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O pensador dinamarquês Søren Kierkegaard (1813-1855) está entre 
os grandes nomes da filosofia e da teologia de sua época. Seu pensamento 
é profundamente uma filosofia ligada à existência, ao ser e ao seu princi-
pal fundamento, a realidade. Kierkegaard está muito próximo do Idealis-
mo alemão e da filosofia especulativa: leu Fichte e sua exposição da Dou-
trina da Ciência, assistiu as aulas de Schelling sobre a Filosofia da 
Revelação, estudou profundamente a filosofia especulativa de Hegel, tece 
conhecimento das críticas ao sistema hegeliano, fundamentado em Feuer-
bach e pelo pensamento pessimista de Schopenhauer. Kierkegaard é o 
pensador escandinavo que sentiu o espinho na carne. 

Entre os contestadores do Idealismo Alemão (e pensaríamos primei-
ramente em Feuerbach e Schopenhauer), Kierkegaard representa a mais 
lúcida crítica que soube ponderar entre os dois pensadores alemães1, 
Kierkegaard afastou-se da idéia de uma corrente filosófica ou em discípu-
los, pensou apenas em identificar a verdade através do pensamento, isto 
é, uma verdade pela qual quer viver e morrer. 

Kierkegaard desenvolve em praticamente todos os volumes de sua 
obra referências a filosofia especulativa e a desempenhar sua crítica aos 
idealistas, para ele, a escola dialética tem como principal prisma a tenta-
tiva de encontrar uma noção de realidade. Para Kierkegaard o problema 
da subjetividade está ainda em Immanuel Kant e sua superação somente 
se efetivará quando forem desvendados os segredos da existência. 

A gênese do idealismo alemão talvez esteja ainda em Kant, pois al-
guns autores concordam na afirmação de que a filosofia especulativa 

                                                      
1 Cf. Wilhelm Anz, Kierkegaard und der Deutsche Idealismus. Tübingen. J. C. B. 

Mohr. 1956, e Niels Thulstrup, Kierkegaard Verhältnis zu Hegel und zum speku-
lativen Idealismus. Stuttgart. W. Kohlhammer. 1972. 

Philosophica, 35, Lisboa, 2010, pp. 45-59 
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alemã parte de Kant, de modo que possa ser compreensível a ideia de que 
o idealismo alemão é aquilo que está entre o pensamento de Fichte até 
Hegel2. A filosofia denominada de Idealismo alemão vai nascer da cor-
rente do romantismo alemão que se originou no período pós-kantiano em 
Fichte, Schelling e teve sua continuidade em Hegel. Esta filosofia era 
uma denominação transcendental, subjetiva e absoluta. Segundo Fleis-
cher: “Fichte, Schelling e Hegel levaram a metafísica para além de Kant, 
atingindo níveis de elevação anteriormente inimagináveis – o que não 
significa que tenham perdido o chão debaixo dos pés e que não possam 
ser considerados filósofos da realidade”3. O idealismo de Fichte é um 
espinosismo invertido, pois ele se opõe ao objeto absoluto de Espinosa 
que aniquilava qualquer sujeito; para Fichte o eu não é, como para Des-
cartes, um eu admitido com o objetivo de poder filosofar, mas sim o eu 
real, o verdadeiro princípio, isto é, a Doutrina da Ciência de Fichte é 
destinada a elevar a filosofia à categoria de ciência evidente: “Temos de 
procurar o princípio absolutamente primeiro, pura e simplesmente incon-
dicionado, de todo saber humano. Esse princípio, se deve ser absoluta-
mente primeiro, não se deixa provar nem determinar”4. Em Schelling, o 
idealismo configura-se no ir além de Kant, pois para ele, Kant não apre-
senta uma explicação satisfatória para a unidade da razão5, tanto no seu 
uso prático como teórico. A partir do princípio do incondicionado e da 
individuação, Schelling acredita encontrar a tese fundamental de seu sis-
tema identificando uma instância acima de todos os aparatos transcenden-
tais e fenomênicos, preconizando assim uma razão intuitiva. Já o sistema 
da ciência proposto por Hegel sustenta a idéia de que toda a filosofia se 
fundamenta no idealismo ou retira dele todas as suas bases, adquirindo, 
assim, um caráter subjetivo e absoluto, ou seja, a proposição de que o 
finito é o ideal e seus pressupostos estão no ser que esclarece a forma. 

 
 
 
 

                                                      
2 Cf. R. Bubner, Geschichte der Philosophie in Text und Darstellung. Deutscher 

Idealismus. Stuttgart. Reclam. 1994; J. Kopper, Das transzendentale Denken des 
deutschen Idealismus. Darsmsdadt. Wissenschaftlicher Buchgesellschaft. 1989, e 
Juan Adolfo Bonaccini, Kant e o problema do idealismo alemão. Rio de Janei-
ro/Natal. Relume Dumará/Edufrn. 2003. 

3 Margot Fleischer, Introdução. Filósofos do século XIX. São Leopoldo: Editora 
Unisinos, 2000, p. 23. 

4 Johann Gottlieb Fichte, A Doutrina-da-Ciência de 1794. Trad. Rubens Rodrigues 
Torres Filho. Col. Os Pensadores. São Paulo. Abril Cultural. 1980. p. 43. 

5 Cf. Carlos Morujão, Schelling e o problema da Individuação (1792-1809). Lisboa. 
Imprensa Nacional/Casa da Moeda. 2004, pp. 88-92. 
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I – Kierkegaard e Fichte 

Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) inicia seu itinerário na filosofia 
através de Kant e sua investigação da natureza do conhecimento. A obra 
básica de Fichte chama-se “Doutrina da Ciência” da qual existem pelo 
menos oito versões diferentes. As mais conhecidas são as de 1794 e a de 
1804: a primeira e mais conhecida compõe-se de três partes, onde se pri-
vilegia a teoria da razão e da verdade, enquanto que a última trata da fun-
dação da ciência do prático; já a de 1804 apresenta uma versão do sistema 
de Fichte mais acabado e fechado. 

Fichte afirma, na ocasião da publicação do Enesidemo de Schulze: 
“A doutrina da ciência deveria ser uma ciência de todas as ciências. Aqui 
surge, em primeiro lugar, a questão: como pode ela garantir que funda, 
não somente todas as ciências até agora conhecidas e inventadas, mas 
também todas as ciências inventáveis e possíveis, e que esgotou comple-
tamente todo o campo do saber humano?”6. Uma tal ciência é formulável 
dentro de si mesma? Fichte tem em mente uma estrutura sistemática que 
se desenvolve em três partidas. “Em primeiro lugar, a doutrina-da-ciência 
é um saber do saber. Seu objeto é o saber (wissen) em sua universalidade. 
Seu único foco só pode ser, então, o saber em ato, o sabimento (Wisztum), 
a certeza (Gewiszheit)... Em segundo lugar, ela é saber do saber, sistema 
filosófico patente que aparece efetivamente na ordem do discurso. To-
mando como ponto de partida ‘a mera posição do saber formal em geral, 
que (dasz) há em saber, e nada mais’, essa ciência se desenvolve, então, 
como saber particular, e passa a existir como fenômeno, antes mesmo de 
ter completado o estabelecimento sistemático o saber universal, como 
fundamento de todo fenômeno”7. 

A formulação inicial do pensamento de Fichte circunda a filosofia 
transcendental desenvolvida por Kant em investigar por completo as três 
críticas, Fichte acredita que deve descobrir o princípio de base que unifi-
ca as três críticas que Kant não tinha revelado. O que Fichte trouxe e que 
consistiu em uma grande transformação na filosofia foi a modificação do 
eu penso kantiano para o eu puro, entendido como uma intuição pura que 
se auto-põe, e se auto-pondo, cria toda a realidade. O eu fornece um subs-
trato para o fenomênico garantindo sua unidade do sensível ao inteligível, 
apresentando-se assim como princípio único e supremo, capaz de resistir 
a qualquer ceticismo e de fundar a filosofia como ciência. Fichte, em 

                                                      
6 J. G. Fichte, O Conceito da Doutrina da Ciência. Col. Os Pensadores. São Paulo. 

Abril Cultural. 1980. p. 20. 
7 Rubens Rodrigues Torres Filho, O Espírito e a letra. São Paulo. Ática. 1975. 

pp. 176-177. 
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vários momentos, afirma que sua filosofia é a filosofia kantiana, mas o 
próprio Kant não se encontrou no sistema fichtiano; o que ocorrera é que 
Fichte acabara de fundar a doutrina da ciência e também o idealismo. 
Fichte em uma passagem de sua Primeira introdução à Doutrina da Ci-
ência caracteriza a idéia do eu puro e a inteligência como princípio su-
premo do idealismo: “A inteligência, segundo o idealismo, é por si mes-
ma ativa e absoluta, não passiva, ela é o princípio primeiro supremo, ao 
qual nada precede do qual possa derivar-lhe caráter e passividade”8. Fich-
te então afirma que Eu opõe a si um não-eu, logo é o Eu que, assim como 
se põe a si mesmo, opõe algo a si. É evidente que esse não-eu não está 
fora do Eu, mas sim no seu interior, já que nada é pensável fora do Eu. 
Resumindo: o inteiro sistema do saber funda-se, segundo Fichte, em um 
ato de espontânea, intuitiva e incondicionada autocriação do sujeito pen-
sante. Ainda antes de poder enunciar um juízo qualquer, mesmo uma 
simples constatação de similaridade, o sujeito deve perceber a si mesmo 
como consciência pensante. Dessa forma o princípio sustentável de todo 
saber irá residir na autoconsciência, isto é, na afirmação eu sou. 

Fichte sintetiza todas as possíveis filosofias em duas abordagens 
fundamentais: a primeira consiste no dogmatismo, que considera a liber-
dade do indivíduo fundamentalmente determinada pela sua experiência 
de vida e a segunda, o idealismo, que, mesmo sem negar a importância do 
aprendizado, considera o indivíduo fundamentalmente livre. As duas 
teorias parecem se colocar no mesmo plano, pois não se encontram ar-
gumentos decisivos a favor de uma ou de outra. Em resumo, quem é idea-
lista, interiormente livre, professa o idealismo e vive em um mundo efeti-
vamente livre; quem é dogmático, ao contrário, acredita viver em um 
mundo dominado pela necessidade objetiva somente porque, dentro de si, 
já é desprovido de amor pela liberdade.  

Kierkegaard ao conhecer o pensamento de Fichte9 atribui a ele carac-
terística que em Kant não havia sido alcançada, ou pelo menos que tives-
se sido aberta por Kant. Fichte, para Kierkegaard, parte de um axioma 
lógico da identidade como fato incondicional da consciência para chegar 
ao “estado de ação” (Tathandlung)10, ou seja, o “Eu sou” que se põe a si 

                                                      
8 J. G. Fichte, O Princípio da Doutrina da Ciência. Col. Os Pensadores. São Paulo. 

Abril Cultural. 1980. p. 183. 
9 Sobre Kierkegaard e Fichte: David Kangas, J. G. Fichte: From Transcendental Ego 

to Existence. In Jon Stewart (org.), Kierkegaard and his Contemporaries. Tome I, 
Philosophy. USA. Ashgate Publishing. 2007; Akira Omine, Das Problem der Re-
flexion bei Kierkegaard und Fichte (59-70) in Fichte-Studien. Vol. 7 (1995). “Sub-
jectivität,” ed. Klaus Hammacher, Richard Schottky, and Wolfgang H. Schrader. 
Amsterdam and Atlanta, GA: Editions Rodopi, 1995. 

10 Cf. Fichte, A Doutrina da Ciência de 1794. Col. Os Pensadores. São Paulo. Abril 
Cultural. 1980. p. 43. 
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mesmo como algo que existe necessariamente, Fichte assim plenifica a 
filosofia moderna da subjetividade. Para Fichte, o Eu é o princípio abso-
luto. Kierkegaard, em sua obra O Conceito de Ironia de 1841, já contem-
pla esta visão: “Esta Ding an sich era o que constituía a fraqueza do sis-
tema de Kant”11. E por isso “Esta questão foi levantada e respondida por 
Fichte. Ele removeu a dificuldade com este an sich, colocando-o no inte-
rior do pensamento, infinitizou o eu no eu-eu... o eu-eu é a identidade 
abstrata”12. Os dados de infinitização dos quais Kierkegaard estabelece 
são os dados que representam o “Eu” fichteano e a concepção de absoluto 
da idéia, dessa forma esta infinitização só pode acontecer no universo dos 
possíveis, isto é, do pensamento. Kierkegaard ainda acredita que esta 
universalização da subjetividade é tanto positiva como negativa e que a 
Doutrina da Ciência de Fichte é responsável pela infinitização do saber: 
“Com Fichte, o pensamento se torna infinitizado, a subjetividade se torna 
a negatividade infinita, absoluta a tensão e a inspiração infinitos... Sua 
Doutrina da Ciência infinitizou o saber”13. 

O conceito de Eu, em Fichte, é assim caracterizado pela unidade en-
tre pôr-se e ser, ou seja entre a existência e ser-para-si; para tanto, Kier-
kegaard acredita que a subjetividade é a mola mestra do pensar fichtiano, 
mas um modo de pensar infinitamente negativo, “Com Fichte, a subjeti-
vidade se tornou livre, de maneira infinita e negativa”14, enquanto que 
para ele é a ironia que preestabelece a característica “Ela é negatividade, 
pois apenas nega; ela é infinita, pois não nega este ou aquele fenômeno; 
ela é absoluta, pois aquilo, por força de que ela nega, é um mais alto. Que 
contudo não é.”15 Kierkegaard entende que Fichte é o construtor do idea-
lismo e dos sistemas16 e em sua forma mais original, o responsável pela 
compreensão do eu em sua possibilidade de intensidade do próprio eu: 
“Ela (a imaginação) é a reflexão que cria o infinito, por isso o velho Fich-
te tinha razão quando via nela, mesmo, para o conhecimento, a origem 
das categorias. Assim como o eu, também a imaginação é reflexão; re-
produz o eu e, reproduzindo-o, cria o possível do eu; é a sua intensidade é 
o possível de intensidade do eu”17. Em Fichte, o mundo surge como opo-
                                                      
11 S. Kierkegaard, O Conceito de Ironia. Trad. Álvaro L. M. Valls. Petrópolis. Vo-

zes. 1991. p. 236. 
12 Idem.  
13 Idem.  
14 Idem. p. 237. 
15 Idem. p. 226. 
16 “Fichte queria construir o mundo; mas o que ele tinha em mente era um construir 

sistemático”. S. Kierkegaard, O Conceito de Ironia. p. 238. 
17 S. Kierkegaard, Desespero Humano. Trad. Adolfo Casais Monteiro. Col. Os Pen-

sadores. São Paulo. Abril Cultural. 1980. O título correto desta obra em português 
é Doença para a Morte. 
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sição, porque, de antemão, ele pensa o Eu como absoluto, quer dizer, 
livre de objeto e destituído do mundo. 

Ainda que Kierkegaard critique a identificação entre sujeito e objeto 
operada por Fichte, assim como a atribuição à imaginação de uma função 
criativa transcendental, Kierkegaard concorda com Fichte que a imagina-
ção opera na origem das categorias, incluindo as categorias a priori. No 
entanto, para Kierkegaard, os objetos do conhecimento não são dados 
com as categorias. Na reflexão, o ideal e o real são colocados um contra o 
outro, e a imaginação auxilia na geração das categorias sintéticas a priori 
aplicáveis ao conhecimento contingente junto com as leis lógicas neces-
sárias do pensamento. 

II – Kierkegaard e Schelling 

Após ter apresentado sua tese sobre O Conceito de Ironia, Kierkega-
ard viaja a Berlim com a pretensão de assistir as aulas do já consagrado 
pensador F. W. J. Schelling (1775-1854), sua viagem, porém, durou de 
Novembro de 1841 até Fevereiro de 1842. As preleções que Schelling18 
pretendia apresentar, seriam uma crítica ao pensamento de Hegel, sua 
chamada filosofia positiva, matéria básica de sua obra Filosofia da Reve-
lação. A inventiva de Schelling chamou muito a atenção de Kierkegaard, 
mas apesar de todas as expectativas o mestre alemão o decepciona a pon-
to de levá-lo a abandonar o curso antes de seu fim e fazendo-o retornar 
para Copenhague onde termina sua obra Enten-Eller (Ou... Ou)19. Duran-
te os cursos, Schelling afirmava que a matéria originária da razão consis-
tia na potência infinita do conhecer; logo para ele a razão constituía um 
poder infinito, aberto a totalidade do ser em todas as suas possibilidades. 
Kierkegaard20 descobriu durante estes cursos de Schelling que o conteúdo 
racional da potência originária não se refere ao âmbito da experiência à 
                                                      
18 Estas preleções de Schelling em Berlim tinham por nome Filosofia da Revelação 

(Philosophie der Offenbarung) e já tinham antes sido proferidas em München. 
19 Durante os primeiros dias de Kierkegaard em Berlim ele relata em seu Diário: 

“Estou muito contente em ter escutado a segunda lição de Schelling... Coloquei 
toda a minha esperança em Schelling” (Not 8: 33 / Pap. III 179), mas depois de 
poucos dias escreve ao amigo Emil Bøsen afirmando que a distinção de filosofia 
positiva e negativa que Schelling fazia era ridícula e termina por dizer que ambos 
estão velhos, ele para assistir aulas e Schelling para ensinar. 

20 Sobre Kierkegaard e Schelling veja-se: Tonny Aagaard Olesen, Schelling: A His-
torical introduction to Kierkegard’s Schelling in Jon Stewart (org.), Kierkegaard 
and his Contemporaries. Tome I, Philosophy. USA. Ashgate Publishing. 2007. 
pp. 229-275; Jochen Henningfeld (org.), Kierkegaard und Schelling: Freiheit, 
Angst und Wirklichkeit. Berlin. Walter de Gruyter. 2002; e Ingrid Basso, Kierke-
gaard uditore di Schelling: Tracce della filosofia schellinghiane nell’opera di 
Søren Kierkegaard. Milano. Mimesis. 2007. 
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existência (quodditas) e sim ao âmbito da essência (quidditas)21. Para 
Kierkegaard, Schelling não conseguira a distinção entre a filosofia positi-
va e a filosofia negativa e, portanto, Hegel ainda se sobressaía na busca 
de um começo tão originário que necessitasse de um começo do começo 
para que a partir daí se pudesse pensar em uma ideia transcendental de 
filosofia positiva. 

Este último Schelling, ainda sofre influência do Schelling das Inves-
tigações filosóficas sobre a essência da liberdade humana, onde iniciará 
a filosofia que chamará de filosofia positiva. Em seu texto de 1800, Sis-
tema do Idealismo Transcendental, portanto, bem antes de seus cursos 
sobre a Filosofia da Revelação, Schelling apresenta seu sistema por com-
pleto. A Filosofia Transcendental propõe a primazia e o estado absoluto 
da subjetividade, que constitui o momento natural do qual deriva o mo-
mento da objetividade. O instrumento utilizado é a intuição transcenden-
tal ou a faculdade de ao mesmo tempo apreender e produzir os atos do 
espírito, o eu é seu objeto e a autoconsciência é seu princípio supremo. 
Para Schelling a filosofia tem, com efeito, duas partes, a filosofia natural 
e a filosofia transcendental (a qual, por sua vez, contém uma filosofia 
prática e uma filosofia teórica) assim o saber seria uma unidade de subje-
tividade e objetividade, o ponto de partida da filosofia teria de ser ou o 
objetivo (a natureza) ou o subjetivo (a inteligência), logo o pensar seria 
genuinamente a característica de um avançar em direção a outra: “partin-
do da natureza chegar ao inteligente... fazer surgir dele o objetivo”22. 
Schelling faz então do absoluto a definição como identidade de subjetivi-
dade e objetividade. A identidade é o único em-si e a sua eliminação é 
impossível, pois, é responsável que um ente finito seja ao mesmo tempo, 
simplesmente, subjetivo ou objetivo. 

A filosofia tardia de Schelling tem como ponto de concentração suas 
reflexões sobre a filosofia positiva e a filosofia negativa, em um movi-
mento de confronto com Kant, Fichte e Hegel. A ideia exposta em sua 
Filosofia da Revelação é uma filosofia da vida, portanto positiva, tendo 
como objeto a existência, o ente efetivo e singular, e não mais a efetivi-
dade, a universalidade abstrata. 

Kierkegaard em seu Post-Scriptum definitivo não científico trás co-
mo problema teórico a necessidade da revelação para o terreno da reali-
dade concreta, nele também revela as suas maiores impressões do sistema 
de Schelling e as categorias do sistema idealista da subjetividade e objeti-

                                                      
21 Cf. S. Kierkegaard, Notes of Schelling’s Berlin lectures. In Concept of Irony. Trad. 

Edna and Horward Hong. Princeton. University Press. 1989. p. 340. 
22 F. W. J. Schelling, Sämtliche Werke. Hrsg. K. F. A. Schelling. Cotta. 1856-1861. 

vol. III. p. 431. Sistema del Idealismo Transcendental. Barcelona. Anthropos. 
2005. p. 340. 
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vidade: “Objetivamente fala-se apenas da coisa, subjetivamente fala-se do 
sujeito e da subjetividade. Eis que a subjetividade é a coisa! Não se deve 
jamais perder de vista um instante que o problema subjetivo não trata da 
coisa, mas é a subjetividade mesma”23. Kierkegaard entende que é na 
subjetividade que se encontra, nela mesma, a coisa, portanto, o ser da 
coisa é a realidade. Crer que a passagem de algo objetivo a uma aceitação 
subjetiva se produz diretamente, seguindo naturalmente a uma delibera-
ção objetiva, não pode ser considerada senão um extravio na ilusão. No 
título da obra vem a expressão não científico, pois para Kierkegaard um 
sistema encerra toda a possibilidade da dialética. A existência é dialética, 
além disso, se é possível um sistema lógico, não é possível um sistema da 
existência. Kierkegaard está atento ao que Schelling quer chamar de reve-
lação filosófica da realidade, mas dentro da possibilidade da existência 
não é ser possível, pois a própria realidade encontra-se na ideia da exis-
tência. Kierkegaard, dessa forma, compreende a veritas aeterna como 
uma unidade de formação “A verdade exige então a identidade”24 ou 
então “A realidade adquire portanto sua validade na ação”25. Verdade e 
realidade são representadas como instintos de vontade. A realidade é para 
o ser, mediante o meu desejo, a luta de poder realizá-lo enquanto tal. A 
verdade é sistematicamente uma proposição de ser que transforma a rea-
lidade no que ela é. 

Ao contrário de Fichte, Schelling é alvo de inúmeras críticas de 
Kierkegaard que passam por todas as épocas do pensamento schellingui-
ano, diante do contexto, a expressão kierkegaardiana: “A Subjetividade é 
a verdade” (Subjektiviteten er Sandheden)26, também pode ser atribuída 
como correção do sistema, tanto do transcendental com do da revelação, 
de Schelling que é, na verdade, o grande ponto de conflito com a filosofia 
Hegeliana. 

III – Kierkegaard e Hegel 

G. W. F. Hegel (1770-1831) foi o filósofo que mais causou impacto 
durante os séculos XIX e XX. Denso escritor, sistematizador e profícuo 
professor, Hegel ministrou aulas sobre estética, filosofia da história, his-
tória da filosofia, filosofia do direito e filosofia da religião, na Alemanha, 

                                                      
23 S. Kierkegaard, Post-Scriptum. In Textos Selecionados por Ernani Reichmann. 

Curitiba. UFPR. 1970. p. 218. 
24 Sandheden fordrer nu Identiteten. S. Kierkegaard, Conceito de Ironia. Petrópolis. 

Vozes. 1994. p. 215. 
25 Virkeligheden fåer derfor sin Gyldighed ved Handling. Idem. p. 279. 
26 Idem. p. 238. 
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sua pátria, vivenciou o berço cultural em Winckelmann, Herder, Goethe e 
Hölderlin. 

O debate de Kierkegaard com Hegel começa com a noção da nature-
za de um sistema da ciência, isto é, de uma lógica em formação. Kierke-
gaard nega um sistema filosófico que ignora o verdadeiro ser e que hipos-
tasia a abstração. Um sistema para Kierkegaard deve ter como 
pressuposto primeiro o desprendimento de suas deduções e de suas de-
terminações históricas e universais. 

Hegel se coloca vivamente na idéia de formular preliminarmente os 
pontos básicos dos núcleos fundamentais de um edifício filosófico. O 
motivo dessa atitude está no fato de que tais pontos básicos, ainda que 
fossem verdadeiros em si mesmos, podem ser falseados. Os mecanismos 
utilizados por Hegel como pontos basilares se encontram em sua obra, 
uma das mais ricas e mais complexas que já foram escritas. Toda a filoso-
fia de Hegel é a exposição de seu “método” e seu “sistema” que é a dialé-
tica, assim a cada passo ele vem demonstrando certa circularidade. 

A definição de sistema que Hegel admite é a definição kantiana: 
“Por sistema, no entanto, compreendo a unidade dos conhecimentos múl-
tiplos sob uma idéia. Esta última é o conceito racional da forma de um 
todo na medida em que tanto a extensão do múltiplo quanto as posições 
que as partes ocupam umas em relação às outras são determinadas a prio-
ri por tal conceito”27, na compreensão de Hegel, sistema é a essência de 
qualquer filosofar “Um filosofar sem sistema não pode ser algo científico; 
além de que tal filosofar exprime para si, antes, uma mentalidade subjeti-
va: é a contingência segundo o seu conteúdo”28. Assim, um sistema, para 
Hegel, é a fundamentação necessária ao filosofar distintamente, isto é, 
fazer com que a filosofia possa se elevar como meta de sua filosofia ex-
posta na Fenomenologia: “A verdadeira figura, em que a verdade existe, 
só pode ser o seu sistema científico. Colaborar para que a filosofia se 
aproxime da forma da ciência – meta em que deixe de chamar-se amor ao 
saber para ser saber efetivo – é isto o que me proponho”29. 

O sistema da ciência de Hegel é composto pela Fenomenologia do 
Espírito de 1807, A Ciência da Lógica, de 1812 a 1816, a Enciclopédia 
das Ciências Filosóficas (1830) e por fim o prefácio a segunda edição da 
Ciência da Lógica de 1831. A Enciclopédia das Ciências Filosóficas 

                                                      
27 Immanuel Kant, Crítica da Razão Pura. Lisboa. Calouste Gulbenkian. 1995. 

A832, B860, p. 657. 
28 G. W F. Hegel, Enciclopédia das Ciências Filosóficas. A Ciência da Lógica. §14. 

São Paulo. Loyola. 1995. p. 55. Hegel. Werke in Zwanzig Bänden. Band. 8. Frank-
furt am Main. Suhrkamp. 1986. p. 59. 

29 Idem. Fenomenologia do Espírito. Trad. Paulo Meneses. Petrópolis. Vozes. 1997. 
Vol. 1. p. 23. Werke 3. p. 14. 
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exposição máxima do sistema compõe-se de Ciência da Lógica, Filosofia 
da Natureza, Filosofia do Espírito.  

A Ciência da Lógica contém as determinações fundamentais da ra-
zão e, portanto, da realidade, pois, O que é racional, é real-efetivo; e o 
que é real-efetivo é racional (Was vernünftig ist, das ist wirklich; und das 
wirklich ist, das ist vernünftig). Hegel se situa na corrente do idealismo 
alemão, em continuidade a Kant, Fichte e Schelling, e com consciência 
de ter levado a termo e à perfeição esse pensamento. Faz o idealismo 
remontar a Platão, pois a ele atribui o princípio de identificação entre o 
racional e o real-efetivo. Considera o idealismo como a conquista defini-
tiva da razão, que superou o realismo antigo. A verdade não reside na 
realidade exterior do mundo, que a mente humana deveria descobrir e 
abrigar. Ao contrário, a inteligibilidade que há nas coisas vem da própria 
inteligência que nelas se reflete. Essa lógica de Hegel é na verdade uma 
metafísica postulada e idealista tendo em vista as determinações do ser e 
do pensar. 

A Ciência da Lógica é sem dúvida uma das obras mais difíceis de 
toda a história da filosofia30. Além do mais Hegel é por deveras mergu-
lhado em uma linguagem filosoficamente metafísica onde os dados de 
compreensão se alternam mediante os conceitos31. 

Na Enciclopédia, em seu primeiro volume, Hegel teoriza o ser e suas 
relações: “O ser puro constitui o começo, porque é tanto puro pensamen-
to quanto é o imediato indeterminado, simples; ora, o primeiro começo 
não pode ser algo mediatizado e, além do mais, determinado”32. Logo, em 
Hegel, o começo é absolutamente a compreensão de que não há um co-
meço genuinamente dado, por isso começa-se pelo começo do começo 
indeterminado. Grande parte das críticas que Schelling faz ao sistema de 

                                                      
30 Cf. Vittorio Hösle, O Sistema de Hegel. O idealismo da subjetividade e o proble-

ma da intersubjetividade. São Paulo. Loyola. 2007, p 183. “A Ciência da lógica de 
Hegel é considerada geralmente um dos livros mais difíceis de toda a história da 
filosofia. Para tal dificuldade contribuem essencialmente duas coisas: em primeiro 
lugar, o alto nível de abstração dos desenvolvimentos conceituais que por natureza 
são extremamente não-concretos; em segundo lugar, as freqüentes alusões, de um 
lado, a teorias metafísicas e lógicas de uma tradição que vai desde Parmênides até 
Fichte e Schelling e, de outro lado, a teorias científicas de seu tempo”. 

31 Cf. Bernard Bourgeois: “Muitos ‘ultrapassaram’ Hegel, mas sem passar por ele. 
No caso de Hegel, é mais fácil superá-lo afirmando compreender Hegel melhor 
que o próprio, do que passar pelo tremendo trabalho de procurar compreender o 
que ele efetivamente disse” A Enciclopédia das Ciências Filosóficas de Hegel. In 
G. W. F. Hegel, Enciclopédia das Ciências Filosóficas. Em Compêndio. Vol. 1. A 
Ciência da Lógica. Trad. Paulo Meneses. São Paulo. Loyola. 1995, p 376. 

32 Hegel, Enciclopédia das Ciências Filosóficas. Vol. I – A Ciência da Lógica. Pg. 
175. Werke 8, pp. 182-183. 
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Hegel está contida na obra História da Filosofia Moderna33 de 1827 on-
de, para Schelling, Hegel não percebe que sua filosofia é meramente ne-
gativa (ou subjetiva, deixando o objeto fora de si) e procura estabelecer o 
Conceito como sendo algo de absoluto, englobando todas as coisas. 
Schelling ainda acredita que Hegel pensa que o ser puro é o que há de 
mais objetivo, onde não há nada de sujeito. Mas isso não faz sentido, 
porque o próprio movimento lógico ou dialético na Lógica de Hegel só é 
possível a partir de sua relação com um filosofante. Schelling por fim diz 
que a proposição “o ser puro é o nada” é ou tautológica ou tem a forma 
de um juízo34. De ser e nada não conseguiremos chegar ao devir. 

Será que a filosofia de Hegel é somente abstrata e subjetivista? He-
gel explicita na Ciência da Lógica (Wissenschaft der Logik), ou grande 
lógica: “Em primeiro lugar, porém, é inadequado dizer que a lógica abs-
trai de todo o conteúdo, que ela ensina somente as regras do pensar, sem 
se deter no pensado, nem pode levar em conta a constituição dele. Pois, 
como o pensar e as regras do pensar devem ser o objeto dela, é este o seu 
conteúdo característico imediato; nisso ela tem também aquele segundo 
elemento do conhecimento, uma matéria, de cuja constituição se ocu-
pa”35. 

Mas quais são estes conteúdos? “Até hoje, o conceito de lógica se 
baseia na separação definitiva pressuposta na consciência comum do 
conteúdo do conhecimento e da forma do mesmo, ou da verdade e da 
certeza. Pressupõe-se primeiro que a matéria do conhecimento existe 
como um mundo pronto em si e para si fora do pensar, que o pensar para 
si é vazio, que se acrescenta como forma externa àquela matéria, comple-
tando-se com ela, só então adquirindo um conteúdo, e tornando-se um 
conhecimento real”36. Aqueles que falam desse conceito de “pensar”, 
segundo Hegel não saíram do nível da Fenomenologia do Espírito, pois 
não compreendem que o intento máximo dessa obra é justamente o de 
superar a cisão entre sujeito e objeto. 

Na Filosofia da Natureza o objeto de Hegel é “a idéia na forma do 
ser-outro” a idéia exteriorizada ou naturada. A natureza, existência obje-
tiva da idéia, é a idéia como outro que não ela, ou seja, como exteriorida-
de a si mesma. É a esfera da dispersão, da contingência, da finitude. Mas 
a idéia está imanente à natureza, e por isso há uma outra razão “na” natu-

                                                      
33 Existe uma tradução brasileira somente da parte em que Schelling critica Hegel. 

História da Filosofia Moderna: Hegel (1827). In Schelling. Col. Os Pensadores. 
São Paulo. Abril Cultural. 1980, pp. 155-178. 

34 Cf. Schelling. História da Filosofia Moderna: Hegel, p. 158. 
35 Wissenschaft der Logik. In Werke in 20 Bänden. Frankfurt am Main. Su-

rhkamp. 1990. Vol. 5. p. 36.  
36 Idem. pp. 36-37.  
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reza: a idéia só é natureza como um outro que com ela é o entendimento 
do real. Esta Filosofia da natureza é dividida em três partes singulares: a 
primeira a mecânica, elemento da diferença, da exterioridade recíproca 
completa, a segunda a física, em que a identidade está presente no nível 
da realidade diferente, e por fim a orgânica, em que há a identidade da 
identidade e da diferença, porque os seres vivos integram a diferença na 
identidade. 

Na Filosofia do Espírito, o espírito retorna a si, a partir da exteriori-
zação e objetivação que constitui a natureza, chegando a três momentos 
sucessivos: o Espírito subjetivo, que é a alma, espírito da natureza, que 
dela emerge e a suprassume, passagem da natureza para o espírito propri-
amente dito; o Espírito Objetivo, que abrange o direito, a moralidade e a 
eticidade, que depois Hegel trataria com mais ênfase em sua “Filosofia do 
Direito”, e o Espírito Absoluto, que é a culminância de todo o sistema 
hegeliano: o absoluto, a ideia, a substância que é ao mesmo tempo sujei-
to, e nesse termo do processo dialético se sabe que é em toda a sua verda-
de, pois se conhece como espírito absoluto. 

IV – Kierkegaard perante o sistema da ciência de Hegel 

Kierkegaard não acredita ser possível um saber absoluto tal qual He-
gel revela em seu sistema, sistema esse que é um complexo de sujeito e 
objeto, indivíduo e história, arte e religião, sociedade e estado. Para Kier-
kegaard, nessa representação intelectual da realidade, em que a articula-
ção dialética se mostra como uma vitalidade, falta algo fundamental: a 
consideração da realidade singular do indivíduo como dado primário e 
irredutível. A incorporação do singular no universal revela uma lógica 
pautada pela anterioridade do conceito em relação à experiência vivida. 
Se o sentido do evento singular só pode aparecer verdadeiramente à luz 
de uma universalidade finamente revelada, é porque todo singular, na 
efetuação da sua particularidade, já possui um sentido vinculado ao uni-
versal. A existência singular é pensada, no sistema de Hegel, sempre em 
função de uma razão universal à qual a existência estaria a priori subme-
tida. Dessa forma, Kierkegaard entende a realidade da existência sendo 
sempre individual e singular, dissolvendo-se numa totalidade universal 
formalmente concebida. No entanto, para Kierkegaard, o que Hegel ga-
nhou em termos de ordenação lógica perdeu em termos de realidade con-
creta37. Assim, como Hegel vê na universalidade a realização do absoluto, 

                                                      
37 Assim também é versada a crítica de Ludwig Feuerbach a Hegel em sua obra 

“Para a crítica da filosofia de Hegel” onde acredita que Hegel poderia ter começa-
do pelo ser verdadeiro, mas para Feuerbach, Hegel começou com o conceito de ser 
que, todavia não é ser. Cf. Bubner 1994; Hösle 2007; Kopper 1989 e Stewart 2003. 
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Kierkegaard vê a subjetividade como absoluta e a experiência subjetiva 
como irredutível. 

Kierkegaard em uma famosa passagem de seus Diários afirma: “Se, 
depois de terminada sua Lógica, Hegel tivesse escrito no prefácio que se 
tratava apenas de um exercício mental [...], teria sido o maior pensador de 
todos os tempos, mas, deixando-a como a deixou, ele é simplesmente 
cômico”38. E ainda em seu Post-Scriptum declara: “Um sistema existen-
cial não pode ser formulado. Significa isso que tal sistema é impossível? 
De forma alguma. Isto não está incluído em nossa afirmação. A própria 
realidade é um sistema para Deus; mas não pode sê-lo para um espírito 
existente. Sistema e completeza se correspondem, sendo existência o 
oposto de completeza”39. Neste sentido a pretensão de certeza dos fun-
damentos indica que a totalidade do sistema de Hegel é orientada por 
uma concepção muito abrangente da razão, não se tratando apenas de 
uma racionalidade subjetiva que constituiria a realidade por representa-
ção. Para Hegel “tudo que é real é racional e tudo o que é racional é 
real”40, identificando assim a identidade da lógica e da realidade. A in-
ventiva de Hegel é escapar de uma racionalidade meramente subjetiva, 
sem, no entanto, cair num realismo que faria da subjetividade mero refle-
xo dos objetos, para tanto Kierkegaard adverte: “Quando se procura a 
verdade de maneira subjetiva, reflete-se subjetivamente sobre a relação 
do indivíduo”41, e continua: “A tarefa do pensador subjetivo consiste em 
compreender-se a si mesmo em sua existência”42. 

Uma das maiores acusações de Kierkegaard a Hegel, e aqui também 
poderíamos dizer que são iguais as de Schelling, é a denúncia da ausência 
no sistema hegeliano de uma efetividade para a ocorrência de aconteci-
mentos contingentes no real e, conseqüentemente, a inexistência de um 
lugar para tematizar a efetividade da liberdade, pois Hegel defende a 
concepção de que “... a liberdade mostra-se como verdade da necessida-
de”43. Na opinião de Schelling, Hegel confundiu a lógica, a ciência da 
pura razão, com a realidade e abandonou a existência concreta para con-
sagrar a essência das coisas, isto é, o seu conceito. Schelling tentou, ao 
contrário de Hegel, transcender o sistema do conceito para que este orde-

                                                      
38 S. Kierkegaard, Pap. 1844 V A 73. Ver também: Post-Scriptum. Trad. Paul Petit. 

Paris Gallimard. 1947. p. 223. 
39 S. Kierkegaard, Post-Scriptum. Trad. Paul Petit. Paris Gallimard. 1947. pp. 223-

-224. 
40 Cf. G. W. F. Hegel, Introdução a Princípios da Filosofia do Direito. In Werke 7. 
41 S. Kierkegaard, Post-Scriptum. In Textos Selecionados por Ernani Reichmann. 

Curitiba. UFPR. 1970. p. 236. 
42 Idem. p. 252. 
43 Hegel, Wissenschaft der Logik. Vol. 6. p. 246. 
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ne-se a uma compreensão da existência concreta e constituiu assim uma 
filosofia positiva. Assim, Kierkegaard concorda inicialmente com as con-
clusões de Schelling, sobre a filosofia especulativa de Hegel, para em 
seguida chegar a discordar das inventivas da revelação e de sua filosofia 
positiva, pois o pensador dinamarquês, reconhece o mérito de Schelling 
de introduzir o movimento da esfera da liberdade em contrariedade ao 
âmbito lógico que Hegel tinha instaurado. No entanto, o reconhecimento 
deste âmbito não resolve, para Kierkegaard, a gênese de sua filosofia 
especulativa. 

 

RESUMO 

O artigo propõe uma leitura do pensamento de Kierkegaard sobre o 
problema da subjetividade dentro do período histórico que na filosofia ficou 
conhecido como idealismo alemão, dialogando com os três maiores 
representantes do pensamento alemão: Fichte, Schelling e Hegel.  
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