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GABARITO 

QUESTÃO 01 

A) Em suma, a limitação dos instintos, da cobiça e da paixão, que só pertence ao indivíduo, é tida como uma limitação 
da liberdade. 

Hegel contrapõe ao conceito abstrato e subjetivo de liberdade, o conceito de liberdade concreta. De acordo com 
Hegel, a liberdade, em sua realidade concreta, significa mais do que a possibilidade de satisfazer os instintos, 
paixões e desejos. Por isso, a limitação dos instintos, tida como limitação da liberdade, só o é em certo sentido. 
Para Hegel, a astúcia da razão se vale dos instintos e desejos humanos para realizar fins universais. Hegel afirma 
inclusive que “sem paixão nada de grande foi realizado no mundo”. A razão faz com que os pequenos interesses, 
necessidades e paixões humanas, que surgem a cada passo no cenário da história, sirvam de instrumento à 
realização do interesse universal. Seus instrumentos são os grandes indivíduos históricos, os homens cujo fim 
individual inclui o fim universal da Ideia, do Espírito. Tais homens históricos não tinham consciência de que seus 
fins particulares eram só momentos do fim universal. O indivíduo perece, mas a ideia se salva. Desta forma, os 
impedimentos para a liberdade, enquanto tal, são de fato a ausência da organização do Estado e da Sociedade, 
que representam a manifestação do Espírito; e a ausência, nos sujeitos, de uma necessidade de se libertarem do 
determinismo natural que os leva a identificar a liberdade apenas com a satisfação plena dos instintos. Hegel, no 
entanto, não defende a eliminação dos instintos, mas a sua purificação, pela reflexão. 

B) Para Hegel, a instituição que assegura a efetivação do fim a que se dirige a história é o Estado. O Estado é o 
material com o qual se constrói na história o fim último do Espírito/Ideia. O verdadeiro protagonista da história é 
o espírito e o fim que o move é a conquista da liberdade. A história é o processo de desenvolvimento da liberdade 
e o que está em jogo é o progresso do homem na consciência dessa liberdade. Segundo Hegel, a sucessão dos 
vários estágios percebidos na história da humanidade são necessários, racionais e progressivos; são momentos 
da ideia, em sua marcha para a liberdade. Assim, o Estado é a realização da liberdade, da união da vontade 
universal do Espírito e da vontade subjetiva, particular, dos indivíduos. A história universal se reconhece nos 
povos que formam um Estado. A realização da liberdade, por intermédio do Estado, também está presente na 
dialética hegeliana: Tese – a meta da história universal é o progresso na consciência da liberdade. Antítese – os 
meios para alcançar o seu fim são as paixões e o egoísmo dos indivíduos. Síntese – A união de ambos os 
momentos é a efetivação (realização) da liberdade no Estado 

QUESTÃO 02 

A) A formação do Estado, pois a consciência se concretiza nos meios para alcançar um telos maior, que é a liberdade. 
B) A história é o desdobramento do espírito (razão) no tempo. Em outros termos, a história é determinada por fatos, 

que são determinados pelas ações humanas, as quais são determinadas pela razão. A consciência e o 
deseolvimento da razão é o motor da história na busca pela liberdade. 

QUESTÃO 03 
 
A) Conduzir a humanidade, guiada pela astúcia da razão, a eticidade do Estado com intuito de atingir a liberdade. 
B) Para Hegel a história é helicoidal, uma sucessão de ciclos que move a história numa dinamicidade que conduz ao 

progresso sempre. Para Marx a história é cíclica, pois seu motor é a luta de classes. Para conseguir romper esse 
mais do mesmo da história seria necessária uma revolução da classe oprimida de forma mundial. 

 

QUESTAO 04 
 

A) ERRADO, pois a liberdade subjetiva move as ações humanas no egoísmo e individualismo, mas a mesma só pode 
ser alcançada no âmbito institucional. 

B) CORRETO. 
C) ERRADO, pois as instituições, principalmente o Estado, são o único meio para a efetivação da liberdade. 
D) ERRADO, a noção de liberdade é dinâmica, pois vai se desenvolvendo na medida em que a razão e a evolução 

das ideias vão mudando e progredindo. 
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QUESTAO 05 
 
A) ERRADO, a ideia de que os efeitos colaterais do avanço tecnológico nos meios de produção são ínfimos não 

condizem com a teoria marxista, pois passa a ideia de um proletário que realmente deva ser descartável em prol 
do lucro e avanço burguesia. 

B) ERRADO, Marx, apesar de ter lido e comentado Hegel, não concorda com o Idealismo dialético deste e nem com 
a ideia de uma “meritocracia” defendida pela burguesia com o intuito de manter o proletário na condição de 
oprimido. 

C) ERRADO, a mecanização pode tornar-se parte do trabalho humano obsoleto e gerar desemprego e marginalização. 
Não pode ser considerada uma forma de humanização e meio para se chegar à igualdade. 

D) ERRADO, as relações sociais de produção estão se intensificando e o proletário está cada vez mais oprimido, 
enquanto a burguesia utiliza os novos meios de produção a seu favor. 

E) CORRETO. 


