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SEMANA 30 – ATIVIDADES 

 
01. 

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 Estado e História em Hegel? 

 
02. Leia atentamente o texto abaixo. 
 

Se, portanto, para Hegel a Razão governa a História e os indivíduos são dotados de uma 
capacidade de realizar os interesses de suas paixões, aliada ao universal, sendo este o resultado da 
atividade particular e de sua negação, pode-se questionar como se dá a relação do particular com o 
universal. Na ação de um indivíduo (o histórico universal), a relação entre interesse particular e o 
universal é inseparável e se dá por participação. Significa que este indivíduo se expõe aos perigos 
gerados por sua ação e se desgasta nos conflitos de oposição, enquanto agente privado, e que a ideia, 
que é o universal, mantém-se ilesa, intocável. É o que Hegel denomina de “Astúcia da Razão”. 

 

Disponível em https://brasilescola.uol.com.br/filosofia/a-filosofia-historia-astucia-razao-hegel.htm.  
(adaptado). Acesso 26/02/2020. 

 
No texto fica explícito que a razão é o motor da história, na qual cada indivíduo é agente da mesma. 
Contudo, para explicar como a razão move a história, Hegel cria o conceito de Astúcia da razão. 
Explique este conceito e sua relação com a formação da história. 

 
03. Leia o texto abaixo e, em seguida, faça o que se pede. 
 

“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. 
 

Explique a diferença fundamental entre a concepção de consciência de Hegel e a de Marx. 
 
04. 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. 

 
Explique a diferença fundamental entre a concepção de história de Hegel e a de Marx. 


