




A REALIDADE É PROCESSO HISTÓRICO

• Último Sistema Filosófico

• Realidade é algo não material

• Realidade é produto do Geist (Espírito) Universal e 
Racional

• As estruturas do pensamento são não-históricas

• Alguns espíritos, conforme a época são “Avatares” 
da razão universal que direciona a existência

O ESPIRÍTO ABSOLUTO



POSIÇÃO IDEALISTA

• O espírito é observado no processo histórico

• Todo processo histórico tem núcleo Dialético Metafísico

• A realidade é como um espírito, uma substância, como 
um sujeito, não apenas coisa, mas movimento, um 
processo.

• A realidade é um constante Devir Dialético em Espiral

A REALIDADE



INDIVIDUALIDADE

• O Espírito pode usar o indivíduo para satisfazer uma 
demanda universal na evolução da Razão.

• São os Indivíduos Cósmicos.

• Kant: Existe um “mundo em si”.

• Hegel: Existe apenas o que se manifesta na 
consciência, algo pensado.

• O Espírito Absoluto vai além dos indivíduos.

• Todo realidade é Histórica, Natureza e Mundo são 
espírito.

MUNDO EM SÍ





A DIALÉTICA

❑“Tudo que existe merece desaparecer” – Goethe

❑“A força destruidora é a força motriz do processo 

histórico”.











QUESTÕES





(Enem 2017) - A representação de Demócrito é semelhante à de
Anaxágoras, na medida em que um infinitamente múltiplo é a origem; mas
nele a determinação dos princípios fundamentais aparece de maneira tal
que contém aquilo que para o que foi formado não é, absolutamente, o
aspecto simples para si. Por exemplo, partículas de carne e de ouro seriam
princípios que, através de sua concentração, formam aquilo que aparece
como figura. HEGEL. G. W. F. Crítica moderna. In: SOUZA, J. C. (Org.). Os
pré-socrática: vida e obra. São Paulo: Nova Cultural. 2000 (adaptado). - O
texto faz uma apresentação crítica acerca do pensamento de Demócrito,
segundo o qual o “princípio constitutivo das coisas” estava representado
pelo(a):

a) número, que fundamenta a criação dos deuses.

b) devir, que simboliza o constante movimento dos objetos.

c) água, que expressa a causa material da origem do universo.

d) imobilidade, que sustenta a existência do ser atemporal.

e) átomo, que explica o surgimento dos entes.



(Enem 2017) - A representação de Demócrito é semelhante à de
Anaxágoras, na medida em que um infinitamente múltiplo é a origem; mas
nele a determinação dos princípios fundamentais aparece de maneira tal
que contém aquilo que para o que foi formado não é, absolutamente, o
aspecto simples para si. Por exemplo, partículas de carne e de ouro seriam
princípios que, através de sua concentração, formam aquilo que aparece
como figura. HEGEL. G. W. F. Crítica moderna. In: SOUZA, J. C. (Org.). Os
pré-socrática: vida e obra. São Paulo: Nova Cultural. 2000 (adaptado). - O
texto faz uma apresentação crítica acerca do pensamento de Demócrito,
segundo o qual o “princípio constitutivo das coisas” estava representado
pelo(a):

a) número, que fundamenta a criação dos deuses.

b) devir, que simboliza o constante movimento dos objetos.

c) água, que expressa a causa material da origem do universo.

d) imobilidade, que sustenta a existência do ser atemporal.

e) átomo, que explica o surgimento dos entes.



(UNIOESTE 2017 – FILOSOFIA) - Em sua crítica a Tales de Mileto, o
pensador alemão HEGEL afirmou que a proposição pela qual o primeiro
filósofo ficou conhecido – cuja formulação seria aproximadamente ‘a água
é o princípio essencial de todos os seres’ – é filosófica porque enunciaria a
concepção de que tudo é um. Assim, a infinda multiplicidade dos seres
remeteria a uma unidade essencial. Para Hegel, porém, esse princípio
essencial deve ser absolutamente diferente dos seres que ele gera,
sustenta e comanda. COM BASE NO QUE FOI DITO, É CORRETO AFIRMAR.

a)Hegel concorda com a tese de Tales de que a água é o princípio
essencial dos múltiplos seres.

b)Hegel afirma que a multiplicidade não pode ser submetida a um
princípio essencial.

c)O primeiro filósofo afirma que o princípio essencial é universalmente
diferente dos seres gerados

d)Hegel supõe que a filosofia diz a unidade dos seres, mas que a
essência não é um ser entre outros.

e)Tales se baseou na necessidade da água para os seres vivos, para
fundar a filosofia da natureza.



(UNIOESTE 2017 – FILOSOFIA) - Em sua crítica a Tales de Mileto, o
pensador alemão HEGEL afirmou que a proposição pela qual o primeiro
filósofo ficou conhecido – cuja formulação seria aproximadamente ‘a água
é o princípio essencial de todos os seres’ – é filosófica porque enunciaria a
concepção de que tudo é um. Assim, a infinda multiplicidade dos seres
remeteria a uma unidade essencial. Para Hegel, porém, esse princípio
essencial deve ser absolutamente diferente dos seres que ele gera,
sustenta e comanda. COM BASE NO QUE FOI DITO, É CORRETO AFIRMAR.

a)Hegel concorda com a tese de Tales de que a água é o princípio
essencial dos múltiplos seres.

b)Hegel afirma que a multiplicidade não pode ser submetida a um
princípio essencial.

c)O primeiro filósofo afirma que o princípio essencial é universalmente
diferente dos seres gerados

d)Hegel supõe que a filosofia diz a unidade dos seres, mas que a
essência não é um ser entre outros.

e)Tales se baseou na necessidade da água para os seres vivos, para
fundar a filosofia da natureza.



(Unioeste 2014) - “A proposição de Tales de que a água é o absoluto ou, como diziam os antigos, o princípio, é

filosófica: com ela, a filosofia começa porque, através dela, chega à consciência de que o um é a essência, o
verdadeiro, o único que é em si e para si. Começa aqui um distanciar-se daquilo que é em nossa percepção sensível;
um afastar-se deste ente imediato - um recuar diante dele. Os gregos consideraram o sol, as montanhas, os rios,
etc., como forças autônomas, honrando-os como deuses, elevados pela fantasia a seres ativos, móveis, conscientes,
dotados de vontade. Isto gera em nós a representação da pura criação pela fantasia — animação infinita e universal,
figuração, sem unidade simples. Com essa proposição está aquietada a imaginação selvagem, infinitamente
colorida, de Homero; dissociar-se de uma infinidade de princípios, toda esta representação de que um objeto
singular é algo que verdadeiramente subsiste para si, que é uma força para si, autônoma e acima das outras, é
sobressumida e assim está posto que só há um universal, o universal ser em si e para si, a intuição simples e sem
fantasia, o pensamento de que apenas um é. Este universal está, ao mesmo tempo, em relação com o singular, com
a aparição, com a existência do mundo.” Hegel - “Não se trata de contrapor os gregos aos outros povos, como se
fossem destituídos de racionalidade. Mas diante do real, os gregos não se limitaram a uma atividade prática ou a
um comportamento religioso; ao lado disso, souberam assumir um comportamento propriamente filosófico: a
pergunta filosófica exige uma postura mais puramente intelectual.” - Gerd A. Bornheim – Considerando os textos
acima, que tratam do surgimento da filosofia e do primeiro filósofo grego, Tales de Mileto, é CORRETO afirmar
que:

A.a proposição de Tales é filosófica, mas não constitui uma resposta racional que pretende organizar o mundo para
além da ordem mitológica ou do ente imediato.

B. ao afirmar que a água é o princípio de tudo, Tales institui mais uma perspectiva para o mito, mas agora como
uma verdade sobre o que é a realidade.

C. o advento da filosofia não distingue os gregos de seus contemporâneos ou daqueles que os antecederam, apenas
acrescenta uma nova noção, a noção de ser, à história da cultura.

D. a representação que temos do mundo, formada pela fantasia e pelo mito, guia a razão à essência do real e
motiva os primeiros filósofos em suas reflexões.

E. a filosofia, ao surgir, impulsiona a razão a se perguntar se aquilo que observamos através de nossa percepção
sensível constitui a verdadeira essência da realidade.



(Unioeste 2014) - “A proposição de Tales de que a água é o absoluto ou, como diziam os antigos, o princípio, é

filosófica: com ela, a filosofia começa porque, através dela, chega à consciência de que o um é a essência, o
verdadeiro, o único que é em si e para si. Começa aqui um distanciar-se daquilo que é em nossa percepção sensível;
um afastar-se deste ente imediato - um recuar diante dele. Os gregos consideraram o sol, as montanhas, os rios,
etc., como forças autônomas, honrando-os como deuses, elevados pela fantasia a seres ativos, móveis, conscientes,
dotados de vontade. Isto gera em nós a representação da pura criação pela fantasia — animação infinita e universal,
figuração, sem unidade simples. Com essa proposição está aquietada a imaginação selvagem, infinitamente
colorida, de Homero; dissociar-se de uma infinidade de princípios, toda esta representação de que um objeto
singular é algo que verdadeiramente subsiste para si, que é uma força para si, autônoma e acima das outras, é
sobressumida e assim está posto que só há um universal, o universal ser em si e para si, a intuição simples e sem
fantasia, o pensamento de que apenas um é. Este universal está, ao mesmo tempo, em relação com o singular, com
a aparição, com a existência do mundo.” Hegel - “Não se trata de contrapor os gregos aos outros povos, como se
fossem destituídos de racionalidade. Mas diante do real, os gregos não se limitaram a uma atividade prática ou a
um comportamento religioso; ao lado disso, souberam assumir um comportamento propriamente filosófico: a
pergunta filosófica exige uma postura mais puramente intelectual.” - Gerd A. Bornheim – Considerando os textos
acima, que tratam do surgimento da filosofia e do primeiro filósofo grego, Tales de Mileto, é CORRETO afirmar
que:

A.a proposição de Tales é filosófica, mas não constitui uma resposta racional que pretende organizar o
mundo para além da ordem mitológica ou do ente imediato.

B. ao afirmar que a água é o princípio de tudo, Tales institui mais uma perspectiva para o mito, mas agora
como uma verdade sobre o que é a realidade.

C. o advento da filosofia não distingue os gregos de seus contemporâneos ou daqueles que os antecederam,
apenas acrescenta uma nova noção, a noção de ser, à história da cultura.

D. a representação que temos do mundo, formada pela fantasia e pelo mito, guia a razão à essência do real e
motiva os primeiros filósofos em suas reflexões.

E. a filosofia, ao surgir, impulsiona a razão a se perguntar se aquilo que observamos
através de nossa percepção sensível constitui a verdadeira essência da realidade.



(Ufu 2013) A dialética de Hegel:

a) envolve duas etapas, formadas por opostos 
encontrados na natureza (dia-noite, claro-escuro, frio-
calor).

b) é incapaz de explicar o movimento e a mudança 
verificados tanto no mundo quanto no pensamento.

c) é interna nas coisas objetivas, que só podem 
crescer e perecer em virtude de contradições 
presentes nelas.

d) é um método (procedimento) a ser aplicado ao 
objeto de estudo do pesquisador.



(Ufu 2013) A dialética de Hegel:

a) envolve duas etapas, formadas por opostos 
encontrados na natureza (dia-noite, claro-escuro, frio-
calor).

b) é incapaz de explicar o movimento e a mudança 
verificados tanto no mundo quanto no pensamento.

c) é interna nas coisas objetivas, que só podem 
crescer e perecer em virtude de contradições 
presentes nelas.

d) é um método (procedimento) a ser aplicado ao 
objeto de estudo do pesquisador.



(Ufu 2012) 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.



(Ufu 2012) 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.



(Ueg 2011) Para Hegel, a razão é a relação interna e necessária 
entre as leis do pensamento e as leis do real. Assim, ela é a unidade 
entre a razão subjetiva e a razão objetiva. Hegel denominou essa 
unidade de espírito absoluto. Dessa forma, um evento real pode 
expressar e ser resultado das ideias que o precedem. Um exemplo 
da objetivação dessas ideias é o seguinte evento:

a) a subida de Adolf Hitler ao poder na Alemanha, representando os 
ideais sionistas germânicos.

b) a Queda de Dom Pedro I do trono brasileiro, representando a crise 
do sistema colonial português.

c) a ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder, representando o 
ideal iluminista de igualdade social.

d) a coroação de Dom Pedro II no trono brasileiro, representando a 
vitória dos ideais puritanos de moral.



(Ueg 2011) Para Hegel, a razão é a relação interna e necessária 
entre as leis do pensamento e as leis do real. Assim, ela é a unidade 
entre a razão subjetiva e a razão objetiva. Hegel denominou essa 
unidade de espírito absoluto. Dessa forma, um evento real pode 
expressar e ser resultado das ideias que o precedem. Um exemplo 
da objetivação dessas ideias é o seguinte evento:

a) a subida de Adolf Hitler ao poder na Alemanha, representando os 
ideais sionistas germânicos.

b) a Queda de Dom Pedro I do trono brasileiro, representando a crise 
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(Unicentro 2010) Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). Em
seu livro História da Filosofia, Hegel (1770-1831) declara que a filosofia moderna pode ser
considerada o nascimento da filosofia propriamente dita, porque nela, segundo Hegel, pela
primeira vez, os filósofos afirmam que:

I. a filosofia é independente e não se submete a nenhuma autoridade que não seja a própria
razão como faculdade plena de conhecimento. Isto é, os modernos são os primeiros a
demonstrar que o conhecimento verdadeiro só pode nascer do trabalho interior realizado pela
razão, graças a seu próprio esforço. Só a razão conhece e somente ela pode julgar a si mesma.

II. a filosofia moderna realiza a primeira descoberta da subjetividade propriamente dita porque
nela o primeiro ato do conhecimento, do qual dependerão todos os outros, é a reflexão e
consciência de si reflexiva.

III. a filosofia moderna é a primeira a reconhecer que, sendo todos os seres humanos seres
conscientes e racionais, todos têm igualmente o direito ao pensamento e a verdade. Segundo
Hegel, essa afirmação do direito ao pensamento, unida à ideia da recusa de toda censura sobre
o pensamento e palavra, seria a realização filosófica do princípio da individualidade como
subjetividade livre que se relaciona livremente com a verdade.

IV. a filosofia moderna está tão intimamente vinculada aos fundamentos da práxis humana que
a ação não pode ser ignorada na determinação de seus critérios filosóficos. Para Hegel, os
modernos foram os primeiros a entender que esta prática, no entanto, não deve ser
considerada apenas no sentido restrito da conduta pessoal, mas na acepção mais abrangente de
experiência humana em seus vários aspectos, desde histórico até o nível psicológico.

a) Apenas I, III e IV. b) Apenas I, II e III. c) Apenas I. d) Apenas II, III e IV. e) Apenas IV.



(Unicentro 2010) Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). Em
seu livro História da Filosofia, Hegel (1770-1831) declara que a filosofia moderna pode ser
considerada o nascimento da filosofia propriamente dita, porque nela, segundo Hegel, pela
primeira vez, os filósofos afirmam que:

I. a filosofia é independente e não se submete a nenhuma autoridade que não seja a própria
razão como faculdade plena de conhecimento. Isto é, os modernos são os primeiros a
demonstrar que o conhecimento verdadeiro só pode nascer do trabalho interior realizado pela
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nela o primeiro ato do conhecimento, do qual dependerão todos os outros, é a reflexão e
consciência de si reflexiva.

III. a filosofia moderna é a primeira a reconhecer que, sendo todos os seres humanos seres
conscientes e racionais, todos têm igualmente o direito ao pensamento e a verdade. Segundo
Hegel, essa afirmação do direito ao pensamento, unida à ideia da recusa de toda censura sobre
o pensamento e palavra, seria a realização filosófica do princípio da individualidade como
subjetividade livre que se relaciona livremente com a verdade.

IV. a filosofia moderna está tão intimamente vinculada aos fundamentos da práxis humana que
a ação não pode ser ignorada na determinação de seus critérios filosóficos. Para Hegel, os
modernos foram os primeiros a entender que esta prática, no entanto, não deve ser
considerada apenas no sentido restrito da conduta pessoal, mas na acepção mais abrangente de
experiência humana em seus vários aspectos, desde histórico até o nível psicológico.

a) Apenas I, III e IV. b) Apenas I, II e III. c) Apenas I. d) Apenas II, III e IV. e) Apenas IV.



(Ueg 2010) Hegel, prosseguindo na árdua tarefa de
unificar o dualismo de Kant, substituiu o eu de Fichte
e o absoluto de Schelling por outra entidade: a ideia.
A ideia, para Hegel, deve ser submetida
necessariamente a um processo de evolução
dialética, regido pela marcha triádica da:

a) experiência, juízo e raciocínio.

b) realidade, crítica e conclusão.

c) matéria, forma e reflexão.

d) tese, antítese e síntese.



(Ueg 2010) Hegel, prosseguindo na árdua tarefa de
unificar o dualismo de Kant, substituiu o eu de Fichte
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(Uem 2010) Hegel criticou o inatismo, o empirismo e o kantismo. Endereçou 
a todos a mesma crítica, a de não terem compreendido o que há de mais 
fundamental e essencial à razão: o fato de ela ser histórica. Com base nessa 
afirmação, assinale o que for correto.

01) Ao afirmar que a razão é histórica, Hegel considera a razão como sendo 
relativa, isto é, não possui um caráter universal e não pode alcançar a verdade.

02) Não há para Hegel nenhuma relação entre a razão e a realidade. 
Submetida às circunstâncias dos eventos históricos, a razão está condenada ao 
ceticismo, isto é, “ao duvidar sempre”.

04) A identificação entre razão e história conduz Hegel a desenvolver uma 
concepção materialista da história e da realidade, negando entre ambas a 
possibilidade de uma relação dialética.

08) No sistema hegeliano, a racionalidade não é mais um modelo a ser 
aplicado, mas é o próprio tecido do real e do pensamento. O mundo é a 
manifestação da ideia, o real é racional, e o racional é o real.

16) Karl Marx, ao afirmar, na Ideologia alemã, que não é a história que anda 
com as pernas das ideias, mas as ideias é que andam com as pernas da 
história, critica, ao mesmo tempo, o idealismo e a concepção da história de 
Hegel e dos neo-hegelianos.
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ceticismo, isto é, “ao duvidar sempre”.

04) A identificação entre razão e história conduz Hegel a desenvolver uma 
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(Ufpa 2009) No início do século dezenove, mais precisamente com
Hegel, a arte é concebida no interior do domínio do absoluto, isto é,
da verdade enquanto tal e dos elementos que a expõem. Tendo em
vista essa concepção, é correto afirmar:

a) O absoluto não se expressa, de uma vez por todas, no domínio
artístico.

b) Ao apresentar o absoluto sob forma sensível, isto é, concreta e
singular, a obra de arte não efetiva a transfiguração da realidade.

c) Na atividade artística, apenas alguns de seus traços essenciais
estão ligados ao ser verdadeiro.

d) A beleza é, enquanto produto da arte, manifestação sensível do
absoluto.

e) Na arte, a totalidade que se torna aparição cumpre
suficientemente suas determinações.



(Ufpa 2009) No início do século dezenove, mais precisamente com
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b) Ao apresentar o absoluto sob forma sensível, isto é, concreta e
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(Ufu 2007) Qual é a diferença entre o conceito de movimento histórico, em 
Hegel, e o de processo histórico, em Marx?

a) Para Hegel, através do trabalho, os homens vão construindo o movimento 
da produção da vida material e, assim, o movimento histórico. Para Marx, a 
consciência determina cada época histórica, desenvolvendo o processo 
histórico.

b) Para Hegel, a História pode sofrer rupturas e ter retrocessos, por isso utiliza-
se do conceito de movimento da base econômica da sociedade. Marx acredita 
que o modo de produção encaminhe para um objetivo final, que é a 
concretização da Razão.

c) Para Hegel, a História tem uma circularidade que não permite a 
continuidade. Para Marx, a História é construída pelo progresso da consciência 
dos homens que formam o processo histórico.

d) Para Hegel, a História é teleológica, a Razão caminha para o conceito de si 
mesma, em si mesma. Marx não tem uma visão linear e progressiva da 
História, sendo que, para ele, ela é processo, depende da organização dos 
homens para a superação das contradições geradas na produção da vida 
material, para transformar ou retroceder historicamente.
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(Ufu 2005) Hegel, em seus cursos universitários de Filosofia da
História, fez a seguinte afirmação sobre a relação entre a filosofia e
a história: “O único pensamento que a filosofia aporta é a
contemplação da história”. HEGEL, G. W. F. Filosofia da História. 2 ed.
Brasília: Editora da UnB, 1998, p. 17. De acordo com a reflexão de
Hegel, é correto afirmar que

I. a razão governa o mundo e, portanto, a história universal é um processo racional.

II. a ação dos homens obedece a vontade divina que preestabelece o curso da história.

III. no processo histórico, o pensar está subordinado ao real existente.

IV. a ideia ou a razão se originam da força material de produção e reprodução da
história.

Assinale a alternativa que contém somente assertivas corretas.

a) III e IV. b) I e II. c) II e III. d) I e III.
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