados surgem historicamente 
é esta independência, ainda que seja totalmente abstrata e 
não tenha nenhum desenvolvimento interior (FD, § 322). A 
autonomia é, portanto, a primeira característica histórica de 
um Estado. A soberania nacional dá ao povo a honra e a 
dignidade necessárias, para situar-se frente aos outros 
Estados.  
 

A relação entre a soberania interna e a externa 
ou o processo de reconhecimento entre os Estados 
 

 Há uma dupla dimensão da soberania: interior e 
exterior. Enquanto idealidade exterior manifesta-se nos 
acordos, nos contratos ou, então, na guerra que tem sua 
causa em circunstâncias contingentes. E a idealidade interna 
organiza-se nos poderes internos do Estado, que são 
momentos orgânicos do todo. Ambas são uma e a mesma 
idealidade da soberania. Essa unidade da soberania aparece 
na história, quando um Estado vence uma guerra; então, 
afirma-se a soberania externa, e, ao mesmo tempo, garante-
se a soberania interna do Estado. Aqueles povos que não 
puderam garantir a soberania interna, tombaram sob o jugo 
de outros povos: quanto “menos eles se esforçaram de lutar 
com sucesso e com honra para sua independência exterior, 
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menos eles foram capazes de estabelecer, no interior, uma 
primeira instituição do poder do Estado (sua liberdade 
morreu no medo de morrer193). Os Estados em que a 
independência não é mais assegurada pelo poder de suas 
forças armadas, mas por outros meios (como, por exemplo, 
aqueles que são extremamente pequenos em relação aos 
seus vizinhos), podem subsistir com uma constituição 
interior, que não lhes assegura a tranquilidade nem ao 
interior nem ao exterior” (cf. FD, § 324, Obs.).  
 a) A relação entre os Estados enquanto um “dever-
ser” conceitual: O Estado, ao estabelecer a relação com 
outros Estados, rege-se pelo direito internacional, enquanto 
expressão da necessidade e da contingência dos acordos 
bilaterais. “O princípio do direito internacional, enquanto 
direito do universal que deve valer em si e por si na relação 
entre os Estados, e a diferença do conteúdo particular dos 
tratados positivos, consiste em que estes tratados devem ser 
respeitados, pois neles se baseiam as obrigações recíprocas 
dos Estados” (FD, § 333). 

 Hegel compara a relação entre os Estados com a 
que existe entre os indivíduos, no estado de natureza que é 
regida por uma vontade particular e não universal. Por isso, 
os acordos podem ser quase sempre abolidos, 
considerando que “a relação entre os Estados tem, como 
princípio, sua soberania, os Estados no seu estado de 
natureza se opõem, e seus direitos não têm sua realidade 
efetiva numa vontade universal, que se constituiria como 
poder sobre eles, senão em sua vontade particular. Aquela 
determinação universal do direito internacional permanece, 
portanto, ao nível do dever-ser. O resultado será uma 
sucessão de relações de acordo com os tratados e de 
abolições dos mesmos” (Id., § 333).  
                                                           

193 Para Hegel, o medo de morrer arrasta com ele a perda da liberdade. 
Os homens livres e os povos livres são aqueles que não temem a morte. 
Trata-se de uma concepção heróica da liberdade. Cf. HYPPOLITE, J. 
Introduction à la Philosophie de l’Histoire de Hegel. Paris: Ed. du Seuil, 1983. 
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As relações jurídicas entre os Estados são 
contingentes, porque estão baseadas na soberania de cada 
um. Não há nenhuma instância superior que possa ser 
elevada acima dos Estados, para determinar as relações 
entre ambos. Hegel caracteriza esta relação com o termo 
“dever-ser” (Sollen, FD, §330), o qual não significa aqui um 
dever-ser moral ou jurídico, mas um “dever-ser conceitual” 
que indica o percurso a ser seguido no processo de 
reconhecimento mútuo entre os Estados. “A existência 
política de cada Estado, consagrada por um ato de mútuo 
reconhecimento, é a culminância do movimento de 
figuração em vários povos. Reconhecer outrem vem a ser a 
afirmação da identidade conceitual presente em todos os 
povos em diferentes níveis de concreção”194. 
 Portanto, para Hegel “não há nenhum pretor para 
resolver os conflitos entre os Estados, mas apenas árbitros 
ou mediadores, os quais só podem intervir de um modo 
contingente, de acordo com a vontade particular de cada 
um dos Estados interessados” (FD, § 333). Se de um lado, 
a relação entre os Estados está sujeita à contingência da 
vontade particular de cada um, por outro lado, os conflitos 
são uma oportunidade para realizar-se o processo de 
reconhecimento interestatal.  

Portanto, o reconhecimento da soberania (cf. FD, 
§§ 330-333) no “direito público internacional resulta das 
relações entre os Estados independentes; por conseguinte, 
o que é em e para si, toma a forma do dever-ser, porque 
sua existência efetiva repousa sobre diferentes vontades 
soberanas” (FD, § 330). 

b) O reconhecimento depende do conteúdo de cada 
Estado: O Estado na sua autoafirmação imediata é uma 
existência soberana absoluta. “O povo é, enquanto Estado, 
o espírito na sua racionalidade substancial e na sua 
realidade imediata e, portanto, o poder absoluto sobre a 

                                                           

194 ROSENFIELD, D. op. cit. p. 265.  
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terra. Como consequência disso, um Estado tem diante do 
outro uma independência soberana” (FD, § 331).  

No entanto, esta realidade imediata precisa de uma 
legitimação que passa pelo reconhecimento de outro 
Estado. Por isso “ser enquanto tal para os outros, quer dizer 
ser reconhecido por eles, é sua primeira e absoluta legitimação. 
Porém, esta legitimação é puramente formal, e querer que 
se reconheça um Estado simplesmente porque é um 
Estado, é uma exigência puramente abstrata” (Id., § 331).  

O reconhecimento fundamental exige que o Estado 
passe de sua existência formal para e existência efetiva, isto 
é, “a questão de saber se tal Estado é realmente um Estado, 
existente em e por si, depende de seu conteúdo, de sua 
constituição, de sua situação, e o reconhecimento, que 
implica uma certa identidade entre os dois Estados, repousa 
sobre o julgamento e a vontade do outro” (Id., § 331). É 
aqui que se joga a mediação entre a soberania interna e 
externa. Primeiramente, afirma Hegel, o Estado precisa 
afirmar sua soberania internamente, ou seja, existir em si e 
para si, na medida em que ele tem um conteúdo 
autoconsciente, quer dizer uma constituição que articule 
organicamente o silogismo dos poderes. Depois, o Estado 
tem condições de ser reconhecido pelo outro. Isto é capital 
no processo de reconhecimento. O Estado só pode ser 
reconhecido pelo outro, na medida em que ele é capaz de 
se constituir internamente enquanto Estado. Não há 
reconhecimento sem essa prévia determinação da soberania 
interna com um conteúdo constitucional. Caso contrário, 
há uma diluição e perda da soberania nacional.  

Hegel entende que o processo do reconhecimento 
entre os Estados é sempre conflituoso, porque não existe 
uma organização ou autoridade acima deles para resolver os 
problemas que se originam entre as diferentes vontades 
soberanas estatais. A solução está nos acordos, porém, 
estes permanecem sempre contingentes. Daí, que a solução 
bélica passa a ser a saída para regrar os conflitos e, ao 
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mesmo tempo, afirmar o reconhecimento dos Estado. Kant 
tem, porém, uma outra proposta para garantir a paz entre 
os Estados: organizar uma Federação de Estados como 
garantidora da paz interestatal. Hegel, no entanto, é céptico 
quanto à solução kantiana. 

 
A soberania do Estado versus a federação dos Estados 

 
 É na adição ao parágrafo 324 que Hegel introduz a 
discussão do problema da soberania do Estado e a tese 
kantiana de formar uma liga federativa dos príncipes, para 
solucionar os conflitos entre os Estados.  
 A vida da sociedade civil, afirma Hegel, se amplia 
em épocas de paz, porém, ao mesmo tempo, suas 
instituições ou esferas tornam-se mais rígidas e 
esclerosadas. Para a saúde do corpo, é necessário o bom 
funcionamento de todo o organismo, porém, quando os 
membros se endurecem, já está presente a morte. Hegel 
percebe que a vida pacífica enfraquece o corpo.  

a) No entanto, “apresenta-se, frequentemente, a paz 
perpétua como um ideal em direção a que deve tender a 
humanidade. Kant, por exemplo, propôs uma liga 
federativa dos príncipes, confederação que deveria regrar os 
conflitos entre os Estados, e a Santa Aliança devia ser, no 
espírito de seus fundadores, uma confederação deste 
gênero. Mas o Estado é uma individualidade e a negação é, 
essencialmente, contida na individualidade. Se, portanto, 
mais Estados se unissem para constituir uma família, 
precisar-se-ia que esta união, enquanto individualidade, 
criasse um oposto ou um inimigo. Não são somente os 
povos que saem reforçados da guerra, mas as nações, que 
têm querelas intestinais, adquirem pela guerra externa, a paz 
interna” (FD, § 324, Ad.). 

b) As contradições do pensamento de Kant sobre 
uma Sociedade das Nações: “O projeto kantiano de uma paz 
perpétua, realizável por uma federação de Estados - 
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federação que regraria todos os conflitos e que, enquanto 
poder reconhecido por todos os Estados particulares, 
impediria todos os conflitos, tornando impossível a decisão 
pela guerra - pressupõe o acordo unânime dos Estados. Mas 
um tal acordo repousa sobre razões e considerações morais, 
religiosas ou outras, portanto, repousaria sempre sobre a 
vontade particular soberana, e por isso permaneceria 
afetada pela contingência” (FD, § 333 Obs.). O primeiro 
argumento de Hegel contra o projeto kantiano é que ele se 
baseia na vontade particular dos acordos. Por isso, nada 
garante a quebra dos contratos entre os Estados e, em 
consequência, a deflagração da guerra como meio para 
solucionar os conflitos.  
 Um outro argumento contra o projeto de Kant é 
que os Estados, como os indivíduos, se encontram num 
estado de natureza, por isso, a inevitável possibilidade dos 
conflitos está sempre presente. Porém, não significa que 
eles estejam numa situação de total arbitrariedade ou numa 
guerra perpétua. O estado de natureza supõe o processo de 
emergência do conceito na natureza imediata do espírito. A 
paz, neste sentido, aparece como um “momento”, ou seja, 
o fim para qual tende toda guerra. Ora, se os conflitos se 
decidem pela guerra, isto implica que, no reconhecimento 
do outro, está presente a subsistência das oposições, 
portanto, dos adversários195. “Pelo fato de que os Estados, 
como tais, se reconhecem mutuamente, subsiste também 
na guerra, neste estado de ausência de direito, de violência e 
de contingência, um laço no qual eles valem um para o 
outro como sendo em e para si, de tal modo que na própria 
guerra, ela é determinada como alguma-coisa-devendo-ser-
passageira” (FD, § 338).  

Fundamentalmente, a crítica de Hegel ao projeto da 
paz perpétua mostra a falta de efetividade de tal 
proposição, tendo em vista que os acordos são feitos entre 

                                                           

195 ROSENFIELD, D. op. cit. p. 266.  
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vontades particulares estatais no seu estado de natureza, 
que é por si sempre contingente.  

Assim, constatamos que a teoria da soberania 
externa exige, primeiramente, a autoafirmação identitária 
soberana do Estado internamente, enquanto portador de 
uma existência em si para si plena de conteúdo, o qual é 
dado pela constituição; somente depois, é que o Estado 
pode afirmar-se externamente, pelo processo de 
reconhecimento. Ora, esta relação interestatal não elimina a 
soberania interna, pelo contrário é o palco do 
reconhecimento entre os Estados, não obstante os 
conflitos que esta relação implica, e os diferentes modos de 
encontrar a solução dos mesmos.  

Depois do exposto, pode-se dizer que a grande 
discussão atual é a perda da soberania causada pelo 
fenômeno da globalização, de tal modo, que se afirma que 
o Estado-Nação moderno foi sepultado. Ora, concedamos 
que a figura do Estado-nação terminou, e nisto Hegel 
estaria a favor.  

“A história do Espírito é sua ação. Cada ato de se 
apreender a si mesmo é seu ser e seu princípio. E cada 
apreensão, uma vez que se tornou completa, é, ao 
mesmo tempo, sua exteriorização e sua passagem a 
uma outra. Dito de outra maneira, exprimindo-se de 
modo formal, o Espírito que toma de novo esta 
apreensão de si mesmo, retorna a si mesmo depois 
desta exteriorização, é o Espírito num nível superior 
daquele  no qual ele se encontrava na sua precedente 
apreensão de si” (FD, § 343).  

A velha forma é superada, porque ela foi 
apreendida, porque ela deu tudo o que ela podia dar. O 
Estado hegeliano morre: prova disso é que a filosofia 
hegeliana do Estado foi possível. Porque esta forma foi 
realizada, porque ela penetrou a realidade, ela deve deixar 
lugar a outra figuração, e o espírito, no seu trabalho 
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inconsciente e subterrâneo, tende em direção a uma nova 
Wirklichkeit (cf. FD, Prefácio, p.103).  
 A apreensão desta nova exteriorização do conceito, 
na figuração do contexto da globalização, é a soberania 
pós-moderna, no entender de A. Negri e M. Hardt. Essa 
determinação do Império196 que põe o peso na soberania 
externa, põe em desequilíbrio a autodeterminação soberana 
dos Estados nacionais, ou seja, eles perdem o poder de 
tomar decisões internas.  

Segundo Negri e Hardt essa nova soberania está 
assim estruturada:  

 
1º) Washington é o coração do poder militar que controla o 
mundo. Está no ápice da pirâmide que dirige o Império, 
atuando sob o guarda-chuva das Nações Unidas; 
2º) Logo abaixo, está o G-7, englobando os países ricos, os 
quais controlam os mecanismos de regulação monetária, 
portanto, detêm o controle do sistema internacional de 
trocas financeiras;  
3º) Na outra camada, encontram-se as grandes corporações 
multinacionais, onde circulam os meios materiais que 
sustentam o Império; 
4º) Enfim, na base da pirâmide, acham-se os representantes 
da massa: entre eles, estão os Estados Nacionais e as 
organizações não-governamentais (ONGs)197.  
 
 O Estado está inserido neste novo cenário mundial. 
Pelo visto, o Estado-Nação praticamente desaparece nesta 
mega estrutura. Sua capacidade de tomar decisão fica 
diluída pelas macroorganizações transnacionais.  

                                                           

196 Sobre a definição do conceito de Império diferente do imperialismo, 
confira a Introdução de nosso estudo. 

197 Cf. SINGER, André. O contraimpério. IN: Folha de São Paulo. 
Caderno MAIS!, 24.09.2000, p. 11. 
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 Julgamos, face a isso, que a teoria hegeliana, sobre a 
soberania, permanece uma opção viável para responder aos 
desafios da transnacionalização. A teoria hegeliana 
responde a esta nova soberania da seguinte maneira: 
 
a) Há uma primazia na teoria da soberania hegeliana, da 
mediação política interna sobre a soberania externa. 
b) No cenário globalizado, o Estado organizado 
internamente, isto é, soberanamente constituído, tem maior 
capacidade de tomar decisões, para fazer uma inserção 
autônoma no espaço mundial do Império. 
c) Enfim, a relação entre a soberania interna e a externa ou 
o processo de reconhecimento entre os Estados passa pela 
sociedade em rede. A revolução da teconologia da 
informação introduziu esta nova forma de sociedade, 
caracterizada pela globaliação das atividades econômicas, por uma 
cultura de virtualidade real, construída a partir de um sistema 
de mídia onipresente, interligado e altamente diversificado, 
e pela transformação das bases materiais da vida - o tempo 
e o espaço - mediante a criação de um espaço de fluxos e 
de um tempo intemporal198. Ora, o processo do 
reconhecimento interestatal na afirmação soberana do 
Estado, quer se trate em nível transnacional ou regional, 
implica na capacidade de decisão do poder da identidade 
soberana interna, no domínio desta nova tecnologia.  

 
3.4 – Indivíduos e heróis, paixão e razão na história 
hegeliana 

 
Ao tipificar as abordagens da história, Hegel propõe 

como princípio universal da história da filosofia, a razão 
que governa o mundo, sendo a história universal um 
processo racional, isto é, a razão está na história, porém, 

                                                           

198 Cf. CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. v. 2, São Paulo: 1999, 
p. 17.  
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isto não significa uma “invenção a priori da história”, mas 
compreender que a “razão é o pensar livre” em que 
“explicar a história significa descobrir as paixões do 
homem, seu gênio, suas forças atuantes” (Cf. FH, 1995, p. 
17-20) 199. A razão livre e presente na história é o princípio a 
ser explicitado, primeiramente, como desenvolvimento do 
espírito enquanto livre, depois, os meios usados pela razão 
para realizar a liberdade, e enfim, a efetivação da liberdade 
nas mediações históricas do Estado.  

 
Critério do tribunal da história: liberdade  
 
Cabe afirmar, inicialmente, que para Hegel o 

critério determinante para avaliar o progresso ou evolução 
da história é o grau de consciência da liberdade que os 
povos alcançam em seu desenvolvimento. Trata-se de uma 
concepção teleológica da história que encontramos também 
em Kant200, isto é, há um fio condutor nas ações humanas 
que conduz a um progresso contínuo da humanidade a fim 
de realizar suas disposições naturais racionais, como se a 
espécie seguisse um propósito da natureza.  

Para Hegel esse propósito da natureza implica a 
ideia da astúcia da razão, pois é a razão que governa a 
história. Os indivíduos realizam seus interesses movidos 
por paixões particulares, porém, eles são aliados do 
universal, pois o resultado da atividade particular efetiva o 
universal. Ou seja, na ação de um indivíduo, o interesse 
particular e universal é inseparável do histórico universal. O 
indivíduo que se expõe aos perigos gerados por sua ação e 
se desgasta nos conflitos de oposição, enquanto agente 

                                                           

199 Usaremos para a obra Filosofia da História de Hegel a abreviação: 
FH. Ver Referências para informações complementares.  

200 Cf. KANT, I. Ideia de uma história universal de um ponto de vista 
cosmopolita. Org. Ricardo Ribeiro Terra. Trad. Rodrigo Naves e Ricardo 
R. Terra. São Paulo: Martins Fontes, 2003.  
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privado, nele a astúcia da razão está realizando a ideia 
universal de liberdade. Então, a astúcia da razão permite que 
as paixões individuais atuem por si mesmas, 
experimentando perdas e danos, avanços e recuos, porém, 
nessa luta e nessas perdas tem-se como resultado algo 
positivo, isto é, a razão afirmativa. Este é o fenômeno da 
progressiva consciência da liberdade e que justifica as ações dos 
grandes homens não só de imediato, mas em toda a história da 
humanidade. Por isso, o progresso na consciência da 
liberdade torna-se o critério principal do tribunal da história 
para avaliar quem é, ou não é um “grande homem”. Pois, 
um herói permite o progresso na consciência da liberdade, 
enquanto o anti-herói permite a recaída na barbárie: “A 
história universal é o progresso na consciência da 
liberdade” (FH, p. 25). Hegel descreve esse avanço 
progressivo de forma quantitativa: “Os orientais só sabiam 
que um único homem era livre, e no mundo grego e romano 
alguns eram livres, enquanto nós sabemos que todos os 
homens em si – isto é, o homem como homem – são 
livres” (FH, p. 25).  

A liberdade das pessoas realiza-se no Estado. A 
liberdade no Estado é regulada através do Direito. Por isso, 
os Estados são uma organização instituída na história, 
tendo a liberdade dos indivíduos como seu princípio, daí a 
necessidade dos heróis na história. O Estado inclui os 
indivíduos, na medida em que ele os constitui como 
membros nas diversas mediações da estrutura da liberdade.  
 A filosofia da história positivista afirma que há uma 
linearidade na evolução da humanidade em três estágios: o 
teológico, o metafísico e o positivo. Essa evolução está 
vinculada à figura do herói, do grande homem que conduz 
a sociedade e a própria história de um modo absoluto. Não 
é assim que pensa a história Hegel, pois para ele há o 
princípio da liberdade que funciona como critério evolutivo 
da humanidade, ou seja, os povos que concebem a 
liberdade em grau mais elevado é que evoluem na história. 
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O herói ou o grande homem estão inseridos dentro deste 
princípio da liberdade, agindo para implementar o espírito 
de seu tempo.  
 
Teoria da ação: pessoas, sujeitos e cidadãos da 
história 

 
Para compreender o papel do herói na história é 

necessário apresentar a teoria da ação que justifica o agir do 
herói na história. Ou seja, quais as implicações do herói 
histórico, enquanto é uma pessoa de direito, um sujeito 
moral e um cidadão da história?  

A figura do herói aparece ao longo de toda a 
trajetória intelectual de Hegel. Ele apresenta muitas figuras 
de heróis que atravessam a história, desde a antiga Grécia 
(heróis na cultura) até a modernidade (heróis na moral e 
política). Para compreender quem são os heróis, é preciso 
levar em conta a teoria da ação que justifica o agir do herói 
na história. Na Fenomenologia do Espírito, Hegel usa, ao 
menos, 12 (doze) vezes, explicitamente, a palavra herói 
vinculada a figuras da consciência, agindo na cultura e na 
política. Aqui, nós encontramos uma das chaves da teoria 
da ação, pois se trata de um silogismo formado pelo fim, 
meio e objeto, expressando-se como interesse, meio e 
circunstâncias.  

 
a) Silogismo da ação: herói romântico e herói 

moderno: Na Fenomenologia do Espírito, Hegel descreve na 
autoconsciência ativa (FE, § 347) o herói romântico que 
sacrifica o agir privado, afirmando a virtude contra o “curso 
do mundo” (FE, § 381). Hegel apresenta os indivíduos que 
se especializam em alguma atividade, tais como os 
comerciantes, os artesãos etc., constituindo a esfera da 
sociedade civil em formação. Os indivíduos como heróis 
modernos se fecham em sua tarefa privada e trabalham 
separados. Porém, o conceito de individualidade contém a 
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negatividade tornando-se ação. Esse é o poder universal do 
negativo. O indivíduo descobre o público no seu agir 
privado, isto é, o indivíduo privado, pouco a pouco, se 
universaliza na ação pública (Cf. Bavaresco, 2003, p. 35). A 
ação é um silogismo formado pelo fim, meio e objeto, 
expressando-se como interesse, meio e circunstâncias.  

O indivíduo que age, parece, portanto encontrar-se 
num círculo onde cada momento pressupõe já o outro 
e, de repente, não pode encontrar o começo, porque 
sua essência originária, que deve, necessariamente, ser 
o seu fim, ele não aprende a conhecê-la senão a partir 
do ato, então que para agir é preciso ter antes o fim. 
Mas é, justamente, por esta razão, que ele tem que 
começar imediatamente, e quais quer que sejam as 
circunstâncias passar a atividade, sem se preocupar de 
outro modo de começo, meio e fim; pois sua essência 
e [sua] natureza sendo-em-si é, tudo Uno, começo, 
meio e fim  (FE, § 401, p. 280).  

b) Contradições da ação do sujeito moderno: A 
figura da “bela alma” (Die schöne Seele), apresenta a tensão 
do sujeito em sua universalidade contemplando sua pureza 
universal, expressa na linguagem, mas recusando-se a agir, 
pois segundo ela a ação limitaria sua beleza interior. Falta à 
bela alma a força da exteriorização, para agir e suportar o 
ser. Ela vive na angústia de manchar o seu interior por 
meio da ação.  Por isso, preserva a pureza de seu coração, 
evitando o contato com a realidade e permanecendo na 
obstinada impotência. Pois, não quer mudar seu pensar em 
agir. Enfim, “nessa transparente pureza de seus momentos 
arde, infeliz, uma assim-chamada bela alma consumindo-se a 
si mesma, e se evapora como uma nuvem informe que no 
ar se dissolve” (FE, § 658, p. 448).  

Hegel expõe nessas duas figuras – “a certeza moral” 
e “a bela alma” (cf. FE, § 632ss) – a contradição do sujeito 
moral burguês que, agindo, aliena-se e corre o risco de se 
perder como consciência singular num tipo de ação que 
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falta sentido e conteúdo, pois ela não é validada, senão que 
por uma convicção particular. Inversamente, o sujeito 
moderno pode cair numa ação oposta, fechando-se na sua 
consciência cheia de pensamento universal, é incapaz de 
sair de si por medo de perder suas convicções ao agir no 
mundo. 

Com a última figura desta seção do espírito, “o mal 
e seu perdão” (Das Böse und seine Verzeihung), Hegel quer 
ultrapassar a contradição entre as duas figuras anteriores, de 
tal modo que o mundo como ação e a bela alma 
contemplativa, ou a singularidade do agir e a universalidade 
abstrata, sejam reconciliadas. Para começar ele introduz a 
oposição entre o Bem (o universal) e o Mal (o singular) 
tornando-se a contradição entre a “consciência ativa” e a 
“consciência judicante”. Esta se revela hipócrita, pois fala 
em lugar de agir, e julga a ação como o mal em lugar de 
descobrir nela o lado universal, que aí também se encontra 
presente. Porém:  

O perdão que ela [a consciência universal] concede à 
primeira [consciência], é a renúncia a si mesma - à sua 
essência inefetiva, à qual equipara a outra consciência 
que era o agir efetivo. A palavra da reconciliação é o 
espírito sendo-aí, que contempla o puro saber de si 
mesmo, como da essência universal em seu contrário, - 
no puro saber de si como singularidade sendo 
absolutamente dentro de si: um recíproco reconhecer, 
que é o espírito absoluto (FE, § 667, p. 453, com 
pequenas modificações do autor). 

O sujeito burguês é reconhecido como singular na 
esfera da sociedade e na intimidade familiar e, ao mesmo 
tempo, ele é reconhecido como universal na esfera pública. 
Este duplo reconhecimento é a identidade entre o Eu e o 
Nós que é realizado no sujeito burguês (Cf. Bavaresco, 
2003, p. 77-79).  
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c) Herói moderno ou a reconciliação da ação 
privada e pública: A famosa frase, “ninguém é herói para 
seu criado-de-quarto”, que segundo os intérpretes, é 
atribuída a Napoleão, mostra o homem privado na sua 
singularidade da necessidade imediata - representada pelo 
criado-de-quarto – ainda amarrado ao domínio privado da 
subjetividade familiar ou da sociedade civil, enquanto 
domínio da troca de mercadorias e do trabalho.  

Ninguém é herói para seu criado-de-quarto; não 
porque o herói não seja um herói, mas porque o 
criado-de-quarto é criado-de-quarto, com quem o 
herói nada tem a ver enquanto herói, mas [só] 
enquanto homem que come, bebe e se veste; quer 
dizer, em geral, como homem privado, na 
singularidade da necessidade e da representação. Do 
mesmo modo, para o julgamento não há ação em que 
ele não possa contrapor o lado da singularidade e da 
individualidade, ao lado universal da ação, e 
desempenhar para com aquele-que-age o [papel de] 
criado-de-quarto da moralidade (FE, § 665, p. 452-
453). 

No domínio da família e da sociedade civil, o 
indivíduo permanece preso pelo imediato do homem 
privado e de suas necessidades - o comer, o beber, o vestir. 
Enquanto que o herói, que representa já a esfera pública ou 
o lado universal do sujeito burguês, é o sujeito que se opõe 
à singularidade da individualidade e, pela ação pública, 
afirma sua universalidade. O herói é a encarnação 
reconciliada da ação privada e pública. O agir moral da 
sociedade burguesa do século XVIII vive esta contradição: 
o domínio privado do criado-de-quarto ou o espaço 
público da sociedade civil emergente. Hegel encontra a 
reconciliação no herói, que se pode, aqui, interpretar como 
sendo o sujeito burguês, e ao mesmo tempo o cidadão, 
enquanto ele é membro do Estado. O “burguês-cidadão” 
age ao mesmo tempo como criado-de-quarto no domínio 
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privado da intimidade de sua família ou da sociedade civil e 
como cidadão na esfera pública literária e política. O sujeito 
burguês sabe que ele realiza, através de sua ação moral, a 
reconciliação de sua essência universal e de sua essência 
singular. 

 
 d) Agir cidadão e mediações históricas: Os 
direitos do indivíduo são afirmados no interior de uma 
comunidade ética onde a liberdade pública de opinar e de 
apreender são garantidas num sentido político-pedagógico: 
"Faze-o cidadão de um Estado no qual as leis são boas" 
(FD, § 153 Anotação). Esta é a resposta do pitagórico a um 
pai que lhe perguntava qual era a melhor maneira de educar 
seu filho. Esta resposta mostra que o indivíduo é 
mediatizado pelo Estado, num processo pedagógico, em 
que ele se torna um cidadão, isto é, o indivíduo desenvolve 
o hábito ou a virtude do patriotismo. Quando Hegel usa o 
termo cidadãos é em referência ao patriotismo.  

Que entende ele por patriotismo? O patriotismo é o 
estado de espírito político, resultando das instituições, elas 
mesmas em vigor no Estado, isto é, a instituição e o 
patriotismo implicam-se mutuamente. O patriotismo é a 
disposição do espírito, que na vida quotidiana se torna um 
hábito de considerar a vida em comum como fim e como 
fundamento substancial. O patriotismo é a virtude ética, 
maneira de ser própria do cidadão, uma disposição 
permanente de participação na vida do Estado. Fazendo do 
indivíduo o cidadão de um Estado, Hegel não afirma a 
dissolução do indivíduo numa totalidade ética, mas afirma 
que é efetivamente membro de uma universalidade que 
reconhece como sua e na qual ele reconhece as leis como 
boas. É isso, o desenvolvimento da cidadania, que o leva a 
tornar-se membro do Estado através da virtude do 
patriotismo. A disposição permanente de pertencer a um 
Estado - o patriotismo - não concerne qualquer Estado, 
mas um Estado que é submetido ao processo de 
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autodeterminação do bem, que pode ser verificado em sua 
verdade por todo cidadão. Hegel defende o direito dos 
indivíduos à sua particularidade, podendo-se dizer o direito 
de os indivíduos expressarem sua opinião. "O direito dos 
indivíduos à sua particularidade está igualmente contido na 
substancialidade ética, pois a particularidade é o modo 
exterior aparecendo, no qual o ético existe" (FD, § 154).  

A palavra alemã Bürger significa ao mesmo tempo 
cidadão e burguês. J.-F. Kervégan demonstra que o 
emprego da categoria Bürger corresponde a atitudes 
complementares que são uma e outra, modos de ser éticos. 
As duas determinações - o burguês e o cidadão - são o 
mesmo indivíduo reconciliado como burguês e cidadão. "A 
Filosofia do Espírito de 1805-1806 afirma: “O mesmo 
[indivíduo singular] toma cuidado de si e de sua família, 
trabalha, faz contratos, etc., e ao mesmo tempo ele trabalha 
para o universal, tem este aqui por fim: segundo o primeiro 
aspecto ele se chama burguês; conforme o segundo, cidadão”. 
O mesmo indivíduo: precisão capital em relação aos textos 
anteriores. Assim, o princípio verdadeiro da ética não reside 
na oposição do homem natural e do cidadão político, como 
pensava Rousseau, sobre esse ponto ainda tributário das 
representações jusnaturalistas, nem mesmo aquela de um 
burguês isolado na busca egoísta da felicidade privada e de 
um cidadão dedicado à afirmação heróica do bem comum, 
como o artigo sobre o direito natural parecia indicar. O 
universal, fim da ética e de sua efetivação política, se 
constitui no interior das mediações, nelas mesmas abstratas 
e sempre suscetíveis de colocar em perigo o fim que os 
ultrapassa, da sociedade civil, da vida 'burguesa'" 
(Kervégan, 1992, 184-185) 

O indivíduo tem o direito de se exprimir e de dizer 
sua opinião publicamente, enquanto cidadão sobre a 
legalidade das leis de um Estado. É isso que constitui um 
meio de impedir que a vida ética se torne fixa, e que funda 
eventualmente o direito à revolta. “O direito dos indivíduos 
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a afirmar sua particularidade é o fundamento do direito do 
cidadão a fazer uso público de sua razão ou a garantia da 
liberdade pública de opinar” (Cf. Bavaresco, 2001, p. 61-
62).  

e) Ação, indivíduos e Estado: Para que ocorra 
uma mudança essencial na história não é suficiente apenas a 
boa vontade ou as boas ideias, mas a ação. A ideia pode 
mudar o mundo, quando implementada pela ação. “O que 
o sujeito é, é a série de suas ações” (FD § 124). A essência 
do homem não está, apenas no seu interior, mas 
exterioriza-se. A história não é um processo anônimo que 
sucede sem os indivíduos acima deles ou reduzindo-os a 
meros instrumentos da astúcia da razão. O processo da 
história existe apenas através da mediação das ações dos 
indivíduos. São esses os fundadores do Estado, isto é, os 
heróis que fundam os Estados na história e, assim, os 
povos inserem-se na história. Ora, são os indivíduos ou os 
heróis que podem instituir mediante seu agir um Estado ou 
mudar a Constituição em direção à liberdade.  

 
  Ideia de herói e ‘grandes homens’ na história 

Qual é a ideia de herói e quem são os heróis da 
história segundo Hegel? Qual é o critério para identificar os 
“grandes homens” na história? Por que Hegel tinha 
Napoleão em mente quando falava sobre o “grande 
homem”? Assim como o conceito nietzschiano de além-
do-homem, o conceito hegeliano de herói foi mal 
entendido e a que se devem tantos prejuízos?  

A consciência da liberdade constitui o critério para 
avaliar o progresso dos povos na história. A liberdade 
precisa, porém, de meios para se realizar na história. Esses 
meios são os seguintes: a) Princípios, fins, conceitos em 
geral, ou seja, os pensamentos e as intenções como 
possibilidades de se exteriorizar. b) A vontade através da 
atividade humana movida pela “necessidade, o instinto, a 
tendência e a paixão” empenha-se para alcançar seus 
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objetivos, satisfazer seus desejos, pois é um “direito infinito 
do sujeito: encontrar satisfação em sua própria atividade e 
trabalho, encontrando aí o seu amor-próprio” (cf. FH, p. 
27).  
 
a) Paixão e interesses, ação e razão: Hegel acentua que 
atender o interesse particular do indivíduo é fundamental 
para a realização da ideia de liberdade e a ideia de herói, 
“pois quem está empenhado em alguma coisa não está 
interessado apenas no geral, mas também no particular”. 
Porque, “nada acontece, nada é realizado sem que os 
indivíduos ativos também se satisfaçam; eles são homens 
particulares, ou seja, têm necessidades e características 
próprias, instintos e interesses especiais” (FH, p. 28). As 
pessoas movem-se por interesses, “tomando o interesse 
como paixão”, Hegel afirma: “Nada de grande acontece no 
mundo sem paixão”. “Paixão é o lado subjetivo, formal, da 
energia, da vontade e da atividade, no qual o conteúdo ou o 
objetivo ainda permanecem indeterminados” (FH, p. 28-
29). Esse lado subjetivo da paixão é a própria convicção, a 
vontade da paixão, a necessidade, o instinto, o interesse 
particular e a opinião que são vinculados ao espírito 
universal: “Essa imensa quantidade de vontade, interesse e 
atividade constitui os instrumentos e os meios do espírito 
universal para realizar o seu objetivo” (FH, p. 29).  

Paixão e interesses universais: Porém, junto com 
o lado subjetivo do interesse particular do indivíduo, temos 
o lado objetivo dos interesses universais dos grandes 
indivíduos da história: “Os homens históricos, os indivíduos 
históricos universais, são aqueles em cujos objetivos reside essa 
universalidade” (FH, p. 32). Aqueles indivíduos que sabem 
combinar sua paixão pelos interesses subjetivos e sua 
paixão pelos interesses universais são os grandes homens 
da história: “Esses são os grandes homens da história, cujos 
fins particulares contêm o substancial que é a vontade do 
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espírito universal. Nesse sentido devem ser chamados de 
heróis” (FH, p. 33).  

Paixão e astúcia da razão: Hegel descreve a figura 
de herói como modelos a serem reconhecidos pelos seus 
interesses e paixões: “Os homens histórico-universais, os 
heróis de uma época, devem, por isso, ser reconhecidos 
como sábios: suas ações, seus discursos são o que existiu de 
melhor na época” (FH, p. 33). Hegel critica uma concepção 
psicológica de herói, que o descreve como um indivíduo 
movido, apenas, pela inveja ou paixões mesquinhas, 
reduzindo-o ao olhar privado do criado. O ponto de vista 
psicológico atém-se ao olhar do criado que se aplica a 
observar as “particularidades dos grandes personagens 
históricos como pessoas privadas” (FH, p. 34). Contra essa 
visão psicológica, Hegel afirma que “o interesse particular 
da paixão é, portanto, inseparável da participação do 
universal, pois é também da atividade do particular e de sua 
negação que resulta o universal” (FH, p. 35). Ora, é a 
combinação entre o interesse da paixão pelo particular que 
realiza ao mesmo tempo o interesse universal que Hegel 
chama a astúcia da razão: “Deixar que as paixões atuem por 
si mesmas, manifestando-se na realidade, experimentando 
perdas e sofrendo danos, pois esse é o fenômeno no qual 
uma parte é nula e a outra afirmativa” (FH, p. 35).  
 
b) Fundador do Estado: Hegel usou, inicialmente, a 
palavra “herói” para designar o fundador do Estado. Nesse 
caso, o herói aparece, apenas, na fundação dos Estados, 
isto é antes do início da história? A rigor, o herói tem a 
função de fundar o Estado, depois, cabe aos grandes homens 
levar a diante o espírito fundacional para desenvolver os 
princípios encarnados na história dos povos. O grande 
homem é, portanto, aquele que explicita o que seu tempo 
quer e o realiza. Ele é grande, porque realiza o que é, 
objetivamente, segundo o conceito racional da liberdade. O 
grande homem torna efetivos os princípios substanciais e 
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desenvolve as exigências do espírito do tempo, porque “no 
ápice de todas as ações, portanto também das ações 
histórico-mundiais, situam-se indivíduos, enquanto 
subjetividades que efetivam o substancial” (FD, § 348). 
Portanto, os heróis, para Hegel, são aquelas figuras 
históricas, tanto individuais como coletivas, que são 
capazes de articular a dimensão privada com a pública, ou 
seja, a ação que realiza os interesses privados conduzindo a 
ampliar a participação nos interesses sociais e públicos.  
 
c) Direito do herói: Basta olhar a história mundial, para 
constatar que ela tem sido sempre atravessada por 
mudanças mais ou menos profundas. Hegel é muito atento 
às transformações que permitiram a fundação dos Estados 
nos diferentes momentos de sua constituição. Ele exprime 
isso pelo "direito do herói" tanto em fundar, como em 
transformar os Estados. Hegel reserva esse direito a um 
momento histórico, que ainda não alcançou à maturidade 
do conceito, por exemplo, a Revolução Francesa, como 
acontecimento, que deve ser aperfeiçoado em suas 
instituições, evitando deste modo a repetir experiências 
históricas, como o "terror jacobino". Mas, isso é apenas 
uma das possibilidades, pois se o conceito tende à reforma, 
ele não é necessariamente submetido à mesma. Aqui 
intervém de novo o conceito de insurreição, ou melhor, 
ainda, o "direito do herói" em transformar uma situação 
dada. As causas que podem levar a uma insurreição são 
múltiplas, como a reificação de uma sociedade ou a 
passividade de seus cidadãos que torna necessária a 
transformação social. O conceito de seu lado pode se 
encontrar no máximo de sua paciência. É neste cenário que 
se justifica a intervenção dos "heróis". "O 'direito dos 
heróis' torna-se então, essencialmente um "direito de 
revolta". Ele é um recurso constante dos indivíduos, dos 
grupos sociais, que se revoltam contra uma situação de 
injustiça insuportável e buscam por lá fazer valer seus 
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direitos. O conceito tem o "direito de se impacientar". 
Reforma sim, se é possível. "Direito dos heróis" ou 
revolução se isso for necessário" (Cf. Rosenfield, 1984, p. 
94-96).   
 
d) Grande homem reconciliador dos tempos: O grande 
homem é capaz de identificar o que contém a opinião 
pública, pois, nela explicita-se o fenômeno da contradição 
entre o interesse particular e o universal. Hegel, na Filosofia 
do Direito, quando aborda a questão da opinião pública no 
adendo ao parágrafo 319, afirma que o grande homem de 
sua época expressa as tendências de seu tempo e realiza-o. 
Aquele que não é capaz de compreender a opinião pública, 
tal qual se ouve aqui e acolá, isto é, enquanto expressão 
imediata, não realizará jamais nada de grande. Ele afirma 
que, em política, é preciso não se deixar imediatamente 
influenciar pela opinião pública, caso contrário não se 
realizaria nada de verdadeiramente grande, permanecendo 
preso aos prejuízos ou às proposições gerais, o que não 
atende à condição formal do racional (Cf. Bavaresco, 2001, 
p. 155).   

A opinião pública imediata caracteriza-se pela 
impaciência, pois quer a realização do próprio direito. A 
este nível do direito abstrato, cabe lembrar que a 
impaciência da opinião quer realizar seu direito privado e 
defender seus interesses particulares. Porém, em nível da 
liberdade pública, a impaciência do opinar torna-se também 
portadora dos interesses universais. A opinião não suporta 
a lentidão da paciência do conceito e o longo processo de 
efetivação de suas determinações históricas. Isso porque a 
opinião tem um papel importante no cenário sócio-político, 
pois ela contém em si a força da contradição e a reserva da 
indignação moral e ética, que faz mudar toda situação que 
não corresponde à ideia de liberdade. Então, as implicações 
éticas do herói e de todo o indivíduo humano precisam ser 
compreendidas que, em todas as ações, quer sejam em nível 
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privado ou público, quer sejam as ações histórico-mundiais, 
situam-se indivíduos enquanto subjetividades que efetivam 
o substancial, isto é, a mediação da opinião pública em suas 
diversas esferas culturais e políticas (Cf. Bavaresco, 2001, p. 
33-34).  

Hegel elaborou dois conceitos para compreender os 
movimentos da história: Zeitgeist (espírito do tempo) e 
Volksgeist (espírito do povo). Ele pensa o seu tempo, 
conforme a estrutura lógico-conceitual, cuja expressão 
resulta na auto-organização e autodiferenciação da realidade 
histórico-cultural de seu contexto histórico. Hegel valoriza 
a história, o espírito do povo (Volksgeist) e o espírito do 
tempo (Zeitgeist). Aquilo que corresponde ao espírito do 
povo pode não coincidir com o espírito do tempo e vice-
versa, pois, em determinados períodos históricos, 
sobretudo, em épocas de crise, em que ocorrem as grandes 
transformações, as acelerações da história, a adequação ao 
espírito do tempo precede e faz avançar o espírito do povo. 
Ou seja, na filosofia da história hegeliana, o espírito do 
povo representa o princípio da continuidade, e o espírito 
do tempo encarna o princípio da mudança. A razão 
hegeliana não se sobrepõe à história, mas também não se 
limita a justificá-la, daí a dialética entre o espírito do povo e 
o espírito do tempo. Segundo Hegel, essa dialética foi 
realizada pelo grande homem Napoleão, porque foi capaz 
de reconciliar o espírito do tempo e o espírito do povo.  
 As Lições sobre a Filosofia da História de Hegel é 
uma das obras em que há mais prejuízos e mal entendidos. 
As Lições, a rigor, não é uma obra escrita pelo próprio 
autor, mas foram estabelecidas pelos editores a partir de 
manuscritos e cadernos de notas de ouvintes. Nem sempre, 
elas reproduzem com precisão o pensamento do autor. Por 
isso, cabe basear-se nas obras que compõem o núcleo 
central de sua produção intelectual, ou seja, na 
Fenomenologia, Ciência da Lógica, Enciclopédia e Filosofia do 
Direito. Os prejuízos advêm, normalmente, da falta de 
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conhecimento do próprio texto hegeliano. Outras vezes, 
costumam-se atribuir afirmações que o autor não disse, ou, 
então, retiram-se frases isoladas do contexto da obra e do 
conjunto do pensamento de Hegel. Há leituras 
reducionistas do pensamento hegeliano que se fixam em 
pontos de vista pré-estabelecidos e, a partir disso, forçam 
leituras externas ao texto. 

Para Nietzsche, o além-do-homem age para 
superar-se e não sucumbir no turbilhão do niilismo passivo, 
ou seja, é aquele que face ao mundo em constante devir 
desenvolve um niilismo ativo. Ele é, portanto, alguém que 
cria, opondo-se à disposição gregária e massificadora 
vigente. Nesse sentido, encontra-se entre o além-do-
homem nietzschiano e o herói hegeliano uma proximidade 
entre as figuras, pois, elas afirmam-se na ação de 
transformação, rompendo com situações históricas de 
passividade legitimadora do comportamento de massas 
gregárias domesticadas.  
 
Espírito do mundo, espírito do povo e “grandes 
indivíduos” 

 
Ao tematizar o conceito de Espírito do mundo, 

surgem questões tais como estas:  Qual é a relação do  
conceito do Espírito do mundo com as ações dos grandes 
indivíduos na história? Ou seja, a partir do 
autodesenvolvimento do Espírito, como compreender a 
autonomia do agir do herói ou dos grandes indivíduos em 
sua situação histórica?  
 
a) Espírito, exteriorização e subjetividade: No Prefácio 
da Fenomenologia, Hegel entende o conceito de Espírito 
como a consciência capaz de expressar a verdade não 
apenas como uma substância estática, mas como sujeito, 
isto é, como movimento dialético em permanente mediação 
na história. Assim, o Espírito do mundo exterioriza-se na 
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objetividade das culturas, arte, religião e filosofia dos 
povos, na objetividade das ações dos indivíduos (cf. FE, § 
17). O Espírito do mundo ocupa-se dos Estados, dos 
povos e dos indivíduos, enquanto estes desenvolvem seu 
princípio particular em suas Constituições políticas, 
conscientes e imersos em seus interesses, ao mesmo tempo, 
são meios e figuras que passam para um grau superior da 
humanidade. A história do espírito é um apreender de sua 
exteriorização e passagem, isto é, um apreender de novo 
esse apreender, indo dentro de si a partir da exteriorização. 
Nesse processo de aprendizagem, o herói é capaz de 
apreender a contradição do fim sempre aberto no finito, ou 
seja, reinventando novos conteúdos para a liberdade ao 
infinito (cf. FD, § 343).   
 
b) Espírito e mediações da liberdade: Na Filosofia do 
Direito, Hegel usa 7 (sete) vezes, explicitamente, o termo 
herói, que está vinculado à figura dos grandes homens ou 
indivíduos. O herói e o grande homem, em sentido amplo, 
têm sua fundamentação no agir inserido em mediações 
históricas constituídas pelas estruturas da liberdade, ou seja, 
a pessoa de direito, o sujeito moral e o cidadão membro da 
sociedade civil e do Estado. Os direitos do indivíduo são 
afirmados no interior de uma comunidade ética em que a 
liberdade pessoal e pública é garantida num sentido 
político-pedagógico: "Faze-o cidadão de um Estado no 
qual as leis são boas", afirma Hegel na Filosofia do Direito. 
Esta é a resposta de um pitagórico a um pai que lhe 
pergunta qual é a melhor maneira de educar seu filho. Esta 
resposta mostra que o indivíduo é mediatizado pelo 
Estado, num processo pedagógico, em que ele torna-se um 
cidadão. Por isso, Hegel preocupa-se com seu país, pois 
constata que a fragmentação regional é o sintoma da 
ausência de um grande indivíduo capaz de desenvolver o 
espírito particular de um povo inserido no espírito do 
mundo.  
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Hegel avalia a situação histórica da Alemanha e 
constata que a opinião popular, por um lado, tem 
consciência da necessidade em constituir uma 
representação unificadora do país, porém, de outro lado, 
ele conclui que os alemães não souberam encontrar o meio 
termo entre o despotismo uniformizador e a desagregação 
completa. Por isso, ele apresenta o esboço de uma reforma 
da Constituição, defendendo a reorganização do Estado, 
isto é, constituir um poder político dirigido por um chefe 
supremo para restabelecer o império alemão. Caberá ao 
imperador ser um grande homem, pois ele terá de quebrar os 
particularismos regionais e os individualismos 
autorreferenciais, a fim de agregar os vários principados e 
constituir um Estado unificado (Cf. Bavaresco, 2001, p. 
104). 
 
c) Espírito, povo e herói ator: No Curso de Estética, Hegel 
analisa a função do coro e do herói na tragédia grega. 
Enquanto, o coro antigo representa o conjunto de 
costumes não escritos que estão vivos na comunidade, na 
tragédia moderna o coro é desligado da base que é o 
espírito do povo. Aqui, o indivíduo toma suas decisões e 
age, partindo da pura subjetividade, segundo a ambição ou 
as inclinações particulares de sua personalidade. Hegel 
destaca o papel do coro na tragédia grega, representando o 
espírito do povo, ele é a cena espiritual, comparável ao 
templo que construíam os arquitetos para circunscrever a 
imagem do deus, aqui no teatro tornado o herói em ação.  

Nos tempos modernos, ocorre o contrário: As 
estátuas se levantam ao ar livre, sem um pano de fundo, do 
qual, também a tragédia moderna não tem necessidade, 
pois as ações que representa repousam não sobre essa base 
substancial, mas sobre o querer e o caráter subjetivos. Nos 
teatro grego, o coro exprime a opinião pública, ou seja, os 
costumes da comunidade. O herói, o indivíduo, não está 
separado do espírito de seu povo e sua ação, sua opinião 
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está, organicamente, vinculada às determinações éticas. 
Portanto, o herói atua junto com o espírito do povo e não 
separado ou acima dele, legitimando a ação do Espírito do 
mundo na história (Cf. Bavaresco, 2001, p. 62-63). 

Para Hegel a categoria povo é a unidade orgânica 
concreta a qual o herói está vinculado historicamente. Na 
primeira Filosofia do Espírito, Hegel descreve a organização 
social, partindo das necessidades concretas dos indivíduos. 
A moralidade propõe apenas um dever-ser, um ideal 
inacessível, enquanto que é o espírito de um povo que 
reconcilia o dever-ser - sollen - e o ser. Trata-se de uma 
realidade histórica que ultrapassa o indivíduo, porém, 
permite encontrar-se sob uma forma objetiva. Em Kant e 
Fichte a moralidade - Moralität - exprime o indivíduo 
agindo. Hegel descobre além da moralidade, a realidade 
vivente dos costumes e das instituições - Sittlichkeit. O 
indivíduo encontra o conteúdo de sua ação, de sua virtude 
substancial na vida mesma do povo. Desde os primeiros 
trabalhos da juventude em Tübingen, Hegel pensa a vida de 
um povo, prova disso são os termos que ele utiliza: o 
espírito de um povo - Volksgeist -, a alma de um povo - Seele 
des Volks -, o talento de um povo - Genius des Volks. 

Hegel quer mostrar que o espírito concreto é o 
espírito de um povo. Entre o individualismo e o 
cosmopolitismo, Hegel, escolhe o espírito do povo como a 
encarnação do espírito numa realidade, ao mesmo tempo 
individual e universal. O Espírito do mundo está presente 
na história do mundo, sob a forma do espírito de um povo, 
pois a humanidade se realiza nos diversos povos que 
exprimem, do seu modo, seu caráter universal (Cf. 
Bavaresco, 2001, p. 63-64).  

Para Hegel a explicitação do Espírito na obra de 
arte realiza-se na epopeia comum dos homens e dos deuses 
no mundo, depois, na tragédia que apresenta o destino 
trágico do ator que age e opina no interior deste mundo, e 
enfim, na comédia que resolve os conflitos da ação e da 
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opinião deste ator na consciência cômica. A epopeia 
descreve a reunião dos povos numa nação para um fim 
comum no teatro da história, como, por exemplo, 
aconteceu na guerra de Tróia. O herói épico não exprime 
sua opinião, pois é o poeta que fala por ele cantando ou 
recitando, nas cidades, excertos de poemas épicos. Aqui, 
não há herói explícito e nem ator, pois, quando este aparece 
emerge a tragédia. O povo heróico ou a nação agem em 
nome do destino que é representado pelos deuses do 
Olimpo. 

A tragédia introduz o ator que encarna a 
contradição entre a ação universal e sua atividade particular. 
Enquanto, o herói épico é mudo, ao contrário, o herói 
trágico opina e toma a palavra. Na epopeia sabe-se o que 
acontece, pois o poeta expressa a opinião épica, 
explicitamente, enquanto que na guerra trágica apresentam-
se as opiniões opostas e os pontos de vista de um modo 
mais complexo. A tragédia é apresentada no espaço teatral 
formado pelos atores, o coro e os espectadores. O coro 
exprime a opinião do espírito do povo, e os dois heróis 
apresentam a opinião na ação encenada. A tragédia põe, 
por exemplo, o problema da contradição entre as leis da 
cidade - o mundo público - e as leis da família - o mundo 
privado - como é o caso na tragédia de Antígona de 
Sófocles, ou Orestes de Ésquilo. A contradição encontra na 
comédia uma resolução (Cf. Bavaresco, 2003, p. 88-89). A 
tematização da diferença das obras de arte mostra o papel 
do herói trágico inserido nas contradições da história, 
agindo como um ator individual e coletivo, pois está 
vinculado ao coro, ou seja, ao espírito do povo. “Essas 
essências universais elementares são, ao mesmo tempo, 
individualidades conscientes-de-si: - heróis que põem sua 
consciência em uma dessas potências, nela possuem a 
determinidade do caráter, e constituem sua ativação e 
efetividade” (FE, § 735). 
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Vimos, portanto, ao longo deste tópico que é 
possível pensar em Hegel a dupla dimensão do herói, ou 
seja, um herói individual e coletivo, por exemplo, na figura 
do burguês-cidadão moderno, o povo francês na revolução 
de 1789. “A união [o Estado] enquanto tal é, ela mesma, o 
conteúdo verdadeiro e o fim, e a determinação dos 
indivíduos é levar uma vida universal” (FD, § 258, 
Anotação). Isto é, cada indivíduo pode ser um herói como 
cidadão moderno, pois o herói moderno é aquele que pode 
abstrair dos seus próprios interesses para ser membro de 
instituições que representam interesses universais.  

O herói individual é o fundador do Estado, 
enquanto que o grande homem é uma figura individual 
organicamente representativa do espírito do povo e do 
espírito do tempo, por exemplo, Alexandre, Cesar, 
Napoleão, nos quais o Espírito do mundo se expressa de 
modo especial, porém, esses não são heróis no sentido 
estrito, pois, não são fundadores do Estado em geral, mas 
os grandes homens, tanto podem ser figuras individuais 
como coletivas, mudando a estrutura do Estado na história.  

A figura do herói e o grande homem são tratados 
em várias obras hegelianas, especialmente, na Fenomenologia 
do Espírito, na Enciclopédia III, na Filosofia do Direito e nas 
Lições sobre a Filosofia da História. Na Fenomenologia as figuras 
dos heróis são descritos na eticidade antiga, quando Hegel 
descreve a esfera da arte, com destaque no embate trágico 
entre Antígona e Creonte. Na modernidade, temos a figura 
do herói trágico descrito, por exemplo, no personagem 
Fausto de Goethe, que Hegel tematiza em: O prazer e a 
necessidade, A lei do coração e do delírio da presunção, A 
virtude e o curso do mundo.  Na cultura moderna o 
indivíduo se desencanta na busca frenética do prazer, 
experimenta o delírio e o desvario e busca uma saída, 
sacrificando a própria individualidade. Então, o indivíduo 
assume a virtude no embate com o mundo, porém, é 
derrotado. Por isso, ele reafirma a individualidade como 
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condição de efetividade universal. Pode-se dizer que se 
trata da tragicidade dos grandes indivíduos na constituição 
da sociedade moderna. 

Na Enciclopédia, § 433 Anotação Hegel afirma que o 
direito a ser reconhecido substitui o direito do herói: 

A luta do reconhecimento, e a submissão a um senhor, 
é o fenômeno do qual surgiu a vida em comum dos 
homens, como um começo dos Estados. A violência, 
que é fundamento nesse fenômeno, não é, no entanto, 
fundamento do direito, embora seja o momento 
necessário e legítimo na passagem do estado da 
consciência-de-si submersa no desejo e na 
singularidade ao estado da consciência-de-si universal. 
É o começo exterior, ou o começo fenomênico dos 
Estados, não seu princípio substancial. 

Hegel descreve esse momento como a luta pelo 
reconhecimento, sendo o ponto de partida para o 
fenômeno do Estado, isto é, o aparecimento do Estado 
neste momento mostra a transição da condição de 
dominação para o momento ético que tem por fundamento 
a liberdade, o direito e as relações de reconhecimento que 
superam o fenômeno da violência. Então, cabe ao grande 
homem garantir o fundamento da liberdade, 
desenvolvendo relações de reciprocidade e de mútuo 
reconhecimento.  

Explicitar o conteúdo do espírito do mundo e sua 
articulação com a figura da astúcia da razão é compreender 
a liberdade na filosofia da história hegeliana. Na Filosofia do 
Direito articula-se, ao mesmo tempo, a liberdade da 
consciência e a mediação inconsciente das instituições e 
agentes, para a efetivação da constituição, isto é, os 
Estados, povos e indivíduos agem como membros, 
ocupando-se de suas funções na dinâmica da astúcia da 
razão, que realiza o objetivo universal pelas ações e 
interesses particulares:  
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Os Estados, os povos e os indivíduos, nessa ocupação 
do espírito do mundo, erguem-se em seu princípio 
particular determinado, que tem sua exposição e sua 
efetividade em sua constituição e na total amplitude de sua 
situação, dos quais eles são conscientes e estão imersos 
no seu interesse, ao mesmo tempo em que são 
instrumentos inconscientes e membros dessa ocupação 
interna, em que essas figuras perecem, mas na qual o 
espírito, em si e para si, prepara e consegue pelo seu 
trabalho a passagem para seu próximo grau superior 
(FD § 344). 

 Nas Lições sobre a Filosofia da História, Hegel expõe na 
Introdução que sob o ponto de vista filosófica a “história 
universal é um processo racional,” isto é, “a razão está na 
história e o mundo da inteligência e da vontade consciente 
não está entregue ao acaso” (FH, 1999, p. 17). E no 
capítulo 2 encontramos os elementos constitutivos de sua 
leitura da história: a) O elemento constitutivo do espírito é 
a liberdade: “A história universal é o progresso na 
consciência da liberdade – um progresso cuja necessidade 
temos de reconhecer” (id. p. 25). b) O meio de realização 
deste elemento são as paixões humanas unidas aos 
interesses particulares dos grandes homens e aos ideais 
universais da humanidade: “Nada de grande acontece no 
mundo sem paixão” (id. p. 28). c) A efetivação do elemento 
da liberdade dá-se pela “união da vontade subjetiva e da 
razão”, pela realização dos “dois aspectos da liberdade: o 
objetivo e o subjetivo” (id. p. 42).  
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CONCLUSÃO 
 

 
A teoria hegeliana da opinião pública explicita o 

fenômeno do ato de opinar como o prazer e o direito que 
os cidadãos têm em dizer a sua opinião sobre a realidade. 
Ela tem a força de identificar a lógica que está imanente a 
este fenômeno: a contradição. As opiniões na sua finitude 
são valorizadas, pois todas expressam na sua imediatidade a 
vontade de compreender e agir no estabelecimento das 
agendas sociais e políticas que compõem os cenários 
infinitos do real.  

Então, a conexão entre finito e infinito dá-se nas 
passagens categoriais que tecem a relação em redes de 
significação cada vez mais amplas, articulando as mediações 
das opiniões enquanto comunicação efetiva. A estrutura 
processual da finitude e infinitude explicita a lógica 
imanente do ato de opinar, incluindo todos os fatos e 
boatos, intuindo na sua imediatidade a mediação para a 
verdade da opinião pública. 

A paciência do conceito na liberdade de opinar, 
afirma-se entre cidadãos e povos, até que a impaciência da 
consciência da opinião pública efetive as mediações de sua 
realização. A força da imediatidade de querer a justiça legal 
precisa da mediação da legitimidade da justiça 
constitucional. O longo processo do conceito abraça, 
generosamente, povos, organizações e Estados, erguendo-
os soberanamente na convivência multipolar de indivíduos 
e heróis, nutridos da contradição infinita da paixão e razão 
na história, avançando em mediações interdisciplinares 
articuladas em redes de plenitude.     
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Lista de procedência dos capítulos 

 
Tópicos do capítulo I 

 
Cenários da liberdade de imprensa e opinião pública 
em Hegel. Artigo produzido em parceria com Paulo 
Roberto Konzen: Doutor em Filosofia pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); professor da 
Universidade Federal de Rondônia (UNIR). Publicado in: 
Revista Kriterion, v. 50, nº 119, ano 2009. 

A teoria hegeliana da opinião pública. Publicado 
originalmente in: Revista Razão e Fé (Pelotas), v. 1, n. 1, 
1999. Atualizado e complementado para este livro. 

A epistemologia das redes sociais, opinião pública e 
teoria da agenda. Extraído do capítulo de Livro: SOUZA, 
Draiton Gonzaga de; BAVARESCO, Agemir. Direito e 
Filosofia I. Porto Alegre: Letra & Vida, 2013.  

 
Tópicos do capítulo II 

 
A estrutura processual da finitude na lógica hegeliana. 
Publicado in: FERREIRO, Héctor (Org.). Los aportes del 
itinerario intelectual de Kant e Hegel: comunicaciones del I 
Congreso germano-latinoamericano sobre la filosofía de 
Hegel. Porto Alegre: Editora Fi, 2014. 

A teoria da infinitude na lógica do ser de Hegel. Artigo 
apresentado no XVI Encontro Nacional da ANPOF, 2014.  

A transição da lógica à filosofia real em Hegel. Artigo 
produzido em parceria com Danilo Vaz-Curado R.M. 
Costa: Professor da Universidade Católica de Pernambuco 
e doutor em Filosofia pela UFRGS. Publicação in: Revista 
Cognitio (PUC-SP), v. 15, n. 2, jul./dez. 2014. 
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Tópicos do capítulo III 

 
Hegel e o Direito: modelo de justiça hegeliano. 
Publicado in: HOBUSS, João (Org.). Filosofia, justiça e direito. 
Pelotas: EDUCAT, 2005.  

Metamorfoses do Estado Constitucional e a teoria 
hegeliana da constituição. Artigo produzido em parceria 
com os professores Ernani Schmidt e Sérgio B. Christino. 
Publicado in: Revista Eletrônica de Estudos Hegelianos, 2004.   

A crise do Estado-Nação e a teoria da soberania em 
Hegel. Publicado in: Revista Síntese, Belo Horizonte,1974. 

Indivíduos e heróis, paixão e razão na história 
hegeliana. Artigo apresentado no VII Congresso 
Internacional da Sociedade Hegel Brasileira, 2013. 
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