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Textos de referência: Prefácio à Fenomenologia do Espírito, de G.W.F. Hegel. 

Totalidade e conceito 

A emergência do conceito de saber absoluto, ou de ciência em geral, é apresentada por Hegel 

na sua “ciência da experiência da consciência”, a Fenomenologia do Espírito. A filosofia deve se 

fazer sistema científico, passar do “amor ao saber” para “saber efetivo”. A verdade, determinada 

pelo saber efetivo, só pode ser referida como verdade se for produzida pela filosofia, se puder 

se tornar conceito, elemento de sua existência; isso significa que a filosofia deve inaugurar os 

seus próprios pressupostos e se tornar ciência. O conceito de totalidade aponta tanto para os 

momentos que produzem o sistema quanto para o sistema mesmo (identidade da identidade e 

da não-identidade); seu conceito está na forma do sistema e é interior a toda determinação 

particular que o alimenta. Pretende-se expor a relação entre os conceitos de totalidade e conceito. 

 

Conceito 

Hegel concebe a filosofia como a exposição do sistema da razão ontológica, a explicação e 

explicitação da verdade através da unidade entre conceito e realidade. A cisão entre entendimento 

e razão, teoria e prática, ser e mundo, faz surgir a necessidade da filosofia, cujo objeto é a 

própria realidade interior e exterior, e sua tarefa, a compreensão do real. “O objeto, o mundo 

subjetivo e objetivo em geral, não devem meramente ser congruentes com a ideia, e sim eles 

mesmos são a congruência do conceito e da realidade”. A realidade que não corresponde ao 

conceito é considerada “mero fenômeno, o subjetivo, o contingente, o arbitrário, que não é a 

verdade.”1 O sistema da razão é, por isso, concreto, afirmado através dos seus momentos 

particulares, sem os quais a ideia mesma de filosofia enquanto ciência cai por terra. A “ciência”, 

tomada como sinônimo de filosofia, exprime, para Hegel, a posição das próprias determinações 

imanentes ao pensamento. Aqui se começa a sugerir o significado do conceito de totalidade. 

Neste sentido, a filosofia seria “ciência em geral”, enquanto as demais ciências, ciências 

particulares, são submetidas ao exame da filosofia, única produtora da verdade. O conceito será 

então o elemento no qual os saberes particulares são unificados em um saber propriamente 

filosófico. 

Não se percebe que tudo quanto é verdade conforme o conteúdo – em 
qualquer conhecimento ou ciência – só pode merecer o nome de verdade se for 
produzido pela filosofia. Embora as outras ciências possam, sem a filosofia, 

1 CdL, p. 233. 
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com o pensamento raciocinante pesquisar quanto quiserem, elas não são 
capazes de possuir em si nem vida, nem espírito, nem verdade sem a filosofia.2 

O que é, então, o conceito, esse “elemento de existência” da verdade? Qual é a verdade do 

procedimento da adaequatio, da relação entre coisa e conceito, ou o que significa de fato 

isso que se nomeia como conceito? Hegel pretende responder a esta pergunta com a Ciência 

da Lógica, que ele formula como sendo a ciência da Ideia (caracterizada como “o conceito 

adequado, a verdade objetiva ou a verdade enquanto tal”3). 

Hegel argumenta, remetendo à filosofia kantiana: quando chamamos algo de “verdade” nos 

reportamos à adequação do objeto à nossa representação, “o apreender e o examinar consistem 

em verificar se cada um encontra em sua representação o que dele se diz, se isso assim lhe 

parece, se é bem-conhecido ou não”4. Há uma pressuposição envolvida nessa operação, pois o 

conceito mesmo pressupõe que haja um critério de correção das representações subjetivas. 

Opera-se uma adequação entre a representação do objeto e o objeto, e deste procedimento 

resulta ou o verdadeiro ou o falso. Mas “verdade”, afirma Hegel, significa somente “a adequação 

de um conteúdo consigo mesmo”5; trata-se de um sentido totalmente diverso. O significado de 

verdade reside na “consonância (Zusammenstimmung) do objeto e de seu conceito”6. A 

verdade não poderá surgir se houver um pressuposto formal, representativo, operando a relação 

entre conceito e coisa, como realiza a filosofia da adaequatio. Entre o juízo particular da coisa e 

o seu conceito existe a atividade da consciência reflexiva que experimenta a contradição entre 

coisa e conceito e, consequentemente, amplia a noção de verdade que não pode se contentar 

como significando a mera adequação entre o que se pensa de um objeto e aquilo que ele é. Longe 

de ser o juízo particular que dispõe a verdade como adequação, é o conceito, um produto e 

resultado, que põe a verdade. O cerne da dialética é, enfim, o apontamento dessa contradição 

inevitável entre a coisa e o seu conceito, entre aquilo que a coisa pretende ser e aquilo que ela 

realmente é. O movimento total da dialética “constitui o positivo e sua verdade”7. 

Quando Hegel afirma, portanto, que a “consciência natural” deve cortar as amarras com o 

pensamento representativo, ele está com isso pondo em jogo a noção de um pensamento objetivo, 

ou especulativo, aquele que tem a capacidade de se referir ao conteúdo da coisa mesma e, com 

isso, apreendê-la (begreifen). Esse movimento pode ser compreendido como o esforço de Hegel 

de superar o dilema kantiano segundo o qual o conhecimento da coisa implica a perda da 

2 FdE, p. 67 
3 CdL, p. 231 
4 FdE, p. 43 
5 ECF, v. III, p 82 
6 Idem. 
7 FdE, p. 53. 
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objetividade efetiva da coisa. Como aponta Lebrun, a partilha tradicional entre objetividade e 

subjetividade é desfeita através da noção de pensamento objetivo8, ou, nas palavras de Hegel, 

que haja entendimento e razão no mundo, isso diz o mesmo que contém 
a expressão “pensamento objetivo”. Mas essa expressão é incômoda, 
justamente porque “pensamento” é usado com demasiada frequência só 
como [significando] o que pertence ao espírito, à consciência; e também o 
“objetivo” é usado, antes de tudo, [a propósito] do não-espiritual.9 

Essa posição nos leva à noção de negatividade. O trabalho do negativo é o movimento de 

identidade e diferenciação. O conceito é o resultado desse processo que passa da mera 

representação do objeto, dessa relação formal entre sujeito e objeto, para a universalidade em 

geral, que desfaz a aparência do distanciamento entre ambos. Isso significa a apreensão da 

totalidade da coisa, a consideração de que “o universal do conceito não é simplesmente algo 

comum, ante o qual o particular tem sua consistência para si; mas é antes o que o particulariza (o 

que se especifica) a si mesmo”10. Esse processo permite transformar puros pensamentos (Kant, 

Fichte, Schelling) em conceitos. O conceito não é, portanto, um instrumento do saber. O 

conceito que exprime a coisa está em constante contradição com aquilo que ela é. Hegel 

inaugura um novo significado de verdade, e ele é o pressuposto para a inauguração do que o 

conceito de conceito vem a ser no processo de reconhecimento (conciliatório) entre sujeito e 

objeto. Nesse sentido, a experiência da consciência, que Hegel considera como a “libertação da 

oposição da consciência”11, é o caminho que permitiu à consciência natural chegar ao conceito 

de ciência, e, portanto, ao conceito de conceito. “Aquilo pelo qual o conceito mesmo se 

conduz adiante é o que anteriormente foi indicado como o negativo, que ele tem em si mesmo; é 

isso que constitui o verdadeiramente dialético.”12 O negativo, aqui, refere-se à função da 

negação determinada. Se, portanto, o conceito é a expressão do processo de negação 

determinada, ele aponta para o cerne instável da relação entre aquilo que se diz de algo e aquilo 

que ele é. O conteúdo mesmo da coisa é inscrito num processo que deve vir à tona a todo o 

momento, tendo em vista o pressuposto de que realidade e conceito devem coincidir porque 

disto depende a verdade, o sentido da ciência filosófica. 

 

A única coisa para alcançar a progressão científica – e em vista de cuja 
intelecção inteiramente simples é necessário se empenhar de modo essencial – 
é o conhecimento do enunciado lógico de que o negativo é igualmente positivo 

8 LEBRUN, 2006, p. 397. 
9 ECF, v. I, p. 81. 
10 Idem, p. 297. 
11 CdL, p. 29 
12 CdL, p. 35. 
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ou que o que se contradiz não se dissolve no que é nulo, no nada abstrato, 
mas essencialmente apenas na negação de seu conteúdo particular ou que 
uma tal negação não é toda negação, e sim a negação da questão 
determinada que se dissolve, com o que é negação determinada; que, 
portanto, no resultado está contido essencialmente aquilo do qual resulta – 
o que é propriamente uma tautologia, pois de outro modo seria um imediato, 
não um resultado. Na medida em que o que resulta, a negação, é negação 
determinada, ela possui um conteúdo. Ela é um novo conceito, mas conceito 
mais elevado, mais rico do que o precedente; pois ela se tornou mais rica 
devido a essa negação ou oposição; ela, portanto, o contém, mais também 
mais do que ele, e é a unidade dele e do seu oposto. – Nesse caminho tem de 
se formar em geral o sistema dos conceitos – e se consumir em um percurso 
irresistível, puro, que não traz nada de fora pra dentro.13 

A explicação pela mesma via de acesso do conceito de conceito, ou do conceito de consciência, ou 

de qualquer outra coisa, isto é, conceito de x, pode ser aparentemente redutora da noção de 

conceito exposta na Ciência da Lógica, pois lá apreende-se  o conceito  lógico,  portanto o  conceito  

de  conceito,  o  que  significa,  em  termos  claros, apreender  o conteúdo das determinações 

lógicas que são universais, particulares e singulares, isto é o Conceito. No entanto, tendo em 

vista essas instanciações internas ao conceito de conceito, o conceito de x permanece o conceito 

de x, tanto quanto o conceito com c maiúsculo; a origem lógica é a mesma e não dispensa a 

trajetória de libertação da consciência, sem a qual o sentido de saber absoluto, que permite abarcar 

conceitualmente o mundo, estaria negado. O que deve ficar claro é que o conceito de conceito, ou 

o conceito de qualquer coisa, significa a consonância entre o objeto e o conceito, e somente 

esse processo, negativo, do vir a ser do conteúdo da coisa mesma pode ser chamado  de conceito, 

e por isso, de “elemento de existência da verdade”. Nisso reside também a diferença entre o 

pensamento representativo e o pensamento especulativo. 

 

Totalidade 

Sugerimos acima que o conceito também é totalidade, pois sua pretensão é apreender a coisa 

mesma em todas as suas instanciações. Hegel afirma que o conceito é tanto livre, enquanto 

“potência substancial essente para si”, isto é, enquanto é negativo, vivo, não fixado previamente 

e nada mais senão o Eu, resultado de uma síntese subjetiva, quanto totalidade, “enquanto cada um 

dos momentos é o todo que ele [mesmo] é, e é posto com ele como unidade inseparável”14, 

enquanto ele pretende exprimir o cerne objetivo da coisa. O conteúdo da filosofia, que é o 

conceito, é marcadamente resultado dessa démarche especulativa, que significa também a 

superação do momento subjetivo do saber; é a experiência da incoerência através de um dado 

imediatamente coerente e fixado. Que se estabilize o significado de algo positivamente, sem 

13 CdL, p. 34, grifo meu. 
14 ECF, v. I, p. 292. 
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representações subjetivas, ou que a coerência surja em sua verdade posteriormente, esta é, afinal, 

a proposta do sistema hegeliano; “no pensar conceitual o negativo pertence ao conteúdo mesmo 

e – seja como seu movimento imanente e sua determinação, seja como sua totalidade – é o 

positivo”, o resultado que surge desse movimento é o negativo determinado, que também é 

positivo quanto ao conteúdo15. 

“O verdadeiro é o todo”16, essa frase batida do prefácio à Fenomenologia diz propriamente 

sobre o alcance da noção de verdade, sob a forma do conceito, e a sua relação com a 

totalidade em si, que é a consideração sistemática da realidade subjetiva e objetiva. O todo não é 

só o verdadeiro como todo, mas como momentos particulares, sem os quais ele não é totalidade 

positiva alguma; o todo é imanente aos momentos particulares. Os conceitos seriam, por essa 

razão, totalidades dentro da Totalidade, momentos particulares imprescindíveis para a verdade 

do todo e que, por essa razão, também seriam responsáveis pela justificativa do todo. 

Totalidade ela mesma significa a descrição de um processo que reordena constantemente a 

série de seus elementos; cada objeto conceituado remete à totalidade de seu contexto. Não se 

pensa, portanto, fora dessa totalidade, porque ela mesma é o produto de um processo de 

conhecimento que se tornou verdadeiro através do trabalho negativo do conceito. Antes de 

posicionar uma totalidade exterior, Hegel adianta que não há todo sem desenvolvimento 

conceitual, não há todo sem a experiência da consciência, e sem dúvida não há verdade sem 

contradição; da mesma forma, o todo é imanente a cada momento particular, pois o saber que 

apreende a totalidade já é saber absoluto. 

O verdadeiro é assim o delírio báquico, onde não há membro que não esteja 
ébrio; e porque cada membro, ao separar-se, também imediatamente se 
dissolve, esse delírio é ao mesmo tempo repouso translúcido e simples. Perante 
o tribunal desse movimento não se sustem nem as figuras singulares do 
espírito, nem os pensamentos determinados; pois aí tanto são momentos 
positivos necessários quanto são negativos e evanescentes. 

Na totalidade do movimento, compreendido como [estado de] repouso, o 
que nele se diferencia e se dá um ser-aí particular é conservado como algo 
que se rememora, cujo ser-aí é o saber de si mesmo; como esse saber 
também é imediatamente ser-aí.17 

É por isso que o processo de negação determinada se envolve na posição da totalidade; sem ela 

não há síntese positiva e o conhecimento reapareceria como representação que perde a coisa. 

O que está em jogo aqui é compreender que o “grau zero” da totalidade se insere na dinâmica da 

posição da coisa, ou seja, na contradição interna a cada coisa, na medida em que toda identidade 

15 FdE, p. 62. 
16 ECF, v. I, p. 292. 
17 FdE, p. 53 
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é também não-identidade, e por isso a coisa é atravessada inevitavelmente pela mediação de um 

Outro, por um oposto. A reciprocidade da relação sujeito-objeto é a base do conhecimento. Sem 

essa dinâmica da posição da coisa,  a  identidade  da  identidade  e  da  não-identidade  não  pode  

ser  realizada,  o  que significa abrir mão da síntese positiva do conhecimento, ou abrir mão de sua 

verdade. É somente através do reconhecimento da unidade entre sujeito e objeto que o saber 

absoluto e a noção de totalidade podem surgir. O conceito de totalidade é a aquisição da 

verdade sobre a aparente distância entre sujeito e objeto; é a identidade absoluta entre coisa 

e pensamento, entre forma e conteúdo; a própria ideia de razão absoluta. Com a totalidade, 

Hegel sinaliza uma imersão total no objeto ou, como lembra Adorno, “seu conceito de todo somente 

existe de modo geral como a quintessência dos momentos parciais, que sempre apontam além 

de si mesmos e se reproduzem uns a partir dos outros, ele não existe como algo para além deles. 

A isso visa sua categoria da totalidade.”18 
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