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“Reconhecer a razão como a rosa na cruz do sofrimento 

presente e rejubilar-se em sua contemplação é a visão 

racional e medianeira que reconcilia com realidade, é a ela 

que busca a filosofia daqueles que sentiram a necessidade 

interior de conceber e conservar a liberdade subjetiva no que 

há de substancial, e não abandoná-la ao contingente e 

particular, de colocá-la no que é em si e para si” (Hegel).  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Diferentes formulações filosóficas pensaram a 

questão da liberdade, ora afirmando o primado do Estado 

sobre o indivíduo, ora colocando o indivíduo como primeiro 

em relação à instituição estatal, como se se tratassem de 

termos de oposição e exclusão. Quanto a Hegel, como se 

manifesta esta relação? Não há, na sua ideia de Estado, uma 

eliminação da liberdade da vontade particular? Para ele, a 

vontade do Estado não se sobrepõe sempre e 

necessariamente à do cidadão?  

Para que possamos delimitar melhor nossa pesquisa, 

colocamos o seguinte problema como centro de interesse: 

como Hegel pensa garantir a unidade entre a vontade dos 

indivíduos e a ordem pública objetiva – o que se denominaria 

de vontade universal –, de modo que o interesse individual 

se reconheça nas decisões das instituições públicas? Aqui, 

entendemos que o tema da representação política é 

fundamental para a explicação e resposta desta questão 

básica. Assim, o nosso objetivo consiste, fundamentalmente, 

em analisar – nos Princípios da Filosofia do Direito (1821) 

– como a questão da representação política na ideia de Estado 

hegeliano é estabelecida como a condição essencial de 

realização concreta da liberdade individual no interior da 

vida ética. 

 

*          *          * 
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Algumas considerações prévias são necessárias antes 

de iniciarmos o desenvolvimento do assunto nuclear de 

nossa pesquisa. 

A filosofia, para Hegel, é a exposição da totalidade 

numa ordem dialética das partes; ou, melhor dizendo, ela tem 

como fim apreender o real na sua totalidade, o sentido radical 

da realidade, de sua inteligibilidade. O resultado da 

universalidade dessa totalidade e a necessidade dessa ordem 

só podem ser expressas, segundo Hegel, por meio do 

conceito1. A efetividade que o conceito expressa é a Ideia2. 

A filosofia de Hegel procura, como momento de chegada das 

filosofias precedentes, ser uma reflexão necessária (como 

resultado lógico) dos problemas e soluções propostas por 

estas filosofias que, para Hegel, não passam de uma única 

filosofia (nas suas diferenças). Embora seja cada uma filha 

do seu próprio tempo, expressões da ideia na história, 

mostram a presença de uma só filosofia, de modo que a 

filosofia mais recente (a de Hegel) é o resultado de todas as 

que a precederam3.  

                                                 
1 O conceito é o modo pelo qual o real efetivo se expressa no pensamento, 

ou seja, é o modo em que o ser se perfaz e se revela no pensar, é a 

expressão da inteligibilidade dialética de toda e qualquer realidade 

dotada de sentido. 
2 À união do conceito e da realidade efetiva Hegel denomina de Ideia: 

“A unidade da existência e do conceito... é a ideia.” (HEGEL. Principios 

de la Filosofia del Derecho o Derecho Natural y Ciencia Política. 

Adendo ao § 1,  p. 55).   
3 A filosofia hegeliana situa-se na confluência de muitas correntes, sendo 

uma tentativa de síntese do pensamento filosófico anterior. “A obra de 

Hegel pode considerar-se como a maturação filosófica e cultural da 

tradição ocidental; sua filosofia é o último grande sistema filosófico, em 

que confluem e conjugam praticamente todas as filosofias anteriores. O 

próprio Hegel concebeu e interpretou seu sistema filosófico como a 
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A filosofia, para Hegel, deve buscar a racionalidade 

do real, mesmo que este mostre formas de irracionalidade. 

Cabe à filosofia mostrar o sentido e a razão presente nas 

coisas e na história. A história se mostra, para Hegel, como 

o vir a ser da Ideia da liberdade. “A exigência de realização 

efetiva da liberdade, ainda que muitas vezes calamitosa e 

escura, é a única força que arrasta os homens para a 

edificação de um mundo que é humano na medida em que 

abre espaços para a liberdade; e somente enquanto tal é 

mundo histórico”4. 

A história, para Hegel, é essencialmente história 

política: tem como critério principal para a descrição do 

desenvolvimento histórico a passagem de uma forma de 

governo para outra. Para Hegel, o sujeito da vida política é o 

povo com sua história viva. O indivíduo só se realiza 

enquanto é membro de uma comunidade política; é aí 

somente que ele toma consciência de si enquanto sujeito 

humano que pode efetivar suas potencialidades.  

A realização da liberdade, portanto, nesta concepção, 

passa necessariamente pelo âmbito da comunidade política e 

somente aí tem sua legitimidade e o seu direito. Para Hegel, 

não é possível falar em direito baseando-se apenas na 

natureza, como fazem os jusnaturalistas, porque no estado de 

natureza os indivíduos não conhecem nem direitos nem 

deveres. Para ele, o direito só se afirma no terreno da 

                                                 
maturação e realização plenas, em uma unidade interna, de todas as 

filosofias anteriores, que serão assim consideradas como momentos que 

levam à obra ou sistema hegeliano, e que por conseguinte ficam 

recolhidos – se bem que transformados – nele” (CORDON NAVARRO, 

J.M. & MARTINEZ, T.C. Historia de la Filosofía).  
4 VAZ, H.L. Porque ler Hegel hoje? In: Síntese N.F., p. 64. 
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comunidade política e, portanto, da cultura. Toda 

legitimação e direito advém do reconhecimento entre 

indivíduos em sociedade. A ideia de direito requer a presença 

de vontades livres e iguais. Do Estado de natureza, diz Hegel, 

o único que se pode dizer é que dele se deve sair.  

Hegel, ao se posicionar contra o jusnaturalismo, não 

pretende destruí-lo, mas realizá-lo5, por meio da recuperação 

da racionalidade da vida social no Estado: no entanto, 

enquanto o jusnaturalismo procura uma justificação acima da 

história, Hegel procura buscar a racionalidade objetivamente 

presente nas próprias instituições históricas, dentro da 

própria história6. Hegel rejeita a ideia do contrato social 

                                                 
5 Esse é o parecer de N. Bobbio, para ele: “a filosofia do direito de Hegel, 

ao mesmo tempo em que se apresenta como a negação de todos os 

sistemas de direito natural, é também o último e mais perfeito sistema de 

direito natural, o qual, enquanto o último, representa o fim, e, enquanto 

mais perfeito, representa a realização do que o precedeu” (In: Estudos 

sobre Hegel. Direito, Sociedade Civil, Estado.  p. 23). 
6 É a Escola Histórica, e não Hegel, a antítese do jusnaturalismo, já que 

esta sobrepõe a tradição e o costume à vontade racional da lei. Embora 

Hegel use o conceito “Volksgeist” (Espírito do Povo), da Escola 

Histórica, para contrapor-se ao direito natural moderno, esse conceito 

tem para ele um uso diferente. Enquanto para a Escola Histórica este 

conceito serve para dar prioridade à sociedade sobre o Estado, em Hegel 

é utilizado para dar um conteúdo concreto à vontade racional do Estado. 

Hegel combate o empirismo histórico da Escola de Savigny e de Hugo 

(Historicismo Jurídico) pelo fato de colocar não o racional como única 

forma de manifestação do direito, mas o irracionalismo: o costume e o 

espírito do povo. Enquanto para Hegel o Espírito é a própria razão na 

história, o Espírito do povo, da concepção historicista, é somente um 

sentimento. O costume é colocado em posição de privilégio pela Escola 

Histórica. Contra Savigny, Hegel coloca a superioridade da codificação 

do direito, forma sistemática, portanto racional, e da sua publicação, que 

torna possível o acesso e a compreensão do direito por quantos têm de 

vivê-lo, pois o direito refere-se à liberdade. 



HEGEL E A REPRESENTAÇÃO POLÍTICA 

 

- 14 - 

devido à sua inconsistência racional, já que a categoria do 

contrato só é válida no âmbito do direito privado. O direito 

público está inserido na “totalidade ética”. O Estado é uma 

totalidade ética real, um movimento vivo da história 

universal, e não uma construção hipotética, imaginária do 

entendimento7. O Estado é, para Hegel, a efetivação máxima 

da esfera cultural denominada por Hegel de Espírito 

Objetivo8, a racionalização da  totalidade ética de um povo, 

a realização da vontade racional na concretude de um povo. 

Sendo assim, não se pode falar em direitos, nem em liberdade 

efetiva, sendo estes pré-existentes ao direito do Estado. 

A Filosofia do Direito expõe o processo de figuração 

do indivíduo enquanto portador de direitos (pessoa), 

enquanto indivíduo que se autodetermina livremente em sua 

subjetividade moral (sujeito), e enquanto membro de uma 

                                                 
7 Assim como os jusnaturalistas modernos, Hegel vê no Estado o único 

meio possível para que o homem viva como homem. O ideal de Estado 

enquanto dever é criticado porque Hegel acredita que o processo de 

racionalização do Estado já amadureceu, e que não se trata apenas de 

uma questão de exigência moral, mas de reconhecimento de que este é o 

racional “em-si e por-si”. Os “Princípios da Filosofia do Direito”, como 

afirma Hegel, são uma forma de ensinar como o mesmo deve ser 

conhecido efetivamente, ou seja, na sua forma racional (Cf. Princípios 

de la Filosofia del Derecho – o Derecho Natural y Ciencia Política. 

Prefácio, p. 36). 
8 Nicolai Hartmann concebe o Espírito Objetivo como “um elemento 

vital dentro do qual todos nos encontramos, e fora dele não poderíamos 

ter existência alguma; é, por assim dizer, o ar espiritual que respiramos. 

É a esfera espiritual na qual o nascimento, a educação e a época histórica 

nos submergem, e na qual crescemos na forma dos poderes 

supraindividuais da cultura que, não obstante, são reais, tais como os 

costumes, a língua, os modos de pensar, os preconceitos, os valores 

dominantes. (...) É uma força que penetra na sua própria essência [do 

indivíduo], tanto como acarreta e plasma a essência de todos os demais” 

(HARTMANN, N. A Filosofia do Idealismo Alemão. P. 584). 
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comunidade (Família, Sociedade Civil e Estado). O Estado é 

posto como a fase derradeira de um processo lógico que tem 

início na comunidade familiar e decorre das insuficiências da 

estrutura desta comunidade (onde a integração é feita pelo 

amor) em organizar a vida societária. Da insuficiência da 

Família decorre a organização denominada Sociedade Civil, 

onde seus momentos se qualificam pelos seus interesses 

particulares. A Sociedade Civil, por si mesma, não é capaz 

de organizar os interesses antagônicos e integrá-los numa 

universalidade orgânica, já que os seus interesses são 

atomizados. O Estado é visto como uma necessidade lógica: 

é o único capaz de organizar e integrar racionalmente os 

interesses universais da particularidade9.  

Para Hegel, o Estado ético é um todo orgânico. Nele, 

o indivíduo é membro autônomo a quem se reconhece 

universalmente direitos. Cada indivíduo, membro do Estado, 

                                                 
9 Para Hegel, o indivíduo - da Família ao Estado - passa por um processo 

de aprendizado do que significa ser cidadão. Na Família, forma-se 

progressivamente para o exercício do sentimento coletivo e para a 

constituição de uma individualidade autônoma. Como indivíduo 

independente ingressa no mundo do trabalho, na Sociedade Civil, onde 

se dá a luta dos interesses particulares, egoístas, tendo que competir com 

os demais. Na Sociedade Civil dá-se uma ruptura dos laços éticos, 

própria das relações sociais resultante do advento de uma sociedade 

voltada para a produção e satisfação egoísta dos interesses particulares; 

no seio da vida ética, criam-se relações de dependência recíproca de 

todos em relação a todos, inclusive na abundância e na miséria. Hegel 

constata que o mercado deixado a si mesmo destrói seus próprios laços 

sociais. A única possibilidade de concordância entre os agentes 

econômicos é a aliança política. O Estado nasce conceitualmente dessa 

cisão própria da sociedade, tendo como função conter e regrar essas 

contradições, afirmando, ao mesmo tempo, as liberdades aí presentes (Cf. 

Hegel. Principios de la Filosofia del Derecho o Derecho Natural y 

Ciencia Política.La eticidad). 
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reconhece a todos e é por todos reconhecido nos seus 

direitos. Família e Sociedade Civil estão integradas no 

Estado racional, que é visto como o conceito que conserva e 

supera as diferenças; ou seja, o Estado não é visto, por Hegel, 

como uma ordem estranha à Família e à Sociedade Civil, mas 

como uma unidade superior onde essas diferenças são 

conservadas. Nele, expressa-se a liberdade concreta do 

indivíduo.  

O Estado é o lugar da necessidade e da liberdade. A 

liberdade individual só se realiza por meio do Estado; é por 

seu meio que a liberdade individual se torna ordem universal 

numa constituição livremente sancionada pela nação. Assim, 

o individuo toma consciência da sua liberdade e esta é 

elevada ao plano da efetividade, surgindo como direito do 

sujeito no momento em que é universalizada pela 

constituição do Estado, tornada positiva pela vontade 

universal dos cidadãos, por meio da representação política. 

A temática da nossa pesquisa tem uma importância 

fundamental, nos dias de hoje, no que concerne à questão da 

democracia – já que, no mundo ocidental, dos tempos 

modernos até a contemporaneidade, a representação política 

é o único meio possível de os indivíduos expressarem a sua 

liberdade e vontade no interior de uma comunidade política 

da dimensão de um Estado. Hegel, embora critique a 

democracia liberal, realiza racionalmente o que esta se 

propõe, mas não consegue fazê-lo. Para Hegel, não basta que 

o Estado deixe que os indivíduos (isolados e sem nenhuma 

ligação real com o corpo político) tenham o direito de se 

expressar; é mister que os diversos interesses individuais 
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sejam estruturados racionalmente, de modo que manifestem 

as reais necessidades da sociedade.  

A questão da representação política coloca em 

evidência o papel do cidadão e do livre exercício da 

cidadania. Sem cidadania não há possibilidade de 

desenvolvimento das potencialidades humanas, não sendo 

possível o progresso material e espiritual da sociedade, nem 

a possibilidade de harmonização dos seus interesses, 

implicando na própria supressão do Estado de direito (Estado 

constitucional) e da liberdade individual. A representação 

política, como mediação e pressuposto para o livre exercício 

da cidadania, constitui-se pois num fundamento 

imprescindível para que os interesses individuais se efetuem 

em consonância com os da totalidade. 

 

*          *          * 

 

Para dar conta da questão proposta como objeto de 

pesquisa, dividimos o trabalho em três capítulos. No 

primeiro, procuramos observar como Hegel concebe a 

liberdade da vontade na sua Filosofia do Direito, ou seja, 

como ele a conceitua dialeticamente. 

Uma vez estabelecido o conceito de liberdade, 

procuramos analisar, no segundo capítulo, como o conceito 

se objetiva, no mundo ético, nas instituições lógico-

históricas da Família, Sociedade Civil e Estado. Chegando à 

conclusão, no final deste capítulo, de que somente no Estado 

existe a possibilidade de realização concreta da liberdade.  

Finalmente, no terceiro capítulo, procuramos mostrar 

que, por meio da representação política – e apenas por este 
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meio –, a vontade individual se eleva à forma de vontade 

universal substancial (vontade geral) expressa na lei 

(constituição) do Estado, e, por meio desta, se realiza 

concretamente. 
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CAPÍTULO 1 

 

O CONCEITO DIALÉTICO DE LIBERDADE 

 

 

A questão da representação política passa 

necessariamente pela questão da liberdade. O motivo desta 

passagem ficará claro ao final deste capítulo. Inicialmente, 

devemos antecipar que a liberdade que se busca não é a 

liberdade determinada pela vontade particular, mas a 

liberdade determinada pela vontade que é universal. Para 

Hegel, somente quando a vontade é determinada pela 

universalidade é verdadeiramente livre. A seguir, veremos 

como se dá o processo de constituição da vontade que é 

verdadeiramente livre. 

Segundo Hegel, o pensamento carece da vontade para 

poder se objetivar. A liberdade (que enquanto pensamento é 

apenas potencialidade e possibilidade) só se realiza por meio 

da vontade. A vontade é a faculdade ou instância de 

determinação da ação, é a expressão prática do pensamento; 

e, sendo este potencialmente livre (porque estou comigo), a 

vontade também o é. Qualquer comportamento ou ação tem 

início no pensamento, mas é por meio da ação da vontade 

que este se realiza. Teoria e prática, pensamento e realidade 

não se dissociam. Fazem parte de uma e mesma totalidade: 

são os dois lados de uma mesma moeda. Este é o pensamento 

de Hegel quando afirma que: 

 

O teórico está essencialmente incluído no 

prático. Isto se dirige contra a representação 
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de que ambos estão separados, pois não se 

pode ter vontade sem inteligência. 

Inversamente, a vontade contém em si o 

teórico; a vontade se determina, e esta 

determinação é em primeiro lugar algo 

interno: o que quero me represento, é objeto 

para mim... O conteúdo do pensamento 

recebe por certo a forma de algo existente, 

porém este conteúdo é algo mediado, posto 

por nossa atividade. Estas diferenças são 

portanto inseparáveis, e em toda atividade, 

tanto do pensamento como do querer, se 

encontram ambos os momentos10.          

 

A liberdade inclui, pois, o teórico e o prático, e não 

apenas o prático como por vezes é tematizada. Além disso, 

como veremos a seguir, ela possui modos diferentes de 

determinação. Inicialmente, é abstrata e indeterminada: a 

vontade é livre porque está consigo mesma na forma do puro 

pensamento, isto é, não possui nenhuma determinação 

particular que a diferencie de sua universalidade abstrata. 

Nesta universalidade abstrata, a vontade não está 

determinada por alteridade alguma, por objeto exterior 

algum. Mas, se permanece enclausurada na abstração do 

pensamento, não é realmente livre. Precisa, então, traduzir-

se em realidade. O segundo momento, o da sua 

determinação, se dá por meio da ação da vontade no plano 

da finitude: a vontade é determinada pela particularidade 

(vontade natural ou imediata e arbitrária). Para Hegel, se os 

                                                 
10 HEGEL. Principios de la Filosofía del Derecho o Derecho Natural y 

Ciencia Política. Adendo ao § 4, p.68. Obs: todos os adendos citados 

desta obra foram compilações feitas por Gans, discípulo de Hegel, de 

cadernos de apontamentos de outros discípulos e de notas marginais do 

próprio Hegel. 
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momentos anteriores permanecerem cindidos, a vontade não 

possui a sua verdadeira liberdade. Logo, universalidade e 

particularidade só terão liberdade verdadeira como 

momentos de uma mesma unidade: a singularidade ou 

individualidade11 (o universal concreto ou a universalidade 

que é restaurada a partir da particularidade).  

 

1.1 A Liberdade Abstrata e Indeterminada 

 

O pensamento é livre. Pode negar tudo o que existe 

como objeto da vontade, e transcender o hic et nunc (aqui e 

agora) do mundo, permanecendo preso em si mesmo, 

ilimitado e absoluto, independente de todas as coisas. Essa 

vontade ou liberdade é a pura indeterminação ou, como diz 

melhor Hegel, é a “pura reflexão do eu em si mesmo, no qual 

é dissolvida toda limitação, todo conteúdo determinado e 

dado, imediatamente presente, tenha como origem a 

natureza, as necessidades, os desejos, os instintos, ou 

qualquer outra instância”; é “a infinitude ilimitada da 

absoluta abstração ou universalidade, o pensamento puro de 

si mesmo” 12. 

A liberdade da vontade, enquanto puro pensamento 

de si mesmo ou pura indeterminação, é apenas uma vontade 

pura, idêntica ao próprio pensamento, e com infinitas 

possibilidades de manifestação objetiva. A pura vontade é a 

                                                 
11 O termo lógico Einzelheit será traduzido, em notas, conforme a obra 

espanhola que tomamos como referência básica, ou seja, como 

individualidade. No entanto, quando não utilizarmos nenhuma citação 

entre aspas, preferimos traduzi-lo por singularidade. 
12 Hegel. Op.cit., § 5, pp. 68-69. 
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pura liberdade que carece de determinação e, portanto, de 

conteúdo. A liberdade da vontade, segundo essa 

determinação, não passa – para Hegel – da “liberdade do 

vazio”, “liberdade negativa ou liberdade do entendimento”. 

Liberdade é aqui uma palavra vazia de conteúdo, é poder 

negar toda positividade, toda limitação, tudo o que é imposto 

à vontade13. É não ter fronteiras, nem limites: nada que a 

acorrente a alguma determinação. 

É, essa liberdade, uma indeterminação abstrata, 

incapaz de perceber a totalidade de relações da vontade, 

porque isola a vontade do processo que a acompanha. Como 

lembra Hegel, tomar essa forma de liberdade como a mais 

essencial e elevada, como fazem os hindus, que desprezam a 

finitude e diferença, perdendo-se e confundindo-se com a 

pura contemplação e indiferença, é muito perigoso. Qualquer 

instituição e ordem estabelecidas são vistas, por ela, como 

perigosas e contrárias à igualdade e universalidade abstrata. 

Sua expressão prática é nada mais que o fanatismo da 

demolição, já que só aparece para si como vontade do nada, 

ou seja, de negação de tudo o que é positivo ou determinado, 

                                                 
13 Hegel reconhece em Kant um dos pensadores que tem estabelecido o 

direito da subjetividade ou que tem considerado o homem como 

liberdade subjetiva infinita. No entanto, Hegel vê no kantismo a 

impossibilidade de realizar a liberdade, pois, para Kant a liberdade 

permanece como um dever-ser, um ideal ou imperativo da razão. 

“Segundo ele [Kant], a simples unidade da autoconsciência, o eu, é a 

liberdade inabalável, pura e simplesmente independente, e a fonte de 

todas as determinações universais do pensamento – a razão teórica e, do 

mesmo modo, a mais sublime de todas as determinações práticas – a 

razão prática como vontade livre e pura. E a razão da vontade é 

justamente permanecer na pura liberdade e só almejá-la em todas as 

particularidades, querer o direito por causa do direito, o dever por causa 

do dever” (Hegel. Filosofia da História, pp. 363-4). 
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de toda particularidade. 

Observem-se aqui os perigos da dissociação entre 

pensamento e realidade, teórico e prático. Em qualquer 

atividade devem estar ambos os momentos. Enquanto pura 

teoria, a vontade é apenas uma representação abstrata, não 

admitindo conteúdo ou determinação precisos. E já que não 

estabelece uma relação dialética entre pensamento e 

realidade, quando se transpõe na objetividade é somente a 

fúria destruidora. O isolamento e a incapacidade de pensar 

de modo determinado desembocam na autossuficiência e 

intolerância diante da diferença e finitude14. A 

homogeneização, que quer esta vontade, não suporta 

resistências ou contradições. Logo, tais diferenças devem ser 

eliminadas.  

A vontade indeterminada só quer o universal 

abstrato, ou melhor, ela não quer coisa alguma. Por isso, nem 

sequer é uma vontade, já que o querer se manifesta por meio 

da  determinação da vontade por algo. Para se determinar, a 

vontade precisa querer algo. A vontade só existe quando se 

determina, ou seja, se dá um conteúdo e um objeto15. Essa 

                                                 
14 Como exemplo, Hegel apresenta a Revolução Francesa, que, segundo 

ele, foi influenciada pela filosofia de Rousseau. 
15 Essa é, segundo Hegel, uma das falhas da filosofia kantiana: a vontade 

em Kant não se determina por conteúdo algum. Para Hegel, quando a 

vontade particular permanece atrelada à subjetividade, cumprindo o 

dever pelo dever, o Bem não passa de uma abstração universal (cf. 

Princípios de la Filosofia del Derecho o Derecho Natural y Ciencia 

Política.  § 133, p. 197). A vontade para agir carece de um conteúdo 

particular e de um fim definido. O dever, enquanto determinação 

universal abstrata, não proporciona tal conteúdo ou fim. O dever, para 

Hegel, está no agir em conformidade com o direito, e o preocupar-se com 

o bem-estar que é, simultaneamente, individual e bem-estar na 

determinação universal, o bem-estar de todos (Id., § 134). No entanto, 
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determinação é um limite e uma negação da vontade abstrata 

e indeterminada. Desse modo, o Eu se individualiza, se torna 

finito. Esse Eu finito relaciona-se com as coisas particulares, 

submetendo-se, assim, às contingências da realidade. 

A liberdade determinada pela particularidade, por 

não estar em relação com a universalidade concreta (que, 

como veremos a seguir, é uma universalidade posta, ou seja, 

resultante da livre ação dos indivíduos reunidos em 

comunidade), é outra forma de unilateralidade que o 

                                                 
enquanto essencialidade universal abstrata (imperativo categórico), o 

dever é puro formalismo que carece de determinação. Segundo Hegel, a 

moralidade kantiana não é capaz de se decidir por um conteúdo 

particular: “A expressão kantiana mais precisa que estabelece a 

capacidade de uma ação para ser representada como máxima universal, 

leva consigo a representação mais concreta de uma situação, mas não 

contém por si outro princípio que não seja a carência de contradição e 

identidade formal...” (Id., Obs. ao § 135, pp. 198-9). Tomar o dever como 

ausência de contradição ou como identidade formal consigo mesmo é 

estabelecê-lo como indeterminação abstrata. Desse modo, não se pode 

definir deveres particulares, já que à máxima moral formal não se 

acrescenta o conteúdo da ação. O imperativo categórico kantiano, como 

afirma Hegel, é desprovido de conteúdo concreto. A ausência de 

conteúdo para a ação do sujeito não provoca contradição. Só é possível a 

contradição, o conflito (e a sua superação) quando um princípio geral e 

necessário se aplica a um conteúdo particular. “Que não haja nenhuma 

propriedade não contém por si nenhuma contradição, como tampouco a 

encerra o fato de que este povo singular ou esta família não existam, ou 

que em geral não viva nenhum homem. Se, por outro lado, se admite e se 

supõe que a propriedade e a vida humana devem existir e ser respeitadas, 

então cometer um roubo ou um assassinato é uma contradição; uma 

contradição só pode surgir com algo que é, com um conteúdo que existe 

previamente como princípio firme. Só com referência a um princípio 

semelhante uma ação é concordante ou contraditória. Mas o dever, que 

deve ser querido só enquanto tal e não a causa de um conteúdo, a 

identidade formal, consiste precisamente na eliminação de todo conteúdo 

e toda determinação” (Id., Obs. ao § 135, p. 199). 
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entendimento comumente quer denominar de liberdade, mas 

que, para Hegel, é apenas um momento incompleto, 

denominado, por ele, de “livre-arbítrio”. O momento anterior 

é uma negação em frente a este momento, e vice-versa. A 

liberdade é representada, desse modo, como um outro modo 

da vontade, abstraído do todo do processo da sua constituição 

enquanto vontade verdadeiramente livre. O conceito de 

liberdade é dialético e não tem a ver com momentos 

incompletos, abstraídos da fluidez e processualidade do 

Todo. 

A verdadeira liberdade da vontade supera e integra 

em si os momentos anteriores (universalidade e 

particularidade). É a unidade do puro pensamento de si e de 

sua determinação no finito. A vontade é livre quando se 

determina, torna-se finita, limitada, mas, ao mesmo tempo, 

permanece na identidade do pensamento, ou seja, na 

universalidade. Desse modo, une-se consigo mesmo na 

determinação. A vontade torna-se concreta, é realmente 

livre, somente quando é capaz de se determinar, e de 

regressar a si por via da atividade da reflexão. Por meio dessa 

mediação, permanece em consonância com o universal. 

Os momentos anteriores (a pura indeterminação do 

pensamento e a determinação da vontade pela 

particularidade), quando cindidos, pertencem ao 

entendimento16. São abstraídos do todo, e, como abstratos, 

                                                 
16 A filosofia é, para Hegel, o pensamento especulativo capaz de 

explicitar a complexidade do real, tematizando a unidade, que contém em 

si mesma a diferença. Capta, desse modo, a unidade das determinações 

em sua contraposição. Cabe, portanto, a ela explicitar a racionalidade 

total do real. Esse saber da totalidade é demonstrado por meio de um 

processo lógico que supera o nível do sentimento (absoluto na forma da 
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são inefetivos em sua unilateralidade. Apenas quando a 

vontade é universal, é livre. No entanto, ela não é “algo 

concluído e universal antes de sua determinação e da 

superação e idealidade dessa determinação, mas só é vontade 

como essa atividade que se media e como retorno a si”17.  

Os momentos anteriores, segundo Hegel, devem ser 

superados no que se refere à sua unilateralidade, e se 

constituir como momentos de um mesmo processo. Desse 

modo, se constitui a vontade verdadeiramente livre, a 

singularidade ou individualidade. A vontade que é 

                                                 
religião) e da intuição (absoluto na forma da arte) pelo pensamento na 

esfera do conceito (absoluto revelado na forma da filosofia especulativa). 

Na Enciclopédia (vol. I, §§ 79-82), Hegel distingue os três aspectos dessa 

logicidade: o entendimento (aspecto abstrato) é o momento pelo qual os 

conceitos são isolados uns dos outros e tomados em sua fixidez e 

determinidade; no momento dialético (razão negativa), essas 

determinações finitas são por si mesmas suprimidas, fluindo para a 

determinação oposta. A razão positiva ou especulativa é o terceiro 

momento, e concebe as determinações em sua oposição e capta sua 

unidade. Desse modo, as determinações imediatas negadas são superadas 

e elevadas a um nível superior, trazendo consigo toda a riqueza do 

processo de mediação. Sendo assim, o conteúdo racional, como resultado 

desse processo, é a unidade das determinações diversas, diversamente do 

entendimento que – abstraído no seu isolamento – permanece preso 

rigidamente à sua própria determinação, ou seja, a uma unidade simples 

e formal. O pensamento, segundo Hegel, não pode parar no entendimento 

– porque este fixa sua racionalidade – mas superá-lo. Embora as coisas 

sejam determinadas, e o primeiro momento da sua compreensão seja 

captá-las na sua determinidade, elas são assim porque estão relacionadas 

com as outras. A compreensão dessa relação passa pelo momento da 

determinidade (do entendimento), mas deve superá-la. A compreensão 

da totalidade exige que se passe por estes momentos. O entendimento 

(Verstand) é, pois, para Hegel, um momento necessário, mas, inferior ao 

nível de compreensão que proporciona a razão (Vernunft). 
17 Princípios de la Filosofia del Derecho o Derecho Natural y Ciencia 

Política.  § 7, p. 73. 
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verdadeiramente livre, como já dissemos, não se identifica, 

de modo unilateral, nem com a pura indeterminação do 

pensamento – vontade abstrata, a vontade que se abstrai de 

todo e qualquer conteúdo, nem com o arbítrio do querer 

subjetivo – a vontade de algo. Quando estes momentos 

permanecem cindidos, a liberdade da vontade é apenas uma 

disposição unilateral, uma possibilidade. A verdadeira 

liberdade encontra-se na totalidade: é não tomar a abstração 

como a verdade, mas apenas como momento do processo da 

sua constituição. 

 

1.2 A Liberdade determinada pela Particularidade 

 

Veremos, a seguir, que a subjetividade abstrata ou 

liberdade negativa – quando decide por se determinar – 

manifesta-se como momento inicial do processo de 

realização da liberdade, já que penetrando, por meio da 

reflexão, no conteúdo do instintivo da vontade natural, eleva-

o, pela educação (Bildung), à universalidade formal: pré-

requisito da verdadeira universalidade, do universo racional 

e concreto. 

A vontade determinada é, inicialmente, uma vontade 

natural, presa à satisfação imediata do meramente instintivo. 

Desse modo, não tem verdade nem concretude a sua 

liberdade: é apenas possibilidade. Para que a vontade se 

realize, é mister que se dê um conteúdo que seja idêntico a 

ela: sendo potencialmente livre (porque está consigo mesma 
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na universalidade do Eu), deve querer essa liberdade, 

produzindo-a por meio do cultivo interior e exterior18.  

A vontade que se determina por instintos, desejos e 

inclinações imediatas ou naturais encontra sua realização 

apenas na satisfação dessas necessidades. A vontade é livre, 

segundo essa representação, quando satisfaz seus instintos 

imediatos. Por outro lado, a vontade que é verdadeiramente 

livre não se limita a obedecer aos instintos ou paixões 

naturais. Mesmo os impulsos e tendências naturais que 

encontra em si, para que se convertam em conteúdo próprio 

da sua vontade, é mister que o querer os faça seu.  

 

Instintos, desejos e inclinações também tem 

o animal, porém não tem vontade e deve 

obedecer ao instinto se nada exterior o 

impede. O homem, por outro lado, enquanto 

totalmente indeterminado, está por cima dos 

instintos e os pode determinar e pôr como 

seus. O instinto está na natureza, porém que 

eu o ponha neste eu depende de minha 

vontade, que não pode, portanto, alegar que 

está na natureza19. 

 

A vontade indeterminada torna-se “vontade real” 

somente quando se decide por algo determinado20. A 

“vontade real” é a vontade de um indivíduo21 que toma uma 

decisão por um determinado conteúdo e, desse modo, nega a 

indiferença e indeterminação, ou seja, sai da sua 

neutralidade. A vontade se determina ao se decidir por um 

                                                 
18 Id., adendo ao § 10, pp. 76-77. 
19 Ibid., adendo ao § 11, p. 77. 
20 Ibid., § 12, p. 78. 
21 Ibid., § 13, p. 78 
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conteúdo finito e, desse modo, impõe um limite para sua 

liberdade abstrata. A vontade, enquanto puro pensamento, é 

potencialmente livre. O conteúdo escolhido pela vontade 

livre deve coincidir com a liberdade da vontade, que – 

enquanto pensar – é apenas “potentia”. Para a vontade 

natural ou imediata o seu “conteúdo ainda não é conteúdo e 

obra de sua liberdade”22. A vontade imediata deve elevar-se 

à universalidade do pensamento (por meio da Bildung), e se 

dar fins universais na sua imanência23, porque a sua 

realização só se dá, como veremos, ao nível da 

universalidade concreta.   

A realização efetiva da vontade, segundo Hegel, 

passa pelo terreno da limitação do que é meramente imediato 

e natural. Por liberdade não se pode conceber apenas a 

satisfação das necessidades imediatas ou naturais. A 

liberdade é uma determinação da vontade particular pela 

universalidade, e não a mera satisfação das necessidades 

imediatas da particularidade. Apenas o animal permanece 

preso à imediatez da determinação de sua vontade, dominado 

pelos instintos. A vontade requer uma determinação mais 

acabada para realizar sua liberdade. Enquanto forma 

universal, a vontade pode seguir qualquer conteúdo que 

reconhecer como seu, já que não se encontra presa ao 

                                                 
22 Ibid., § 13, p. 78. 
23 E, como afirma Hegel, os fins da vontade, quando são apenas 

subjetivos, não passam de uma carência. A vontade, que é livre, é a 

unidade do subjetivo e do objetivo. O fim subjetivo e formal da vontade 

deve pôr-se como objetivo, de modo que este seja uma realização 

daquele. O conteúdo, que se dá a vontade verdadeiramente livre, é um 

fim tanto subjetivo para o querer que esta representa, quanto fim 

realizado na objetividade (Ibid., cf. § 9, p. 75). 
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puramente natural ou instintivo; enquanto eu universal, a 

vontade é a pura possibilidade de se decidir por qualquer 

conteúdo. 

A vontade finita, enquanto eu infinito que só 

a respeito de sua forma se reflete em si e está 

consigo mesmo, se encontra por cima do 

conteúdo, dos diferentes instintos e de sua 

realização e satisfação. Porém, ao mesmo 

tempo, por ser só formalmente infinita, 

permanece ligada a este conteúdo – 

enquanto é uma determinação de sua 

natureza e de sua realidade exterior –, ainda 

que sempre de maneira indeterminada, ou 

seja, não a este ou àquele conteúdo 

particular (§§ 6 e 11). Este conteúdo é, 

portanto, para a reflexão do eu sobre si, só 

um possível, que pode ser ou não meu, 

enquanto que o eu, por sua parte, é a 

possibilidade de determinar-se por um ou 

outro destes conteúdos, ou seja, de eleger 

entre estas determinações que, desde esta 

perspectiva, são para ele exteriores24.  

 

Qualquer conteúdo escolhido de modo aleatório pela 

vontade será insuficiente, já que a particularidade do 

conteúdo nunca condiz com a forma do eu, ou seja, não é 

adequada à universalidade da vontade formal. A vontade 

fica, portanto, disponível para passar de um conteúdo a outro. 

E, desse modo, se considera absolutamente livre, já que tem 

todos os conteúdos por meramente possíveis. 

A limitação e insuficiência de realização da liberdade 

como vontade naturalmente determinada levou ao 

surgimento do livre-arbítrio (Willkür) como momento de 

                                                 
24 Ibid., § 14, pp. 79- 80. 
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superação dessa imediaticidade. O arbítrio é, porém, uma 

liberdade contraditória, já que tem seus conteúdos como 

simplesmente possíveis, podendo escolher qualquer um, 

devido ser a vontade uma potencialidade inesgotável, que 

não perde sua neutralidade frente à coisa determinada. A 

decisão quanto ao conteúdo escolhido é casual e descansa 

sobre o pressuposto de que se pode querer tudo, fazer o que 

quiser. O querer, enquanto reflexão vazia da vontade sobre 

si mesma, quando levado às últimas consequências, só 

descamba na contraditoriedade.    

 

A reflexão, a unidade e universalidade 

formal da autoconsciência, e a certeza 

abstrata que tem a vontade de sua liberdade 

... não é ainda a verdade desta última, 

porque todavia não se tem a si mesma como 

objeto e fim; o lado subjetivo é, todavia, 

distinto do objetivo. O conteúdo desta 

autodeterminação segue sendo, portanto, 

finito. O arbítrio não é a vontade em sua 

verdade, mas, pelo contrário, a vontade 

como contradição25.   

 

O arbítrio escolhe o conteúdo pelo qual deve se 

determinar, não porque este é racional, não porque guarda 

uma relação com a forma universal da vontade, mas 

simplesmente porque o conteúdo é da sua preferência. A 

escolha resulta, portanto, da decisão contingente do arbítrio, 

que tanto pode querer como não querer o conteúdo escolhido. 

Uma liberdade assim considerada não tem efetividade. É 

                                                 
25 Ibid., § 15, p. 80. 
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apenas a liberdade ilusória de quem acha que pode fazer tudo 

o que quer. 

 

O homem comum se crê livre quando se 

lhe permite atuar arbitrariamente, mas 

no arbítrio radica precisamente sua falta 

de liberdade. Quando quero o racional, 

não atuo como indivíduo particular, mas 

segundo o conceito do ético; em uma 

ação ética, não me faço valer eu mesmo, 

mas a coisa26.  

 

A afirmação exclusiva da particularidade do 

indivíduo não coincide com o que Hegel denomina 

liberdade. A liberdade carece de efetivação objetiva, não se 

atém meramente aos impulsos eventuais. A vontade livre não 

se limita aos conteúdos da esfera impulsivo-apetitiva. O 

livre-arbítrio  precisa ascender ao nível da racionalidade. O 

conteúdo da vontade, para isso, deve provir do pensamento. 

Somente assim é que a  forma reflexiva infinita corresponde 

com o conteúdo da vontade. A vontade livre deve se 

determinar na sua imanência segundo a universalidade do 

pensamento, e não mais pelos impulsos, apetites ou arbítrio. 

A vontade carece de um conteúdo objetivo, racional, 

para lhe dar estabilidade e sustentação. O livre-arbítrio não 

encontra nunca a sua realização, porque o conteúdo por ele 

eleito é sempre finito e não condiz com a forma universal da 

vontade. Mesmo que escolha outro e outro conteúdo, e assim 

indefinidamente, esta repetição não supera sua imperfeição e 

                                                 
26 Ibid., adendo ao § 15, p. 81. 
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finitude27. Ao tomar os impulsos naturais como se fossem 

fins e não meios ou motivações para a realização da sua 

liberdade, a vontade não supera o conteúdo natural em 

conteúdo pensado, mas decreta uma vez mais a cisão entre 

conteúdo e forma. 

Os impulsos naturais, instintivos, as paixões, não são 

aqui eliminados28. Hegel procura elevá-los ao nível da 

                                                 
27 Ibid., §16, p. 82. 
28 Hegel, em Frankfurt (entre 1800-1802), no primeiro momento da sua 

filosofia, ainda num estádio intuitivo, em seu escrito O Espírito do 

Cristianismo e seu Destino, embora sustente a importância da 

autodeterminação moral kantiana contra a servidão própria das religiões 

positivas, já critica a moral kantiana porque, para Hegel, essa moral 

guarda um estranho parentesco com o Deus judeu (o uno que tiraniza o 

múltiplo e o singular; o indivíduo,  diante desse Deus, vê no absoluto e 

infinito apenas um mais-além). Para Hegel, o conceito puro de dever 

kantiano se expressa sobre a forma de preceitos tão positivos quantos os 

mandamentos de Abraão. Essa positividade do preceito suspende a 

autonomia moral do indivíduo. Já neste escrito, Hegel afirma que o 

imperativo categórico kantiano opõe-se à vida real, só podendo adotar a 

forma de um “dever ser” (sollen). Para Hegel, na Crítica da Razão 

Prática, Kant mantém em separado a esfera da sensibilidade, inclinação 

e amor patológico da esfera da lei, positividade e objetividade irredutível. 

A unidade entre direito e dever, que a filosofia kantiana proclama, fica 

recluída na subjetividade, produzindo unicamente um absolutismo do eu. 

Enquanto as religiões positivas tiranizam de forma externa, o dever 

kantiano é uma autotirania imposta a si mesmo. Kant, segundo Hegel, 

substitui a potência exterior e estranha por um autocrata interiorizado. 

Embora considere os instintos necessários, a razão prática considera-os 

uma ameaça, um perigo latente que deve ser moderado. Desse modo, 

afirma Hegel, com Kant a positividade só desapareceu de modo parcial. 

Para Hegel, Kant agride a liberdade em nome do dever, impõe uma 

servidão do universal ao particular. A sensibilidade é submetida ao dever: 

única lei da razão prática. Kant, embora se proponha, inicialmente, a 

realizar a unidade entre direito e dever, entre o real e o ideal, afirmando 

que a a essência do sujeito pensante e volitivo é uma, o resultado final a 

que chega é diferente às intenções, porque a doutrina pura do dever 

estabelece um desacordo entre a diversidade real das inclinações e 
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paixões e os imperativos ideais da razão; segundo Hegel, em Kant a 

faculdade sensível de desejar não tem nenhum acordo necessário com a 

unidade pura da razão prática, porque esta contém uma ideia radical da 

liberdade do eu ao supor um querer, um exercício da vontade mediante 

uma atividade e uma autonomia próprias, limitando e dominando a 

sensibilidade. Para Hegel, a unidade da razão, em Kant, nega a 

diversidade, opõe-se à multiplicidade sensível, de modo que o absoluto 

desta vida moral é um absoluto puramente negativo. Apesar da aparente 

unidade formal, a moral kantiana é, segundo Hegel, uma doutrina radical 

da não identidade entre o direito e o dever, entre a reflexão e a vontade. 

Kant chegou simplesmente a definir uma identidade relativa (e não 

absoluta), atuando como se a diferença e oposição entre sujeito do dever 

e sujeito do direito não pudesse ser superada. Na unidade abstrata do 

dever kantiano, liberdade e necessidade resultam separadas e 

irreconciliáveis. Um abismo profundo é instalado na vida: uma distância 

enorme entre o possível e o efetivo. A razão prática, segundo Hegel, 

coloca o indivíduo em primeiro plano, sendo incapaz de caracterizar vida 

ética alguma. Tampouco consegue pensar a ação moral efetiva, pois a 

oposição entre lei e inclinações não é resolvida. O imperativo categórico 

(limitado e universal) apenas produz uma moral positiva e morta 

expressa em leis estranhas à vida. Há, entre moralidade e legalidade, um 

abismo profundo no pensamento de Kant. Mesmo sublinhando a 

liberdade essencial da vontade moral como autodeterminação, submete-

a a outra espécie de tirania, e separa-a de todo laço com a vida. Ao 

absolutizar o dever, querendo que oprima seus impulsos naturais, 

instaurando uma contradição permanente entre o coração e a cabeça, 

Kant converte o homem em um simples instrumento da lei moral.O 

sujeito moral, embora seja livre no sentido radical, ao obedecer 

unicamente à sua vontade racional, sua razão se opõe sistematicamente à 

sua natureza por que a obrigação é o resultado de um critério puramente 

formal. Em consequência, a razão prática impede a compreensão de toda 

ação moral concreta. Como alternativa à doutrina do dever Hegel, em 

Frankfurt, não reivindica o sentimental, o instintivo, o contingente contra 

o universal do imperativo categórico, mas procura a conciliação entre as 

partes, com o pressentimento de que a ação individual deve ser conciliada 

à vida ética.  Embora o faça usando categorias que, embora 

racionalizadas, são mais emocionais que conceituais (o ser, a vida, o 

amor, o destino, o absoluto) para pensar essa unidade entre as oposições 

mencionadas. O pensamento de Hegel se entrega, em Frankfurt, à 
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racionalidade e objetividade. A liberdade não se efetiva sem 

a realização das paixões. Mas, no entanto, estas não devem 

ser tomadas como se fossem fins em si mesmos, na sua 

naturalidade e imediaticidade. Devem ser transformadas por 

meio da negatividade do eu. O instinto é a força primária e 

propulsora que move a vontade. Mesmo as grandes 

realizações e feitos da humanidade procedem do instinto e da 

paixão. Essa vitalidade natural, embora subordinada pela 

razão, é condição sine qua non de realização da vontade 

livre. Basta que a estes elementos sejam dadas a sua 

destinação ética e racional. 

A vontade é autorreflexiva, e dispõe de poder sobre a 

força natural dos instintos. O entendimento não se contenta 

com o momentâneo ou imediato, por isso, se coloca num 

patamar superior à mera inclinação e apetência da vontade 

natural. A reflexividade ou possibilidade de se abstrair ou 

desvincular-se de qualquer conteúdo é uma característica da 

vontade. Os instintos por si só se molestam, exigindo a sua 

satisfação imediata. Cabe ao eu, enquanto reflexividade, 

calcular a maneira de satisfação dos instintos. Com isso, se 

inicia o processo de transformação do conteúdo imediato, 

finito até acordá-lo com a forma universal do pensamento. 

O instinto, por si só, não estabelece o modo da sua 

satisfação. A vontade, ao refletir sobre eles, escolhe e calcula 

o modo da sua realização. O conteúdo da vontade arbitrária 

é o finito e contingente, e, na sucessão de escolhas, nunca se 

satisfaz. Mesmo que procure renunciar a alguns impulsos 

para satisfazer outros, sacrificando certos instintos, não 

                                                 
intuição, não exigindo definições prévias quanto a seus conceitos, nem 

procurando exibir racionalmente a dependência de um termo a outro. 
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soluciona o problema. Enquanto pensar e querer estiverem 

separados, não há realização da vontade. Porque a vontade 

só encontra sua liberdade quando seu querer condiz com a 

universalidade do pensamento. 

O livre-arbítrio só conduz a paradoxos quando é 

utilizado como critério de valoração; considera os conteúdos 

naturais tanto como dotes, quanto como obstáculos para a 

liberdade: “enquanto imanentes, e portanto positivas, as 

determinações da vontade imediata são boas; neste sentido, 

se diz que o homem é, por natureza, bom. Porém, na medida 

em que são determinações naturais, e portanto o negativo e 

opostas à liberdade e ao conceito do espírito, se deve 

eliminar; neste segundo sentido, se diz que o homem é, por 

natureza, mal. O que decide a favor de qualquer destes dois 

pontos de vista é igualmente o arbítrio subjetivo”29.  

Diante das opiniões sobre a natureza humana, como 

também da exigência de purificação dos instintos30, a 

vontade adota uma política de sistematização do seu 

conteúdo natural. Procura, então, privá-lo de sua 

determinação dada e livrá-lo do que tem de subjetivo e 

contingente. A exigência de que os instintos sejam 

convertidos no sistema de determinação racional da vontade 

coincide com o programa da Filosofia do Direito31. Esse 

proceder sistemático da vontade representa uma superação 

em relação à vontade puramente arbitrária, mesmo que o 

conteúdo instintivo seja ainda seu conteúdo determinante. 

Ao referir-se aos instintos, a reflexão purifica-os de 

                                                 
29 Ibid., § 18, p. 83. 
30 Ibid., § 19, pp. 83-84. 
31 Ibid., § 19, p. 83. 
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sua crueza e barbárie, eleva-os a uma universalidade formal, 

transformando-os numa totalidade de satisfação (“a 

felicidade”). Este poder de transformação do natural pela 

cultura suprassume (aufgehoben) o instintivo e imediato num 

sistema racional dos instintos. Pela cultura a individualidade 

e naturalidade da vontade “se leva, através da necessidade 

natural e do arbitrário das necessidades, à liberdade formal e 

à universalidade formal do saber e querer; é o processo pelo 

qual se cultiva a subjetividade em sua particularidade”32. 

Ao penetrar no reino das necessidades naturais, a 

vontade supera-as, pela reflexão, e conquista sua existência 

objetiva. O imediato é, desse modo, elaborado e 

transformado, recebendo a forma da racionalidade de que é 

capaz a vontade, ou seja, a forma da universalidade – a 

intelectualidade. O conteúdo dessa universalidade é o gozo 

geral, mas reside ainda na subjetividade e no sentimento de 

cada individualidade que deseja a felicidade. A satisfação 

dos instintos passa pela mediação da universalidade, mas o 

fim universal é, no entanto, algo particular. A vontade, que 

deseja a felicidade, não encontra ainda uma verdadeira 

unidade do conteúdo e da forma. Nesta última posição da 

vontade natural (a vontade que quer a felicidade), 

predominam ainda os elementos naturais e subjetivos. A 

vontade quer a total satisfação dos desejos, impulsos e 

apetites do indivíduo singular, o seu permanente 

contentamento subjetivo. 

A vontade, enquanto absoluta negatividade da 

subjetividade abstrata, é o elemento que penetra, por meio da 

                                                 
32 Ibid., § 187, p. 264. 
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reflexão, no conteúdo instintivo-impulsivo da vontade, e 

eleva sua naturalidade à liberdade formal e universalidade 

formal. Esta elevação, como dissemos, se dá pelo “cultivo” 

da subjetividade. A educação ou formação (Bildung) 

converte a subjetividade universal vazia em subjetividade 

desenvolvida, cultivada. Privando-se da crueza e barbárie do 

conteúdo instintivo da vontade natural, e libertando-se da 

dependência da própria subjetividade arbitrária, o indivíduo 

abre-se, pela cultura, às possibilidades universais do 

pensamento e da vontade. 

Os instintos são educados pela reflexão e 

negatividade da vontade (que se cultiva). A vontade 

autorreflexiva não se contenta com a satisfação puramente 

arbitrária e particular, por isso, introduz o cálculo na sua 

conduta para aumentar o seu prazer. Administra, desse 

modo, sua vida apetitiva para torná-la mais rentável. A 

escolha e decisão da vontade tomam como critério um fim 

único, um propósito geral: o bem-estar geral ou felicidade. 

E, muito embora seu conteúdo seja dado pela natureza, sua 

relação com ele é nova.  A vontade deixa para trás sua relação 

imediata com os instintos e impulsos e, como vontade 

pensante, supõe agora atitudes e condutas universais. 

Administra racionalmente as relações entre os meios e fins 

da conduta. 

O fim que busca a vontade não coincide mais com 

nenhuma das suas satisfações limitadas. Com essa 

totalização do conteúdo natural, a vontade direciona-se e 

procura um conteúdo que seja condizente com a 

universalidade de sua forma. Enquanto fins desejados pela 

vontade, a felicidade e a satisfação geral são buscadas de 
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modo racional, ou seja, pelo cultivo das forças naturais. A 

inteligência e o querer subjetivos e particulares têm que se 

universalizar para poder servir a tais fins. Mesmo que pense 

e atue só visando à própria felicidade e contentamento, é 

mister a formação ou educação de acordo com o meio mais 

universal (a sociedade política), onde impera o interesse 

universal, segundo Hegel. 

 

1.3 A Liberdade determinada pela Universalidade: a 

Liberdade Concreta ou Liberdade Racional  

 

A vontade – penetrada pelo pensamento – retorna ao 

que era na sua origem, isto é, se reconverte novamente em 

inteligência, recuperando o pensamento, após ter-se 

traduzido em mundo real. Neste mundo, a vontade está 

consigo do mesmo modo como se encontra na sua reflexão 

sobre si. Este mundo é, enfim, a realização mais alta do 

princípio da vontade. A vontade realiza a liberdade quando 

ela mesma se dá seu próprio conteúdo. Este conteúdo, 

portanto, não depende mais de algo dado, mas de um 

conteúdo posto pela própria vontade. A vontade quer 

positivamente a negatividade da sua liberdade universal, ou 

seja, quer uma organização racional/universal da liberdade, 

quer a liberdade numa comunidade livre.  

Para a vontade racional não há discrepância entre 

conteúdo e forma. A vontade racional é livre porque é 

inteligência, e seu conteúdo advém do próprio pensamento: 

“a vontade verdadeira consiste em que aquilo que se quer, 

seu conteúdo, seja idêntico a ela, que a liberdade queira a 
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liberdade”33. Apenas a vontade que se pensa conhece sua 

essência, pode se desprender da naturalidade e contingência 

do arbítrio e elevar-se à universalidade. 

 

Esta superação e elevação à universalidade 

é justamente o que se chama atividade do 

pensamento. A autoconsciência, que eleva e 

purifica seu objeto, conteúdo e fim até esta 

universalidade, o faz como pensamento que 

se impõe na vontade. O escravo não conhece 

sua essência, sua infinitude, a liberdade; não 

se sabe como essência, portanto não se sabe, 

ou seja, não se pensa. Esta autoconsciência, 

que se capta como essência por meio do 

pensamento e com isto se desprende do 

contingente e não verdadeiro, constitui o 

princípio do direito, da moralidade e de toda 

eticidade34.    

 

 A verdadeira liberdade da vontade não existe mais 

apenas como disposição, possibilidade. Seu objeto é agora 

ela mesma, “a existência do conceito, sua exterioridade 

objetiva, é o intrínseco mesmo”35. Se o pensamento do eu 

permanecer preso em si mesmo, neutro e indeterminado, é 

mera possibilidade de realização da liberdade da vontade. Da 

mesma ilusão padece a vontade arbitrária: é mera potência, 

pois realiza apenas o contingente. A realidade é cheia de 

contradições, e nem tudo o que o desejo arbitrário se 

representa pode ser efetivado, justamente por se tratar do 

desejo de uma vontade particular, finita. A liberdade efetiva 

é tanto o pensamento como existe enquanto objetividade 

                                                 
33 Ibid., adendo ao § 21, p. 86. 
34 Ibid., § 21, p. 85. 
35 Ibid., § 22, p. 86. 
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para a consciência.  

 

Só nesta liberdade está a vontade consigo 

mesma, porque não se relaciona com nada 

que não seja ela mesma, com o qual 

desaparece toda relação de dependência 

com algo outro. Ela é verdadeira, ou 

melhor, a verdade mesma, porque seu 

determinar-se consiste em ser em sua 

existência, ou seja, como oposta a si, o que 

é seu conceito, ou porque o conceito puro 

tem como seu fim e realidade a intuição de 

si mesmo36.    

 

A vontade só manifesta e realiza sua liberdade ao 

traduzir-se em objetividade. O ser aí (Dasein) presente – o 

mundo humanizado pela ação da vontade – é criação sua. 

Nele, sempre retorna a si, à pura forma do pensamento, e 

nunca permanece presa ao meramente exterior e objetivo. 

Desse modo, a vontade se encontra presente no mundo e nele 

encontra a sua liberdade. Sendo a vontade liberdade pensante 

e determinada, ela se encontra consigo mesma neste mundo, 

porque nele sua liberdade se manifesta e se realiza. 

Mas, apesar da objetivação da liberdade ser um 

momento necessário, caso a vontade permaneça mergulhada 

totalmente na objetividade e exterioridade, ela é somente 

uma vontade dependente, infantil – uma vontade de escravo. 

A vontade escrava é desprovida de vontade própria, ou seja, 

carece de liberdade subjetiva, não se sabe ainda como livre. 

Por isso, “é dirigida e manejada  por uma autoridade 

estranha, e ainda não consumou o infinito retorno sobre si”37. 

                                                 
36 Ibid., § 23, p. 87. 
37 Ibid., adendo ao § 26, p. 90. 
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A natureza dialética da liberdade da vontade impede que esta 

se fixe, seja na indeterminação abstrata, seja presa à finitude. 

A vontade só se torna realmente livre – racional e objetiva – 

“com a realização de seu fim”38.  

A vontade só realiza seu fim último e absoluto, que é 

o de ter a liberdade como objeto, quando este seu impulso 

absoluto se torna uma realidade imediata, na forma de um 

sistema racional que expressa sua vontade livre. Essa 

determinação última e absoluta é a própria expressão e 

manifestação da “vontade livre que quer a vontade livre”39. 

Somente quando a vontade – que enquanto eu universal e 

potencialmente livre – quer a sua liberdade pensante 

positivada na exterioridade do mundo é que a vontade 

consegue “superar a contradição entre subjetividade e 

objetividade, transladar seus fins daquela a esta 

determinação, e ao mesmo tempo permanecer na 

objetividade consigo mesma”40.  

O direito (Recht)41 é, para Hegel, a existência da 

vontade que faz da sua liberdade uma positividade, uma 

realidade imediatamente presente: “O que uma existência 

seja existência da vontade livre, constitui o direito...”42.  

Nele, as determinações da vontade se encontram na forma de 

um sistema acabado, produzido pelo seu próprio movimento 

                                                 
38 Ibid., § 26, p. 88. 
39 Ibid., § 27, p. 90. 
40 Ibid., §28, p. 90. 
41 Hegel entende por Direito tanto o direito propriamente dito (“direito 

abstrato”), como todas as determinações da liberdade que constituem o 

espírito objetivo: a filosofia prática, que, além do direito, inclui a 

economia, a política e a moral. 
42 Ibid., § 29,  p. 91. 
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reflexivo. A vontade encontra-se, desse modo, no ser-aí da 

exterioridade em forma de direito, ou seja, enquanto 

liberdade objetivada.  

A ausência do direito torna impossível a liberdade. O 

direito é, para Hegel, a própria existência da liberdade. A 

liberdade, como já foi dito, não pode ser confundia com o 

arbítrio. Segundo Hegel, Kant – na Introdução à Doutrina 

do Direito – comete esta falha: “A determinação kantiana 

(...) cujo momento central é ‘a limitação de minha liberdade 

ou arbítrio de modo tal que possa coexistir com o arbítrio de 

todos de acordo com uma lei universal’ contém só uma 

determinação negativa, a da limitação. Por outra parte, o que 

tem de positivo a lei racional universal (ou pelo menos assim 

chamada), ou seja, a concordância do arbítrio de um com o 

arbítrio de outro, desemboca na conhecida  identidade formal 

e no princípio de não contradição. A definição citada contém 

a opinião, muito difundida desde Rousseau, segundo a qual 

o fundamento essencial e primeiro não é a vontade enquanto 

racional e existente em e por si, senão enquanto vontade  do 

indivíduo segundo seu próprio arbítrio; ou seja, que não é o 

espírito verdadeiro, senão enquanto indivíduo particular. 

Uma vez aceitado este princípio, o racional só pode aparecer 

como uma limitação para essa liberdade, ou seja, não como 

racional imanente, senão só como universalidade abstrata, 

exterior”43. 

Hegel critica tanto Kant como Rousseau porque, 

embora coloquem a vontade livre como fundamento da 

moral e do direito, ambos procuram fundar a existência 

                                                 
43 Ibid., §29, p. 91. 
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social no consentimento arbitrário dos indivíduos 

atomizados. Desse modo, permanece insuperável a oposição 

entre a vontade particular e a vontade universal ao 

aparecerem as contradições e conflitos sociais. Logo, o 

racional, ao aparecer apenas como uma limitação para a 

liberdade arbitrária, é posto apenas como uma universalidade 

abstrata e exterior, e não como um universal concreto e 

orgânico. 

O direito (a lei ou conjunto de normas que regem as 

relações em sociedade) não pode, segundo Hegel, ser visto 

apenas como uma limitação das vontades particulares, ou do 

arbítrio. A lei geral de um povo – seu direito ou Constituição 

– não é, para Hegel, a soma de vontades arbitrárias, mas a 

própria vontade dos indivíduos enquanto vontade particular 

elevada à racionalidade ou universalidade. Neste sentido, o 

meramente instintivo e arbitrário é eliminado. Sendo assim, 

a vontade só se torna livre e realizada quando cumprir as leis 

que ela mesma se der. Essas leis racionais e, portanto, 

universais não são vistas como uma limitação simplesmente. 

Nelas, tem que estar a vontade expressa dos cidadãos. A lei 

é, desse modo, vista como o momento de superação das 

divergências entre os cidadãos: é a própria liberdade 

individual elevada ao nível da universalidade, a superação 

dialética das vontades particulares, que se dá por meio da 

representação política. 

É justamente porque o direito é a existência da 

“liberdade autoconsciente” que ele é, como afirma Hegel, 

“algo sagrado”44; não podendo se identificar apenas com o 

                                                 
44 Ibid., § 30, p. 91. 
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livre-arbítrio. Sendo o direito o conjunto de leis ou normas 

que regem as relações em sociedade e, portanto, algo 

universal e obrigatório, cabe à vontade, que é livre, respeitar 

e reconhecer na universalidade das leis sua própria existência 

e substancialidade. O que o outro respeita nesta existência é 

a minha liberdade. Só enquanto livre, um homem pode 

reconhecer o outro como sujeito de direito, sob uma mesma 

lei.  

O critério de validade do direito é, para Hegel, a sua 

racionalidade. O direito racional não é o direito enquanto 

meramente existente ou positivo. O direito romano45, por 

exemplo, é uma forma incompleta de realização da vontade. 

A vontade não pode tornar-se livre apenas com a aceitação 

de uma lei imposta de forma externa, sem que a mesma 

preencha o requisito da racionalidade. Dizer que o direito 

deve ser criado a partir da razão significa, para Hegel, que 

nenhum privilégio prevalece contra o direito da razão, que 

todos os direitos particulares estão sob o comando do 

conceito de direito. 

Apenas a realidade que condiz com o conceito tem 

existência verdadeira, senão não passa de contingência: “(...) 

o conceito (...) é o único que possui realidade, pois se dá a si 

mesmo. Tudo o que não é esta realidade posta pelo conceito 

mesmo é existência passageira, contingência exterior, 

opinião, aparência inessencial, falsidade, engano, etc”46. 

Legitimar o fenômeno exterior e contingente é, para Hegel, 

colocar o relativo no lugar da natureza real da coisa, de sua 

verdade. A realidade empírica só é verdadeira quando 

                                                 
45 Ibid., Cf. § 3,  pp. 58-65.     
46 Ibid., § 1, p. 55. 
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tornada racional. A violência e a tirania são acidentes que, 

embora possam fazer parte do direito positivo, não têm a ver 

com a sua natureza real: o direito elevado ao nível da razão. 

Como afirma Hegel: “Quando ao direito positivo e às leis se 

opõem o sentimento do coração, as inclinações e o arbítrio, 

não será a filosofia quem reconheça tais autoridades. Que a 

força e a tirania possam ser um elemento do direito positivo 

é para ele contingente, e não pertence a sua natureza”47.  

A Revolução Francesa – sem a qual não é possível 

compreender a teoria política hegeliana, embora tenha 

eliminado um sistema injusto e irracional (o sistema feudal), 

e seja considerada por Hegel um grande evento para a 

história universal48, pois eleva a liberdade ao plano do 

direito, reconhecendo e elevando a vontade individual à 

vontade geral – é criticada por Hegel, porque fracassou 

quanto aos fins por ela perseguidos. Ela quis realizar um 

diálogo imediato da vontade particular com a vontade geral, 

não admitindo nenhuma mediação que se interpusesse à sua 

                                                 
47 Ibid., § 3, p. 58. 
48 Na Filosofia da História, Hegel tece o seguinte comentário sobre a 

Revolução Francesa: “A ideia, o conceito de direito, finalmente se fez 

valer, e aqui a antiga estrutura da injustiça não pôde mais resistir. Na 

concepção do direito criou-se, portanto, uma constituição, e por esse 

motivo tudo deve ser baseado nela. Nunca, desde que o Sol começou a 

brilhar no firmamento e os planetas começaram a girar ao seu redor, se 

havia percebido que a existência do homem está centrada em sua cabeça, 

isto é, no pensamento, a partir do qual ele constrói o mundo real (...). Só 

agora o homem percebeu que o pensamento deve governar a realidade 

espiritual. Assim, deu-se um glorioso amanhecer. Todos os seres vivos 

pensantes comemoraram essa época. Naquele período, reinou um 

sublime entusiasmo do espírito, que estremeceu o mundo como se só 

agora tivesse acontecido a verdadeira reconciliação do divino com o 

mundo” (HEGEL. Filosofia da História, p. 366). 
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expressão direta no Estado. Desse modo, a vontade particular 

ao querer tomar a si mesma como conteúdo, objeto e fim, 

tem no universal o puramente abstrato e negativo, 

descambando no terror49. 

A teoria política hegeliana se propõe a resolver o 

problema não solucionado pela Revolução Francesa. Para 

Hegel, a vontade individual só é verdadeiramente livre 

quando é determinada pela universalidade e racionalidade. 

Isto só ocorre numa comunidade ética, organizada 

duravelmente como Estado (isto é, uma comunidade 

organizada segundo o direito público universal), que seja 

capaz de conciliar a vontade individual com a vontade 

universal. Tal conciliação, no entanto, não é possível sem a 

educação (Bildung) da consciência para que esta exerça sua 

autonomia e liberdade, nem sem o estabelecimento de 

mediações racionais que possibilitem a efetiva participação 

da vontade individual nas deliberações do que é de interesse 

de todos: na vontade geral ou vontade universal. Essa 

participação se dá, para Hegel, pela mediação da 

representação política. 

Vimos, no decorrer deste capítulo, que a vontade é 

verdadeiramente livre apenas quando é determinada pela 

universalidade: a vontade particular só é verdadeiramente 

livre ao ser elevada à vontade universal, ou seja, ao ser 

constituída em forma de ordem pública objetiva. Para Hegel, 

a vontade particular individual só se eleva à vontade 

universal mediante a representação política que se dá ou se 

necessita à estrutura do Estado, onde todos são livres. A 

                                                 
49 Id.,  cf. pp. 366-70. 
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representação política é estabelecida, por Hegel, como a 

condição essencial de realização concreta da liberdade 

individual no interior do mundo ético. É a partir disto que, 

no próximo capítulo, procuramos examinar o que Hegel 

entende por mundo ético, e de que modo se dá a realização 

concreta da liberdade dos indivíduos no seu interior. Desse 

modo, procuraremos demonstrar como as organizações 

societárias da Família, Sociedade Civil e Estado (instituições 

do mundo ético) procuram resolver o problema da realização 

da liberdade. E, perceberemos, ao final do capítulo, que é 

somente no Estado que o indivíduo poderá verdadeiramente 

realizar a sua liberdade.  
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CAPÍTULO 2 

 

A OBJETIVAÇÃO DA LIBERDADE NO MUNDO 

ÉTICO 

 

 

A função da representação política é fundamental 

para a realização da liberdade do mundo ético. Por isso, esta 

pesquisa deve examinar o que Hegel entende por mundo 

ético50, e de que modo é possível a realização concreta da 

liberdade dos indivíduos no seu interior. Família, Sociedade 

Civil e Estado são diferentes formas de organizações 

societárias que procuram resolver o problema da realização 

da vontade livre no seio da vida ética. Veremos, no decorrer 

deste capítulo, que a insuficiência lógica de realização da 

liberdade no interior da Família e da Sociedade Civil leva 

Hegel a tematizar o Estado como a única organização 

societária capaz de realizar, de modo efetivo e concreto, a 

liberdade individual. Para Hegel, como veremos, é apenas no 

Estado, articulado e verdadeiramente organizado, e, 

portanto, forte o bastante para suportar a “completa liberdade 

                                                 
50 Segundo Izuzquiza, Hegel concebe a esfera da eticidade (o mundo 

ético) como a verdade das esferas anteriores (o direito abstrato e a 

consciência moral). Sendo assim, “O direito abstrato se constitui, já como 

totalidade, no ético objetivo, que é o mesmo conteúdo da  eticidade: as 

instituições e leis, realizações do bem na objetividade, união realizada de 

objetividade e subjetividade. A consciência moral, a moralidade, elevada 

à totalidade, é o ético subjetivo, o saber da mesma sustância ética, a 

doutrina ética do dever” IZUZQUIZA, Ignacio. Hegel o la rebelion 

contra el límite. p. 286-287.  
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da particularidade” e “prosperidade dos indivíduos”, que a 

liberdade individual se realiza efetivamente, ao convergir 

com o interesse universal, por meio da representação 

política. 

A vontade, segundo Hegel, só se realiza pondo-se na 

existência como mundo ético51. A liberdade, conceptualizada 

no primeiro capítulo, carece de realidade. Sua efetividade é 

proporcionada pelo saber, querer e atuar dos indivíduos, que 

têm numa existência ética a base de apoio e o fim para suas 

ações. A vontade, desse modo determinada, encontra-se 

consigo mesma no seu próprio meio espiritual (espírito 

objetivo), em vez de permanecer submetida ao império do 

externo e alheio, da necessidade natural. O ético52 é o meio 

propriamente humano, uma ordem tanto subjetiva quanto 

objetiva – conhecida e querida pelos indivíduos –, onde estes 

podem atuar e realizar-se. Para Hegel, é apenas enquanto 

existência ética que a liberdade da vontade se efetiva, porque 

aqui a vontade tem como conteúdo o universalmente 

manifesto (deveres éticos) por meio das “instituições e leis 

existentes” da comunidade53.  

                                                 
51 Hegel. Principios de la Filosofia del Derecho o Derecho Natural y 

Ciencia Política. § 142, p. 227.  
52 Na comunidade ética, o espiritual substitui o meramente natural. O 

ético (eticidade) é, para Hegel, uma “segunda natureza”, diferente da 

natureza enquanto vontade simplesmente natural. Enquanto se identifica 

com a simples realidade dos indivíduos, seu modo universal de atuar, esta 

“segunda natureza” aparece como costume. “O hábito do ético se 

converte em uma segunda natureza que ocupa o lugar da primeira 

vontade meramente natural e é a alma, o significado e a efetiva realidade 

de sua existência. É o espírito que existe e vive na forma de um mundo, 

o espírito cuja substância é pela primeira vez como espírito” (Id., § 151, 

p. 233). 
53 Ibid., § 144, p. 227. 
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A liberdade, portanto, só se realiza social e 

politicamente. O indivíduo só pode ser realmente livre 

quando é membro de uma comunidade, na qual existem 

direitos e deveres a cumprir; quando este indivíduo atua 

organicamente em relação com outros indivíduos. Para 

Hegel, como já pudemos observar, não há liberdade isolada 

e sem limitações (vontade natural, imediata e arbitrária). O 

indivíduo que vive preso à natureza, cuja lei é o próprio 

arbítrio pessoal, não é efetivamente livre. Onde não há leis, 

deveres a serem cumpridos, reina a vontade do mais forte e 

a injustiça. O convívio social, por sua vez, é necessário para 

que as carências e potencialidades humanas sejam satisfeitas. 

Numa comunidade, o indivíduo é tanto portador de direitos 

como de deveres. O dever embora apareça como uma 

limitação é, na verdade, uma forma de libertação humana. 

 

O dever que obriga só pode aparecer como 

uma limitação frente à subjetividade 

indeterminada ou liberdade abstrata, e 

frente à vontade natural ou à vontade 

moral que determina a seu arbítrio seu 

indeterminado bem. O indivíduo tem, pelo 

contrário, no dever sua libertação, por 

uma parte, da dependência em que está no 

impulso meramente natural e da opressão 

que sofre enquanto particularidade 

subjetiva nas reflexões morais do dever 

ser e do poder ser, por outra parte, da 

subjetividade indeterminada que não 

alcança a existência e a determinação 

objetiva do atuar e permanece em si 

mesma carente de realidade. No dever, o 
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indivíduo se liberta e alcança a liberdade 

substancial54. 

 

O dever, como afirma Hegel, limita a vontade apenas 

enquanto esta é vontade imediata, contingente, natural. 

Limita a subjetividade apenas enquanto indeterminada, 

abstrata, não mediada, ou seja, enquanto vontade que 

permanece isolada e presa ao puro pensamento. A limitação 

do arbítrio da subjetividade não fere a essência da liberdade. 

Honrar o dever é, para Hegel, uma autêntica virtude que não 

faz alusão a algo abstrato e indeterminado, nem é fruto do 

arbítrio e capricho subjetivo; honrar o dever faz alusão a 

“uma situação ética existente, cujas relações estão 

completamente desenvolvidas e realizadas”. Por isso, “numa 

comunidade ética, é fácil assinalar o que deve fazer o 

homem, quais são os deveres que deve cumprir para ser 

virtuoso. Não tem que fazer outra coisa, senão o que é 

conhecido, assinalado e prescrito pelas circunstâncias”55. 

A convivência social só é possível com a superação 

das vontades subjetivas enquanto imediatas. Nem a 

comunidade nem tampouco o indivíduo podem ser 

absolutizados. O enfoque unilateral em um desses elementos 

impede a convivência. Sem convivência, é impossível a 

realização social da liberdade. Diante dos antagonismos que 

tendem a aparecer nesse meio, cabe à própria comunidade 

administrá-los racionalmente. O Estado, tal como Hegel 

concebe, é a garantia e o fundamento de realização da 

liberdade substancial. Nesta forma de realização suprema da 

                                                 
54 Ibid., § 149, p. 230. 
55 Ibid., obs. ao § 150, p.231. 
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liberdade, que é o Estado (comunidade ética por excelência), 

os direitos e liberdades individuais são conservados e 

respeitados, enquanto vontade popular organicamente 

articulada e representada.  

Enfim, é na comunidade ética que a vontade, que é 

verdadeiramente livre, conhece que o fim que move as suas 

ações é o universal, e reconhece que a sua dignidade e 

realização dos seus fins particulares também se fundamenta 

neste universal em que se encontra56. A liberdade da vontade 

só se realiza, portanto, numa forma de organização social, na 

pertença a uma realidade ética. “O direito dos indivíduos a 

uma determinação subjetiva da liberdade tem seu 

cumprimento no fato de que pertencem a uma  realidade 

ética, pois a certeza de sua liberdade tem sua verdade nessa 

objetividade e no ético estes possuem efetivamente sua 

própria essência, sua universalidade interior”57. 

O ético não existe sem o saber, querer e atuar dos 

indivíduos: é apenas por meio deles que tem efetividade58. 

Estes são sua manifestação, seu modo fenomênico exterior 

de existir. É somente com a integração e identificação do 

individual, com a totalidade ética em que se situa, que pode 

haver uma plena realização da liberdade. Isto só ocorre 

quando o indivíduo é cidadão de um Estado cujas leis sejam 

justas59. O indivíduo torna-se, então, um universal concreto: 

é vontade livre plenamente realizada. 

                                                 
56 Ibid., cf. § 152, p. 234. 
57 Ibid., § 153, p. 234. 
58 Cf. cap. 01, p. 03, como Hegel estabelece a relação entre teórico e 

prático, saber e agir. 
59 Para Hegel, a justiça da lei – como salienta J.C. SALGADO, in: “A 

Ideia de Justiça em Hegel” – advém da sua universalidade (a lei é igual 
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O movimento dialético que torna a vontade livre uma 

pessoa de direito, um sujeito moral e um membro (de uma 

Família, classe/estado social, e de um Estado) procura 

resolver o dualismo existente entre o indivíduo e a 

comunidade – no que concerne à realização da liberdade – 

fazendo do cidadão60 a figura eminente, que integra num 

único indivíduo a vontade particular e o universal. O 

indivíduo, desse modo, resguarda no Estado sua liberdade 

subjetiva ao restringir seus direitos e deveres, e fazê-los 

coincidir no ético. “Nesta identidade da vontade universal e 

da particular coincidem, portanto, o dever e o direito; por 

meio do ético, o homem tem direitos na medida em que tem 

deveres, e deveres na medida em que tem direitos”61.  

A Família, a Sociedade Civil e o Estado são 

manifestações do exercício e de efetivação da vontade 

verdadeiramente livre: são três formas de realização da 

liberdade. O membro da Família é também partícipe de uma 

Sociedade que, por sua vez, só se estrutura e se organiza de 

modo durável apenas enquanto Estado. A Família e a 

Sociedade Civil são, portanto, formas incompletas de 

realização dessa liberdade, que só tem a sua concretude e 

plenitude no Estado. A coincidência dos direitos e deveres 

éticos, ou melhor, a mútua respeitabilidade tanto por parte do 

                                                 
para todos, e por todos conhecida e reconhecida) e racionalidade 

(ausência de privilégios, arbítrios e outras contingências).  
60 A Cidadania, resultando da consciência histórica que o indivíduo 

adquire como membro de uma comunidade, é a realização última e o 

pressuposto para a efetivação das diversas figuras do indivíduo (pessoa, 

sujeito, membro) propostas na Filosofia do Direito. 
61 HEGEL. Principios de la Filosofia del Derecho o Derecho Natural y 

Ciencia Política. § 155, p. 235 
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indivíduo como do Estado em relação aos direitos e deveres 

de um para com o outro, é o que possibilita a realização 

efetiva da liberdade.   

 

2.1 A Origem Lógica do Estado 

 

2.1.1 Família e Sociedade Civil: as raízes éticas do 

Estado    

 

A ideia de Estado é o resultado de um processo lógico 

que tem início na vida familiar – primeira forma de 

sociabilidade humana –, e passa pelo momento de 

diferenciação e cisão da vida ética, a Sociedade Civil, que se 

constitui ainda numa forma imperfeita de sociabilidade, em 

que a liberdade não se realiza concretamente. O Estado, 

desse modo, está potencialmente inscrito na estrutura da 

Família e da Sociedade Civil62. Mas, embora a Família e a 

Sociedade Civil apareçam como instituições que antecedem 

ao Estado – na sucessão de formas de sociabilidade – é nele, 

no entanto, que estas encontram seu suporte e fundamento, 

ou seja, seu fim e base efetiva. E, nesse sentido, é o Estado 

quem lhes precede idealmente.  

 

(...) os indivíduos que mediam sua 

autoconservação pela relação com outras 

pessoas jurídicas [a Sociedade Civil] por um 

                                                 
62 Obs: utilizaremos os termos Família, Sociedade Civil e Estado sempre 

com as iniciais em maiúscula. Também nas citações entre aspas, apesar 

da tradução por nós utilizada usá-los em minúsculo. Isto para que não 

ocorra nenhuma confusão na utilização dos termos estado (Stand) e 

Estado (Staat).  
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lado, e a Família por outro, constituem os 

dois momentos, todavia ideais, dos quais 

surge o Estado como seu verdadeiro 

fundamento. (...) No processo do conceito 

científico, o Estado aparece como resultado, 

mas, ao produzir-se como o verdadeiro 

fundamento, elimina aquela mediação e 

aquela aparência na imediatez. Por isso, na 

realidade o Estado é o primeiro, dentro do 

qual a Família se desenvolve em Sociedade 

Civil, e é a ideia mesma do Estado a que se 

separa nestes dois momentos63.  

 

O Estado como fundamento é o princípio de unidade 

desses dois momentos que o antecedem. Sem ele, como 

forma mais alta de sociabilidade, a Família e a Sociedade 

Civil se reduziriam a uma suma caótica de relações 

contrapostas. Esses momentos anteriores só resultam 

inteligíveis a partir dessa entidade superior que é o Estado 

que, embora como fundamento, não tem como fim fazer 

desaparecer as diferenças existentes, que caracterizam as 

relações na Família e na Sociedade Civil, em uma monótona 

unidade; mas, pelo contrário, sua função é dar-lhes uma vida 

efetiva, mantendo-as em sua independência relativa: para 

Hegel, portanto, essas instâncias sociais (Família e 

Sociedade Civil) possuem uma autonomia relativa, mas não 

absoluta. Sem essa diferenciação, o Estado não teria uma 

vida objetiva, real. O Estado é, desse modo, uma totalidade 

que integra em si as existências particulares e contraditórias, 

não as eliminando, mas manifestando nelas a sua própria 

natureza. 

                                                 
63 HEGEL. Principios de la Filosofia del Derecho o Derecho Natural y 

Ciencia Política. § 256, pp. 316-7. 
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É desse modo que, embora Família e Sociedade Civil 

sejam anteriores ao Estado – na sucessão de figuras lógicas 

–, elas não têm, no entanto, uma anterioridade cronológica 

ou histórica: elas se desenvolvem no seu interior. Por outro 

lado, devido à insuficiência e cegueira – própria dessas 

relações privadas – o Estado é postulado como um resultado 

lógico. Isto se dá, como afirma Hegel, na observação feita ao 

§ 32 dos Princípios da Filosofia do Direito: porque, para a 

filosofia, o verdadeiro deve vir “na forma de um resultado”64. 

É por isso que a série de configurações existentes, ou seja, a 

ordem das configurações do desenvolvimento temporal, 

muitas vezes difere daquela ordem do conceito. A primazia 

histórica e o resultado lógico demonstram a necessidade do 

Estado como pressuposição e como exigência para a 

explicação do substrato da vida comum. 

O aparecimento conceitual do Estado se dá, portanto, 

com a Família, que desde sempre é uma instituição social e 

ética (e não natural)65. Uma sociedade não pode garantir a 

liberdade apenas com a moralidade dos seus membros, ou 

apenas com a instituição do direito66. A Família é – segundo 

                                                 
64 Id., obs. § 32, pp. 93-5. 
65 Como afirma Amélia Valcárcel no seu texto “A Filosofia Política de 

Hegel”: “Hegel é um teórico da família nuclear moderna. Lhe interessa 

especialmente salvar esta forma de família, distinguindo-a, da 

deslegitimação da estirpe, a família do Antigo Regime. A sua é a família 

tal como surgiu da eticidade estabilizada pela Reforma: a família nuclear 

e santificada. Daí que afirme que a família não é natural, mas ética, 

tampouco é contrato mas vínculo ético, é monogâmica e transitória. Nem 

pode nem deve permanecer porque, como célula base do organismo ético, 

é renovável” (In: Historia de (4) la Teoria Politica, p 33). 
66 Cf. 1ª e 2ª parte dos Princípios da Filosofia do Direito, referentes ao 

Direito Abstrato e Moralidade. 
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Hegel – o primeiro núcleo social humano, e se constitui 

como a base do Estado: por ser uma forma de organização 

primária que, embora não elimine a liberdade individual, 

limita o livre-arbítro. Nela, o indivíduo deixa a pura 

naturalidade e subjetividade e se afirma por meio do 

reconhecimento do outro, tornando-se um ser comunitário. 

Sua universalidade, no entanto, não é capaz de suportar a 

completa liberdade da particularidade e, devido a sua falta de 

coesão, esta se dissolve.  

A Família se marca por um fato originário – o 

casamento. Embora se possa considerá-lo no seu aspecto 

físico, natural, ele não é apenas uma pura relação entre sexos. 

Também não é apenas um mero contrato civil. O casamento 

é, para Hegel, um fato ético imediato, uma instituição da 

sociedade e do Estado. O casamento está ao nível da 

substancialidade ética, e é necessário para a manutenção 

desta substancialidade. Como afirma Hegel: “O matrimônio 

(...) é um dos princípios absolutos em que se baseia a 

eticidade de uma comunidade”67.  

A Família, sendo a forma societária mais imediata, se 

torna o fundamento do Estado. Por meio dela, pelo 

matrimônio, se instaura a vida comunitária do indivíduo. 

Nessa vida comunitária imediata, o indivíduo adquire a 

consciência de si por meio do outro68. A essência dessa união 

monogâmica é ética, e não uma contingência das inclinações 

e sentimentos particulares. O casamento é, para Hegel, uma 

ação ética de indivíduos – que publicamente exercem o seu 

                                                 
67 HEGEL. Principios de la Filosofia del Derecho o Derecho Natural y 

Ciencia Política. Obs. ao § 167, p. 246. 
68 Id., § 167, p. 246. 
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livre-arbítrio, e que é reconhecida publicamente pela 

comunidade. É por meio do casamento que a vida natural e 

ética da espécie humana é perpetuada. No casamento, dois 

indivíduos são integrados e reconhecidos como uma única 

pessoa de direito69. A Família, como pessoa  jurídica, tem na 

propriedade (comum aos seus membros) a sua realidade 

exterior70.  

Cabe à Família – como alicerce da vida ética – educar 

os filhos e discipliná-los, preparando-os para a convivência 

social71. A educação dos filhos tem dois objetivos básicos: o 

primeiro é o de “trazer a eticidade à sensação imediata e 

ainda não contraposta, para que a alma viva a primeira parte 

de sua vida tendo o amor, a confiança e a obediência como 

fundamento da vida ética” 72.  O segundo é de “elevar as 

crianças da imediatez natural em que originariamente se 

encontram a independência e a livre personalidade”73.  

A Família possui uma unidade frágil, porque não 

comporta o desenvolvimento ao extremo das diferenças 

particulares internas. Ela, por si mesma, não é capaz de 

comportar nem de realizar efetivamente as necessidades e 

interesses dos seus membros; não é capaz de realizar a 

unidade objetiva da sua subjetividade particular e da 

universalidade substancial. Sua dissolução é necessária, e 

                                                 
69 Ibid., Cf. § 162, p. 239 
70 Ibid., § 169, p. 247 
71 Na Enciclopédia, Hegel afirma que na Família a eticidade “(...) realiza-

se no segundo nascimento dos filhos: na educação que faz deles pessoas 

autônomas” (Vol. III: A Filosofia do Espírito. § 521, p. 298). 
72 HEGEL. Principios de la Filosofia del Derecho o Derecho Natural y 

Ciencia Política. § 175, p. 251 
73 Idem. 
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ocorre com a aquisição da independência e autonomia dos 

seus filhos, conseguida por meio da educação. Com a sua 

dissolução, a Família torna-se um ser particular colocada ao 

lado de outros seres particulares, outras famílias, com 

liberdades independentes e interesses particulares74.  

A ampliação da Família desemboca, portanto, na 

formação de um povo, de uma nação, que tem uma origem 

natural comum, e que a partir da reunião de comunidades 

familiares dispersas, devido à força da dominação ou por 

meio da união voluntária provocada pelas necessidades 

comuns se reúnem e, por sua ação recíproca, procuram 

satisfazer as suas necessidades comuns. É, portanto, para 

satisfazer as suas necessidades (naturais e espirituais) que os 

indivíduos formam uma outra estrutura societária – a 

Sociedade Civil, o “sistema das necessidades” como diz 

Hegel.  

A Sociedade Civil é apenas um meio pelo qual os 

indivíduos satisfazem as suas necessidades (vitais e 

espirituais). Ela se estrutura segundo o jogo de interesses e 

necessidades dos seus membros. Nela, não existe uma 

convergência de todos para um interesse comum. Os seus 

membros cuidam apenas dos seus interesses particulares, 

                                                 
74 A substância ética imediata (a Família), ao cindir-se, “particulariza-se 

abstratamente em muitas pessoas (a família é uma pessoa somente), em 

famílias ou em Singulares, que em uma liberdade autônoma e, enquanto 

particulares, são para si; ela perde, primeiro, sua determinação ética 

enquanto essas pessoas, como tais, não têm em sua consciência e por 

[sua] meta a unidade absoluta, mas sua própria particularidade e seu ser-

para-si: [é] o sistema da atomística. Dessa maneira, a substância vem a 

ser apenas uma conexão universal, mediatizante, de extremos autônomos 

e de seus interesses particulares...” (HEGEL. Enciclopédia. Vol. III: A 

Filosofia do Espírito, § 523, p. 298). 
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sem levar em consideração o bem comum. Eles não têm 

como finalidade o universal. Só indiretamente: devido ao 

sistema de interdependência em que está inserida a sua 

atividade econômica. 

 

Na Sociedade Civil, cada um é um fim para 

si mesmo e todos os demais não são nada 

para ele. Porém, sem relação com os demais 

não pode alcançar seus fins; os outros são, 

portanto, meios para o fim de um indivíduo 

particular75. 

 

A Sociedade Civil tem como fundamento o 

particular: nela, o indivíduo tem como fim de suas ações não 

o universal, mas o seu interesse egoísta. A Sociedade Civil 

é, desse modo, a esfera das diferenças e do atomismo social. 

Seu princípio básico é o homem em sua particularidade: “A 

pessoa concreta que é para si mesma um fim particular, 

enquanto totalidade de necessidades [Bedürfnisse] e mescla 

de necessidade [Notwendigkeit] natural e arbítrio, é um dos 

princípios da Sociedade Civil” 76. 

No entanto, para obter a satisfação das suas 

necessidades e realização dos seus interesses, o indivíduo 

precisa, necessariamente, relacionar-se com outros 

indivíduos. Cada um se satisfaz por meio dos outros. Os 

interesses particulares só poderão ser satisfeitos passando 

pela mediação da coletividade. A realização do indivíduo 

passa, portanto, pela mediação social, sendo a universalidade 

                                                 
75 HEGEL. Principios de la Filosofia del Derecho o Derecho Natural y 

Ciencia Política.  Adendo ao § 182, p. 260. 
76 Id., § 182, p. 260.   
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o outro princípio da Sociedade Civil: “(...) a pessoa particular 

está essencialmente em relação com outra particularidade, 

de maneira tal que só se faz valer e se satisfaz por meio da 

outra e por sua vez só pela mediação da forma da 

universalidade...”77. 

A realização dos fins particulares é, desse modo, 

condicionada pela universalidade, que não passa, dentro 

deste contexto, de um meio a serviço da particularidade. A 

ruptura dos laços éticos, característica dessa sociedade 

voltada para a satisfação egoística dos interesses 

particulares, funda um “sistema de dependência 

multilateral”78, estabelecendo relações de dependência 

recíproca de todos em relação a todos de tal maneira que  

“(...) a subsistência, o bem-estar e a existência jurídica do 

particular se entrelaçam com a subsistência, o bem-estar e o 

direito de todos, se fundamentam nestes e só nesse contexto 

estão assegurados e são efetivamente reais” 79. 

Nessa relação de exterioridade do particular e do 

universal, o universal se faz presente no seio dessa substância 

ética cindida que é a Sociedade Civil, aparecendo como a sua 

verdade, o seu fundamento e a sua essência; aqui, no entanto, 

nem o particular realiza uma adesão espontânea e sincera 

para com o universal nem o universal é uma totalidade 

absoluta, mas simplesmente uma universalidade relativa e 

puramente formal80. Na Sociedade Civil, os momentos da 

                                                 
77 Ibidem. 
78 Ibid., § 183, p. 261. 
79 Ibidem. 
80 A Sociedade Civil é “a totalidade relativa das relações relativas dos 

indivíduos uns com os outros, enquanto pessoas autônomas em uma 
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ideia ética (universalidade e particularidade) possuem, cada 

um, uma existência própria: à particularidade é conferido o 

direito de desenvolver-se em todos os seus aspectos; a 

universalidade, embora seja sua forma necessária e seu 

fundamento, manifesta-se apenas como um poder externo e 

formal que a governa.  

A Sociedade Civil considera o indivíduo como um 

ser cujo interesse se limita à satisfação das exigências 

elementares que constituem as suas necessidades. Ora, se o 

indivíduo permanece isolado, vivendo apenas para si mesmo 

como vontade meramente natural e imediata, e não se eleva 

ao ponto de vista da universalidade, é apenas um átomo – 

uma parte dividida do todo. Desse modo, o universal 

permanece puramente como algo exterior e formal, e a 

particularidade é o arbítrio desenfreado, não havendo, 

portanto, uma integração efetiva do indivíduo com a sua 

comunidade, ou seja, em vez da organização racional da 

sociedade (na forma de um Estado ético), prevalece ainda a 

impotência irracional da contingência natural. 

 

Por uma parte, a particularidade por si, 

enquanto satisfação em todas as direções de 

suas necessidades, de arbítrio contingente e 

do gosto subjetivo, se destrói a si mesma em 

seu gozo e destrói seu conceito substancial. 

Por outra parte, enquanto infinitamente 

excitada, e em contínua dependência da 

contingência e do arbítrio exteriores, ao 

mesmo tempo que limitada pelo poder da 

universalidade, a satisfação das 

necessidades, tanto contingentes como 

                                                 
universalidade formal” (HEGEL. Enciclopédia. Vol. III: A Filosofia do 

Espírito, § 517, p. 297). 
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necessárias, é contingente. A Sociedade 

Civil oferece nestas contraposições e em seu 

desenvolvimento o espetáculo da 

libertinagem e da miséria, com a corrupção 

física e ética que é comum a ambas81. 
 

A Sociedade Civil é, desse modo, uma totalidade 

relativa, porque nela o indivíduo não é capaz de realizar 

plenamente sua integração com a universalidade, 

permanecendo sua vontade determinada pela contingência 

da particularidade. O único interesse da particularidade, 

dentro desse contexto, é com a satisfação das suas próprias 

necessidades. Desse modo, acredita ser livre. A satisfação é, 

no entanto, contingente, pois é infinda (a necessidade é 

satisfeita, mas, ao ser satisfeita, surgem novas e novas 

necessidades que precisarão ser realizadas, e assim 

sucessivamente), e o homem não se realiza apenas por 

satisfazê-la. A liberdade não se conquista apenas nesta 

satisfação.  

O homem é livre porque pensa e, ao permanecer 

consigo, no pensamento, não é coagido por ninguém. Mas 

essa liberdade é ainda abstrata; ela só se realiza quando o 

homem a exterioriza e a objetiva, tornando o mundo em que 

vive numa morada condizente com a sua racionalidade. 

Somente assim a liberdade formal universal (o pensamento) 

tem uma existência empírica. Mas, se permanece presa à 

particularidade, a liberdade da mera subjetividade não é 

efetiva, mas arbítrio. O arbítrio não se satisfaz nunca, pois a 

toda satisfação se segue outro desejo. Desse modo, não une 

                                                 
81 HEGEL. Principios de la Filosofia del Derecho o Derecho Natural y 

Ciencia Política. § 185, p. 262. 
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os seus fins com os da universalidade; seus fins são sempre 

finitos e, portanto, particulares.  

A liberdade só é efetivamente real quando é universal 

e positiva. Somente quando a particularidade se eleva à 

universalidade viva e concreta (no momento superior do 

Estado da razão – o que será explicado mais adiante) é que 

obtém “sua verdade e o direito de sua realidade positiva”. Na 

Sociedade Civil, no entanto, devido à independência que 

existe entre universalidade e particularidade, que 

permanecem numa relação de exterioridade, a unidade do 

particular e do universal não é a identidade ética. A 

Sociedade Civil “não existe justamente por isso como 

liberdade, mas como necessidade de que o particular se eleve 

à forma da universalidade, de que busque e tenha sua 

existência nesta forma”82. 

A Sociedade Civil é denominada, por Hegel, de 

Estado da necessidade e do entendimento. Por meio dela, o 

indivíduo satisfaz as suas necessidades, não de modo 

isolado, mas por meio da interação com os outros. Só por 

meio dessa interação social os indivíduos podem realizar os 

seus fins privados e elevarem-se, da sua determinação 

natural e imediata, à universalidade e liberdade formal. “O 

interesse da ideia, que não está na consciência dos 

componentes da Sociedade Civil como tais, é o processo pelo 

qual a individualidade e naturalidade dos membros se eleva, 

pela necessidade natural e do arbitrário das necessidades, à 

liberdade formal e à universalidade formal do saber e do 

querer; é o processo pelo qual se cultiva a subjetividade em 

                                                 
82 Id., § 186, p. 264. 
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sua particularidade”83. Por meio da ação de cada indivíduo, 

toda a sociedade trabalha e se forma na cultura84. Por meio 

desse trabalho de formação, o indivíduo se liberta da 

determinação da natureza, criando sua própria natureza.  

O trabalho é o elemento que proporciona ao 

indivíduo a libertação da natureza85. Ele surge para satisfazer 

as necessidades criadas pelo próprio homem. Por seu meio, 

a natureza é adequada a nossos fins e transformada em 

produto humano para ser consumida. O trabalho proporciona 

                                                 
83 Ibid., § 187, p. 264. 
84 A interação social, a cultura e o trabalho são destacados, por Hegel, 

como fatores essenciais no processo de conquista da liberdade. Pelo 

trabalho, o homem se forma teórica e praticamente. Ao produzir um 

objeto, reconhece-se nele (a sua “forma” é dada pelo homem). Com a 

produção de objetos, adquire novos conhecimentos e adapta-se a novas 

habilidades técnicas. No trabalho, o homem se forma para o universal, na 

compreensão e controle dos processos da vida social de produção do 

econômico. Hegel, ao analisar o processo de multiplicação e 

diferenciação das necessidades humanas e do trabalho para satisfazê-las, 

observa que as necessidades humanas por multiplicarem-se para além da 

necessidade imediata de sobrevivência, para conseguir a sua satisfação, 

é mister que o indivíduo entre em interação social. É apenas enquanto 

unidas às necessidades sociais que o indivíduo pode satisfazer suas 

necessidades imediatas ou naturais. Em sociedade, a necessidade natural 

ou imediata torna-se necessidade social. O homem, diferentemente do 

animal, que possui um círculo limitado de meios e modos para satisfazer 

suas necessidades também limitadas, cria e multiplica suas próprias 

necessidades e os meios para sua satisfação. Essa multiplicação é infinda: 

novas necessidades e formas de satisfação são criadas devido à ação de 

cada indivíduo, ao procurar satisfazer os seus próprios interesses. A 

cultura (Bildung), enquanto formadora da subjetividade livre, atinge a 

interioridade dos próprios indivíduos, formando sua subjetividade a 

partir da exterioridade. Ela é essencial para a integração da 

particularidade com a universalidade, unindo eticamente o indivíduo com 

a sua comunidade e reconhecendo-o como um fim em si mesmo.  
85 Obs: aqui temos, em Hegel, o trabalho apropriado numa dimensão 

filosófica.  
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ao homem uma formação (Bildung) ou cultura, tanto teórica 

– adquirida por meio das representações e conhecimentos na 

compreensão do processo de produção do econômico – como 

prática – devido ao hábito de repetir gestos eficazes, às 

habilidades técnicas e à adaptação adquiridas por seu meio. 

Uma vez que a eticidade cria no homem uma segunda 

natureza (pela formação, tanto teórica como prática, que 

proporciona o trabalho sociabilizado), o homem já não é 

mais um ser puramente natural, mas, espiritual, ético: um ser 

livre das amarras da natureza. Suas necessidades já não são 

mais naturais, são criadas socialmente. Desse modo, o 

homem é livre, porque já não é mais determinado pela 

natureza. No entanto, “esta libertação é formal, pois a 

particularidade dos fins segue sendo o conteúdo básico. A 

tendência da situação social a multiplicar e especificar 

indefinidamente as necessidades, os meios e os gozos, que 

não têm limites, o mesmo que a diferença entre necessidades 

naturais e cultivadas – o luxo – é também um aumento 

infinito da dependência e das necessidades...”86.  

O entendimento calculista, típico do saber e agir da 

Sociedade Civil, evita, portanto, o caráter natural da 

necessidade, já que a converte numa necessidade 

representada, ou seja, em um símbolo imaginário, onde a 

cega necessidade natural já não se oferece mais em sua 

imediatez, mas organizada e representada em um sistema 

social que lhe confere sua legitimidade, tornando-se assim, 

definitivamente, em uma necessidade socializada; no 

entanto, essa liberdade (resultante do arbítrio de cada 

                                                 
86 HEGEL. Principios de la Filosofia del Derecho o Derecho Natural y 

Ciencia Política. § 195, p. 271. 



HEGEL E A REPRESENTAÇÃO POLÍTICA 

 

- 68 - 

indivíduo), produzida pelo sistema das necessidades, não é 

uma liberdade concreta, justamente porque aqui 

universalidade e particularidade não se encontram 

articuladas organicamente, mas perdidas em seus extremos; 

sendo esta sociedade uma ordem cega onde cada um realiza 

uma satisfação contingente, e não uma totalidade ética 

preocupada em manter o bem geral. Desse modo, este 

sistema, que é o resultado desse jogo mecânico de fins 

particulares e egoístas, e não de fins universais e solidários, 

tem como consequência a produção de espetáculos extremos 

e violentos: de um lado, o luxo e refinamento; e, de outro, a 

degradação e corrupção física e ética. 

A liberdade proporcionada pelo entendimento 

calculista, resultante do processo de formação pelo trabalho, 

é uma liberdade abstrata, porque não tem fins racionais e 

universais, não conseguindo unir efetivamente a 

particularidade com a universalidade. A cultura proporciona 

um aperfeiçoamento e enriquecimento do processo de 

trabalho, que se torna cada vez mais autônomo, independente 

da vontade particular, tendo que recorrer à especialização das 

aptidões humanas para realizar apenas determinadas tarefas; 

tornando, assim, os indivíduos cada vez mais dependentes do 

trabalho. O aperfeiçoamento e a divisão do trabalho levam à 

mecanização do mesmo, contribuindo no crescimento da 

produção. Com isso, aumenta também a dependência dos 

homens, a concentração de riqueza e a miséria. E, “em meio 

do excesso de riqueza, a Sociedade Civil não é 

suficientemente rica, ou seja, não possui bens próprios 
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suficientes para impedir o excesso de pobreza e a formação 

da plebe”87.  

A atitude altruísta por parte da sociedade, 

proporcionando ajuda aos pobres e socorrendo-os desse 

perigoso inimigo da vida ética – a miséria –, é um paliativo 

que não resolve efetivamente o problema88. A separação 

explícita do universal e do particular, devido à 

                                                 
87 Id., § 245, p. 310. 
88 Para Hegel, cabe aos próprios indivíduos procurarem os meios para a 

sua subsistência. Quando estes caem na miséria perdem todas as 

vantagens que a sociedade pode lhe proporcionar. A contingência das 

ações morais ou disposições subjetivas, no entanto, não soluciona o 

problema da miséria. Se as autoridades reguladoras ou classes mais ricas 

fornecessem ajuda direta aos pobres, minariam sua motivação para o 

trabalho; tal atitude “estaria contra o princípio da Sociedade Civil e do 

sentimento de independência e honra de seus indivíduos” (Ibid., § 245, 

p. 309). Por outro lado, se proporcionarem trabalho a todos, ocorre uma 

superprodução periódica. Hegel, embora anuncie a necessidade de 

intervenção social para garantir o bem-estar mínimo a todos os cidadãos, 

não encontra uma solução no interior da sociedade e do Estado para o 

problema da miséria. O colonialismo, o mercado mundial e a colonização 

são apontados como possíveis soluções. Por meio da colonização, uma 

parte da população é exportada a outros povos e territórios; com ela, o 

princípio da vida familiar é restabelecido em outro lugar, e a ameaça de 

explosão social é postergada. Hegel é contra atitudes paliativas, seja por 

encargos atribuídos ao Estado ou à classe rica. Doações, esmolas são 

soluções atomísticas que não consideram o homem na sua dignidade de 

membro do todo. O indivíduo só é “filho da Sociedade Civil”, e 

verdadeiro cidadão, se tem uma atividade produtiva que o torne um 

membro mediado do todo. O miserável não é efetivamente reconhecido 

como um cidadão, já que não possui uma função social ou mesmo uma 

classe. No que concerne ao problema da miséria, Hegel não se opõe à 

ajuda corporativa (Ibid., obs. § 253, p. 315). Àqueles trabalhadores que 

caíram na miséria, as corporações devem procurar solidariamente ajudá-

los nesta situação temporária, até que consigam outro trabalho. A 

dignidade do indivíduo não é violada pela ajuda corporativa, uma vez 

que esta conserva a ligação substancial entre o trabalho e o indivíduo.  
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irracionalidade dos fins perseguidos pela Sociedade Civil, é 

uma contingência que ameaça constantemente a unidade do 

todo89.  

A Sociedade Civil não é, no entanto, um estado de 

natureza onde prevalece a guerra de todos contra todos e a 

pura irracionalidade. Hegel afirma que no sistema das 

necessidades há uma racionalidade imanente, que torna essa 

sociedade um todo orgânico de elementos diferenciados. 

“Nesta dependência e reciprocidade do trabalho e da 

satisfação das necessidades, o egoísmo subjetivo se 

transforma em uma contribuição à satisfação das 

necessidades de todos os demais”90. Desse modo, todos os 

indivíduos dependem e participam da riqueza geral. A 

Sociedade Civil estrutura-se, assim, segundo o jogo dos 

interesses e necessidades reciprocamente determinados.  

A participação na riqueza social, no entanto, não 

obedece a nenhum princípio de racionalidade. A participação 

é desigual, sendo condicionada pela contingência de um 

capital particular ou pelas próprias aptidões individuais, já 

desiguais por natureza. A participação na riqueza obedece, 

portanto, a essa lei que determina o jogo das necessidades e 

interesses, onde prevalece a desigualdade.  

As desigualdades sociais só podem ser superadas, 

segundo Hegel, se o indivíduo se integra no sistema das 

necessidades, por meio da sua participação em uma 

associação de indivíduos que exercem uma mesma atividade 

                                                 
89 O que leva Hegel a constatar que “A questão de como remediar a 

pobreza é um problema que move e atormenta as sociedades modernas” 

(Ibid., adendo § 244, p. 309). 
90 Ibid., § 199, p. 273. 
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ou trabalho, as classes. Hegel apresenta três classes91: a 

classe substancial ou imediata92, constituída pela agricultura 

estabelece uma relação fundamental e imediata com a 

natureza, já que tudo o que possui é dela, adquirido num 

contato direto; a classe intermediária ou industrial93, cuja 

função reside na transformação dos produtos naturais, por 

meio do seu entendimento e trabalho, mediando assim as 

necessidades e interesses dos outros; a classe universal, que 

“se ocupa dos interesses gerais da situação social”94, e em 

cujo serviço encontra sua satisfação. Segundo Hegel, essa 

divisão só é racional se o direito de escolha da vontade 

particular dos indivíduos é reconhecido, se o indivíduo é 

livre para escolher esta ou aquela profissão ou atividade 

dentro de uma determinada classe. 

Só pertencendo a uma classe (Stand) ou estado social 

é que o indivíduo se torna membro da sociedade, podendo 

                                                 
91 Embora utilizemos aqui o termo classe, os Stände – como observam 

Lefebvre e Macherey – no sentido empregado por Hegel, têm uma 

significação diferente daquele de classe (Klasse). Os estados sociais ou 

“classes” – conforme a tradução por nós utilizada – correspondem aqui a 

“funções sociais especializadas” (LEFEBVRE ET MACHEREY. Hegel 

et la Societé. Paris: PUF, 1984, pp. 38-9). Enquanto que “Klasse” é 

empregado para designar os excluídos e miseráveis; exibindo a 

dissolução dos laços éticos, e da ideia de interesse comum. Essa divisão 

da sociedade na forma de “sistemas particulares” (como denomina 

Hegel), onde os indivíduos se agrupam em função das necessidades 

sociais que geram a divisão e a simplificação do trabalho, leva Carlos 

Salgado a interpretar a divisão da sociedade civil em três Stände como 

“setor primário, secundário e terciário” (CARLOS SALGADO, J. A 

Ideia de Justiça em Hegel, pp. 39-370). 
92 HEGEL. Principios de la Filosofia del Derecho o Derecho Natural y 

Ciencia Política. § 203, pp. 275-277. 
93 Id., § 204, pp. 277-278 
94 Ibid., § 205, p. 278 
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assim fazer valer a sua vontade, os seus interesses. O 

indivíduo só se realiza, se torna “algo substancial”, dentro de 

uma classe. As classes, especificamente as corporações, são 

denominadas por Hegel de segunda raiz ética do Estado, 

sucedendo à família. Nela, o indivíduo pode afirmar sua 

igualdade e liberdade de opção por uma atividade ou 

profissão. Só como membro de um dos momentos da 

Sociedade Civil o indivíduo faz a mediação com o universal. 

Sem pertencer a uma classe, o indivíduo não tem 

universalidade efetiva, e não pode, portanto, realizar as 

determinações da sua vontade. É via classe que a liberdade 

individual pode desenvolver-se, até chegar ao ponto de vista 

da universalidade. 

A liberdade efetiva da vontade não se realiza, porém, 

de forma completa no momento puramente econômico, 

embora a satisfação das necessidades seja necessária no 

processo de realização da vontade livre. Ao satisfazer suas 

necessidades materiais e espirituais, o indivíduo realiza sua 

vontade, mas permanece ainda no plano da particularidade. 

A Sociedade Civil, enquanto momento de realização do 

puramente econômico, é apenas um meio no qual a vontade 

particular realiza seus fins egoístas. Não se trata, portanto, de 

uma universalidade querida, colocada como fim para a 

realização racional das diferentes vontades. Apesar da 

dependência mútua de todos em relação a todos para 

realização dos fins particulares, o enfoque aqui está no 

individual, não havendo uma convergência de todos para um 

mesmo interesse comum. A Sociedade Civil é desigual e sua 

racionalidade incompleta. Nela, para que os diferentes 

interesses sejam satisfeitos, e coexistam as diversas 
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liberdades, é mister a limitação das vontades sob leis gerais. 

A lei é uma forma de tratamento igualitário e universal. 

Embora, neste âmbito, sirva apenas para manter a ordem, 

estando em função do interesse e da necessidade da 

particularidade. 

É por meio da administração da justiça que se 

resolvem as divergências entre vontades conflitantes. O 

direito deve assegurar a legalidade das relações econômicas 

e promover a justiça. Para garantir a forma da universalidade, 

e ser capaz de autosustentar-se, a Sociedade Civil precisa 

fazer com que o direito seja conhecido e reconhecido por 

todos os seus membros. Para Hegel, cabe à própria 

Sociedade Civil, e não ao Estado, a tarefa de garantir a  

justiça. O direito só obtém concretude quando se fundamenta 

no reconhecimento social. A liberdade particular é, desse 

modo, assegurada pela jurisdição. Aqui, são estabelecidos 

limites para a manutenção da ordem e preservação da 

vontade livre.  

O direito privado obtém – pela jurisdição pública – 

uma realidade efetiva por meio da lei. Sem ela, as 

contradições sociais descambariam na desordem. O direito, 

enquanto preceito geral, serve como uma forma de garantir a 

liberdade dos diversos interesses privados. Por meio da 

jurisdição, procura-se resolver todos os conflitos privados, 

bem como assegurar a proteção do trabalho e da propriedade. 

Desse modo, o exercício da liberdade das diferentes vontades 

particulares é garantido, e o indivíduo se torna um membro 

reconhecido pela atividade que executa na comunidade. Mas, 

apesar de no Poder Judiciário já se alcançar um dos níveis da 

unidade entre o universal e a particularidade subjetiva, 



HEGEL E A REPRESENTAÇÃO POLÍTICA 

 

- 74 - 

apenas com a resolução dos conflitos privados a liberdade 

não se realiza efetivamente no seio da comunidade. Para que 

isto se torne possível, é mister a ação do Estado na resolução, 

não mais dos conflitos meramente privados, mas, das 

próprias contradições sociais, resultantes da atividade 

econômica. 

Por meio da administração pública95, o Estado 

assegura a ordem no interior da Sociedade Civil. Por meio 

dela, o agir do Estado se manifesta, tendo como função vigiar 

e regular as colisões sócioeconômicas. Cabe à administração 

pública tanto a manutenção da ordem (vigiando e regulando 

as colisões sócioeconômicas), como do espaço para que a 

liberdade de todos possa ser exercitada. Com essa prevenção, 

a universalidade é conservada e os fins e interesses 

particulares assegurados e protegidos.  

Por meio da administração pública, o bem-estar geral 

é mantido no interior da Sociedade Civil. Os indivíduos 

submersos nas suas atividades, limitadas a fins egoístas, não 

podem prever com muita certeza o resultado das suas ações. 

A vontade particular, mesmo sem a intenção de fazê-lo, pode 

prejudicar outra vontade. Cabe, portanto, ao poder público 

regular os assuntos da particularidade, para que os diversos 

interesses civis sejam respeitados. É mister, portanto, a 

criação e conservação de instituições públicas que 

concretizam o interesse coletivo, visando supervisionar e 

                                                 
95 O poder de polícia (Polizei), no sentido de administração pública, é 

empregado por Hegel tanto como poder policial, como no sentido 

utilizado no século XVIII, que incluía administrações públicas tais como: 

taxação das mercadorias de primeira necessidade, inspeção de limpeza, 

higiene, luz pública, construção de pontes, etc. (Ibid., cf. adendo ao § 

235, p. 304). 
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prever o futuro imediato da sociedade. Desse modo, a 

liberdade de todos os membros da Sociedade Civil pode ser 

respeitada e mantida. 

Na Sociedade Civil, a realização efetiva da vontade 

verdadeiramente livre é ainda precária, porque nela o direito 

e o bem-estar de todos e de cada um não possuem uma 

identidade necessária. O indivíduo descobre, então, que só 

por meio da sua participação no Estado é que pode existir 

como vontade efetivamente livre. Esta participação acontece 

na representação política da vontade dos diferentes 

interesses básicos da sociedade no Estado.     

As organizações do trabalho ou corporações são 

mediações entre o indivíduo e sua vida comunitária, para 

evitar que cada cidadão se converta em um segmento 

minúsculo e impessoal. As corporações são, para Hegel, uma 

forma de negação da dispersão dos interesses meramente 

privados, e a organização da Sociedade Civil em torno de 

elementos comuns. Por meio das corporações, a Sociedade 

Civil se prepara, reunida em torno de interesses universais da 

particularidade, para sua integração na esfera universal do 

Estado.    

O indivíduo possui sua realidade, e é reconhecido 

socialmente apenas quando é membro de uma classe. 

Somente assim pode participar efetivamente dessa 

universalidade que o constitui. A classe agrícola possui seu 

universal concreto na forma da vida familiar. A classe 

universal o possui no próprio universal. A classe industrial 

encontra-o na corporação. O indivíduo, dessa classe, só tem 

uma participação efetiva na Sociedade Civil e no Estado 

quando se torna membro de uma corporação. O indivíduo 



HEGEL E A REPRESENTAÇÃO POLÍTICA 

 

- 76 - 

chega a ser membro de uma corporação pelas aptidões 

específicas que possui e pela profissão que exerce96. A 

corporação visa defender os interesses comuns da categoria 

social a que pertence o indivíduo. 

Na Família e na corporação, se desenvolve e se 

cultiva parcialmente o sentimento ético de pertencer a uma 

totalidade. É por isso que Hegel considera-as como as duas 

raízes éticas do Estado implantadas na Sociedade Civil97. 

Este sentimento de pertença a uma universalidade concreta 

tem o seu ápice no patriotismo, sentimento político que se 

constitui na substância subjetiva do Estado. A corporação 

preenche o espaço aberto pela dissolução da Família e 

procura realizar a liberdade do indivíduo que, só enquanto 

membro e devido a um ofício determinado, participa do 

interesse universal. A participação em uma associação ou 

comunidade é condição sine qua non de realização da 

liberdade individual. 

A corporação une os fins subjetivos e egoístas com a 

universalidade substancial. Por meio dela, o indivíduo 

adquire seu ser social e sua honra profissional; e é por ela 

que o indivíduo é legal e politicamente reconhecido. Na 

corporação, os indivíduos são solidários uns com os outros, 

procurando ajudar os que se encontram em dificuldades. Pelo 

trabalho e solidariedade, Hegel acredita que os indivíduos 

encontram o sentido superior do Estado. O trabalho social é, 

                                                 
96 Pela corporação, o indivíduo trabalhador é caracterizado, pelas 

qualidades que possui e função que exerce, como ser social. “Com isto 

reconhece (...) que pertence a um todo, que é por sua parte um membro 

da sociedade geral, e se interessa e se preocupa pelos fins desinteressados 

desse todo; tem sua honra em sua classe” (Ibid., § 253, p. 314). 
97 Ibid., § 255, p. 315. 
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para Hegel, o meio pelo qual a vontade subjetiva adquire 

objetividade, o modo como o sujeito é reconhecido pela 

coletividade. A profissão que o indivíduo exerce é uma 

garantia efetiva de participação e reconhecimento no Estado. 

Hegel mostra que é necessária a elevação da 

consciência individual ao ponto de vista comunitário, para 

que se alcance a ideia de Estado, porque somente assim o 

indivíduo poderá realizar efetivamente a sua liberdade. O 

reconhecimento mútuo das diferentes vontades e interesses 

individuais nas corporações já prefigura a participação e 

reconhecimento do interesse universal. Por meio das 

corporações, se alcança o universal porque nela se elabora 

uma base moral comum onde o direito e o Estado descansam.  

Hegel faz, portanto, das corporações a base da 

representação popular. Elas são representantes autônomas 

de interesses realmente existentes. Como entidades sujeitas 

à lei comum, seu objetivo principal é o reconhecimento civil 

dos próprios interesses. As corporações são organizações 

que derivam de exigências materiais, e necessárias para os 

que não vivem da terra ou do exercício de funções públicas. 

Seu fim básico é proteger e realizar, pela representação 

política, a participação do indivíduo no Estado. As 

corporações estão, todavia, submissas ao poder público, 

sendo controladas pelas instituições fiscalizadoras. O Estado 

torna-se uma necessidade última e condição para a realização 

efetiva dos diversos interesses presentes na Sociedade Civil. 

Se não houver supervisão do Estado, os egoísmos de grupos 

afloram. Caberá, então, ao Estado regrar os conflitos e 

contradições sociais, preservando as liberdades aí existentes. 
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A Família e a corporação são, para Hegel, as raízes 

éticas do Estado, porque nelas se desenvolve e se cultiva 

parcialmente o sentimento ético de pertencer a uma 

totalidade. Na corporação já se antecipa, de forma imperfeita 

ainda, a identidade relativa do universal e do particular, ou 

melhor, a identidade objetiva absoluta da vontade particular 

e do fim universal que é o Estado. Por meio dela, a 

particularidade transita ao ponto de vista da universalidade. 

“Enquanto limitada e finita, a finalidade da corporação tem 

sua verdade (...) na finalidade universal em e por si e em sua 

absoluta realidade. A esfera da Sociedade Civil passa, assim, 

ao Estado” 98. 

 

2.1.2 Sociedade Civil e Estado: o trânsito lógico 

 

O conceito de Sociedade Civil em Hegel, apropriado 

do discurso da economia clássica (Smith, Ricardo, Say, 

Malthus), delimita o papel econômico que esta possui, 

evitando a confusão ilustrada com o domínio político. A 

partir de Hegel, a divisão entre Sociedade Civil e Estado 

(corpo político), separação inexistente mesmo entre os 

maiores representantes da Ilustração, é estabelecida 

definitivamente. Apesar dessa separação (entre Sociedade 

Civil e Estado) ser correlativa ao discurso da economia 

clássica, Hegel, no entanto, não se contentou com as suas 

formulações e estabeleceu uma crítica radical aos clássicos 

da economia e a esta noção central do seu pensamento, 

demonstrando que a Sociedade Civil não é um fim em si 

                                                 
98 Ibid., § 256, p. 316. 
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mesma. Para Hegel, a necessidade da Sociedade Civil só se 

compreende a partir do Estado, que se coloca como seu 

suporte, fundamento e fim. 

Para Hegel, a Sociedade Civil é construída a partir 

das relações de direito que os agentes econômicos mantém 

entre si: nela se dá a descrição do modo como as relações 

econômicas são juridicamente reguladas; mas, além do 

momento econômico, como pudemos observar, nela já se 

fazem presentes, mesmo que potencialmente, os dois outros 

momentos básicos: o jurídico-administrativo (que regula as 

relações externas entre os indivíduos)99 e o ético-político 

(que realiza a adesão do indivíduo para com o Estado)100. 

                                                 
99 A. Smith acreditava que o jogo das forças econômicas se estabilizaria 

naturalmente, ou seja, por si mesmo. Hegel, ao analisar o processo de 

produção da dimensão econômica da sociedade, constata que o mercado 

deixado a si mesmo destrói seus próprios laços sociais. O homem 

proprietário e trabalhador acredita ser livre. Mas não é efetivamente, caso 

sua ação permaneça abstraída da vontade da comunidade, expressa nas 

leis do Estado. Para Hegel, a sociedade precisa, portanto, ser regulada e 

administrada por meio da ação do Estado presente no seu interior. Esta 

regulamentação e administração se dá pelos “poderes Judiciário e 

Policial”, que manifestam a ação do Estado no interior da Sociedade 

Civil. 
100 Na Sociedade Civil também surgem ações coletivas de solidariedade 

entre os membros das diferentes atividades profissionais e, sobretudo, os 

direitos cívicos baseados na igualdade, instituições que asseguram as 

liberdades de expressão, de pensamento, de organização e de trabalho. 

Sendo a Sociedade Civil, basicamente, o lugar dos interesses divergentes 

e conflitantes, tornam-se necessárias instituições sociais (as corporações) 

para reorganizar politicamente estas relações conflituosas. A mediação 

da vida ética passa pela própria sociedade, que se dá instituições cuja 

função solidária consiste em articular os dispersos interesses particulares, 

fazendo com que as diferentes vontades particulares coincidam com a 

universalidade. Para Hegel, é apenas elevando-se à universalidade do 
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Sem o momento superior do Estado, a Sociedade 

Civil, por si mesma, enquanto momento puramente 

econômico e jurídico, não conseguiria jamais realizar a 

unidade dos indivíduos com a totalidade. Apenas 

formalmente a igualdade dos indivíduos se realiza no interior 

da Sociedade Civil. O que rege os diversos interesses 

econômicos é o egoísmo. Essa desigualdade econômica é, 

por outro lado, sustentada e garantida pela ordem jurídica, 

cuja função consiste em manter essa mesma ordem de 

interesses diversos. A Sociedade Civil, devido à sua 

atomização, necessita de uma unidade última que dê 

sustentação à essa sua unidade mecânica (unidade vinda das 

necessidades mútuas), e portanto abstrata (porque não é 

orgânica), realizando definitivamente a liberdade dos 

indivíduos; uma forma de organização livre onde ordem e 

liberdade estejam dialeticamente conjugadas. Hegel a 

encontra no Estado ético. Nele, a liberdade individual é 

objetivada na própria lei universal: a Constituição do povo, 

que é a expressão concreta dos reais interesses da totalidade 

da Sociedade e do Estado, organicamente articulados. 

O Estado ético é, para Hegel, um todo orgânico. Nele, 

o indivíduo é membro autônomo, a quem se reconhecem 

universalmente direitos. Cada indivíduo, membro do Estado, 

reconhece a todos e é por todos reconhecido nos seus 

direitos. Família e Sociedade Civil estão integrados no 

Estado racional, que é o fim político desses dois momentos. 

O Estado não é visto, por Hegel, como uma ordem estranha 

                                                 
Estado que a liberdade concreta da particularidade (Família e Sociedade 

Civil) pode ser efetuada. 
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que anula os interesses da Família e da Sociedade Civil, mas 

como a universalidade onde essas diferenças particulares são 

conservadas. Cabe, pois, à Família a educação de base, e à 

Sociedade Civil o papel de desenvolver o indivíduo pelo 

trabalho, ambos convergindo na realização política da 

liberdade. Por meio da educação e do trabalho, o indivíduo 

se forma para a liberdade; o resultado ético é o surgimento 

de um indivíduo livre, reconhecido e preparado para o 

exercício da cidadania. 

O fundamento da Família e da Sociedade Civil se 

encontra no Estado, que realiza de forma plena a liberdade 

concreta das diferentes vontades dos seus membros. Como 

momento superior e necessário, situado acima dos interesses 

corporativos, o Estado – com suas regras bem definidas – é 

o único capaz de realizar efetivamente a integração dos 

interesses particulares com os da coletividade. Nele, a 

vontade livre do cidadão se realiza universalmente, e a razão 

se manifesta de modo pleno. A liberdade individual e o 

direito do Estado são dois extremos que Hegel procura 

reconciliar. Para ele, o Estado só está articulado e 

verdadeiramente organizado quando é forte o bastante para 

suportar a “completa liberdade da particularidade” e 

“prosperidade dos indivíduos”. A liberdade individual, para 

Hegel, só se realiza efetivamente ao convergir com o 

interesse universal, manifestado por meio do Estado, pois 

somente o Estado pode assegurar efetivamente os direitos da 

Família e da Sociedade Civil.  

Vimos, no decorrer deste capítulo, que a Família e a 

Sociedade Civil não são capazes de realizar a liberdade 

efetiva dos indivíduos. Só no Estado esta pode ser assegurada 
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e resguardada. A função da representação política será 

fundamental para a realização da liberdade efetiva dos 

indivíduos no mundo ético. Por isso, procuramos examinar, 

neste capítulo, o que Hegel entende por mundo ético, para 

que, no próximo capítulo, possamos analisar o significado e 

a importância da representação política – no Estado 

hegeliano – para a efetivação da liberdade individual 

enquanto existência ética. 

  



FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA 

- 83 - 

CAPÍTULO 3 

 

O ESTADO CONSTITUCIONAL E A 

REPRESENTAÇÃO POLÍTICA: A REALIZAÇÃO 

DA LIBERDADE CONCRETA 

 

 

Vimos, nos capítulos anteriores, que a vontade livre 

é o princípio de desenvolvimento do mundo propriamente 

humano: o mundo ético ou mundo da liberdade. Para Hegel, 

a vontade que é verdadeiramente livre só se realiza pondo-se 

na existência como mundo ético. As organizações societárias 

da Família, Sociedade Civil e Estado procuram resolver o 

problema da realização da liberdade no interior da vida ética. 

A realização da liberdade no âmbito da Família e da 

Sociedade Civil é incompleta, carecendo da organização 

política da sociedade: o Estado. É somente no Estado que o 

indivíduo poderá verdadeiramente realizar a sua liberdade. 

É, desse modo, que neste capítulo procuramos mostrar que, 

para Hegel, só numa sociedade organizada duravelmente 

como Estado o indivíduo conquista sua liberdade, e que esta 

liberdade só é conseguida por meio da mediação da 

representação política, que realiza verdadeiramente a 

integração racional do indivíduo com a ordem pública 

objetiva. 

Na sua teoria do Estado, Hegel procura afirmar, 

simultaneamente, tanto a totalidade substancial do Estado 

como as liberdades individuais: 
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O Estado é a realidade efetiva da liberdade 

concreta. Por sua parte, a liberdade concreta 

consiste em que a individualidade pessoal e 

seus interesses particulares, por um lado, 

tenham seu total desenvolvimento e o 

reconhecimento de seu direito (no sistema 

da Família e da Sociedade Civil), e por outro 

se convertam por si mesmos no interesse do 

universal, ao que reconheçam com seu saber 

e sua vontade como seu próprio espírito 

substancial e tomem como fim último de sua 

atividade. Desse modo, o universal não se 

cumpre nem tem validez sem o interesse, o 

saber e o querer particular, nem o indivíduo 

vive meramente para estes últimos como 

uma pessoa privada, sem querer ao mesmo 

tempo o universal e ter uma atividade 

consciente desta finalidade. O princípio dos 

Estados modernos tem a enorme força e 

profundidade de deixar que o princípio da 

subjetividade se consuma até chegar ao 

extremo independente da particularidade 

pessoal, para ao mesmo tempo reconduzi-lo 

a sua unidade substancial, conservando 

assim a esta naquele mesmo princípio101. 

 

Segundo a concepção hegeliana de Estado, não há 

contradição entre o poder do Estado e a afirmação da 

liberdade dos cidadãos. Hegel, em contraposição a um tipo 

de liberdade parcial e abstrata, concebe a liberdade 

(“concreta”) como uma determinação universal e positiva. 

Trata-se, portanto, de uma determinação não individual, mas 

coletiva, só alcançada pela mediação das diversas esferas 

sociais que, partindo do arbítrio particular de cada indivíduo, 

                                                 
101 HEGEL. Principios de la Filosofia del Derecho o Derecho Natural y 

Ciencia Política.  § 260, pp. 325-6.  
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eleva-se gradualmente ao universal. A Família e as 

corporações são, para Hegel, escolas de cidadania, 

mediações entre a vontade individual e a vontade 

substancial. Contudo, só enquanto cidadão de um Estado a 

liberdade da vontade torna-se concreta, porque é 

determinada por uma instância absolutamente universal: a 

Lei do Estado.  

O indivíduo, segundo Hegel, só é livre no Estado, 

porque é por ele que as determinações da vontade individual, 

elevadas ao universal, podem ser realizadas efetivamente. 

Por isso, o Estado não pode ser algo estranho ao indivíduo, 

já que o indivíduo só tem consciência da sua liberdade por 

meio dele. A essência do Estado encontra-se no fato de que 

nele “o universal está unido com a completa liberdade da 

particularidade e com a prosperidade dos indivíduos, que o 

interesse da Família e da Sociedade Civil deve concentrar-

se, portanto, no Estado, e que a universalidade do fim não 

deve progredir, portanto, sem o saber e querer próprio da 

particularidade, que tem que conservar seu direito. O 

universal tem, pois, que ser ativo; porém, por outro lado a 

subjetividade deve desenvolver-se de forma completa e 

vivente. Só se ambos os momentos se afirmam em sua força, 

pode considerar-se que o Estado está articulado e 

verdadeiramente organizado”102. 

A força do Estado está nesta articulação orgânica 

entre o todo e as suas partes (“membros”). Nem o Estado atua 

despoticamente, fazendo valer o seu interesse unilateral 

contra as vontades particulares, nem os indivíduos atuam 

                                                 
102 Id.,  adendo ao § 260, p. 326. 
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somente como partes inorgânicas, com interesses atomizados 

em contraposição ao governo. No Estado, o interesse 

privado, embora conservado, é superado, já que sua função é 

fazer valer o interesse geral. A “liberdade concreta” 

(universal e positiva) só é possível, para Hegel, com essa 

identidade entre a vontade pessoal e a ordem pública e 

objetiva, ou seja, só é possível a realização da liberdade no 

seio da vida ética (eticidade) quando o indivíduo tem a 

garantia de que seu interesse pessoal se faz presente nas 

decisões das instituições públicas.  

A preservação desta unidade se encontra, segundo 

Hegel, na mútua determinação do alcance objetivo entre 

direitos e deveres. Esta mútua determinação é condição sine 

quan non para a constituição do poder político do Estado. A 

realização concreta da liberdade é o resultado tanto da 

responsabilidade pessoal (no cumprimento dos seus deveres 

para com o Estado) como do poder político (no respeito dos 

direitos dos cidadãos), sendo que as obrigações individuais 

para com o Estado se reduzem apenas àquelas estruturas 

sociais determinadas pelo direito, ou seja, se reduzem apenas 

àquelas obrigações que dizem respeito às estruturas e 

deveres jurídicos.  

 

Ao cumprir com seu dever, o indivíduo deve 

encontrar ao mesmo tempo, de alguma 

maneira, seu próprio interesse, sua 

satisfação e seu proveito, e de sua situação 

no Estado deve nascer o direito de que a 

coisa pública venha a ser sua própria coisa 

particular. (...) O indivíduo que se 

subordina a seus deveres encontra em seu 

cumprimento como cidadão a proteção de 

sua pessoa e propriedade, a consideração de 
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seu bem-estar particular e a satisfação de sua 

essência substancial, a consciência e o 

orgulho de ser membro desta totalidade. No 

cumprimento dos deveres, na forma de 

prestações e serviços para o Estado, tem o 

indivíduo sua conservação e sua existência. 

Segundo o aspecto abstrato, o único 

interesse do universal seria que as 

prestações e os serviços que exige sejam 

cumpridos como deveres103. 

 

Os interesses e bem-estar privados têm como 

condição essencial para sua existência esta unidade entre a 

universalidade e a particularidade. Sem o Estado, é 

impossível que as determinações da vontade individual 

possuam uma existência objetiva. O Estado, sem a 

participação concreta dos indivíduos nas deliberações que é 

do interesse de todos não passa, para Hegel, de um universal 

abstrato, “assentado sobre cimentos pouco sólidos”104. 

Enquanto algo ético, o Estado implica nesta compenetração 

do substancial com o particular, de modo que a obrigação do 

indivíduo a respeito do substancial seja, ao mesmo tempo, a 

existência da sua liberdade particular. Desse modo, dever e 

direito estão unidos numa única e mesma relação. 

O Estado só é esta unidade viva quando, no seu 

interior, Família e Sociedade Civil se encontram 

desenvolvidas e orientadas para este seu fundamento último, 

que constitui o saber e a vontade, a consciência e o querer do 

que é substancial e fim universal. Os indivíduos só alcançam 

seus direitos se existem como pessoas privadas (bourgeois) 

                                                 
103 Ibid., obs. ao § 261, p. 328. 
104 Ibid., § 365, p. 331. 
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e como pessoas substanciais (citoyen). Esta primeira 

determinação realizam-se por meio das esferas da Família e 

Sociedade Civil; a segunda, por meio das instituições do 

Estado e das corporações, ao proporcionar-lhes uma tarefa e 

atividade dirigidas a um fim universal. 

Por meio das instituições existentes no Estado, o 

indivíduo adquire o sentimento político do patriotismo105. 

Estas instituições são “os pilares da liberdade pública, pois 

nelas se realiza e alcança um caráter racional a liberdade 

particular, com o que tem lugar em si a união de liberdade e 

necessidade”106. O patriotismo proporciona a certeza e a 

confiança de conservação do interesse particular no 

universal. Este sentimento político objetiva a liberdade nas 

instituições estatais, reconciliando direito e moralidade em 

forma de subjetividade ética substancial.  

As instituições do Estado reconduzem o movimento 

desenfreado e irracional da Sociedade Civil ao plano da 

racionalidade e aos fins universais e substanciais, e 

proporcionam aos indivíduos a confiança e disposição para 

atuarem de acordo com os fins éticos da universalidade 

substancial do Estado. É por meio dessas instituições que a 

Sociedade Civil deixa de ser apenas o campo de batalha dos 

interesses privados e aparece como algo ético. 

Veremos, na próxima subseção, que essas 

instituições do Estado e a sua articulação orgânica 

proporcionam aos indivíduos a efetiva realização da sua 

                                                 
105 Por patriotismo, Hegel define: “Essencialmente é (...) a disposição que 

em circunstâncias e situações normais chega a considerar a coisa pública 

como fim e fundamento substancial” (Ibid., obs. ao § 268, p. 332). 
106 Ibid., § 265, p. 331. 
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liberdade. A elevação do interesse da particularidade ao nível 

da universalidade só se dará pela mediação da representação 

política, que, segundo Hegel, deve ser a expressão dos 

diferentes âmbitos da sociedade, dos diversos interesses 

comunitários. Essa representação só é eficaz, para Hegel, se 

a sociedade e o Estado estiverem articulados organicamente. 

 

3.1 Atomização e Organicidade do Estado: Rousseau 

versus Hegel 

 

Organicidade e atomização são termos contrapostos 

por Hegel. É a partir da crítica de Hegel ao contratualismo 

rousseauniano (que procura fundar a existência do todo 

social no consentimento dos indivíduos atomizados) que 

procuraremos mostrar, nesta subseção, a necessidade da 

organicidade do Estado para a questão da representação 

política em Hegel. Como veremos, a representação política 

não deve levar em consideração os indivíduos com seus 

interesses atomizados e relacionados diretamente com a 

universalidade do Estado, como faz Rousseau. A 

representação, para Hegel, deve considerar a organização 

política a partir dos seus interesses comunitários. O Estado, 

segundo Hegel, não pode justificar-se ou fundamentar-se por 

meio de relações contratuais107. O Estado não resulta do 

livre-arbítrio dos indivíduos, como ocorre nas relações de 

contrato. Ele é necessário e autônomo, fruto do 

desenvolvimento do Espírito na história. “O Estado é o 

mundo que se tem dado o Espírito” 108. 

                                                 
107 Ibid., § 258, pp. 319-20. 
108 Ibid., § 272, p. 352. 
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Rousseau – segundo Hegel –, embora tenha 

estabelecido corretamente como princípio do Estado a 

vontade –, peca ao “ter apreendido a vontade só na forma 

determinada de vontade individual (tal como posteriormente 

Fichte), enquanto que a vontade geral não era concebida 

como o em si e por si racional da vontade, mas como o 

comum, que surge daquela vontade individual enquanto 

consciente. A união dos indivíduos no Estado se transforma, 

assim, em um contrato que tem, portanto, como base sua 

vontade particular, sua opinião e seu consentimento expresso 

e arbitrário”109. 

Rousseau, segundo Hegel, não consegue dar um 

conteúdo substancial ao elemento corretamente escolhido 

por ele como princípio do Estado (a vontade), porque a 

oposição entre particular e universal permanece insuperável 

na construção do conceito de Estado rousseauniano. A 

concepção contratualista rousseauniana é incapaz de dar um 

conteúdo concreto a seu conceito, já que relaciona a 

liberdade política ao ato de decisão da vontade individual. 

Ela se firma, portanto, na abstração, já que procura fundar a 

existência do todo social no consentimento dos indivíduos 

atomizados.  

No Estado, a relação do indivíduo com a coletividade 

é diferente das formas anteriores da eticidade. Não se trata 

de tomar a vontade particular, sua opinião e seu 

consentimento expresso e arbitrário como fim último, mas a 

própria vontade substancial e concreta do universal enquanto 

tal. Segundo Hegel, Rousseau erra ao estabelecer o contrato 

                                                 
109 Ibid., obs. § 258, p. 320. 
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como princípio do Estado, pois coloca o Estado sobre o 

terreno do direito privado.  

Ao relacionar a Ideia de Estado a um contrato 

ocorrido entre indivíduos – à sua vontade individual 

arbitrária – priva-se o Estado de sua autonomia e 

necessidade. “Contra o princípio da vontade individual, há 

que recordar que a vontade objetiva é em seu conceito o em 

si racional, seja ou não reconhecida pelo indivíduo e querida 

por seu arbítrio particular. Seu oposto, o saber e o querer, a 

subjetividade da liberdade, que naquele princípio é o único 

que quer ser mantido, contém só um momento, portanto 

unilateral, da ideia da vontade racional, que só é tal se é em 

si ao mesmo tempo que por si”110. 

Fazendo-se do interesse do indivíduo, da sua vontade 

particular arbitrária o conteúdo do Estado, confunde-se o 

Estado com a Sociedade Civil. A função do Estado não é, 

segundo Hegel, apenas de assegurar e proteger a propriedade 

e a liberdade pessoais – esta já é uma tarefa da Sociedade 

Civil. Para Hegel, o indivíduo não escolhe se participa ou 

não do Estado por meio de um contrato. O Estado não é 

criado a partir da livre decisão dos agregados. Na verdade, o 

indivíduo já é constituído por ele. O Estado não é apenas um 

agregado, um somatório de vontades arbitrárias. Ele é a 

totalidade orgânica de um povo. A união com o Estado não 

ocorre, portanto, por conta do arbítrio de cada um.  

 

(...) por ser o Estado o espírito objetivo, o 

indivíduo só tem objetividade, verdade e 

ética se forma parte dele. A união, como tal, 

                                                 
110 Ibidem. 
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é ela mesma o fim e o conteúdo verdadeiro, 

e a determinação dos indivíduos é levar uma 

vida universal. Suas restantes satisfações, 

atividades e modos de comportar-se têm 

como ponto de partida e resultado este 

elemento substancial e válido 

universalmente. A racionalidade, tomada 

abstratamente, consiste na unidade e 

compenetração da universalidade e da 

individualidade. Neste caso concreto é, 

segundo seu conteúdo, a unidade da 

liberdade objetiva, ou seja, o saber 

individual e a vontade que busca seus fins 

particulares. Segundo sua forma é, portanto, 

um agir que se determina de acordo com leis 

e princípios pensados, quer dizer, 

universais111. 

 

Segundo Hegel, a universalização da vontade 

particular só acontece por meio de uma representação 

política da Sociedade Civil. Essa representação não leva em 

conta os indivíduos com interesses atomizados e 

relacionados diretamente com a universalidade do Estado, 

como faz Rousseau. Hegel suspeita desse empirismo da 

decisão da maioria e contrapõe a ele a organização política 

da sociedade, a partir dos seus interesses de classes. 

A recusa de Hegel em relação ao contratualismo tem 

um viés lógico-sistemático, pois a ideia de contrato não 

condiz com o conceito de Estado, que tem a sua sustentação 

no propriamente espiritual (na eticidade); enquanto que o 

contrato parte do pressuposto não de uma vontade 

substancial, mas da vontade individual, atomizada e 

arbitrária, que tem como base a natureza. Na teoria 

                                                 
111 Ibid., obs. § 258, p. 319. 
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contratualista, são os indivíduos quem decidem – por seu 

próprio querer – sair do estado de natureza e criar a sociedade 

política. Para Hegel não. Como já dissemos antes: a ideia de 

contrato, segundo Hegel, não é capaz de fundar o Estado, 

pois, com ela, o Estado é privado da sua autonomia e 

necessidade, perante a insegurança do contingente arbítrio 

privado. 

A polêmica em relação ao contratualismo, além da 

sua fundação lógico-sistemática, tem também um 

fundamento histórico. Além da Filosofia do Direito, nos seus 

escritos políticos, Hegel, quando ataca o contratualismo, tem 

como alvo tanto a ideologia feudal como a concepção 

patrimonial ou privatista do Estado. Na Observação ao § 75 

dos Princípios da Filosofia do Direito, ao tratar das relações 

contratais feitas entre indivíduos – relações, portanto, de 

direito puramente privado –, Hegel já deixa bem claro que o 

Estado não pode ter como fundamento o contrato, quer este 

 

(...) se considere como um contrato de todos 

com todos ou de todos com o príncipe ou o 

governo. A introdução destas relações e em 

geral das relações da propriedade privada 

nas questões do Estado provocou as maiores 

confusões no direito público e na realidade. 

Assim como em épocas passadas, os direitos 

e deveres do Estado foram considerados 

como propriedade privada de indivíduos 

particulares e reivindicados frente ao direito 

do príncipe e do Estado; assim, em uma 

época mais recente, se considerou que os 

direitos do príncipe e do Estado eram objeto 

de contrato e estavam fundados nele, que era 

uma mera comunidade de vontades surgida 

do arbítrio daqueles que estão unidos em um 

Estado. Ambos os pontos de vista são muito 
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diferentes, mas têm em comum que 

transportam a determinação da propriedade 

privada a uma esfera totalmente diferente e 

de uma natureza mais elevada112. 
 

O contrato, para Hegel, não serve como modelo de 

renovação político-constitucional, pois eleva a um plano de 

natureza superior – o da eticidade – a determinação da 

propriedade privada, de natureza inferior (direito abstrato). 

As relações no Estado não podem ser estabelecidas como se 

fossem relações de direito privado, tal como ocorriam no 

período feudal. O Estado pós-revolucionário não comporta, 

no seu conceito, tais determinações. “O grande progresso do 

Estado na época moderna consiste em que é em e por si 

mesmo fim, e seus integrantes não devem conduzir-se em 

relação com ele de acordo com estipulações privadas, como 

ocorria na Idade Média”113. 

Hegel, como vimos, não quer negar – com suas 

críticas ao contratualismo – os direitos ou vontades 

individuais, mas, apenas afirmar a inadequação do contrato 

nas relações de direito público. A liberdade da pessoa é um 

direito inalienável e imprescritível segundo ele114, e qualquer 

contrato ou direito positivo que viole as liberdades 

fundamentais da pessoa é injusto, ou melhor, é um não-

direito. Para Hegel, os direitos não são sancionados por 

contrato, mas o resultado de um longo e penoso processo 

histórico. 

 

                                                 
112 Ibid., obs. § 75, pp. 140-1. 
113 Ibid., adendo ao § 75, p. 141. 
114 Ibid., Cf. § 66 e obs., pp. 130-1. 
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3.2 A Organicidade como Estrutura do Estado: a 

Constituição 

 

Vimos, na subseção anterior, que a noção de contrato 

é inadequada para as relações de direito público, porque 

coloca como base para a união dos indivíduos no Estado a 

sua vontade particular contingente. A representação política 

das reais necessidades e interesses da vontade individual 

requer uma estruturação orgânica dos interesses civis. Essa 

estruturação e organização é obtida apenas por meio do 

Estado, onde esses interesses são elevados ao âmbito da 

universalidade, isto é, são transformados em Lei. Na Lei 

suprema do Estado (a Constituição), a vontade particular 

individual é elevada, por meio da representação política, ao 

âmbito da mais absoluta universalidade. 

O Estado hegeliano é um Estado Constitucional, e 

tem como fundamento a “força da razão que se realiza como 

vontade”115. É, portanto, na força da razão e não na 

“contingente força natural” que este Estado, idealizado por 

Hegel, se fundamenta. As ações do Estado não podem estar 

à mercê do arbítrio subjetivo. O Estado só é racional, para 

Hegel, quando a sua ação é “realizada de acordo com uma 

vontade comum e adotando os objetivos universais”116. O 

poder deste Estado está na sua racionalidade, estabelecida 

pela “vontade comum” em forma de “princípios universais”. 

Estes princípios ou “disposições racionais e universais” do 

Estado são as suas leis, estabelecidas pela Constituição.  

                                                 
115 Ibid., adendo § 258, p. 323-4. 
116 HEGEL. A Razão na História, p. 88. 
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A unidade concreta da vontade particular e da 

vontade universal devem estar compostas organicamente na 

Constituição do Estado. A Constituição, cabe explicar, deve 

ser a expressão viva do espírito do povo e da sua liberdade. 

Por meio dela, são estabelecidos a organização e o processo 

de funcionamento do Estado117. Para Hegel, o Estado só é 

racional quando sua estrutura e funcionamento, garantidos 

pela Constituição, articulam os poderes do Estado numa 

totalidade única e orgânica118. 

É a Constituição que estabelece e organiza o 

funcionamento do Estado. Para Hegel, todas as formações 

políticas têm uma Constituição, escrita ou não. E, sendo 

assim, o problema de “quem deve fazer a Constituição?”119 

não tem, portanto, lógica. A questão aqui já pressupõe a 

existência de uma Constituição. Uma boa Constituição, para 

Hegel, deve expressar o espírito do povo, e se adequar ao 

“espírito do tempo” (Zeitgeist). Ela é expressão e produção 

da cultura e da história de um povo. Logo, deve corresponder 

ao seu desenvolvimento histórico e cultural, refletindo a 

situação e o direito de cada povo120. Sua estrutura essencial 

é imutável, perpassa os tempos. E toda modificação ou 

adequação acidental deve respeitar as regras que ela mesma 

estabelece: “a modificação só pode efetuar-se por um 

caminho constitucional”121. 

                                                 
117 Cf. HEGEL. Principios de la Filosofia del Derecho o Derecho 

Natural y Ciencia Política. § 271, p. 349. 
118 Id., § 272, p. 350. 
119 Ibid., obs. § 273, p. 357. 
120 Ibid., cf. obs. e adendo ao § 274. 
121 Ibid., obs. § 273, p. 357. 
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É na Constituição, enquanto lei suprema do Estado, 

que a vontade particular se eleva à universalidade, e é 

reconhecida por todos os membros da sociedade e do Estado. 

Na Constituição, o Estado tem seu saber de si mesmo em 

forma de “disposições racionais universais”. Por meio dela, 

o Estado é liberdade racional e consciente, que se conhece 

objetivamente122.  

Com o estabelecimento da organização e do processo 

de funcionamento do Estado pela Constituição, e ao criticar 

o estabelecimento da disposição de ânimo, da excelência 

moral e qualidades subjetivas como critérios ou princípios 

para o estabelecimento de uma boa Constituição123, Hegel 

procura salientar o primado das instituições políticas 

objetivas – que resguarda a liberdade concreta – sobre a 

contingente disposição subjetiva – que expressa o capricho 

ou arbítrio por parte de quem governa.  

Não basta, portanto, a suposta excelência da 

personalidade do monarca, suas boas intenções ou virtudes 

para o estabelecimento de uma organização desenvolvida, 

racional, que garanta a liberdade dos cidadãos. Hegel 

                                                 
122 Para Hegel, uma Constituição livre, no período moderno, só é possível 

com a ideia de governo representativo. “Os gregos e os romanos 

compreendiam o conceito de uma constituição livre que concedesse a 

todos os cidadãos uma participação no conselho e nas decisões das leis e 

dos negócios comunais. Em nossa época, é também a opinião geral, mas 

com uma alteração: os nossos Estados são tão grandes e seu povo é tanto, 

que eles não podem contribuir com a sua vontade para as decisões 

políticas diretamente, mas só indiretamente, através de representantes. 

Para a legislação, o povo deve ser representado por deputados” (HEGEL. 

A Razão na História, p. 98). 
123 HEGEL. Principios de la Filosofia del Derecho o Derecho Natural y 

Ciencia Política. Obs. § 273, p. 356. 
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denomina despotismo “uma situação em que a lei está 

ausente e em que a vontade particular como tal, seja a de um 

monarca ou a de um povo (oclocracia), rege como lei, ou 

melhor dito, em lugar da lei”124. É, portanto, insuficiente a 

virtude dos chefes de Estado. É mister uma forma da lei 

racional que seja diferente da que é caracterizada apenas pela 

disposição de ânimo. Em Hegel, o despotismo da vontade 

particular é substituído pelo Estado de direito ou Estado 

Constitucional. 

No Estado de direito ou no Estado constitucional – 

que é o mesmo para Hegel –, a vida do todo não se apoia 

simplesmente numa personalidade privilegiada ou no 

beneplácito de indivíduos singulares. Se assim o fosse, as 

suas relações internas se fundamentariam apenas na 

“representação” e “opinião”, e não no plano da 

racionalidade. Para Hegel, este fundamento racional deve ser 

encontrado na “objetividade” da lei125. Sendo assim, embora 

os assuntos e atividades do Estado estejam ligados aos 

indivíduos, estes não estão autorizados a cumprir estas 

tarefas fazendo valer sua personalidade imediata, particular. 

Caso os cargos estatais não estejam subordinados apenas à 

função, mas ao capricho de quem exerce, os assuntos e 

poderes do Estado estarão, desse modo, sendo tratados como 

propriedade privada.  

 

                                                 
124 Id., obs. § 278, p. 361. 
125 Como afirma Hegel: “A lei é a objetividade do Estado, é a vontade 

em sua forma verdadeira. Só a vontade que obedece à lei é livre, pois 

obedece a si e, estando em si, sendo independente, ela é livre” (HEGEL. 

A Razão na História,  p. 91). 
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Os assuntos e atividades particulares do 

Estado lhe pertencem por serem momentos 

essenciais seus e estão ligados aos 

indivíduos que os executam, não por sua 

personalidade imediata, mas unicamente por 

suas qualidades gerais e objetivas, e têm, 

portanto, uma vinculação externa e 

contingente com a personalidade particular 

como tal. Os assuntos e poderes do Estado 

não podem, por conseguinte, ser uma 

propriedade privada126. 

 

A ordenação estrutural e o funcionamento 

institucional da monarquia constitucional, do Estado 

hegeliano, deixam pouco espaço à particularidade e 

acidentalidade dos indivíduos que participam do governo. E, 

mesmo as esferas e assuntos particulares devem estar 

“determinados pelo fim do todo e dependem dele”127. 

Embora o monarca represente a soberania do Estado, 

a unidade de todos os outros poderes, sendo desse modo a 

vontade ou subjetividade que possui o poder último de 

decisão dentro do Estado, o “eu quero” (Ich will) do monarca 

não significa a decisão de uma vontade arbitrária que 

governa isoladamente ou em oposição às vontades 

particulares. Por meio do “eu quero”, da decisão última do 

poder do príncipe – momento formal de aprovação pública e 

oficial de um ato legislativo – se manifesta concretamente a 

vontade coletiva. O ato do colegiado – sem unidade e 

definição – é, através do “eu quero” do monarca, tornado 

público e formal. 

                                                 
126 HEGEL. Principios de la Filosofia del Derecho o Derecho Natural y 

Ciencia Política. § 277, p. 360. 
127 Id., obs. § 278, p. 362. 
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Para Hegel, não é por meio da população enquanto 

massa informe que a vontade soberana perfeita, representada 

no Estado, se realiza. A realização dessa vontade universal 

exige a unidade do “eu quero”, concebida como vontade ou 

subjetividade. Conceber, no entanto, a vontade soberana do 

monarca como pessoa “não quer dizer que o monarca possa 

atuar arbitrariamente, pois está necessariamente ligado ao 

conteúdo concreto dos conselhos, e se a constituição é sólida, 

sua função se reduz com frequência a assentar sua 

assinatura”128.  

No Estado hegeliano, “só devem tomar-se no cume 

decisões formais, e o único que se necessita é um homem que 

diga ‘sim’ e ponha o ponto sobre o I, pois o cume deve estar 

constituído de maneira tal que a particularidade do caráter 

não seja significativa. Más, além desta decisão última, o 

demais que corresponde ao monarca é algo que pertence à 

particularidade, da qual não se deve depender. Podem existir, 

por suposto, circunstâncias em que surge esta 

particularidade, mas o Estado não é então um Estado 

perfeitamente desenvolvido e não está bem construído. Em 

uma monarquia corretamente organizada, o aspecto objetivo 

corresponde exclusivamente à lei, a qual o monarca só tem 

que acrescentar o subjetivo ‘eu quero’”129. 

A vida orgânica do Estado é assegurada, segundo 

Hegel, por meio da monarquia hereditária. Sem ela, o Estado 

perde o seu caráter orgânico e corre o risco de ser rebaixado 

a fins e propósitos da esfera da particularidade que, dividida 

                                                 
128 Ibid., adendo § 279, p. 367. 
129 Ibid., adendo § 280, pp. 368-9. 
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em facções na luta pelo trono, leva-o ao debilitamento130 e 

destruição do seu poder. Este debilitamento e perda da 

soberania ocorrem, segundo Hegel, quando a vontade 

particular se converte em fator decisório dentro do Estado. O 

sufrágio universal é, desse modo, invalidado por Hegel como 

essencial para uma participação efetiva dos indivíduos no 

Estado, porque procede do capricho, opinião e arbítrio da 

multidão, e não é capaz de apreender as necessidades 

substanciais do todo. 

De um ponto de vista histórico, Hegel sublinha o 

papel fundamental que exercem os monarcas na formação do 

Estado moderno, e das lutas travadas por estes contra a 

aristocracia feudal. A monarquia eletiva remetia ao poder 

extraordinário dos barões feudais, dos príncipes regionais da 

Alemanha. Sua ação paralisava o poder do monarca e fazia 

do Estado uma máquina em que os interesses particulares 

impediam o livre funcionamento da totalidade. Ao opor-se 

ao sistema eleitoral, Hegel quer eliminar a vontade arbitrária 

da particularidade como fundamento de decisão da vontade 

substancial do Estado. 

A determinação orgânica do Estado é, para Hegel, a 

garantia contra qualquer possível abuso do poder, seja por 

parte do príncipe ou de qualquer outro poder. Cada 

indivíduo, neste Estado, deve ter consciência do seu papel. 

Nele, o indivíduo é membro, e não uma parte separada do 

todo. E como membro, consciente do seu papel neste todo 

orgânico, deve atuar como elemento mediador da vida do 

Estado. A liberdade pública e o caráter hereditário do trono 

                                                 
130 Ibid., cf. § 281, p. 369. 
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são, segundo Hegel, garantias recíprocas para a preservação 

dessa unidade orgânica do Estado131. 

O cumprimento e aplicação das decisões tomadas 

pelo príncipe, assim como a manutenção das leis existentes 

e estabelecimentos de fim comum é tarefa do poder 

governativo, “no qual estão também compreendidos os 

poderes judiciário e policial, que se relacionam de modo 

imediato com o particular da Sociedade Civil e fazem valer, 

nesses fins particulares, o interesse geral”132. O governo 

apenas cumpre o seu dever ao relacionar diretamente as 

decisões do príncipe – expressão do interesse universal – 

com a sociedade na sua particularidade. Ao administrar 

corretamente a coisa pública, nada mais faz que veicular os 

interesses dos cidadãos, já que as decisões do príncipe nada 

mais são, para Hegel, do que a expressão dos interesses 

concretos da Sociedade Civil elevados à universalidade do 

Estado por meio da representação. 

Os que se ocupam dos problemas cotidianos do 

Estado têm como maior dever a realização do universal. A 

imparcialidade e o respeito quanto aos direitos dos cidadãos 

são condições fundamentais para a igualdade de todos 

(igualdade na diferença) e para a realização da justiça. “O 

indivíduo que está ligado a uma função pública tem como 

condição da união em que se acha o cumprimento de um 

dever”133. 

Para Hegel, é fundamental para a conservação da 

liberdade particular que o governo respeite a autonomia da 

                                                 
131 Ibid., cf. obs. § 286, p. 374. 
132 Ibid., § 287, p. 375. 
133 Ibid., § 294, pp. 378-9. 
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sociedade no que concerne à sua livre organização. Este 

respeito advém da legitimação das esferas particulares da 

Sociedade Civil que se organizam na defesa dos seus 

interesses. Segundo Hegel, este “é o segredo do patriotismo 

dos cidadãos: saber que o Estado é sua própria substância 

porque conserva suas esferas particulares, sua legitimidade, 

autoridade e bem-estar”134.  

É por meio da organização da sociedade em torno dos 

seus reais interesses que se fortalece a liberdade. As 

corporações, comunidades (comunas) são, para Hegel, 

formas de organização da Sociedade Civil que se encarregam 

tanto dos interesses do indivíduo como expressam a 

universalidade dos interesses destes organismos. Por meio 

deles, o indivíduo pode participar na construção da vontade 

substancial universal, fazendo valer o seu interesse. É 

somente por seu meio que o indivíduo pode reconhecer, no 

Estado, a sua vontade. O indivíduo só faz valer sua vontade 

e liberdade quando se organiza socialmente em torno de 

interesses concretos. Na articulação orgânica da sociedade, 

encontram-se a profundidade e a força do Estado. Cabe ao 

governo, portanto, considerar e promover os direitos 

universais dessas organizações.  

 

O governo se encontra aqui com interesses 

que devem ser respeitados, e na medida em 

que a administração só pode promovê-los, 

mas ao mesmo tempo tem que tê-los 

necessariamente em conta, o indivíduo 

encontra o apoio para o exercício de seus 

direitos, e une assim seu interesse particular 

                                                 
134 Ibid., obs. § 289, p. 376. 
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à conservação do todo. Desde há algum 

tempo a organização se efetua desde cima, e 

esta é a preocupação principal, mas o que 

está embaixo, o que no todo tem caráter de 

massa, tem sido facilmente abandonado. É, 

sem embargo, da maior importância que se 

torne algo orgânico, pois só assim é força e 

poder; do contrário, não é mais que uma 

multidão, uma quantidade de átomos 

desintegrados. O Poder Legislativo só se 

encontra na condição orgânica das esferas 

particulares135. 
 

A legitimidade dada aos círculos particulares, às 

organizações sociais, (comunidade e corporações) evita, 

juntamente com a autoridade que vem do príncipe, que a 

classe dos funcionários (o governo) “adote a posição isolada 

de uma aristocracia e transforme a cultura e a capacidade em 

meios arbitrários e de dominação”136. Hegel procura articular 

os diferentes poderes e organizações sociais de modo que 

nenhum deles seja um entrave para a realização dos 

interesses comuns. A organização comunitária da Sociedade 

Civil por meio das “comunidades e corporações”, 

legitimadas pelo Estado, são uma garantia contra  o livre-

arbítrio dos funcionários (governo), e estes, por sua vez, 

impedem os excessos provocados pelos interesses civis.  

A autonomia das organizações comunitárias e sua 

legitimidade no Estado são um contrapeso que freia a 

intervenção arbitrária por parte dos funcionários e 

completam de baixo o insuficiente controle exercido de cima 

na supervisão dos trabalhos da burocracia. Como dissemos, 

                                                 
135 Ibid., adendo § 290, p. 377. 
136 Ibid., § 297, p. 381. 
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trata-se de uma articulação e reconhecimento mútuo para que 

seja preservada a organicidade do todo. 

O fundamental dessa organicidade é que os interesses 

universais sejam realizados, que a lei seja cumprida, já que a 

lei expressa a liberdade concreta dos cidadãos. Na lei, a 

liberdade particular individual encontra-se expressa na 

forma de universalidade. O cumprimento da lei e do direito 

da particularidade exige imparcialidade por parte de quem a 

administra. O atuar segundo o direito depende da vigilância 

constante da sociedade que, por meio de seus grupos 

legitimados, supervisiona o governo. “O atuar segundo o 

direito geral e o costume deste atuar são uma consequência 

da oposição que fazem os círculos independentes”137. 

Nesta subseção, procuramos mostrar a importância 

da estruturação e articulação orgânica entre os poderes do 

Estado para que a liberdade da totalidade seja mantida. A 

determinação orgânica do Estado, como afirma Hegel, é uma 

garantia contra qualquer possível abuso, seja por parte do 

príncipe ou de qualquer outro poder. É apenas por meio dessa 

composição racional do Estado que o interesse da totalidade 

é assegurado. A existência racional da vida ética, a 

conciliação da vontade particular com a vontade universal só 

é conseguida por meio desta constituição racional do Estado 

expressa em forma de Lei, porque é nesta estrutura onde se 

dá, pela mediação da representação política, a identificação 

ou integração dos diversos e divergentes interesses da 

particularidade com os da totalidade. 

 

                                                 
137 Ibid., adendo § 297, pp. 381-2. 
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3.3 A Representação Política e a Realização da 

Liberdade Concreta 

 

Finalmente, nesta parte do nosso trabalho, iremos 

tematizar diretamente o objeto central de nossa atenção: a 

representação política. Vimos que, para Hegel, a liberdade 

só se dá com a integração da vontade individual com a 

vontade universal (vontade expressa na Lei do Estado). A 

vontade arbitrária não é verdadeiramente livre. É neste 

sentido que Hegel critica a noção de contrato: as relações 

contratuais resultam do livre arbítrio dos indivíduos e 

reduzem o Estado a uma soma de vontades arbitrárias. Para 

Hegel, o Estado não é resultado da vontade particular 

atomizada. O Estado é a totalidade orgânica de um povo, 

cuja organização e funcionamento são estabelecidos pela 

Constituição, que é a própria expressão dos interesses da 

vontade geral elevada à universalidade do Estado por meio 

da representação política. 

A organização e o funcionamento da vida do todo são 

estabelecidos na Constituição. Por meio dela, a vontade 

particular tem consciência de que o seu interesse é 

reconhecido universalmente. É da alçada do poder 

legislativo as reformas constitucionais e a elaboração de 

novas leis, adaptando a Constituição138 ao espírito do tempo, 

                                                 
138 Segundo Carlos Salgado (A Ideia de Justiça em Hegel, pp. 415-6), a 

Constituição, para estar de acordo com a razão, deve ser escrita. 

Diferentemente da constituição costumeira, que expressa apenas a 

racionalidade vivida imperfeita e imediata, a Constituição escrita 

expressa a vontade no pensar, o direito no seu conceito. Tal afirmação, 

para Salgado, está de acordo com a teoria da lei de Hegel, que mostra 
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e respondendo às exigências e necessidades da Família, 

Sociedade Civil e do Estado. É por meio do poder legislativo 

que as diferentes vontades, com seus múltiplos interesses, se 

integram e se determinam sob uma forma universal. Sendo 

assim, ele não pode ser apenas uma concentração dispersa de 

indivíduos, um agregado reunido segundo interesses 

atomizados. Ele é, assegura Hegel, a expressão concreta dos 

interesses universais da particularidade, de interesses 

comunitários (comunidades, corporações). 

E como a unidade do todo e a conservação da 

liberdade particular individual só se conseguem por meio de 

uma articulação entre os poderes, os que compõem o governo 

devem estar não em oposição, mas em conexão com o Poder 

Legislativo. É um erro, afirma Hegel, excluir dos corpos 

legislativos os membros do governo. “No poder legislativo 

como totalidade atuam, antes de tudo, os outros dois 

momentos: o monárquico, ao que corresponde a decisão 

suprema, e o poder governativo, enquanto momento 

consultivo que tem o conhecimento concreto e a visão global 

do todo em seus múltiplos aspectos, assim como em especial 

o conhecimento das necessidades do poder político. Por 

último, participa também dele o elemento constituído pela 

assembleia dos estamentos”139. 

Para Hegel, essa convergência dos poderes – na 

deliberação política dos assuntos mais importantes da 

                                                 
como o direito desenvolve o seu conteúdo de racionalidade em formas 

cada vez maiores; tendo o direito a sua manifestação racional e objetiva 

na lei, o direito legal no código, e, como momento final de unidade da 

ordem jurídica, a Constituição escrita. 
139 HEGEL. Principios de la Filosofia del Derecho o Derecho Natural y 

Ciencia Política. § 300, p. 385. 
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sociedade e do Estado – proporciona um melhor 

conhecimento da situação concreta e das reais necessidades 

da totalidade. E já que os poderes do Estado são a 

representação universal dessa totalidade, é por meio do seu 

reconhecimento mútuo e da mútua colaboração que se 

conhece quais são realmente as suas reais necessidades. 

Desse modo, se preservam a justiça e liberdade no plano da 

eticidade. 

Segundo Hegel, é o Poder Governativo, por meio dos 

seus corpos consultivos superiores – por possuir uma visão 

mais profunda e abarcadora sobre a natureza das instituições 

e das necessidades do Estado, assim como uma maior 

idoneidade e um hábito mais desenvolvido para estes 

assuntos – quem prepara e apresenta o conteúdo dos assuntos 

do Estado e as disposições legais precisas a partir das 

necessidades existentes para serem submetidas à apreciação 

do príncipe. A elaboração desses aspectos objetivos (o 

conteúdo, circunstâncias e fundamentos legais) é de extrema 

responsabilidade desses corpos consultivos. 

Para Hegel, é fundamental que ocorram integração e 

colaboração entre o governo e a sociedade (Poder 

Governativo e Poder Legislativo) para que o bem geral e a 

liberdade pública sejam mantidos. A função do verdadeiro 

governo não é, salienta Hegel, tornar-se um partido, uma 

corporação com interesses particularizados, impedindo 

assim o funcionamento do todo e que o interesse geral, a 

vontade substancial, se realize.  A função do governo, afirma 

Hegel, é tratar do universal; neste seu dever, ele tem a sua 

satisfação. “O governo não é um partido que se opõe a outro, 

de maneira tal que tenham que lutar entre si e tirar vantagens; 
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se um Estado chegasse a esta situação, esta seria desgraçada 

e não poderia assinalar-se como sã”140. 

O Poder Governativo é, antes de tudo, afirma Hegel, 

uma garantia para o bem-estar e a liberdade pública, 

justamente por ter uma melhor visão da totalidade das 

relações sóciopolíticas. Essa garantia adquire maior força 

por meio do conhecimento que os deputados têm das 

carências e necessidades da sociedade e da ação dos 

funcionários do governo, e – por outro lado – por meio da 

crítica pública: que melhor atenção deve aplicar aos assuntos 

públicos. 

Diferentemente da participação atomística dos 

indivíduos na vida política, que reduz o Estado a um contrato 

social, na participação orgânica o deputado representa os 

interesses universais da particularidade do seu grupo social, 

da sua facção trabalhista, da sua comunidade (comuna). A 

função da representação dos estamentos é fazer com que “a 

liberdade formal subjetiva, a consciência pública, chegue à 

existência como universalidade empírica das opiniões e 

pensamentos da multidão”141. A determinação conceitual 

própria desta representação está “no fato de que, com ela, 

chega à existência em referência ao Estado o momento 

subjetivo da liberdade geral, a perspectiva e a vontade 

particular da ... Sociedade Civil”142. 

Os estamentos são os verdadeiros mediadores entre o 

povo e o governo. Por seu meio, a “multidão”, 

organicamente articulada, faz prevalecer seus interesses de 

                                                 
140 Id., adendo § 301, p. 388. 
141 Ibid., § 301, p. 386.  
142 Ibid., obs. § 301, p. 387-8. 
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um modo adequado ao direito e à ordem. Sem esta forma de 

representação, a “multidão” estaria isolada de um lado e o 

príncipe de outro, e os interesses populares negligenciados. 

É um perigo e prejuízo, afirma Hegel, compreender os 

estamentos apenas numa perspectiva de oposição ao 

governo. Uma oposição substancial levaria o Estado à sua 

dissolução. Na verdade, a verdadeira função dos estamentos 

é servir de mediadores entre o povo e o governo. Desse 

modo, o caráter fenomênico das oposições é rebaixado a uma 

mera aparência, já que afeta apenas aquilo que é superficial 

no organismo do Estado. 

 

Considerados como um órgão mediador, os 

estamentos estão entre o governo, por uma 

parte, e o povo, dissolvidos em suas esferas 

e indivíduos particulares, por outra. Sua 

função lhes exige, por conseguinte, ter o 

sentido e a disposição tanto do Estado e do 

governo como dos interesses dos círculos 

particulares e dos indivíduos. Sua posição 

implica ao mesmo tempo uma mediação, em 

comum com o poder governamental 

organizado, que impede que o poder do 

príncipe apareça como um extremo isolado 

e portanto como mero poder arbitrário e 

dominador, e que evita também que se 

isolem os interesses particulares das 

comunidades, corporações e indivíduos, ou, 

mais ainda, que os indivíduos se convertam 

em uma multidão, em um simples agregado, 

e portanto em um querer e opinar 

inorgânico, que se enfrente ao Estado 
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organizado como um poder meramente 

massivo143. 

 

Os estamentos e o governo trabalham juntos quando 

se trata de exercer a função de mediadores entre a sociedade 

e o topo do Estado. Por um lado, a representação dos 

estamentos veicula os problemas da sociedade, fazendo com 

que a particularidade se universalize, ou seja, que a vontade 

particular individual se faça universal; por outro, o governo 

particulariza o universal, integrando o indivíduo à sua 

vontade substancial racional. Essa mediação evita o 

isolamento da sociedade com o topo do Estado, e deste para 

com esta. 

A representação de todos os indivíduos membros da 

sociedade e do Estado (cidadãos) se dá da seguinte forma: a 

classe universal (funcionários públicos) já participa 

diretamente dos interesses universais devido à sua dedicação 

exclusiva ao serviço do Estado. Por meio da representação 

estamentária, a “classe privada” (classe industrial e classe 

substancial dos agricultores) alcança sua significação e 

eficácia políticas. 

A participação da “classe privada”, ou melhor, dos 

interesses privados, no Poder Legislativo quando aparece na 

forma individual, seja pela eleição de representantes para 

esta função ou inclusive quando cada um tem ali o seu voto, 

assume a perspectiva atomística e abstrata de uma “multidão 

inorgânica”. Segundo Hegel, o indivíduo, já na Família, e 

mesmo na Sociedade Civil (corporações, comunas), é 

                                                 
143 Ibid., § 302, p. 388. 
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“membro” de um universal. O Estado é, essencialmente, a 

organização de tais membros. 

Para Hegel, não é o indivíduo isolado que faz valer o 

seu interesse privado por meio de um representante que se 

coloca no seu lugar para defender os seus interesses. Esta 

representação, que procura dissolver as comunidades já 

existentes, quando chega ao elemento político, ou seja, ao 

ponto de vista “da mais elevada universalidade concreta”, 

separa a vida civil da vida política, deixando esta última no 

ar, pois tem, na sua base, apenas o indivíduo abstraído dos 

interesses reais da comunidade, com seu arbítrio e opinião 

contingentes. No que concerne ao sufrágio universal, 

acrescenta Hegel: 

 

(...) especialmente nos grandes estados, se 

chega à indiferença a respeito do voto, na 

medida em que seu efeito é insignificante no 

conjunto, o qual faz que os sufragantes, por 

mais elevado que se lhes apresente seu 

direito, não apareçam no momento de votar. 

Desta maneira, esta instituição tem como 

consequência o contrário do que se 

propunha, e a eleição fica no poder de uns 

poucos, de um partido, e portanto de um 

interesse particular e contingente, que é 

precisamente o que se devia neutralizar144. 

 

Para Hegel, a vida política não pode se encontrar 

dissociada dos reais interesses da sociedade. Sociedade Civil 

e Estado não se encontram separados, mas integrados por 

                                                 
144 Ibid., obs. § 311, p. 397. 
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meio da representação estamentária. Quando não se 

considera a organicidade das relações políticas, não é 

possível uma identidade entre sociedade e Estado, entre os 

reais interesses da particularidade com os da universalidade. 

O Poder Legislativo, para Hegel, deve estar em consonância 

com a composição da Sociedade Civil. Nele, devem vir à 

tona todos os grandes e reais interesses da particularidade. 

Quando este poder aparece na forma “individual”, ou seja, 

enquanto expressão de interesses atomizados de uma “massa 

inorgânica”, a Sociedade Civil torna-se um ser 

exclusivamente particular, uma esfera essencialmente 

privada, e, desse modo, não é possível haver fins 

comunitários no seu interior, nem superação dessa 

atomização no Estado.  

O bicameralismo articula politicamente os dois 

grandes estados sociais: o estado industrial e o estado 

substancial. O estado universal já participa ativamente da 

coisa pública. A Câmara Alta145, constituída pelos membros 

                                                 
145 Hegel, ao enraizar “naturalmente” a Câmara Alta, substituindo a 

eleição pelo nascimento, viola o movimento de figuração da liberdade, 

que conceitua a eticidade organizada a partir de instituições conscientes 

de si mesmas, mediadas pela atividade consciente dos seus membros. 

Essa argumentação obedece, segundo D. Rosenfield, uma preocupação 

lógica. Na monarquia constitucional, estão integradas as três formas de 

governo conhecidas desde os gregos (democracia, aristocracia e 

monarquia) como momentos articulados de uma mesma constituição 

política. Enquanto o poder do príncipe é a determinação resultante da 

monarquia, a Câmara Alta e a Câmara Baixa são determinações 

provenientes da aristocracia e da democracia. Recusar à aristocracia, 

existente na época de Hegel, o direito de participar da vida política 

colocaria o Estado numa situação de perigo. Com a Câmara Alta Hegel 

quer analisar, essencialmente, a função conceitual da aristocracia rural, 

que, habituada aos ciclos das estações e a uma situação econômica 
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do estado substancial, tem – segundo Hegel – o papel de 

assegurar a vida  do Estado, de conservá-la, sendo, ao mesmo 

tempo, um sustentáculo do trono e da sociedade. A classe dos 

proprietários exerce, segundo Hegel, uma função 

eminentemente política – na defesa dos interesses 

particularistas presentes na Sociedade Civil – ao estabelecer 

sua representação política por meio da instituição do 

morgadio. Esta classe, diz Hegel, 

 

(...) está constituída especialmente para ter 

uma posição e uma significação políticas na 

medida em que seu patrimônio é 

independente tanto do patrimônio do Estado 

como da insegurança da indústria, o desejo 

de ganância e a variabilidade da 

propriedade. É independente tanto do favor 

governamental como do da multidão e está 

inclusive assegurada contra seu próprio 

arbítrio pelo fato de que os membros desta 

classe chamados a cumprir esta função não 

têm o direito dos demais cidadãos de dispor 

livremente da totalidade de sua propriedade 

e de transmiti-la a seus filhos de acordo com 

a igualdade do amor que sentem por estes: o 

patrimônio é assim um bem hereditário 

inalienável onerado pelo morgadio146. 

                                                 
confortável, não se inclina a uma transformação rápida das instituições. 

Ela contém (freia) a expressão política da classe industrial (burguesia), 

que, habituada à insegurança do trabalho e do lucro, arrisca a própria 

fortuna nos negócios. A Câmara Alta, afirma Rosenfield, procura 

analisar com mais delonga os assuntos do Estado e as propostas de 

modificações das leis, vendo de que modo podem responder aos reais 

anseios e problemas da sociedade e do Estado (Cf. Rosenfield, D. 

Política e Liberdade em Hegel, pp. 254-5). 
146 Hegel. Principios de la Filosofia del Derecho o Derecho Natural y 

Ciencia Política. § 306, pp. 391-2. 
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O primogênito, pela legitimação da instituição do 

morgadio, está destinado, pelo nascimento, a cuidar dos 

interesses públicos. A legitimação do morgadio faz com que 

este não disponha livremente da propriedade da terra, já que 

– obrigatoriamente – ela passará para o próximo filho mais 

velho. E, graças a esta herança obrigatória, estes indivíduos 

estão a salvo tanto da tentação do enriquecimento por meio 

do aparelho estatal como da insegurança e instabilidade 

próprios da classe industrial. Desse modo, têm uma situação 

privilegiada para tratar com imparcialidade dos interesses 

universais do Estado. Esta imparcialidade conserva a vida do 

todo, mantendo o Estado fora das lutas que constituem o 

movimento econômico e social. 

A expressão política do estado industrial é a Câmara 

Baixa. Esta outra parte do elemento estamentário representa 

o aspecto dinâmico da Sociedade Civil (a burguesia), só 

podendo intervir nas deliberações da assembleia legislativa 

por meio de deputados, escolhidos a partir das organizações 

comunitárias que constituem a estrutura orgânica da 

sociedade. Posto que estes deputados “são delegados da 

Sociedade Civil, se desprende que a representam enquanto 

tal, ou seja, não dissolvida atomisticamente em indivíduos 

que se reúnem unicamente para um ato singular e temporário, 

sem mais consequências, mas, enquanto se articula em suas 

associações, comunidades e corporações, por outra parte já 

constituídas, as quais adquirem, deste modo, uma conexão 

política”147. 

                                                 
147 Id., § 308, p. 393. 
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O critério atomizado de uma eleição geral para que o 

povo escolha os seus representantes não passa, segundo 

Hegel, de uma “determinação abstrata” do pensamento. 

Trata-se de uma consideração democrática desprovida da 

forma racional. A consideração racional, concreta, do Estado 

“é a totalidade articulada em seus círculos particulares; o 

membro do Estado é um membro de uma destas classes, e só 

nesta determinação objetiva pode ser tomado em 

consideração o Estado. Sua determinação geral contém o 

duplo momento de ser pessoa privada e, enquanto pensante, 

ao mesmo tempo consciência e querer do universal. Porém, 

esta consciência e este querer não estão vazios, mas 

realizados e efetivamente viventes, só se se os preenche com 

a particularidade, e esta é precisamente a determinação e a 

classe particular. (...) Sua determinação real e vivente para o 

universal a alcança em primeiro lugar, portanto, na esfera da 

corporação, comunidade, etc, que lhe corresponde. Deste 

modo, lhe fica aberta a possibilidade de entrar, de acordo 

com suas habilidades, em qualquer das classes para a que se 

capacite, inclusive a classe universal”148. 

O indivíduo é representado, segundo Hegel, não pela 

contingência da sua riqueza, fortuna etc, mas, pela habilidade 

que exerce na sua profissão. O indivíduo pode, desse modo, 

ingressar em qualquer classe social, mesmo que seja a classe 

universal, desde que se capacite para exercer a função social 

desejada, sendo capaz de exercer uma habilidade propícia ao 

grupo social em que deseja ingressar. 

                                                 
148 Ibid., obs. § 308, p. 394. 
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Os deputados, representantes desses interesses 

concretos correspondentes a estas funções optadas pelos 

membros da Sociedade Civil, são eleitos de acordo com a 

confiança que neles depositam seus companheiros: de que 

estes possuem conhecimento e inteligência do que constitui 

o interesse da particularidade do seu grupo. Ao deputado se 

outorga o poder de tratar do interesse da particularidade 

como o seu próprio interesse (como realmente o é). Por meio 

da representação política se assegura, desse modo, a 

participação (mediada) e defesa das reais necessidades e dos 

problemas comuns a todos os membros da Sociedade Civil. 

A representação não é uma representação abstrata, 

atomizada, mas dos grandes interesses sociais, como é o caso 

da indústria e do comércio.  

 

Cada um destes ramos tem sem embargo o 

mesmo direito de ser representado que os 

demais. Se se considera aos deputados como 

representantes, isto só tem um sentido 

orgânico e racional se não são 

representantes de indivíduos, de uma 

multidão, mas representantes de alguma das 

esferas essenciais da sociedade, 

representantes de seus grandes interesses. A 

representação não tem então o significado 

de que um está em lugar de outro, mas de 

que o interesse mesmo está efetivamente 

presente em seu representante, ao mesmo 

tempo em que o representante está ali por 

seu próprio elemento objetivo149. 

 

                                                 
149 Ibid., obs. § 311, p. 397. 
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A representação política, segundo Hegel, se prolonga 

por meio da publicidade das deliberações da assembleia, que 

tem como principal objetivo fazer valer o momento da 

liberdade formal para todos os membros da Sociedade Civil 

que não participam do governo, “informando-os, 

deliberando com estes e tomando decisões conjuntas sobre 

assuntos gerais” 150. 

A opinião pública – que possui tanto as verdades e 

tendências corretas da realidade na forma do entendimento 

comum, como também a contingência do opinar, a 

ignorância e o erro –, por meio dessa publicidade, “acede a 

um pensamento verdadeiro e a uma visão da situação e do 

conceito do Estado e de seus assuntos; só assim adquire a 

capacidade de julgar sobre estes de um modo racional” 151. 

Essa informação de cada passo dado por parte da 

assembleia representativa coloca as câmaras em contato 

direto com a opinião pública e serve como um meio 

educativo, de modo que todos conheçam as reais 

necessidades e interesses universais152. Desse modo, os 

indivíduos podem ter a garantia de que os seus interesses 

particulares se fazem presentes no universal-concreto do 

Estado. No Estado, a vontade do indivíduo (membro da 

Família e da Sociedade Civil) é verdadeiramente livre, 

                                                 
150 Ibid., § 314, p. 398. 
151 Ibid., § 315, p. 398. 
152 A assembleia legislativa é, segundo Hegel, materialização e 

aprendizagem para a vontade geral: “(...) essa reunião de representantes 

é de uma importância capital para a educação política necessária para um 

povo e seus chefes...” (Hegel. [Examen Crítico de las] Actas de la 

Asamblea de Estamentos del Reino de Würtemberg. In.: Dos Escritos 

Políticos, p. 98).  
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porque é determinada pela universalidade (a lei do Estado: 

sua constituição política), que sem a representação política 

é impossível. É por meio da representação, portanto, que os 

indivíduos adquirem significação e eficácia política. A 

representação política é, pois, fundamental na constituição 

da vontade verdadeiramente livre. 

Vimos assim que, para Hegel, a vontade individual só 

é verdadeiramente livre quando é elevada ao nível da 

universalidade, ou seja, quando se encontra expressa na Lei 

do Estado. A integração e determinação das diferentes 

vontades particulares com seus múltiplos interesses, sob a 

forma da universalidade, ocorre por meio do Poder 

Legislativo, que não é (como para Rousseau) apenas um 

agregado reunido segundo interesses atomizados, mas a 

expressão concreta do interesses universais da 

particularidade, ou seja, a expressão de interesses 

comunitários (comunas, corporações). 

Para Hegel, no Poder Legislativo devem estar 

articulados todos os poderes do Estado (o monarca, os 

funcionários públicos e a assembleia dos estamentos), para 

que se conserve a vontade da totalidade, proporcionada por 

um claro conhecimento da situação concreta e das reais 

necessidades da sociedade. Desse modo, a representação 

política reconhece no Estado o fundamento e fim da sua 

ação, sendo uma garantia de que se governa de acordo com 

a lei, e de que esta última é a expressão da vontade comum 

da nação que participa e delibera nos assuntos gerais do 

Estado.  

A representação política, para Hegel, é um meio 

eficiente de realização da liberdade no seio da vida ética. Por 
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meio dela, os interesses individuais são convertidos em 

interesse geral, eliminando-se as contradições entre os 

indivíduos e a totalidade ética. Desse modo, a vida civil e a 

vida política se encontram integradas. Segundo Hegel, é o 

próprio povo, por meio de suas organizações civis, quem 

delibera sobre o que é do seu interesse e quais são as suas 

reais necessidades (e ao mesmo tempo acompanha o 

andamento público dessas deliberações, freando qualquer 

intervenção arbitrária por parte do governo), cabendo à 

assembleia o papel de representá-lo e refletir sobre a vontade 

comum. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Analisar a questão relativa à liberdade e sua 

realização concreta, por meio da representação política, no 

seio da vida ética foi o objeto do nosso trabalho. Vale 

salientar que o projeto hegeliano, que só a vida filosófica 

pode satisfazer, é o do homem total, da liberdade ou 

felicidade, do estar junto a si (bei sich sein)153. Esse projeto, 

que se realiza em todas as dimensões da vida, tem que passar 

necessariamente pela dimensão estritamente política, onde se 

dá a integração e organização racional da comunidade ética, 

para que seja possível a completa realização dos indivíduos. 

Essa organização racional da totalidade só é possível no 

Estado ético, por meio da representação política. 

A liberdade, como vimos no primeiro capítulo, só se 

dá com a integração da vontade individual com a vontade 

universal. A vontade meramente natural e imediata ou 

arbitrária não é verdadeiramente livre. O arbítrio é uma 

liberdade contraditória, já que tem seus conteúdos como 

simplesmente possíveis, podendo escolher, ou não, qualquer 

um deles. A decisão quanto ao conteúdo escolhido, pela 

vontade arbitrária, é casual e descansa sobre o pressuposto 

de que se pode querer tudo, fazer o que quiser, esbarrando, 

por fim, na contraditoriedade.  

As organizações societárias da Família e Sociedade 

Civil, como vimos no segundo capítulo, não são capazes de 

realizar a liberdade individual, pois não comportam em si o 

                                                 
153 BOURGEOIS, B. La Pensée Politique de Hegel, p. 10. 
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completo desenvolvimento da particularidade, nem são 

capazes de organizar e articular racionalmente os interesses 

particulares com os fins da comunidade ética. É apenas no 

Estado, pela mediação da representação política, como 

vimos no terceiro capítulo, que a vontade individual pode 

unir-se com a vontade universal e transformar-se em vontade 

geral de um povo, expressa em lei (constituição política). 

Desse modo, a vontade é verdadeiramente livre e se realiza 

concretamente. 

Vimos que não é possível compreender a teoria 

política hegeliana sem lê-la à luz dos acontecimentos da 

Revolução Francesa. Com o fenômeno da Revolução 

Francesa, a autonomia moral do indivíduo, a certeza do seu 

valor singular, é elevada ao nível da universalidade; a 

liberdade é elevada ao plano do direito. O que leva Hegel a 

afirmar que “O homem vale porque é homem e não porque 

seja judeu, católico, protestante, alemão ou italiano”154. 

Depois desse evento, qualquer regime político que não 

pressuponha este novo direito universal do cidadão não 

significa nada. 

A Revolução, embora reconheça e eleve a vontade 

individual à vontade geral, dando a cada homem a certeza de 

sua liberdade, fracassou quanto aos fins perseguidos, porque 

quis realizar um diálogo imediato da vontade particular com 

a vontade geral, não admitindo nenhuma mediação que se 

interponha à sua expressão direita no Estado. A vontade 

individual, ao tomar-se a si mesma como conteúdo, objeto e 

                                                 
154 HEGEL. Principios de la Filosofia del Derecho o Derecho Natural y 

Ciencia Política. § 209, p. 281. 
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fim, tem no universal o puramente abstrato e negativo, 

descambando no terror. 

Rousseau e Kant – cujas filosofias contribuíram, 

segundo Hegel, para a ação dos revolucionários –, embora 

coloquem a vontade livre como fundamento da moral e do 

Estado, insistem, no entanto, que esta vontade é apenas a 

vontade individual. Para Hegel, embora a vontade individual 

deva ser reconhecida, ela não pode permanecer isolada e 

atomizada nos seus interesses privados, mas elevada ao 

plano da universalidade, da comunidade, para que a 

coexistência mútua e a liberdade sejam mantidas e 

resguardadas no interior da vida ética. Para ele, a vontade 

particular é um fator importante, mas deve estar integrada à 

vontade geral da totalidade. Para que isto ocorra a 

consciência precisa ser educada para exercer sua autonomia 

e liberdade. 

O problema da realização política concreta da 

liberdade, embora colocado pela Revolução Francesa, não é 

por ela resolvido. Com ela surge o estilo de vida burguesa, 

orientado para os fins individuais, introduzindo a separação 

entre o universal e o particular. No regime burguês, as forças 

da particularidade são mais importantes que a vontade geral. 

A sociedade civil burguesa é incapaz de assegurar a vigência 

de uma substância ética que seja suporte da vontade comum, 

porque não é capaz de admitir a necessidade de uma 

limitação dos egoísmos privados. 

Para Hegel, a existência racional da vida ética, a 

conciliação da vontade particular individual com a vontade 

universal só é conseguida por meio do Estado, porque é nesta 

estrutura onde se dá, pela mediação da representação 
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política, a identificação ou integração dos interesses diversos 

e divergentes da particularidade com os da totalidade. No 

Estado, o bem não existe como um fim individual abstrato, 

mas como o objetivo último da ação comum de todos os 

homens; nele, dá-se a conciliação da legalidade e da 

moralidade, realizada na finalidade comum de um grupo. 

Para Hegel, só por meio da atividade política – no Estado – 

é que se constroem as condições sociais para a existência de 

uma vida ética que leve em consideração tanto os interesses 

subjetivos quanto o bem comum. 

A tarefa da filosofia política hegeliana é resolver os 

problemas que a Revolução Francesa deixou em suspenso. É 

nesse sentido que Hegel, ao tratar da vida política, utiliza de 

mediações racionais (classe universal, corporações), porque 

sem elas separa-se a vida civil da vida política, descambando 

no terror ou despotismo. Essas mediações são, segundo 

Hegel, o único meio de assegurar a participação do indivíduo 

na vontade geral, esquivando-se da indiferenciação 

característica do mundo da necessidade.  

A assembleia de representantes é, desse modo, 

constituída a partir dos reais interesses e necessidades da 

sociedade, que reconhece no Estado o fundamento e fim da 

sua ação. A assembleia é a garantia de que se governa de 

acordo com a lei, de que esta última não é propriedade 

arbitrária do soberano, e de que a vontade comum da nação 

participa, delibera e decide nos assuntos do Estado. 

A assembleia de representantes mostra que o Estado 

hegeliano não depende unicamente da coerção, mas do livre 

acordo dos cidadãos; ela mostra que a manutenção da vida 

ética depende da cooperação e consentimento dos 
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indivíduos, conseguido por meio do mecanismo da 

representação política. O Estado só é eficaz, para Hegel, 

quando consegue fazer com que o indivíduo veja 

representado nele o seu próprio interesse, e que nele encontre 

efetivamente a sua satisfação. Sem um corpo representativo, 

o Estado não tem “vontade geral” e, mesmo que esteja 

constituído até o exterior, frente a outros estados, não estará 

frente à sua ordem civil, renunciando a constituir-se como 

Estado “interior”. 

A assembleia é uma necessidade racional para a 

organicidade do Estado hegeliano. Por meio dela, a 

sociedade participa indiretamente, articulada em pequenos 

grupos de interesses territoriais, corporativos e de estamento. 

A assembleia, para Hegel, é racional se reflete essa 

composição de interesses e lhes outorga reconhecimento 

político. A tarefa da assembleia consiste em levar em 

consideração as exigências e as aspirações dos indivíduos 

reunidos em sociedade, e convertê-los em parte do interesse 

geral, eliminando, desse modo, as contradições entre os 

indivíduos e a totalidade ética; cabe à assembleia realizar o 

vínculo entre as vontades particulares e o interesse comum.  

Para Hegel, o papel da assembleia é o de dar conteúdo 

à vontade geral do povo. Os órgãos representativos não são, 

segundo ele, apenas a expressão dos interesses particulares 

da particularidade, ou seja, da pessoa privada e atomizada, 

mas justamente o contrário, a expressão dos interesses 

universais da particularidade, isto é, da sociedade articulada 

em grupos de interesses. Por meio dos órgãos 

representativos, a vida civil não se encontra dissociada da 
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vida política, mas integrada; sendo esta última a expressão 

racional daquela. 

Hegel, a nosso ver, não concentra o poder do Estado 

nas mãos da burocracia155. Para ele, a classe universal não 

possui poder algum; ela exerce a sua atividade (o seu dever) 

por concessão tanto do soberano, que nela confia a realização 

da sua vontade, como das organizações civis, que vigiam e 

moderam sua atividade, enfrentando cotidianamente suas 

iniciativas. Para Hegel, nenhum poder deve sobrepor-se aos 

outros. A vontade do Estado deve ser una (a vontade do povo 

expressa na lei e encarnada na figura do monarca por meio 

do “Eu quero”), de tal modo que se evite a imposição dos 

interesses particulares de grupos que brigam pelo poder. 

Mais do que divisão de poderes dentro do Estado, Hegel 

propõe a ideia de um “equilíbrio de responsabilidades”. 

Para Hegel, é o próprio povo, por meio das suas 

organizações civis, quem delibera sobre o que é do seu 

interesse, quais são as suas reais necessidades, cabendo à 

                                                 
155 Segundo Eric Weil, o poder do Estado se concentra “(...) entre as mãos 

do funcionário. É ele quem prepara tudo, quem põe todos os problemas, 

quem elabora todas as soluções. Responsável ante o único chefe do 

Estado (...) o funcionário é o verdadeiro servidor do Estado – e seu 

verdadeiro amo. Essencialmente objetivo, essencialmente apolítico (no 

sentido em que esta palavra designa uma tomada de posição partidária), 

recrutado sem distinção de proveniência, de fortuna, de condição social, 

o funcionário não forma um estado político... Mas forma um estado 

social, o estado universal..., de todos os estados o mais influente. Não 

sendo nada politicamente, o funcionário é tudo na organização do Estado: 

é ele quem forma o segundo poder, o poder governamental, situado entre 

o poder soberano e o poder legislativo. É verdade que o príncipe decide, 

é verdade que as câmaras votam as leis e regulamentam as questões de 

alcance universal; mas é a administração quem prevalece sobre os dois” 

(WEIL, Eric. Hegel et l’État. Pp. 64-5).  
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assembleia o papel de representá-lo e refletir sobre a vontade 

comum. Tal conclusão nos proporcionou (por meio da 

elaboração deste trabalho de pesquisa), a compreensão – 

diversamente de alguns críticos de Hegel156 – de que Hegel 

(apesar de em muitos dos seus escritos criticar a democracia 

como forma efetiva de representação popular) é um autor 

cuja preocupação política é democrática157. 

Para Hegel, não basta que o povo seja convocado, 

periodicamente, a escolher seus representantes sem que estes 

tenham qualquer vinculação efetiva com os seus reais 

interesses e aspirações. A vida política não se restringe, para 

ele, a essa escolha entre grupos diversos (partidos políticos) 

que disputam pelo favor dos indivíduos, solicitando-lhes que 

                                                 
156 Popper identifica a filosofia hegeliana com a filosofia do totalitarismo 

moderno (Cf. POPPER, Karl. R.  A Sociedade Aberta e seus Inimigos, 

Vol. II, pp. 33-88). 
157 Como afirma Roberto Markenson, a teoria política hegeliana é 

democrática, e uma expressão racional do Estado Moderno, se afastando 

de toda perspectiva totalitária, já que, para Hegel, o Estado é “uma 

construção coletiva onde participam necessariamente as vontades 

particulares” (MARKENSON, R. Lei e Liberdade – A Teoria do Estado 

Moderno em Hegel, in: Ética e Filosofia Política, p. 101). Como também 

salienta Denis Rosenfield, “O problema não é (...) afirmar que Hegel é 

contra a democracia mas, pelo contrário, trata-se de assinalar que ele é 

adversário de sua forma ainda não racional. A democracia, instituída a 

partir da pessoa privada, só assegura para ele, portanto, os interesses 

particulares da particularidade, sendo incapaz de elevar-se firmemente, e 

de um modo duradouro à prática do que é universal. A participação de 

todos nos assuntos públicos só tem lugar por meio de uma mediação que 

garanta efetivamente a expressão política das realizações da sociedade 

civil-burguesa. É também devido a isto que Hegel é adversário do 

mandato imperativo, pois a assembleia deve ser um lugar vivo no qual o 

universal, que não é uma soma de partes, mas que se desdobra na 

estrutura da particularidade, é gerado pela efetiva defesa do interesse de 

todos” (ROSENFIELD, D. Política e Liberdade em Hegel, p. 256). 



HEGEL E A REPRESENTAÇÃO POLÍTICA 

 

- 128 - 

ceda em suas mãos o poder de decisão dos assuntos públicos. 

Enfim, o sufrágio universal não é, para Hegel, um fim 

político para os indivíduos, mas deve ser o meio pelo qual 

estes elevam a sua vontade particular e tornam-na efetiva, 

realizada e integrada à vontade da totalidade. Deste modo, se 

conserva, segundo Hegel, a liberdade de todos e a vida ética. 
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