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RESUMO: Embora conhecido como o filósofo do fim da história e da astúcia da razão,
Hegel compreende a história como o desenvolvimento da autoconsciência da liberdade.
O determinismo que parece implícito, tanto na ideia de um acabamento da história
quanto de uma providência racional que guia o curso do mundo, opõe-se, visivelmente,
à ideia da liberdade. Neste trabalho, buscaremos mostrar que a liberdade da ação
humana permanece mesmo diante de uma visão teleológica da história. Para tanto, fazse necessário elucidar, (i) que o finalismo, ao qual Hegel se refere para pensar a história,
diz respeito ao movimento do télos interno, que preside o desenvolvimento da natureza,
ainda que ela esteja fadada à repetição de suas formas; (ii) que os povos, como
indivíduos históricos, embora livres, estão fadados ao perecimento como qualquer
organismo vivo; (iii) que a liberdade infinita pertence ao campo do espírito absoluto,
fruto da atividade de indivíduos, cuja existência acontece no palco da história.
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Introdução

É impossível abordar a filosofia de Hegel sem referir-se à filosofia de Kant.
Todo o esforço do idealismo alemão, e Hegel abraça esse projeto, concentrava-se na
apropriação e ‘correção’ do pensamento de Kant. Nos Differenz Schriften, Hegel já se
referia à pretensão dos novos filósofos alemães de tornarem-se os verdadeiros herdeiros
da filosofia kantiana. Hegel não se colocará como um herdeiro, mas como aquele que
pretende ter superado os problemas colocados e, segundo os idealistas, não resolvidos
por Kant.
Ainda que a disputa sobre o verdadeiro sucessor de Kant não o atraia, Hegel tem
a pretensão de construir um novo sistema filosófico que também resolva os problemas

deixados em aberto pela filosofia kantiana. No que tange ao tema específico desta
comunicação – a relação entre Natureza e História – o propósito hegeliano não é
diferente, embora nem sempre se mostre de um modo muito claro. Se por um lado
Hegel refere-se explicitamente a muitos aspectos da filosofia de Kant em seus escritos,
não encontramos, contudo, passagens referentes à história. Ao final da Filosofia do
Direito (FD § 333, A), ao abordar o direito público externo, nos deparamos com uma
referência irônica à Paz Perpétua de Kant, mas sem maiores discussões. Com efeito, a
abordagem da história em Hegel situa Kant de modo indireto, sem a nomeação e sem a
busca de superação de problemas. Todavia, quando se trata da natureza, encontramos
inúmeras passagens de observações e críticas diretas à filosofia kantiana. A relação
entre natureza e história revela outros aspectos do intenso debate travado com Kant,
ainda que muitas vezes de modo velado.
É Kant e não Hegel quem supõe uma ‘providência’, um ‘intelecto’ atuando à
revelia da vontade humana no curso da história, fazendo com que os acontecimentos
cumpram um papel determinado, senão em seus mínimos detalhes, ao menos até um fim
necessário, o mundo cosmopolita (Idee, 9). Neste mundo, o homem tem a possibilidade
de desenvolver todas as suas disposições naturais, para cumprir o seu papel de fim final
(Endzweck) da criação: tornar-se um homem moral (KU, § 84). Compreender o
desenvolvimento necessário das disposições humanas, enquanto determinações naturais
dirigidas a um fim, requer compreender o papel da teleologia neste processo. Kant não
apenas desenvolve o tema da Teleologia na Crítica da faculdade de julgar, como
também elabora com maior pertinência o papel do homem na história do mundo,
fornecendo um sentido para a existência.
Hegel, embora conhecido como o filósofo do fim da história ou da astúcia da
razão, compreende a relação da história com a conformidade a fins de um modo muito
distinto de Kant. As acusações endereçadas a Hegel deveriam, na verdade, ser dirigidas
a Kant, embora não possamos tratar destas questões no curso desta comunicação. Não
obstante, deve-se observar que o tema do fim último do mundo também está presente
em sua análise da História, tanto nas obras editadas em vida, ao final da Filosofia do
Direito e da Enciclopédia, quanto (e principalmente) em suas lições postumamente
editadas – Lições Sobre a Filosofia da História Universal. A questão fundamental é que
este fim último não é um lugar a que se chega, ou a idéia de um mundo pacífico e
plenamente ordenado que tenha superado todas as contradições, mas diz respeito ao

autoconhecimento do espírito, que ele chegue a saber o que é verdadeiramente. Neste
sentido, a teleologia, tema desenvolvido na Ciência da Lógica, oferece-nos uma chave
de compreensão da história, sem ela, ousaríamos dizer, têm-se uma visão parcial e
dogmática do modo como ele compreende o processo de desenvolvimento dos
acontecimentos aparentemente sem nexo. Faz-se necessário, portanto, mostrar qual é a
ideia finalista que preside o processo histórico. Nos limites deste trabalho, procuraremos
( i ) mostrar a idéia de fim vinculada ao autoconhecimento do espírito como liberdade,
para tanto, discorreremos sobre o conceito de espírito, de fim externo e interno e da
liberdade; ( ii ) a compreensão dos povos como indivíduos naturais fadados ao
perecimento em comparação com o processo do gênero.

(i)

A liberdade do espírito: finalismo e natureza

Hegel concebe o conceito de espírito para falar do homem e do âmbito de sua
existência. Se em Kant a relação entre natureza e história é umbilical, em Hegel elas se
tornam campos de saberes e processos distintos, uma vez que faz uso do conceito de
espírito1 para referir-se ao ser racional que, por dispor da racionalidade – ainda que ser
vivo e submetido à ordem natural das coisas – não pode ser compreendido como
natureza provida de intelecto, simplesmente. O homem é espírito e a sua racionalidade,
por definição já o coloca para além daquilo que a natureza nele delimita (Cf. HEGEL,
1995, 54-55). O espírito objetivo constrói o campo da existência humana em suas
relações ético-políticas. Essa construção é tributária, exclusivamente, da razão que, além
disso, busca a eternidade, sabedora da sua finitude, na criação estética, na crença
religiosa e no fazer filosófico. Todas estas atividades puramente racionais elevam o
homem de seu determinismo natural para a liberdade de sua existência racional. Essas
atividades, com efeito, se dão no espaço político ou, como diria Hegel, no campo do
direito, o espaço regrado da convivência humana em que a história acontece.
Se na natureza reina a não liberdade, o determinismo de seguir sempre o mesmo
processo, no espírito nada é absolutamente determinado, porque ele, por definição, é
livre. A natureza, mesmo em todas as suas transformações, segue um processo interno
de busca do melhor sem qualquer consciência. O espírito age consciente dos seus atos e,
por isso, é responsável pelo bem e pelo mal que acarreta. Não culpamos a natureza por
1

Hegel substitui o conceito de espécie humana em Kant pelo conceito de espírito. (STANGUENNEC,
1985, 312)

um terremoto, mas culpamos o homem pelas guerras. Se ambas as experiências são
devastadoras, elas são, igualmente, muito distintas. O terremoto é inevitável, é o
processo da natureza que segue seu curso a revelia da vontade humana, sem poder ser
evitado. O mesmo não ocorre com as guerras. Elas são obras da razão humana, por mais
irracionais que as consideremos e, como frutos da vontade livre dos homens, poderiam
ser evitadas. Esta diferenciação do campo da não liberdade referente à natureza em
contraposição à liberdade do espírito é, a meu juízo, um ganho teórico substancial em
relação á Kant. Neste, o homem é um ser de natureza dotado de razão por esta mesma
natureza. Como a natureza é econômica em suas ações e nada faz sem necessidade
(Idee, 3), temos que considerar que a razão foi dada ao homem com um propósito bem
definido. Este propósito é um desenvolvimento tal que leve o homem a distanciar-se do
seu ser natural. Essa dualidade faz da história o caminho temporal da “evolução”
humana, no sentido do desenvolvimento de suas capacidades racionais até vir a tornarse um ser capaz de moralidade e que a tem como meta. Como campo temporal, a
história ocorre no mundo fenomenal e só pode desenvolver o homem enquanto ser
político, por outro lado a moralidade faz do homem um ser numenal, que independe da
história, mas que, ao mesmo tempo, pode ser ajudado por esta em seu processo
civilizatório. Assim, o terreno da história é, também, um terreno determinada pelas
pulsões naturais. O homem só pode ser livre, segundo Kant, quando ele supera a
natureza – já não pode mais ser homem, - pois ao agir moralmente torna-se um ser
numenal. A liberdade moral, portanto, é uma meta a ser buscada sempre, embora o
caminho percorrido em sua busca seja, igualmente, um terreno determinado e sem
liberdade.
Em Hegel, ao contrário, não encontramos este conflito insuperável entre
natureza e razão no homem. Como espírito, o homem é, deste sempre, um ser finito em
um plano superior ao da natureza, esta, aliás, nunca se dá plenamente em sua existência,
pois é impossível isolar no homem o que é natureza e o que é razão. Ele é uma unidade
composta destes elementos opostos e complementares e, se por um lado, a sua liberdade
consiste em realizar as determinações do espírito, por outro lado, ele não tem a opção de
abandonar a natureza e nem deveria, porque é o desejo e a paixão que movem o mundo,
o palco onde a história acontece. As ações humanas não são menos livres porque
provem das paixões, isso implica dizer que o plano das pulsões e dos desejos é,
também, um domínio do espírito que deve ser disciplinado à convivência humana, mas
não deve ser abandonado.

Natureza e história são os campos da existência do homem e das coisas.
Conhecimento, beleza, política e moral se dão no confronto destes dois temas que
poderiam ser designados como o campo da existência humana. A natureza como o que
está aí (Dasein), que é anterior e independente do homem. Para Hegel a natureza é o
processo da existência adormecida e inconsciente do homem e a história é como a
natureza que desperta para a consciência de si e do mundo, é o terreno do espírito, que
constrói o seu ambiente como segundo natureza.
Finalismo e natureza
Hegel compreende a história como racional e como o desenvolvimento da
autoconsciência da liberdade. O determinismo que parece implícito, tanto na ideia do
fim da história quanto de uma racionalidade que guia o curso do mundo, opõe-se,
visivelmente, à ideia da liberdade. Se partirmos do pressuposto de que o conceito de
espírito é um ganho teórico de Hegel em relação a Kant e a toda a tradição
jusnaturalista, que pretendia identificar e isolar a natureza humana, nos deparamos,
imediatamente, com o conflito estampado no propósito de mostrar que a liberdade só
pode ser compreendida na história a partir do conceito de teleologia interna, que preside
o processo de desenvolvimento dos seres vivos. Isso porque, (a) se admitimos que há
uma diferença substancial entre o espírito e a natureza, somos obrigados a admitir que o
desenvolvimento de cada uma destas esferas ocorre de modo totalmente diferente,
então, o télos interno que preside o processo dos seres vivos de nada serviria para
esclarecer qualquer coisa a respeito da história; (b) ou então, temos que admitir que há
algo em comum no âmbito de desenvolvimento destas esferas aparentemente distantes:
a natureza determinada e o espírito livre. Deste modo, somos obrigados a encará-las
como momentos opostos de um mesmo processo e não como elementos irredutíveis
entre si. Não obstante, se na natureza encontra-se o campo da não liberdade, em que
medida o seu modo de desenvolvimento pode ser relevante para demonstrar a liberdade
do espírito?
A resposta a esta questão exige uma breve digressão sobre o tema do finalismo
no pensamento de Hegel. A teleologia é um tema antigo em sua filosofia e desde a
Propedêutica2 ocupa o mesmo lugar nas diferentes obras em que aparece, na parte
2

O tema da Teleologia foi tratado por Hegel na Propedêutica Filosófica (1809-1811), na Enciclopédia
das Ciências Filosóficas (1817, 1827, 1830) e na Ciência da Lógica (1812-1816), no mesmo lugar

intermediária do conceito, antes da idéia, fazendo a passagem à vida como ideia
imediata. O núcleo lógico de tratamento destes temas pode trazer alguma luz a nossa
questão. A Teleologia destina-se à abordagem da finalidade externa, ao domínio da
ação de uma causa eficiente, de um intelecto atuante em um material dele distinto para
produzir fins que são os seus e que independem do próprio material. Ela expõe o
processo causal da produção de artefatos, que encontramos na Metafísica de Aristóteles
(1981, L I, III), cuja causa final é dada pelo artesão que concebe o plano da obra.
Também a encontramos nas discussões metafísicas da prova fisico-teológica da
existência de deus que demonstra a suprema inteligência e bondade do criador através
da organização e perfeição da natureza. Com efeito, em Hegel, o tratamento da
teleologia diz respeito apenas ao âmbito da finalidade externa.
Todavia, no domínio da Lógica, a abordagem da finalidade interna implica em
uma elevação da esfera do conceito à esfera da Ideia. Em seu primeiro momento a ideia
imediata diz respeito à vida lógica. Como vida, a teleologia interna é não somente o emsi da ideia lógica, como também o modo de ser da natureza, a vida em geral. Este tema é
explorado por Aristóteles na Física3 e Hegel lhe segue os passos, mas também elogia
Kant por ter retomado a questão na Crítica da faculdade do juízo, ao pensar a finalidade
interna a partir dos organismos vivos: “com o conceito de finalidade interna, Kant
ressuscitou a idéia em geral, e em particular a idéia da vida” (E I , § 204 A). Os
organismos vivos somente podem ser pensados segundo este modelo de causalidade,
uma vez que constituem um conjunto complexo no qual cada parte corresponde a uma
função no todo, e o todo, que é a finalidade das partes é, ao mesmo tempo, o resultado e
o princípio desta atividade (das partes). Embora bastante dialética, esta é a concepção
kantiana de organismo ou fim natural: “uma coisa existe como fim natural quando
(ainda que num duplo sentido) é causa e efeito de si mesma” (KANT, KU, § 64).
Entretanto, deve-se observar que o conceito de fim natural não é um conceito
constitutivo do entendimento, mas apenas regulativo, que serve para orientar a
faculdade reflexiva do juízo na investigação de objetos deste tipo 4.

sistemático, referindo-se a um momento do conceito denominado de lógica especulativa. Na
Fenomenologia do Espírito (1807), ao abordar a Razão Observadora, discute a compreensão kantiana da
natureza, referindo-se, igualmente, à teleologia.
3
Ver Aristóteles (1991), principalmente os capítulos I e VIII do livro II da Física.
4
O tema da teleologia é bastante complexo em Kant e ocupa toda a segunda parte da Crítica da faculdade
do juízo. No âmbito deste trabalho não é possível discorrer sobre as ambivalências kantianas e sobre as

Hegel resgata a produtividade da restauração kantiana da teleologia interna e
mostra que, tanto a vida dos organismos naturais, na Filosofia da Natureza, quanto a
vida lógica como idéia, na Ciência da Lógica, expressam a finalidade interna. Ela
expressa o próprio sentido de fim enquanto causa final, em que alguma coisa move-se,
transforma-se e torna-se aquilo que era desde o início, conservando-se no processo de
sua transformação, ao invés de resultar em outra coisa distinta. Contudo, deve-se
ressaltar que a vida é a ideia somente como existência imediata, cujo acabamento é a
ideia absoluta; como existência real ela é o ponto mais alto a que chega a natureza, mas
fica contraposta ao espírito que a supera. O organismo vivo possui uma liberdade
somente negativa, uma vez que é um sistema que se regula a si e por si mesmo, livre de
toda coação exterior, mas que existe apenas como um momento da repetição indefinida
da forma da sua individualidade. O espírito, pelo contrário, dispõe da liberdade positiva,
o que lhe permite usufruir da repetição mecânica de si mesmo enquanto indivíduo vivo,
sem restringir-se a ela, pois a ultrapassa como vontade livre, traduzindo-a, tanto no
operar técnico da produção de artefatos, quanto na práxis da constituição do mundo
moral.
Hegel compreende a história de um modo finalista e nisto ele concorda
absolutamente com Kant, a diferença, contudo, diz respeito ao tipo de teleologia a ser
considerado. Kant concebe a ideia de um intelecto arquetípico e de uma natureza com
força capaz de obrigar o homem a desenvolver-se, de acordo com o modelo da
teleologia externa. Em Hegel, a história segue um processo finalista referente à
teleologia interna, na qual não se encontra um agente exterior que atua em um material
dado, nele realizando os seus propósitos, mas é apenas o autodesenvolvimento do
espírito a partir de si mesmo. “O espírito age essencialmente, converte-se no que é em
si, no seu ato, na sua obra; torna-se deste modo objeto para si e tem-se perante si como
um ser determinado” (HEGEL, 1995, 62). O progresso histórico em direção ao fim
obedece ao princípio do fim interno. Não há uma providência ou intelecto agindo a
revelia dos homens, mas há um todo social no qual ele está inscrito deste sempre, uma
vez que cada homem nasce em uma determinada comunidade, com uma determinada
língua, uma determinada religião e um determinado nível de desenvolvimento político,
cultural e econômico (Cf. HEGEL, 1995, 104-105). Este solo natural em que nasce o

críticas e reformulações hegelianas da questão, por isso, nos limitaremos a assinalar o problema e abordálo dentro do nosso propósito, a finalidade histórica.

espírito é uma natureza desde sempre transformada, a segunda natureza como o lugar
apropriado da existência humana. “O homem [...] constitui a antítese do mundo natural;
é o ser que se eleva ao segundo mundo. O reino do espírito é o criado pelo homem”
(Idem, 49). É sobre este material transformado e construído culturalmente que ele atua.
(ii)

Os povos como organismos vivos fadados ao perecimento

Sabemos que o espírito se opõe à natureza e o teatro em que encena o seu
número é por ele construído. A História, com efeito, pertence ao campo do espírito
objetivo, a posição da liberdade subjetiva na sua determinação exterior. No sistema da
Enciclopédia, o Direito abarca quase que totalmente as determinações objetivas do
espírito, porque a história, em última instância, diz respeito á relação entre os Estados: o
direito público externo.
O que caracteriza a identidade de um povo é o seu espírito, constituído por seus
costumes, suas leis, sua cultura. Hegel define o espírito do povo (Volkgeist) como um
indivíduo de natureza universal que é, ao mesmo tempo, um indivíduo natural que,
“como tal, floresce, é poderoso, decai e morre” (HEGEL, 1995, 63). Em sua atividade,
realiza o seu fim e segue um curso natural, comum a todas as coisas vivas e finitas, que
não podem abandonar suas determinações naturais.
Os povos, com efeito, são como os indivíduos finitos que estão fadados à
destruição. A identidade que possuem indica um fim, uma meta a ser alcançada por este
povo, quando isso ocorre, a sua vitalidade se desfaz e eles dirigem-se à caducidade de
suas formas. Contudo, o espírito particular de um povo particular pode perecer, mas
como ele é um membro na cadeia do curso do espírito universal que é imperecível, ele
apenas retorna ao universal, ao gênero que os contém e que só existe por meio deles, o
espírito do mundo.
A transição de uma figura espiritual para outra consiste justamente em que o
espiritual em que o universal precedente é sobressumido como algo de
particular pelo seu pensamento. A figura superior subsequente é, por assim
dizer, o gênero próximo da espécie anterior, existe interiormente, mas ainda
não chegou à vigência. (HEGEL, 1995, 85).

Neste sentido, o plano do espírito objetivo e da história em seu seio é o mesmo
plano da natureza, só que no domínio do espírito, porque a história pertence há um

degrau superior, mas o que ela mostra é o terreno em que habita a natureza espiritual, ou
seja, a segunda natureza.
O processo do gênero:
Na Filosofia da natureza Hegel mostra o processo do gênero como o ponto
culminante da vida. Ele mostra a insuficiência do indivíduo vivo, fadado ao
perecimento, que somente pode garantir a sua continuidade unindo-se a outro indivíduo
para constituir a universalidade concreta da espécie que só existe nos indivíduos
singulares em constante devir. O processo do gênero demonstra a realidade da
finalidade interna e, ao mesmo tempo, o seu limite; o auto-fim do vivo é a manutenção
de si e a perpetuação da espécie. A vida permanece apenas na progressão infinita das
estirpes vivas por intermédio da produção de si mesmo no outro como resultado da
reprodução. Este processo resulta na má infinitude do progresso: “o gênero conserva-se
somente mediante o ocaso dos indivíduos, que no processo da geração cumpriram sua
determinação, enquanto não tem nenhuma mais alta, vão, assim, para a morte. (E II, §
370). Percebemos que os indivíduos perecem, mas o universal se perpetua na repetição
infinita da sua forma universal. O limite da finalidade interna do vivo é a progressão
infinita da repetição do mesmo e a dolorosa insuficiência do singular em expressar o
universal (Cf. E I, § 221 Z). Ainda que o indivíduo vivo seja o ponto mais alto da
natureza, permanece distante da realidade do espírito, pois é uma realização sempre
imperfeita da universalidade da forma. Somente a atividade do espírito em sua
existência individual pode realizar totalmente o universal, por não ser dependente da
repetição da forma infinita. O espírito cria a sua própria forma a partir da atividade livre
dos homens.
Se o espírito do povo segue a determinação natural do indivíduo vivo e em seu
perecimento retorna ao espírito do mundo, de que modo podemos falar em liberdade do
espírito se ele segue o mesmo modelo da repetição exaustiva das estirpes vivas no
gênero? Para responder a esta questão, temos que retomar o que Hegel descreve como
categorias da história universal. A primeira categoria é a variação, ela mostra o
espetáculo da mudança dos indivíduos, povos e Estados que se sucedem continuamente.
(Cf HEGEL, 1995, 35). A segunda categoria é o rejuvenescimento, nela, uma nova vida
surge da morte. Ela nos remete à idéia da Fênix que eternamente prepara a própria
fogueira e nela se consome, de modo que de suas cinzas renasça eternamente a nova

vida rejuvenescida e fresca. Mas Hegel observa que esta é uma imagem oriental que se
ajusta ao corpo, mas não ao espírito, uma vez que este não apenas surge rejuvenescido
das cinzas, mas também purificado e esclarecido (Idem, 36). Ao depor o invólucro de
sua existência, o espírito transmigra para outro envoltório ressurgindo mais puro das
cinzas da figura anterior (Cf. Idem, 37). O seu movimento não é a repetição do retorno à
mesma figura, mas progresso: a elaboração de si mesmo, cujo resultado é aumentar a
sua atividade e novamente se consumir.
Por isso, os povos desenvolvem o seu espírito, mas tem em si o gérmen de sua
destruição. Seu perecimento é o retorno ao gênero, ao espírito do mundo que, ao
contrário da fênix que atua na natureza, não repete a mesma forma, mas renasce de um
modo renovado, incorporando os elementos anteriores e, ao mesmo tempo, instaurando
o novo, mas o novo que é intrinsecamente relacionado ao que lhe era anterior. Assim, a
renovação histórica se dá por intermédio do modelo do gênero, em que uma forma se
esvai e outra renasce renovada. Se a natureza é repetição monótona, o espírito é criação
contínua, mas é uma criação a um tempo racional e inconsciente, uma vez que os
indivíduos históricos agem movidos por suas paixões e deste modo levam avante e
realizam uma nova figura histórica. A compreensão racional da historia ocorre por meio
da reflexão filosófica, o campo do espírito absoluto, que se desenvolve no momento da
maturidade dos povos, onde os interesses apaixonados cedem lugar à calma reflexão da
velhice. Como diz Hegel a filosofia sempre surge no momento da decadência dos
povos.
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