
GEORG W. F. HEGEL
 Nascimento: 27 de agosto de 1770

Stuttgart, Alemanha

 Morte: 14 de novembro de 1831
Berlim, Alemanha

 Escola/tradição: Idealismo, Hegelianismo 

 Principais interesses: epistemologia, lógica, 
filosofia da história, política, religião, consciência

 Idéias notáveis: Dialética, Idealismo           
Absoluto

 Influências: Platão, Aristóteles, Descartes, 
Spinoza, Leibniz, Kant, Fichte, Schelling, Goethe, 
Hölderlin, Schiller, Vico, Rousseau, Montesquieu

 Influenciados: Karl Marx, Vladimir Lênin, Antonio 
Gramsci, Georg Lukács, Henri Lefebvre, Theodor 
W. Adorno, Herbert Marcuse, Friedrich Nietzsche, 
Ludwig Feuerbach, Maurice Merleau-Ponty,       
Jean-Paul Sartre, Jürgen Habermas

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Hegel_portrait_by_Schlesinger_1831.jpg


HEGEL
 Qual é o escopo da Filosofia?

 A filosofia sempre chega depois que a 

realidade já se constituiu.

A coruja de Minerva só levanta vôo no 

crepúsculo !

(Princípios da Filosofia do Direito)

A tarefa da filosofia é interpretar, 

entender, fazendo emergir da

realidade o conteúdo racional, pois a 

realidade já é por si racional.  

A Filosofia não deve imaginar como o

mundo deveria ser, mas limitar-se a

explicá-lo !!!



HEGEL
O que é a realidade?
Existe o acidental, o fortuito, o casual?

Coincidência entre realidade e racionalidade

O mundo não é um amontoado caótico de
substâncias, mas o desdobramento 

progressivo de uma espiritualidade racional 
que se exprime inconscientemente na 
Natureza e conscientemente no Homem.

A racionalidade coincidindo com a realidade 
indica que a razão não exprime uma abstração,
um dever-ser ideal, mas a estrutura profunda 

do mundo real!

O que é racional é real 

e o 

que é real é racional



HEGEL

O real é racional e o racional é real!

Hegel determina que a realidade é um 

eterno VIR A SER em meio ao

movimento dialético dos contrários!

Aquilo que é apenas acidental, não

substancial, não é verdadeiramente real.

A separação entre realidade e racionalidade

tornaria absurda a Filosofia.

(conduziria ao pensamento utópico)

Se toda realidade é expressão de uma

forma de racionalidade,

a Filosofia deve examinar cada 

aspecto da realidade!



HEGEL

Fenomenologia da Mente:

Idealismo Monista = há somente uma substância 
pensante ou mente

Realidade e Verdade constituem um sistema

completo em que todas as proposições estão

relacionadas racional e coerentemente e onde 

as contradições aparentes das proposições 

que se referem às parte do todo estão

dissolvidas.

A totalidade está em mudança contínua e seu 

desenvolvimento ocorre por um processo 

Dialético (deriva do grego: ARGUMENTAR)



HEGEL

Primeiro: TESE

Visão ou proposição particular.

Segundo: ANTÍTESE

Posição contrária ou oposta.

Terceira: SÍNTESE

Reúne as duas proposições anteriores,

tornando-se a base de uma NOVA síntese.

----- X -----

A dialética sempre trabalha com a rejeição 

do que não é racional e com a apropriação

do racional.

Processo da Dialética Hegeliana:



HEGEL
A Dialética incrementa a Autoconsciência da

Mente, fornecendo para todos os seus

objetos de pensamento um lugar próprio e

racionalmente concebido no todo.

A independência aparente dos objetos é dada

somente no pensamento, já que aqueles não

são independentes, mas constituem aspectos

separados de uma única mente, que deve ser

restaurada na sua totalidade!

A Dialética Racional é o processo de

restauração e desenvolvimento da

autoconsciência que irá finalmente alcançar a

Unidade e a Liberdade resultantes do

autoconhecimento completo. 

(Marx parte daí para o conceito de Alienação) 



HEGEL

 Ser, Nada e Devir formam 
uma tríade inseparável’.

O Ser e o Não-Ser são 
abstrações e o primeiro e 
verdadeiro é somente o 
DEVIR!

O Oposto do Ser, não é o 
Não-Ser, mas é a 
TRANSFORMAÇÃO.

Salvador Dali



HEGEL
 O Espírito Absoluto (Deus,Racionalidade), não é

imóvel, mas realiza-se no Tempo, em um processo

evolutivo, na História!

 1.  Ser em si – [Ideia] – Espírito Subjetivo

 2. Ser do Outro – [Natureza] – Espírito Objetivo

 3. Retorno a si – [Espírito] – Espírito Absoluto



HEGEL

 O ser está em constante transformação, donde surge

a necessidade de fundar uma nova lógica que não

parta do princípio de identidade, que é estático, mas

do princípio de contradição, para dar conta do real. A

essa lógica, Hegel dá o nome de Dialética.



HEGEL
Em que consiste a Religião?

Entre Filosofia e Religião existe 

Continuidade e Superação!

O conteúdo da verdade é idêntico nas duas 

formas de saber 

(não estando perfeitamente explicitado na religião). 

A Filosofia como racionalização do Cristianismo.

Segundo Hegel, a 

Filosofia exprime em termos Racionais

o que a 

Religião Cristã representa de forma Mítica.



HEGEL
A Consciência Infeliz, mesmo sendo em si

unitária,concebe-se como uma cisão  em

duas partes antagônicas inseparáveis.

De uma lado, a Consciência Infeliz tem

consciência de existir como fenômeno

unitário; do outro lado, descobre em si 

uma realidade contraditória.

Se o que é essencial, não muda e não é 

Individual, então a consciência participa da

Não-Essencialidade, porque se percebe 

como individual e mutável.

A intensificação dessa cisão impõe uma 

escolha: a Consciência define a si mesma

como não essencial e coloca a essência,

recém descoberta, fora de si: DEUS!

A Consciência Infeliz se autoculpa

pela própria suposta não essencialidade



HEGEL
 Como resultado da 

dialética institui-se a 
ideia de progresso 
histórico:

 Ciência

 Capitalismo

 Religião

 Arte

 Filosofia

 Etc.





KARL MARX
 Karl Marx nasceu de uma família de pequena 

burguesia alemã  - Tréveris, 5 de maio de 1818–, 

uma espécie de “classe média alta” atual. Estudou 

em universidades e viveu como um jovem de “elite” 

até tomar contato com ideias radicais. Pouco depois, 

nos anos 1840, ele virou comunista. 

 Por conta do seu radicalismo político, foi expulso da 

Alemanha (primeiro) e de outros países (depois), 

acabando por morar definitivamente na Inglaterra 

até o fim da vida – seu túmulo é, inclusive, um local 

turístico em Londres.

 MARX casou com uma mulher de alguma posse, 

mas deu cabo das heranças dela e dele nessas idas 

e vindas. Vindo a falecer em Londres, em 14 de 

março de 1883 Por um tempo recebeu ajuda do seu 

grande amigo Friedrich Engels (1820-1895).



KARL MARX

 “Que as classes dominantes tremam à ideia de uma

revolução comunista! Os proletários nada têm a

perder a não ser suas algemas. Têm um mundo a

ganhar. PROLETÁRIOS DE TODO O MUNDO, UNI-

VOS!” (MARX, Karl e ENGELS, Friedrich, Manifesto do

Partido Comunista - 1848)



MATERIALISMO HISTÓRICO DIALÉTICO

O materialismo designa um
conjunto de doutrinas filosóficas
que, ao rejeitar a existência de
um princípio espiritual liga toda a
realidade à matéria e a suas
modificações.

Materialismo Histórico é uma tese
do marxismo, segundo a qual o modo
de produção da vida material
condiciona o conjunto da vida social,
política e espiritual. É um método de
compreensão e análise da história,
das lutas e das evoluções econômicas
e políticas.



OBJETIVO DE MARX:  estudar a sociedade de seu tempo (sociedade capitalista)

Sociedade capitalista = capitalista  X proletários

relação de produção é  baseada na 

exploração  

SOCIEDADE CAPITALISTA É 

MARCADA PELA LUTA ENTRE  

DUAS CLASSES SOCIAIS: 

CAPITALISTAS x PROLETÁRIOS



Método – O PESQUISADOR NÃO DEVE SE LIMITAR À

DESCREVER A REALIDADE SOCIAL, MAS DEVE

PROCURAR IDENTIFICAR COMO ESSA REALIDADE

SE PRODUZ E SE REPRODUZ AO LONGO DA

HISTÓRIA

MARX CIÊNCIA  TEM UM PAPEL POLÍTICO  

Deve ser INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO DA REALIDADE

KARL MARX



 Baseado em Demócrito e Epicuro sobre o materialismo

e em Heráclito sobre a dialética (do grego, dois logos,

duas opiniões divergentes), Marx defende o

materialismo dialético, tentando superar o pensamento

de Hegel e Feuerbach.

KARL MARX



 A dialética hegeliana era a dialética do idealismo (doutrina filosófica que nega

a realidade individual das coisas distintas do "eu" e só lhes admite a idéia), e a

dialética do materialismo é posição filosófica que considera a matéria como a

única realidade e que nega a existência da alma, de outra vida e de Deus.

Ambas sustentam que realidade e pensamento são a mesma coisa: as leis do

pensamento são as leis da realidade. A realidade é contraditória, mas a

contradição supera-se na síntese que é a "verdade" dos momentos

superados. Hegel considerava ontologicamente (do grego onto + logos; parte

da metafísica, que estuda o ser em geral e suas propriedades

transcendentais) a contradição (antítese) e a superação (síntese); Marx

considerava historicamente como contradição de classes vinculada a certo

tipo de organização social. Hegel apresentava uma filosofia que procurava

demonstrar a perfeição do que existia (divinização da estrutura vigente); Marx

apresentava uma filosofia revolucionária que procurava demonstrar as

contradições internas da sociedade de classes e as exigências de superação.

KARL MARX



 Ludwig Feuerbach procurou introduzir a dialética materialista, combatendo a

doutrina hegeliana, que, a par de seu método revolucionário concluía por uma

doutrina eminentemente conservadora. Da crítica à dialética idealista, partiu

Feuerbach à crítica da Religião e da essência do cristianismo.

 Feuerbach pretendia trazer a religião do céu para a Terra. Ao invés de haver Deus

criado o homem à sua imagem e semelhança, foi o homem quem criou Deus à sua

imagem. Seu objetivo era conservar intactos os valores morais em uma religião da

humanidade, na qual o homem seria Deus para o homem.

 Adotando a dialética hegeliana, Marx, rejeita, como Feuerbach, o idealismo, mas, ao

contrário, não procura preservar os valores do cristianismo. Se Hegel tinha

identificado, no dizer de Radbruch, o ser e o dever-ser (o Sen e o Solene) encarando

a realidade como um desenvolvimento da razão e vendo no dever-ser o aspecto

determinante e no ser o aspecto determinado dessa unidade

KARL MARX



 A dialética marxista postula que as leis do pensamento correspondem às

leis da realidade. A dialética não é só pensamento: é pensamento e

realidade a um só tempo. Mas, a matéria e seu conteúdo histórico ditam a

dialética do marxismo: a realidade é contraditória com o pensamento

dialético. A contradição dialética não é apenas contradição externa, mas

unidade das contradições, identidade: "a dialética é ciência que mostra

como as contradições podem ser concretamente (isto é, vir-a-ser)

idênticas, como passam uma na outra, mostrando também porque a

razão não deve tomar essas contradições como coisas mortas,

petrificadas, mas como coisas vivas, móveis, lutando uma contra a outra

em e através de sua luta." (Henri Lefebvre, Lógica formal/ Lógica dialética,

trad. Carlos N. Coutinho, 1979, p. 192).

KARL MARX



 Os momentos contraditórios são situados na história com sua parcela de 

verdade, mas também de erro; não se misturam, mas o conteúdo, 

considerado como unilateral é recaptado e elevado a nível superior.Marx 

acusou Feuerbach, afirmando que seu humanismo e sua dialética eram 

estáticas: o homem de Feuerbach não tem dimensões, está fora da 

sociedade e da história, é pura abstração. É indispensável segundo Marx, 

compreender a realidade histórica em suas contradições, para tentar 

superá-las dialeticamente. A dialética apregoa os seguintes princípios: tudo 

relaciona-se (Lei da ação recíproca e da conexão universal); tudo se 

transforma (lei da transformação universal e do desenvolvimento 

incessante); as mudanças qualitativas são conseqüências de revoluções 

quantitativas; a contradição é interna, mas os contrários se unem num 

momento posterior: a luta dos contrários é o motor do pensamento e da 

realidade; a materialidade do mundo; a anterioridade da matéria em 

relação à consciência; a vida espiritual da sociedade como reflexo da vida 

material.

KARL MARX



 O materialismo dialético é uma constante no pensamento do marxismo-

leninismo (surgido como superação do capitalismo, socialismo,

ultrapassando os ensinamentos pioneiros de Feuerbach).MATERIALISMO

HISTÓRICO

 Na teoria marxista, o materialismo histórico pretende a explicação da

história das sociedades humanas, em todas as épocas, através dos fatos

materiais, essencialmente econômicos e técnicos. A sociedade é

comparada a um edifício no qual as fundações, a infra-estrutura, seriam

representadas pelas forças econômicas, enquanto o edifício em si, a

superestrutura, representaria as idéias, costumes, instituições (políticas,

religiosas, jurídicas, etc). A propósito, Marx escreveu, na obra A Miséria da

filosofia (1847) na qual estabelece polêmica com Proudhon:

KARL MARX



 As relações sociais são inteiramente interligadas às forças produtivas.

Adquirindo novas forças produtivas, os homens modificam o seu modo de

produção, a maneira de ganhar a vida, modificam todas as relações sociais.

O moinho a braço vos dará a sociedade com o suserano; o moinho a vapor,

a sociedade com o capitalismo industrial.

 Tal afirmação, defendendo rigoroso determinismo econômico em todas as

sociedades humanas, foi estabelecida por Marx e Engels dentro do

permanente clima de polêmica que mantiveram com seus opositores, e

atenuada com a afirmativa de que existe constante interação e

interdependência entre os dois níveis que compõe a estrutura social: da

mesma maneira pela qual a infra-estrutura atua sobre a superestrutura,

sobre os reflexos desta, embora, em última instância, sejam os fatores

econômicos as condições finalmente determinantes.

KARL MARX



 EXISTENCIALISMO

 "O que Marx mais critica é a questão de como 

compreender o que é o homem. Não é o ter 

consciência (ser racional), nem tampouco ser 

um animal político, que confere ao homem sua 

singularidade, mas ser capaz de produzir suas 

condições de existência, tanto material quanto 

ideal, que diferencia o homem."

KARL MARX



 Numa leitura existencialista do marxismo, segundo Jean-Paul Sartre, a 

essência do homem é não ter essência, a essência do homem é algo que 

ele próprio constrói, ou seja, a História. "A existência precede a essência"; 

nenhum ser humano nasce pronto, mas o homem é, em sua essência, 

produto do meio em que vive, que é construído a partir de suas relações 

sociais em que cada pessoa se encontra. Assim como o homem produz o 

seu próprio ambiente, por outro lado, esta produção da condição de 

existência não é livremente escolhida, mas sim, previamente determinada. 

O homem pode fazer a sua História mas não pode fazer nas condições por 

ele escolhidas. O homem é historicamente determinado pelas condições, 

logo é responsável por todos os seus atos, pois ele é livre para escolher. 

Logo todas as teorias de Marx estão fundamentadas naquilo que é o 

homem, ou seja, o que é a sua existência. O Homem é condenado a ser 

livre.

KARL MARX
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 As relações sociais do homem são tidas pelas relações que o 

homem mantém com a natureza, onde desenvolve suas 

práticas, ou seja, o homem se constitui a partir de seu próprio 

trabalho, e sua sociedade se constitui a partir de suas 

condições materiais de produção, que dependem de fatores 

naturais (clima, biologia, geografia...) ou seja, relação homem-

Natureza, assim como da divisão social do trabalho, sua 

cultura. Logo, também há a relação homem-Natureza-Cultura.

KARL MARX


