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TEORIA 

 
A realidade deve ser entendida como espírito, pois é dinâmica e não como substância que é estática. 
 
Realidade dinâmica = constante mudança = dialética. 
 
Movimento dialético = diversos momentos sucessivos (e contraditórios) pelos quais determinada 
realidade se apresenta. 
 
DIALÉTICA HEGELIANA= Esse desenvolvimento, que se faz através do embate e da superação de 
contradições. Esses três momentos são comumente chamados de: 
 
Tese: a afirmação de algo, 
Antítese: negação da afirmação, 
Síntese: negação da negação. 
 
HISTÓRIA 
 
“A história é o desdobramento do espírito no tempo”. 
 
A história é composta por fatos, que são determinados pelas ações humanas, as quais são determinadas 
pela razão. 
 
Visão teleológica da história. 
 
Telos: “fim”, finalidade 
Logia: estudo 
Telos do homem: liberdade. 
Telos da história: Estado 
 
Estágios da história 
 
História real: é a história do presente. 
História universal: é o que há de comum na maioria das histórias reais. 
História refletida ou filosófica: é o estudo da história universal. 
 
Momentos do espírito 
  
 O Espírito Subjetivo: que se refere ao indivíduo e à consciência individual. 
 O Espírito Objetivo: que se refere às instituições e costumes historicamente produzidos pelos 
homens. 
 O Espírito Absoluto: que se manifesta na arte, na religião e na filosofia, como espírito que 
compreende a si mesmo. 
 
A história é o desdobramento do espírito objetivo, que é a manifestação de todos os espíritos subjetivos 
na busca pela realização do espírito absoluto. 
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ASTÚCIA DA RAZÃO 
 
Cada indivíduo, buscando alcanças objetivos particulares, acaba contribuindo para a história universal. 

 HEGEL MARX 

   

ESTADO Liberdade Opressão  

CONSCIÊNCIA Determina a vida material 

 
Determinada pela produção da vida 

material 
 

HISTÓRIA 

 
- Determinada pela razão 
- Helicoidal 

 

- Determinada pela luta de classes 
- Cíclica 

 
REFERÊNCIA: - Coleção Olimpo: Ensino Médio – Filosofia - 1º ANO, pág. 145-146 e 155-156. 
  - Anotações do caderno 
 

EXERCÍCIOS 
 
QUESTÃO 01 
Tal é o eterno equivoco da liberdade, o de conhecer apenas o sentimento formal, subjetivo, abstraído 
dos objetos e fins que lhe são essenciais. Desse modo, a limitação dos instintos, da cobiça e da paixão, 
que só pertence ao indivíduo, é tida como uma limitação da liberdade. Mas antes de mais nada, tal 
limitação é pura e simplesmente a condição da qual surge a libertação, sendo a sociedade e o Estado as 
condições nas quais a liberdade se realiza.  

HEGEL, G. W. F. Filosofia da história. 2. ed. Tradução de Maria Rodrigues e Hans Harden. Brasília/DF: Editora da 
UnB, 1998. p. 41.  

 
Com base no texto acima, responda:  
A) Quais são os impedimentos para a liberdade enquanto tal?  
B) Por que o Estado é a condição para a liberdade em sua realidade concreta? 
 
QUESTÃO 02 
Para Hegel 
 

“a história universal representa a evolução da consciência do espírito no tocante à sua liberdade 
e à realização efetiva de tal consciência.” 

Filosofia da História. 2ª.ed. Trad. Maria Rodrigues e Hans Harden. Brasília: Editora da UnB, 
1998. p. 60. 

 
A partir do texto acima e de seus conhecimentos sobre o pensamento de Hegel, responda: 
A)  O que é a realização efetiva da consciência? 
B)  Qual é a relação entre consciência e História em Hegel? 
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QUESTÃO 03 
Na obra Introdução à História da Filosofia, Hegel expressou o seguinte juízo: 
 

“Na realidade, porém, tudo o que somos, somo-lo por obra da história; ou para falar com maior 
exatidão, do mesmo modo que na história do pensamento o passado é apenas uma parte, 
assim no presente, o que possuímos de modo permanente está inseparavelmente ligado com 
o fato da nossa existência histórica. O patrimônio da razão autoconsciente que nos pertence 
não surgiu sem preparação, nem cresceu só do solo atual, mas é característica de tal 
patrimônio o ser herança e, mais propriamente, resultado do trabalho de todas as gerações 
precedentes do gênero humano.” 

Hegel. Introdução à História da Filosofia. São Paulo: Nova Cultural, 1989. Coleção “Os 
Pensadores”, p. 87. 

 
Responda: 
A) qual é a meta, segundo Hegel, do processo histórico? 
B) aponte a diferença fundamental entre a concepção de história de Hegel e a de Marx. 
 
QUESTAO 04 

 
“A filosofia de Hegel constitui, assim, exemplo de um grandioso e radical investimento 
especulativo, qualificado como Ideia de liberdade. Ao mesmo tempo em que tem a pretensão 
de analisar a liberdade segundo um modo conceitual (lógico-ontológico), quer, também, 
compreendê-la como uma forma histórica de sua manifestação. Ou, dito de outro modo, sem 
abandonar o seu caráter autorreferencial (subjetivo), o filósofo pretende efetivá-la na sua 
necessária forma institucional (objetiva). (...) Se a liberdade subjetiva não alcançar essa 
dimensão e se circunscrever no âmbito dos interesses e desejos particulares dos indivíduos nas 
suas relações privadas, o próprio princípio da liberdade se vê ameaçado.”  

MARÇAL, J. [org.] Antologia de textos filosóficos. Curitiba: SEED-PR, 2009. p. 309. 
 
Hegel realiza uma importante contribuição à filosofia ao retomar o pensamento dialético no século XIX. O 
fragmento acima e os conhecimentos sobre a Filosofia da História do autor permitem inferir que 
A) a liberdade subjetiva é impossível dentro da concepção hegeliana. 
B) a liberdade deve ser pensada em dois planos distintos: o primeiro, autorreferencial ou subjetivo, e o 

segundo, institucional ou objetivo. 
C) a efetividade do Estado e das instituições sociais constitui um obstáculo para os desejos particulares 

dos indivíduos. 
D) o exercício da liberdade é característico de um processo estaticamente definido. 
 
QUESTAO 05 
Leia o texto abaixo: 
 

O homem sempre foi dependente da natureza e da produção vinda do campo. Durante a 
maior parte de nossa história, a humanidade viveu atrelada aos fatores relacionados à 
produção no campo e buscando formas de aumentar sua produtividade. Mas esse avanço se 
deu, sobretudo, quando foram inventadas máquinas capazes de potencializar as tarefas. É a 
isso que se chama Mecanização do Campo, o que fez avançar enormemente nossas 
capacidades produtivas e que está sempre em constante evolução, respondendo a novas 
pesquisas e tecnologias. 

Desde que as máquinas passaram a fazer parte da realidade do campo, este nunca mais 
foi o mesmo. As novidades surgiram em consequência da Revolução Industrial, no século XVIII, 
que não só criou indústrias em centros urbanos, mas desenvolveu tecnologias que foram 
aplicadas à agricultura. A Mecanização no Campo adotou ferramentas que substituíram o 
trabalho de seres humanos ou facilitou suas atividades. Embora essa mecanização tenha 
gerado o desemprego de trabalhadores rurais, pode-se dizer que foi responsável por boa parte 
do desenvolvimento humano, pois, caso não houvesse modernização, o trabalho humano não 
daria conta de sustentar a população mundial de hoje. 

Disponível em: http://www.infoescola.com/agricultura/mecanizacao-no-campo/ (Adaptado) 
Acesso em: 20/02/2015 
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O texto acima nos mostra a evolução dos meios de produção desde a Revolução Industrial, que intensifica 
a produção a um custo menor, mas que tem um efeito colateral que é o desemprego. De acordo com o 
texto e a teoria de Karl Marx, podemos inferir que 
A) a ideia do texto está de acordo com o pensamento marxista de que a evolução dos meios de produção 

é um mal necessário para que haja progresso na sociedade, sendo os efeitos colaterais, como 
desemprego, ínfimos frente ao avanço da sociedade. 

B) Marx, assim como Hegel, era a favor da modernização dos meios de produção, visto ser esta um fator 
que comprova a evolução da razão do homem com vistas a um fim ultimo que era a produção da vida 
material que está pautada na meritocracia burguesa. 

C) o trabalho humano vai se tornar obsoleto e ser substituído por maquinas, fato que vai propiciar um 
declínio do ideal burguês que coisifica o homem colocando-o como um “recurso humano” e vai dar lugar 
a uma sociedade mais humana e igualitária. 

D) as relações sociais de produção se tornaram mais amenas na sociedade capitalista atual, visto todos 
desejarem o avanço e o progresso do todo, pois se a sociedade se desenvolve, também o proletário se 
beneficia podendo chegar ao patamar de burguesia. 

E) a mecanização muda os meios de produção ampliando a capacidade produtiva do proletário e, 
consequentemente, acaba contribuindo para uma maior exploração (aumento da mais-valia) e da 
alienação de um trabalhador que não se reconhece no produto final. 


