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FILOSOFIA

Neste Guia, você vai estudar Teorias da História.
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Teorias da História
Hoje vamos iniciar uma nova temática filosófica sobre Teoria da História.
Em contraponto ao Racionalismo iluminista, surgiu, entre os séculos XVIII
e XIX, um movimento denominado Romantismo, com reflexos na arte, na
literatura, na política e na filosofia. Esse pensamento trouxe a questão da
razão-sentimento, valorizando a natureza e a criação da noção de Espírito.
•• Você já ouviu falar no Romantismo?
•• Quais as características desse movimento?
•• Por que esse movimento recebeu esse nome?

Espírito e História
Na contramão do Racionalismo, o Romantismo exaltava o indivíduo e sua
subjetividade, a natureza, os amores trágicos e os ideais utópicos. No campo
da política, o Romantismo exaltava o nacionalismo e teve grande influência
na formação dos Estados Nacionais europeus. Na Filosofia, surge a noção de
Espírito, que conduziria ao saber absoluto.
Nesse contexto, destaca-se o Filósofo alemão Hegel, que entendia a realidade
como um movimento racional do espírito através do tempo (História), para atingir
o progresso e a consciência da liberdade.
Assim, o real e o racional são dois elementos interligados, que conduziriam a
humanidade ao Espírito absoluto.

Espírito e História
De acordo com Hegel, o progresso da História acontece em um movimento
dialético: a contradição entre teses e antíteses levaria à construção de sínteses
cada vez mais ricas e complexas rumo ao progresso, que se identifica com a
realização do Espírito absoluto. Desta maneira, o futuro sempre será superior ao
passado.
Observe:

O espírito absoluto se realiza como governo da
razão, por meio da
•• Arte Romântica.
•• Religião cristã.
•• Filosofia Moderna alemã.
O pensamento de Hegel se enquadra no chamado
idealismo alemão, por afirmar que as ideias
existem como entidades imateriais, capazes de
mudar a realidade por meio da concretização do
espírito absoluto.

1. Observe a obra ao lado e identifique características do idealismo de Hegel e do
romantismo alemão.
2. (UFMG)
O botão desaparece no desabrochar da flor, e poderia dizer-se que a
flor o refuta; do mesmo modo que o fruto faz a flor parecer um falso
ser-aí da planta, pondo-se como sua verdade em lugar da flor:
essas formas não só se distinguem, mas também se repelem como
incompatíveis entre si [...].
HEGEL, G.W.F. Fenomenologia do Espírito. Petrópolis: Vozes, 1988.

Com base em seus conhecimentos e na leitura do texto acima, assinale a alternativa correta
segundo a filosofia de Hegel.
a) A essência do real é a contradição sem interrupção ou o choque permanente dos contrários.
b) As contradições são momentos da unidade orgânica, na qual, longe de se contradizerem,
todos são igualmente necessários.
c) O universo social é o dos conflitos e das guerras sem fim, não havendo, por isso, a
possibilidade de uma vida ética.
d) Hegel combateu a concepção cristã da história ao destituí-la de qualquer finalidade
benevolente.
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Atividades

1. Sugestão de resposta: Romantismo alemão - exaltação da natureza e da subjetividade. Idealismo de Hegel ideia de progresso, pois o peregrino encontra-se em plano superior, onde pode contemplar a totalidade.
2. Alternativa B.

3. (UFPE) O conceito de Dialética tomou parte nas preocupações filosóficas de
pensadores, como Hegel, Engels e Marx. Sobre o conceito de dialética em Hegel,
é CORRETO afirmar que se trata da
a) Ciência das leis gerais do movimento, tanto do mundo externo como do
pensamento humano.
b) marcha do pensamento que procede por contradição, passando por três fases tese, antítese e síntese -, reproduzindo o próprio movimento do Ser absoluto ou
Ideia.
c) sistematização do chamado materialismo histórico.
d) organização política e econômica que torna comuns os bens de produção.
e) situação do filósofo cujo pensamento supõe comprometimento com a situação
social e política vivida

3. Alternativa B.

#IrAlém

Acesse o endereço a seguir e assista ao vídeo explicativo sobre a
filosofia de Hegel.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=H5JGE3lhuNo>. Acesso em: 1 ago. 2020.

• Perceba a importância da Arte para Hegel.
• Você concorda que a história caminha sempre rumo ao
progresso?
• Existem retrocessos no progresso?

Pense nessas questões e boas reflexões!

