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Idealismo Hegeliano 1ª SÉRIE – FILOSOFIA – JOÃO CARLOS 

 
Semana 28 – Atividades 

 
01. O desenvolvimento da ciência a partir do século XVIII resultou em uma transformação no modo de 

ver o mundo: de estática e imutável, a realidade passou a ser vista como dinâmica e em constante 
mutação [...]. A realidade, encarada como processo, como constante mudança, exige uma nova lógica. 
Para dar conta desse outro modo de pensar, Hegel, filósofo alemão do século XIX, desenvolve a lógica 
dialética. 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda e MARTINS, Maria Helena Pires. Temas de filosofia. São Paulo: Moderna, 1998. 
 

Levando em conta os seus conhecimentos sobre a filosofia de Hegel (1770-1831) e as informações do 
texto acima, responda: 
a) Qual teria sido a principal razão para o desenvolvimento da lógica dialética por Hegel? 
b) Quais são as três etapas da dialética hegeliana? 
c) Qual o significado de cada uma delas? 

 
02. George Wilhelm Friedrich Hegel, filósofo alemão do séc. XIX, faz parte da corrente teórica denominada 

idealismo, a qual admite que é possível conhecer sistematicamente a realidade. Nessa perspectiva ele 
diz: 

“Tudo que é racional é real e tudo que é real é racional”. 
 
Explique essa frase, no contexto do idealismo hegeliano. 

 
03. Leia a citação abaixo e, em seguida, resolva às questões propostas. 
 

A forma na qual a ideia se põe plenamente em ato, retornando a si da “alienação” da natureza é 
o espírito. O espírito representa a ideia real tornada consciente de si mesma: idealidade realizada não 
mais fora de si, como na natureza, mas em si mesma. Ele supera, portanto, as limitações inerentes 
aos momentos precedentes in se (“em si”) e do extra se (“fora de si”), encontrando-se em nível mais 
elevado, em realidade mais plena. Também aqui encontra-se a tríade básica, correspondente aos três 
momentos do desenvolvimento do espírito: espírito subjetivo, espírito objetivo, espírito absoluto. 

 

MONDIN, Batista. Curso de Filosofia:  os filósofos do ocidente. Vol. 3. São Paulo: Paulus, 1981-1983, p. 49. 
 
Com base no texto acima e na teoria de Hegel, cite e explique os três momentos de desenvolvimento 
do espírito do homem. 

 
04. Por que Hegel admite que a realidade se desenvolve de forma helicoidal e não cíclica, visto haver um 

retorno a si mesmo? 


