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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO – ÁREA FILOSOFIA

FLF5105 – HISTÓRIA DA FILOSOFIA CONTEMPORÃNEA ( Uma leitura da Ciência da 

Lógica, de Hegel)

Prof. Dr. Vladimir Pinheiro Safatle

Nº de créditos : 08

Duração: 12 semanas

PROGRAMA

OBJETIVOS:
Trata-se de discutir alguns conceitos centrais  que organizam a Ciência da Lógica , de 
Hegel. A leitura irá privilegiar uma certa visão retrospectiva que visa mostrar como 
problemas maiores tematizados por Hegel ainda encontram ressonância no quadro 
reflexivo da filosofia contemporânea. Por outro lado, ela procurará fornecer uma visão 
articulada do conjunto da obra e de sua importância no interior da experiência intelectual 
hegeliana.

JUSTIFICATIVA:

A Ciência da Lógica é, ao mesmo tempo, uma das obras maiores  do idealismo alemão e 
uma das menos  estudadas. No entanto, sua leitura é fundamental para a compreensão do 
que estava em jogo na recuperação hegeliana da dialética. O terreno no qual se moverá a 
tradição dialética pós-marxista é profundamente marcado pela reformulação das 
categorias tradicionais  da ontologia operada pela Ciência da Lógica. Da mesma forma, as 
críticas recentes ao pensamento hegeliano (como as que encontramos em Heidegger e 
Deleuze) baseiam seus melhores argumentos em leituras de dispositivos conceituais 
expostos de maneira demorada neste livro. Por isto, sua leitura é condição não apenas 
para compreender o debate do idealismo alemão, mas para delimitar um eixo importante 
de constituição do debate filosófico contemporâneo.

CONTEÚDO (EMENTA):

• Ciência da Lógica e Fenomenologia do Espírito: a necessidade da dupla natureza do 
sistema hegeliano. Considerações gerais sobre a relação entre lógica e ontologia em 
Hegel. 

• “O ser é a imediatez indeterminada”. Sobre a relação entre ser e nada em Hegel e a 
crítica heideggeriana. O devir e a gênese do Dasein. 

• As figuras da infinitude na Doutrina do Ser. Como pode uma infinitude ser ruim?
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• A estrutura reflexiva da essência e o problema da mediação através da negatividade. A 
crítica hegeliana à lógica aristotélica.

• Identidade, diferença e contradição como momentos da essência. Como pode uma 
contradição ser real? Sobre as relações entre contradição e negação em si. A 
contradição hegeliana, segundo Deleuze, Adorno ... e segundo Hegel.

• O problema do fundamento como critica hegeliana às sínteses decalcadas a partir da 
forma do “Eu penso”. Fundamento hegeliano e unidade sintética da apercepção 
kantiana. Pensar a relação entre fundamento e fundado para além da noção de 
semelhança.

• O conceito hegeliano, entre representação e movimento. A estrutura especulativa da 
proposição hegeliana. Como pode o conceito apreender o que não é imediatamente 
conceito? 

• A vida como momento da Idéia e a inquietude do Espírito: uma tentativa de 
reatualização da filosofia hegeliana da natureza. Idéia absoluta e saber absoluto em 
Hegel. Sobre a natureza das totalizações em Hegel e a crítica à totalidade.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:

OBSERVAÇÕES:
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