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Resumo

Abstract

o objetivo deste artigo e investigar 0 problema do formalismo,
dando enfase a G. W. F. Hegel e
sua Rechtphilosophie, como proposta de objetivacao dos conteudos
normativos do agir. A intencao e
apresentar a versao de Hegel para
o problema do formalismo em relacao as determinacoes do agir na
esfera etica, politica e juridica. Para
a concretizacao de tal tarefa, e necessario investigar as consideracoes

The aim of this article is to
investigate the problem of the formalism in morals, with emphasis on
G. W. F. Hegel and its Philosophy
of Right as a proposal of objectivation ofthe normative contents of
acting. I intent to present Hegel 's
version of the problem of formalism in connection with the determination of acting in the ethical,
political and legal sphere. In order
to.achieve this aim , it is necessary
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acerca da Moralitiit e da Sittlichkeit, pressupostos basicos para
edificar urn projeto recheado por
uma filosofia do direito e pela figura do Estado politico. As contribuicoes de Hegel para a efetivacao
da proposta de superacao do formalismo encontram-se em Grundlinien der Philosophie des Rechts,
Uber die wissens caftischen
Behandlungsarten der Naturrechts e Phiinomenologie des Geistes. 0 autor apresenta, de forma
sucinta, urn esclarecimento, realcando alguns dos principais aspectos
tanto das objecoes quanto das tentativas de resposta ao problema.

to investigate his reflections on
Moralitiit and Sittlichkeit, which
are basic presuppositions to build a
project supported by a Philosophy
of Right and the character of the
political State. Hegel's contributions
to making effective the proposal of
overcoming formalism are to be
found in Grundlinien der Philosophie des Rechts, Ober die wissenscaftischen Behandlungsarten der
Naturrechts and Phdnomenologie
des Geistes. The author presents a
briefclarificationofthis issue, highlighting some of the main aspects of
both the objections and the attempts
to solve the problem.
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A dialetica da superacao do formalismo na moral

1 - Do objeto e metodo da Rechtsphilosophie de Hegel
primeiro passo para uma devida fundamentacao da critica
hegeliana a moral kantiana deve ser dado em direcao a esclarecer 0
argumento apresentado por Hegel em Grundlinien der Philosophie des
Rechts acerca do problema do formalismona moralidade iMoralitdii', e com
isso evidenciar as condicoes de exigibilidade para se passar it Sittlichkeit.
Logo no inicio de Grundlinien der Philosophie des Rechts 0 fi16sofo alemao
afirma que "a ciencia filos6fica do direito tern por objeto a ideia do direito,

O

, Como bern observa TUGENDHAT "a grande palavra chave de Hegel e a eticidade" uma vez que
"a palavra moralidade ele a reserva para 0 conceito moral kantiano, cuja caracteristica particular ele via no fato dela tel' seu ponto de partida na simples 'subjetividade'. Em contraposicao,
a eticidade representa para Hegel uma moralidade, cujas normas sao vistas pelos membros da
comunidade, essencialmente como dadas em sua validade" (2000, p.219). Neste texto utilizase 0 termo alemao Moralitat (moralidade) ou moralidade subjetiva e 0 termo Sittlichkeit
(eticidade) ou moralidade objetiva a fim de preservar a diferenciacao acima assina\ada.
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o conceito do direito e sua realizacao" (RPh 3, § 1). Essa ciencia filosofica
do direito pretende expor a ideia da liberdade que, em parte, j afoi deduzida
nos momentos anteriores do sistema. No entanto, a cientificidade da
Rechtsphilosophie' (ou 0 objeto da cienc ia filosofica do direito) consiste
em expor a propria ideia do direito (a liberdade) como algo que constitui a
razao da propria ciencia, por isso, os momentos de sua exposicao sao
logicamente necessaries, uma vez que, para Hegel "0 conceito e 0 unico
que possui realidade, e eele de tal modo que se da a si mesmo" (RPh, §1,
nota)'. Em funcao disso, 0 direito e a .ideia de liberdade realizada e a
ideia da liberdade e 0 fio condutor da Rechtsphilosophie. 0 trato filosofico do direito consiste na "exposicao" da propria ideia do dire ito (a liberdade), dado que as outras formas (Kant) de tratar do assunto trazem urn
erro , ou sej a, apresentar 0 ainda formal como real (RPh, § 135, nota).
Se a ta refa da filosofia e " con cebe r 0 que e, porque 0 que e
e a raz ao " (R Ph, p .XXi)6, entao a filoso fia de ve captar 0 efeti vo , e
o efetivo e a propria ideia exposta ra cionalmente, pois "0 que e
racional ereal [efetivo] e 0 real [efetivo] e 0 racional" (RPh, p.xix)",
, Algumas abreviaturas utilizadas para as obras de Hegel: PhG (Phanomeno logie des Geistes)
pa ra A Fen omenologia do espi rito (Trad. de H. C. de Lima Vaz, O. Vitorino e A. P. de
Carva lho) . RPh (Grundlinien del' Philosoph ie des Rechts) para Fundam ent os de la Filosofia
del Derecho. (Trad . de C. Diaz. Edicao de K. H. Ilting). SS (Syste m del' Sittlichkeit) para EI
sist ema de la etici dad . (Trad . de L. Gonza les-Hon toria) , UBN (Uber d ie wissenscaftischen
Behand lun gsart en del' Naturrechts) pa ra Des man ieres de traiter scientifiquement du dro it
nature!. (Trad , de B. Bourgeois). VRPh (Vorlesungen tiber die Rechtsphilosophi e) para
Linhas fu ndarnent ais da Filosofia do Direito ou Direito Natural e Ciencia do Es ta do em
cornp en dio. (Trad. de M. L. Muller).
4 A construcao da ideia de uma Rechtsphilosoph ie 'de Hegel encontra como ponto de partid a
as devid as c rit icas en derecadas a Kant, princip al men te ao formalismo apresentado em
rel aca o ao Direito (RO ANI, 2006).
s Dessa forma, "tudo 0 que nao e esta realidade posta pelo conceito mesmo e existencia passageira, contingencia exterior, opiniao, aparenc ia sem essencia, falsidade, engano, etc." (RPh, § I).
" Com essa formu la Hegel pretende reunir 0 que Kant (em Fundamentacao da Metafisica dos
cos tumes) se parou , a sa ber, pensamento e ser, dado que "0 rac ional" sao os momentos de
exposicao da ide ia. POI' isso, 0 pensamento (q ue e raciona l) e 0 efetivo (0 rea l).
7 0 que esta entre colchetes e acrescirno, dada a neces sidade de d iferenciar 0 "rea l" do "efetivo",
A celebre formu la hegeliana de abordar a rel acao entre a efetivi da de (Wirklic hkeit) e a
racionalidade (Rat ionalitat) despe rta urn movimento de exposi cao da unid ade do mund o. 0
efetivo e a un idade da esse ncia e da existencia (Existenz), ou seja, da reflexao e da imediacao,
o que e efetivo pode agir pelo que ele prod uz, pois sua efetividade e exposta racio nalmcnte,
uma vez que e 0 real ja determinado segun do a razao, Para Hegel, 0 que e efetivo e possivel,
uma vez que 0 real e 0 ainda nao perpassado pela racionalidade, e 0 efetivavel. Dessa forma,
"0 real abre-se , assirn, as varias possibilidades e depende dos homens e da consciencia que uma
epoca tern de si que essas possibilidades se efetivem ou nao" (ROS ENFIELD, 1995, p.24 ).
Co m efeito , 0 esp irito j amais recorneca do nada (0 pon to de partida e sempre a culm inacao
do desenvolvimento an terio r) e a superacao tern em vista uma nova imedi acao.
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A condicao para a filosofia conseguir cumprir sua missao, conceber 0
que e, e acompanhar os momentos (racionais) da exposicao da ideia.
Para Hegel a dimensao filosofica (necessidade e veracidade) do
direito deve ser abstraida do proprio conceito de direito e a utilizacao de
qualquer outro criterio aumentaria a possibilidade de incorrer a uma arbitrariedade. Pois,

[...j se a representaciio niio

e

tamb em falsa em
relaciio ao seu conteudo, pode certam ente mostrar-se 0 conceito como conteitdo nela, e segundo
sua essencia, como existente nela, isto e, que a
representadio pode ser elevada a forma do conceito. Mas, a representaciio niio emedida e criterio do conc eito para si mesmo necessdrio e verdadeiro, seniio que pelo contrdrio, tem que tamar
dele a sua verdade, retifica r-se e reconhecer-se a
partir dele (RPh, §2).

o processo de definicao do formalismo (do passageiro) eleva a
uma subjetividade e a uma unilateralidade tornando 0 relativo absoluto
(KERVEGAN, 1990 , p. 35). Dessa forma , " 0 dever e pensado com base
na exclusao de todo e qualquer conteudo, como exterior a razao, ao
passo que 0 dever deve ser exposto como identico ao ser, para que assim
seja possivel detertninar objetivamente 0 dever" (VALCAACEL, 1988 ,
p.2l8). A preocupacao com 0 objeto da Filosofia do direito eultrapassar
a arbitrariedade, que tern sua raiz fixada no formalismo.
Esta ea posicao de Hegel: "o verdadeiro e0 todo" (PhG, p.31) e nao
as determinacoes separadas e abstratas. As partes encontram seu verdadeiro significado no todo, e 0 todo as justifica. Edessa forma que 0 direito
alcanca j ustificacao valida em e por si como desdobramento dos momentos logicos, racionais. Mas, tao importante quanta os momentos e0 metoda hegeliano (dialetico)" em funcao da exigencia filosofica de ocupar-se
com 0 que e. Para Hegel essas duas questoes estao ligadas , como 0 proprio filosofo ressalta: "eu queria que este tratado fosse entendido tamb ern
por esse aspecto: pois aquila de que nele mesmo se trata eda ciencia, e na
ciencia 0 conteudo esta unido essencialmente aforma" (RPh , p.xxv).
• (FORSTE R, 1993, p.130 55); (GUYE R; 1993, p.171 55); (VIEWEG, 1997, p. 135 55) .

Revista de C iencias Humanas , Florianopolis: EDUFSC, n.38, p.295-316 , outubro de 2005

Alcione Roberto Roani -

299

Para Hegel tratar da verdade e primeiro mostrar os .momentos
logicamente necessaries por meio dos quais a veracidade alcanca sua
realizacao plena. A mola propulsora deste projeto ea "contradicao" (10gica) que exige a passagem de um momenta para 0 outro, pois "a contradicao e a prova da insuficiencia do momento, e exige que essa
insuficiencia seja superada na exposicao do momenta seguinte"
(ROSENFIELD, 1995, p.n). Dessa forma,
"a mais elevada dialetica do conceito cons iste em conceber e ressaltar a determinaciio niio
so como limite e oposicdo, mas, a partir dela,
conceber e ressaltar 0 conteudo positivo e 0
resultado como aquilo cuja atraves dela e unicamente desenvolvimento e progresso imanenten (RPh, §31, nota).

o racional (0 efetivo) nao e abstraido do objeto, mas posto pela
propria razao, que e dialetica. 0 principio do processo de exposicao das
figuras e a contradicao, par isso, a verdade reside na coerencia intema
da exposicao do conceito e nao na adequacao a algo que esta fora.
Assim sendo, a exposicao da Rechtsphilosophie nao pode servir-se de
um metodo que aumente 0 risco de cair no relativo, pois a arbitrariedade
eo produto de uma verdade subjetiva sem mediacao",
A forma dialetica de expor 0 conteudo (conservacao, negacao e
elevacao) e a propria forma de desdobramento do pensamento, na qual
pensar e ser sao identicos e unidos. Com efeito, Hegel pretende superar
o dualismo'? como condicao de possibilidade de exposicao do todo, 0 que
so epossivel pela mediacao presente no processo de exposicao das figuras, no qual a verdade reside na propria exposicao do processo de mediacao (Aujhebung) dos momentos ja determinados.
Para Hegel, a dialetica nao e "urn fazer exterior de urn pensar subjetivo, senao a alma
propria de urn conteudo que faz brotar organicamente seus ramos e seus frutos. Contemplar
algo racionalmente nao significa abordar uma razao do objeto desde fora e elabora-lo
mediante ela, senao que 0 objeto e para si mesmo racional" (RPh, §31, nota).
10 A vantagem do metodo hegeliano reside no fato de ele possibilitar a posicao do conteudo (a
deterrninacao) por meio do processo de rnediacao do proprio pensamento. Nesse senti do,
o metodo de justificacao da dialetica de Hegel, alern de superar a exclusao de conteudos (na
exposicao), tambern justifica como a propria teoria cria seu ambito de aplicacao (por isso,
o proprio pensamento necessita do material, tanto para efetivar-se como para ser reconhecido) (DOTTI, 1983, p.26).

9
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2 - A Moralitiit como urn momento

Para Hegel a insuficiencia da moral kantiana, em parte, resulta
do fato de fixar sua raiz na formalidade entendida, num sentido mais
amplo, tambem a partir da separacao .indevida entre forma e conteudo, ou melhor, antes entre razao pratica e teorica, Para superar 0
formalismo nao deve mais haver tal separacao, pois nao se deve representar 0 homem como uma parte que pensa e a outra que quer,
como se num bolso ele tivesse pensamento e no outro querer (RPh,
§4, adendo), apesar de essa ser uma das caracteristicas do metodo
moral de Kant, assim como tambern de outras concepcoes de moral
pre-hegelianas, tendo sempre como pressuposto a logica analitica.
Porem, 0 idealismo absoluto de Hegel com 0 metodo dialetico nao
expoe mais partes independentes e estanques, neste, as partes sao
momentos de uma totalidade que esta em conexao II . A questao que
tanto intriga Hegel e 0 fato de a moralidade ser tratada como uma
determinacao a parte, por isso se preocupa tanto com como introduzir uma objetividade na subjetividade, no sentido de como passar do
ambito da pura valoracao moral para os fatos do mundo. A moralidade nao po de mais ser tratada como incondicionada, mas antes como
urn momento da ciencia do todo. Ao aparecer como urn momenta a
moralidade adquire realidade diante da unidade mai s profunda da determinacao, a propria exposicao do todo.
Ora, a fundamentacao de urnmomentodeterminadoesta no momenta
seguinte. Portanto, a moralidade so conseguejustificar seu direito, 0 de nao
cair em contradicao consigo mesma, se a moralidade nao se restringir a
aparecer como urn momento (como 0 faz Kant), mas antes como urn momeritonecessario. Ao abrir mao da ambicao de tentar ser absoluta (incondicionada), a moralidade encara a condicao de momento na totalidade, para
assim superar a insuficiencia em relacao adeterminacao do justo e passar a
dividir com 0 momenta seguinte (no caso, com a Sittlichkeit) tal tarefa.
II

Hegel, valendo-se de urn comentario de Montesquieu, observa: "Montesquieu tern expressado 0 verdadeiro criterio historico, 0 ponto de vista puramente filos6fico, 0 nao con siderar a legislacao em geral e suas principais determinacoes isolada e abstratamente senao pelo
contrario, co mo momentos dependentes de uma tot alidade em con exao com toda s as
determinacoes restantes que expressam 0 carater de uma nacao e de uma epoca, conte xto
no qual recebem elas sua verdadeira significacao assim como, com ela, sua j ustificacao"
(RPh, §3, nota).
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Para Hegel, a fundamentacao da moral ate entao teria justificado 0
oposto do que pretendia, pois estaria cometendo esse engano".
Dada como aceita, por ora, a condicao da moralidade aparecer
como urn momenta nao isolado, mas no todo, necessita-se averiguar 0
dire ito da moralidade, ou seja, 0 direito de superar a contradicao que
ocorre na exposicao da autodeterminacao da vontade.
Ora, nao e novidade que a moralidade e urn momento necessario
no processo de determinacao da vontade, em funcao da contradicao
apresentada no momenta anterior (no direito abstrato - primeiro momento de objetivacao da vontade livre) e que por si so nao consegue
resolve-lao Para Hegel "0 ponto de vista moral e 0 ponto de vista da
vontade enquanto e infinita nao somente em si, senao tambem para si"
(RPh, §105). Essa reflexao sobre si da vontade e sua identidade existente para si, frente ao ser em si e a imediatez as determinacoes que ali
se desenvolvem determina a pessoa como sujeito.
A moralidade e a lugar da subjetividade, do point of v.iew de uma
vontade que em sua interioridade toma consciencia de si, de seu poder de
determinacao, ou melhor, de autodeterminacao. Se no momenta antecessor
(no direito abstrato)!' 0 direito estava exteriorizado, agora (na moralidade)
ele passa a sua interioridade, porque "so na vontade, enquanto que subjetiva, pode serreal a liberdade ou vontade que existe em si" (RPh, §106).
Na verdade a questao que esta em yoga aqui para Hegel e a da fundamentacao, uma vez que
qualquer fundamentacao logicamente possivel pode nao ser uma justificacao valida em e por
si, pois "uma determinacao juridica pode mostrar-se pelas circunstancias e pelas instituicoes
juridicas existentes" (RPh, §3, nota). Nao basta demonstrar como e possivel, mas justifica-lo.
o erro das fundamentacoes pre-hegelianas, segundo 0 proprio Hegel, reside na fundamentacao, e quando as fundamentacoes confundem a 'genese temporal com a genese conceitual
acabam pOI' fazer inconscientemente 0 contrario do que objetivam (RPh, §3, nota).
13 Segundo VALCARCEL, na linha de exposicao da Filosofia do direito, a moralidade aparece
como fundamentacao do direito abstrato (1988, p.288ss). POI' ser 0 primeiro momenta na
objetivacao da vontade livre, no momenta do direito abstrato, 0 direito ainda aparece
como formal e vazio (uma possibilidade). A propriedade (forma pela qual 0 direito adquire
existencia) requer 0 contrato, e este (celebrado) tern como fundamento 0 arbitrio das (duas
ou mais) vontades envolvidas. POI' isso, 0 contrato, como forma pela qual 0 direito em si
aparece e contingente e relativo. A injustica, nesse caso, 0 descumprimento do contrato, e
cousequencia do contrato (do dever-ser) estabelecido. Nesse caso, 0 cumprimento do
contrato esta entregue ao arbitrio das vontades individuais devidamente envolvidas. 0
direito em si (0 contrato), 11aO 0 e pOI' si. Desse modo, aparece a insuficiencia do direito
abstrato como garantia da liberdade realizada, Sendo direito abstrato (externo) e-lhe irnpossivel garantir 0 contrato (negar a injustica), Porem, isso se torna possivel na rnoralidade, ao se deterrninar ne!a a interioridade da vontade (ao expor a responsabi!idade do sujeito
a seu agir) e assim se torna possive1 superar a injustica sem negar a liberdade da vontade
(ROSENFIELD, 1995, p.99).

12
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E0

momento da necessidade de cultivar a subjetividade, porque a
subjetividade e, na moralidade, a consciencia de pertencer a urn todo
universal':'.
Na mora1idade entra em cena a questao do interesse do homem,
ou seja, a vontade subjetiva sabe-se (reconhece-se) diante da possibilidade de se determinar por si. Conforme assina1a Hegel tern "a vontade 0 direito de so reconhecer como acao sua somente aquilo que ela se
representou e ter somente responsabilidade do que e1a sabe de suas
pressuposicoes em sua finalidade, por aquilo que estava nos seus prop6sitos" (RPh, §117).
Se 0 sujeito so pode ser responsabilizado por aquilo que e1e sabe,
entao, ao imputar uma culpa ou responsabilidade sobre consequencias
que nao estavam em seu saber (querer) estara infringindo tal direito".
De certa forma, 0 direito da moralidade, que limita a possibilidade da
responsabilidade, esta tambem limitado afinitude da vontade subjetiva,
ou seja, 0 sujeito agente so pode ser responsabilizado pelas consequencias previstas e nao pelo que nao podia ser previsto. Para Hegel numa
vontade subjetiva os principios objetivos (reais) nao sao considerados na
determinacao de seu dever.
3 - 0 direito da moralidade

Em Grundlinien der Philosophie des Rechts 0 direito da moralidade e exposto em seus tres momentos: a) 0 projeto (Vorsatz) ou 0
proposito (Schuld) (RPh, §115-118); b) a intencao (Absicht) e 0 bemestar (Wohl) (RPh, §119-128); e c) a ideia do bern (Gute) e a consciencia (Gewissen) (RPh, §129-140). Esses tres momentos constituem 0
processo pelo qual a vontade subjetiva se determina a si propria como
consciencia moral.
Essa necessidade de afirmacao da subjetividade da vontade e resultado de uma exigencia de
superar a injustica (dada no momento anterior) tornando racional a pen a, pois s6 e .
possivel estabelecer urn castigo a, b ou c, por exernplo, a alguem, sem lesar 0 direito, se
e somente se 0 direito ja inclui a pr6pria pena como urn momento da liberdade do
infrator. Isso faz com que 0 infrator reconheca-se como responsavel pelo seu ato (ROSENFIELD, 1995, p.92).
15 Segundo WEBER (1999, p.81) a responsabilidade so desde a vontade subjetiva e ;:lSUficiente, pelo fato de nao considerar os principios objetivos na determinacao do seu
dever, pois "0 problema central que aqui se coloca versa sobre 0 alcance objetivo de
responsabil idade".

14
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a) 0 projeto (Vorsatz)l 6 e 0 movimento pelo qual Hegel visa a
ressaltar a responsabilidade da vontade subjetiva sobre a acao como
con sciencia moral. Ao falar do direito da moralidade fa1a-se tambem da
possibi1idade de a vontade subjetiva garantir a responsabilidade sobre
sua acao. Mas , a vontade efinita e a aparencia objetiva epara a vontade
algo contingente e pode conter em si algo diferente de sua representacao, Mas, 0 dire ito da vontade e de reconhecer como acao sua somente
aquilo que ela se representou e ter somente responsabilidade do que ela
sabe de suas pre ssuposicoes em sua finalidade , por aquilo que esta va
nos seus propositos, A vontade tern 0 limite em si considerando-se que
nao introduz urn conteudo novo no dire ito, apenas expoe as condicoes
sob as quais pode ser responsabilizada. Nes sa perspectiva " 0 direito da
moralidade indica que cada urn pod e ser desresponsabilizado pelo que
nao esta inc1uido no direito" (WEBER, 1999, p.83 ). 0 proposito da vontade e insuficiente para expor as condicoes que possibilitem a responsabilidade no agir (a universalidade que determina a acao) e por isso pre cisa de urn contexto mais amplo.
b) Se 0 projeto (Vorsatz), ao tratar do direito da vontade, descobre
que sua verdade e a universalidade, entao resta ao direito de intencao
iAbsicht)" garantir que essa universa1idade da acao faca parte da vontade subjetiva. Determina essa passagem 0 fato de que "a existencia exterior da acao e uma conexao multipla que pode considerar-se infinitamente
dividida em singu1aridades" (RPh, §115). A "verdade do singular e0 universal " (RPh , §119) e 0 direito de intenc ao visa apossibilidade de atribuir
responsabilidade avontade subjetiva pormeio da universalidade. A intenyao nao consegue resolver todas as dificuldades em relacao ao univer sal
(pois tambem nao lhe e possivel, ainda). 0 universal que a intencao quer
saber e indeterminado, 0 que a toma incapaz de conhece-lo. Por isso, na
1inha de exposicao, 0 proximo passo ea ideia do bern. Mas , antes de passar para a analise propriamente dita do significado do conceito de bern
para as pretensoes da Rechtsphilosoph ie, cabe ressaltar a irnportancia
do direito de emergencia (Notrecht) dentro desse conte xto.
Na opi niao de ROSENFIELD (1995, p.11 5) essa e um a categor ia com a qual Hegel
pensa a deterrninacao mais imediata da acao moral e a acao mor al pressupoe um mundo
j a desenvo lvido em si, cuja forma imed iat a C co nstit ui da por uma multiplic idade de
circ unstii ncias .
n A melhor traducao para 0 lermo alemao Absicht e "intencao " , no sentido de visar a um lim
que a acao realiza como efeito.

1(,
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3.1 - A emergencia como insuficiencia
A moral kantiana nao desconsidera 0 fato de que os sujeitos agentes tambem devem levar em conta os resultados e as consequencias das
acoes, mas se restringe apenas a afirmar que eles nao sao mobiles determinantes da acao, como a intencao e 0 respeito a lei moral. Dessa
forma, 0 valor moral de uma acao e determinado subjetivamente, ou
seja, 0 moralmente bom (ou 0 homem moralmente born) e aquele que
obedece a lei, nao apenas a suas consequencias, Para Hegel isso e demonstrar a propria insuficiencia em relacao a determinacao de conteudos particulares. Essa "indeterminacao abstrata" nao leva em conta os
resultados e desdobramentos decorrentes da aplicabilidade da lei moral,
como no caso do "direito de emergencia" (RPh, § 127). 0 fato e que a
interferencia das circunstancias extemas independe da vontade do sujeito agente, mesmo que a acao seja determinada a priori. Assim, a insuficiencia demonstra-se evidente, ao se levar em conta somente as intencoes dos sujeitos agentes, em funcao de nao determinar com exatidao os
resultados.
Para Hegel, diferentemente de Kant, cada individuo tern condicao
de abrir uma excecao a seu favor, dado 0 fato de estar em uma situacao
de extrema necessidade, ou seja, "em perigo extremo e em colisao com
a propriedade juridica de outro" (RPh, §127). Segundo WEBER (1999,
p.l05), "trata-se de urn direito, e nao de uma concessao". 0 direito de
emergencia leva em conta a vida, nem que para isso tenha de lesar a
propriedade de outre". Para Hegel "do direito de indigencia se desprende 0 beneficio de competencia, por ele, ao devedor se deixam as ferramentas enquanto se considerar que sirvam para a possibilidade de sua
alimentacao, inclusive conforme sua posicao social" (RPh, § 127, nota).
o beneficio de imunidade enfatiza que se deixem ao devedor instrumentos de trabalho, ou seja, os meios basicos para que ele possa
atender a suas necessidades elementares basicas para manter-se vivo.
o direito avida, nesse caso, e urn direito primario, e esta alem do direito
propriedade. Diante do direito de emergencia a propriedade pode ser
sacrificada em nome da vida? Para ilustrar esse problema analisa-se 0
exemplo do roubo. No caso de extrema necessidade em que 0 roubo de

a

" No caso do direito it vida, que esta entre 0 bem-estar e 0 bem, nao e apenas uma investigacao
moral, mas um direito moral, a partir de uma vida comunitaria (ROSENFIELD, 1995, p.125).
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urn pao permite conservar a vida, obviamente se esta lesando a propriedade de alguem, Nesse caso, 0 roubo ejustificavel? Ao permitir urn ato
dessa proporcao se estaria garantindo 0 dire ito fundamental a vida?
Por outro lado, ao evitar 0 roubo do pao , 0 padeiro "poderia" ser responsabilizado pela morte do sujeito, uma vez que alegaria legitima defesa da propriedade privada? 0 direito a vida nao esta acima do direito
apropriedade? 0 dilema instaurado esta entre proteger a propriedade
e privar 0 sujeito do direito fundamental avida que, nesse caso, implica
negar a "totalidade da liberdade". A fome e a mais clara ilustracao do
direito de emergencia, pois e algo presente, imediato, que nao aguarda
uma decisao futura. Na verdade, 0 imediato (0 contingente) pode facilitar a justificacao de uma acao injusta (no caso, 0 furto). 0 problema,
mais uma vez , e a questao de criterios adotados, porque entre 0 condenar e 0 justificar uma acao injusta esta a negacao da existencia da liberdade (portanto, da vida).
Para Hegel a insuficiencia da moral kantiana traduz-se na impossibilidade de abrir excecoes em seu proprio favor, mesmo em casos de
emergencia, Ao menos, ha consenso acerca de que as situacoes de
emergencia sao excecoes e por isso requerem atencao especial, como
tambem de que as excecoes nao sao mecanismos de invalidacao de leis
morais, e no maximo sao provas para a justificacao do nao-absolutismo
de uma lei moral, segundo Hegel. Exemplo disso e "nao furtar". Eindiscutivel a questao de sua validade (incondicionalmente). Hegel questiona
justamentc isso, ou seja, a lei pode nao valer em questoes de emergencia. Isso significa relativizar a lei? De fato, e necessario levar em conta
as circunstancias factuais em cada situacao? Na verdade, 0 direito de
emergencia revela, por urn lado, a insuficiencia de uma lei e, por outro, a
contingencia como fator determinante para a aplicabilidade da lei moral.
Nesse sentido, e com base no direito de emergencia, Hegel coloca a
violacao ao direito privado como afirmacao do direito a vida (uma clara
filiacao aos ideais da Revolucao Francesa).
Assim se chega a essencia da vontade, isto e, a determinacao da
vontade subjetiva, sua verdade, pois:
bern ea ideia, enquanto unidade do conceito
da vontade e da vontade particular, nela 0 direito
abstrato, assim como 0 bem-estar e a subjetividade
do saber e a contingencia da existencia exterior;

[ .. .} 0
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enquanto autonomos para si, estiio suprassumidos, mas contidos e conservados segundo sua essencia: ea liberdade realizada, a absoluta finalidade ultima do mundo (RPh, § 129).

Com isso, Hegel pretende dar inicio ao processo mais importante de
Grundlinien der Philosophie des Rechts, 0 da producao de 0 que ele
considera a verdadeira objetividade, que ressalta 0 conceito de Sittlichkeit.
Na ideia do bern a liberdade aparece como realizada, uma vez que
a vontade hvre, que saiu de si no direito abstrato, retoma sobre si (na
moralidade) como unidade. Dessa forma, 0 bem-estar (Wohl)19 particular e as determinacoes do direito abstrato sao negados e superados (Aujhebung) na ideia de bern (Gute). Por isso, "0 bern tern 0 direito absoluto frente ao direito abstrato da propriedade e aos fins particulares do
bem-estar. Na medida em que cada urn destes momentos se diferencia
do Bern, s6 tern validade enquanto sao conformes a ele e the estao subordinados" (RPh, §130)2°.
Ora, se a ideia do bern e a sintese de todas as determinacoes anteriores da vontade, entao a ideia de Bern possibilita it vontade a autonomia frente ao mundo (a vontade se autodetermina com base na ideia de
Bern). 0 Bern 6 essencial para a vontade subjetiva, porque assim aparece a autodeterminacao da vontade (a consciencia moral).
A consciencia moral ea interiorizacao do bern pela vontade subjetiva que 0 reconhece como dever. Por isso, 0 principio da vontade subjetiva 6 0 da determinacao (autodeterminacao, diga-se de passagem) do
dever pelo dever. A vontade moral aparece como absoluta na determinayao do justa e injusto, do bern e do mal. 0 direito da vontade 6justamente 0 de determinar as acoes segundo 0 dever.
o principio ultimo que regula 0 agir e0 dever, urn dever que revela a
identidade (nao-contradicao)entrevontadeparticular e 0 conceito de vontade
(em Hegel) e entre a maxima de ayao e 0 criterio de moralidade (em Kant).
Hegel, principalmente em Grundlinien der Philosophic des Rechts, emprega 0 termo
alemao Wohl (traduzido aqui por bern-estar), no sentido de enfocar a satisfacao dos interesses particuJares (principalmente no ambito da Moralitat), Nesse caso, e claro, seriam os
interesses particulares morais (assim como na sociedade civil burguesa seriam os interesses
econornicos) (AMENGUAL, 1988, p.91 ss).
'0 Nesse sentido, "a categoria do 'bem-estar' (Wohl) atualiza a vontade natural numa vontade
propria do entendimento que afirma 0 direito de cada individuo satisfazer a sua particularidade" (ROSENFIELD, 1995, p.121).
19
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Isso se torna mais urn e1ogio a Kant, por apresentar urn esclarecimento
desse principio como condicao da demonstracao da realizacao da ideia de
liberdade. Porem, Hegel critic a na moralidade kantiana 0 fato de ela ter
permanecido com seu formalismo nessaunilateralidade e nao ter se aventurado na superacao de 0 que Hegel considera 0 "mornento negativo".
3.2 - A questdo do bem na Rechtsphilosophie

A ideia de bern (Gute) exerce funcao" importante frente ao conjunto da estrutura da Grundlinien der Philosophie des Rechts, pois a
ideia de bern desempenha papel unificador entre os momentos abstratos
do direito (0 universal) e 0 bem-estar (Wohl), a particularidade. Essa e,
para Hegel, a base de 0 que se poderia denominar de a ideia propriamente moral de dever (Pflicht) e de consciencia moral (Gewissen), dado
que ambas sao essenciais para a definicao da Sittlichkeit. Em funcao
disso, torna-se necessario remeter-se aos §§128-132 da Grundlinien
der Philosophie des Rechts, pois e onde Hegel tece 0 que se pode
denominar de "tese da integracao" (Integration) entre elementos da
Filosofia Classica (Platao e Arist6teles) e elementos da Filosofia Moderna (especialmente da etica kantiana)"'.
3.2.1 - Quanto

a ideia de bern

A primeira secao da Moralitdt (moralitat subjektiv) intitulada "0
projeto (Vorsatz) e a responsabilidade" trata justamente do direito da
vontade subjetiva ser responsavel unicamente por aquilo que ela sabe e
quer, e isso vern a formar 0 dever da vontade, ou seja, "0 direito da
objetividade da acao" (RPh, §120). Com isso, pretende-se descrever,
em parte, as condicoes de possibilidade da acao moral.
Em funcao disso, a segunda secao intitulada 'A intencao (Absicht) e 0
bem-estar (Wohl)' concentra-se no conteudo da acao, afirmando que a vontade subjetiva particular (direito do sujeito) encontra sua satisfacao na acao,
Segundo ROSENFIELD (1995, p.136), "0 bern vern a ser 0 movimento gracas ao qual a
vontade supera a sua propria particularidade [...] que doravante medeia-se na atualizacao de
uma ideia moral, que se toma ideia etica",
" Considere-se isso em relacao Ii questao da integracao, ou melhor, se Hegel realmente
pretende ou nao reconciliar a etica antiga com a moderna (TUGENDHAT, 1988, p.46s;
BORGES, 1996, p. 77s; PEPERZAK, 1982, p.97s).

0\
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No entanto, poder-se-ia traduzir isso como urn perseguir com ela (a acao)
seu bem-estar (Wahl) (RPh, §123) . A questao que emerge no final desta
secao (§§ 126-128) ea da possibilidade de conciliacao entre 0 bem-estar e
o direito, e essa tarefa compete aterce ira secao intitulada '0 bern (Gute)
e a consciencia (Gewissen)'. Assim, a ideia de bern passa a receber a
funcao de superar a oposicao entre legalidade e moralidade, pois, segundo
Hegel, requer-se que os individuos realizem a aspiracao ao bem-estar e a
felicidade, levando em conta tambem 0 bem-estar universal.
Ora , essa passagem da segunda para a terceira secao (do item ii para
o item iii, anteriorrnente expostos) eessencial para compreender a proposta
moral de Hegel , poi s, dentre outras coisas, eonde ele estabelece a diferenc a
entre 0 bem-estar (Wohl) e 0 bern tGutei", Apesar da repercussao dos
ecos classicos na determinacao do bern, Hegel pretende, ainda em meio a
exposicao da Mora/Wit, antecipar urn conceito pertencente a Sittlichkeit.
Com isso, a moral (0 direito da vontade subjetiva) supera a separacao entre
direito e bem-estar (entre legalidade e moralidade), por intermedio da ideia
de bern, ambos os aspectos sao forrnais e unilaterais, pois sao partes do todo
que e0 bern: primeiro porque 0 direito eabstrato, e segundo porque a moral
subjetiva. Com isso, Hegel pretende assinalar que a Mo ra/Wit alern de
nao terminar seu desenvo1vimento tambern nao alcancou sua meta, ou seja,
os temas basicos da moral (0 bern, 0 dever e a consciencia) anunciam por
meio da propria insuficiencia da Moralitiit a necessidade da Sittlichkeit.
o inicio da secao sobre 0 bern (RPh, §129) juntamente com 0 inicio da
Sittlichkeit (RPh, § 142) e 0 inicio da exposicao sobre 0 Estado (Staat) (RPh ,
§258) constituem os tres pilares de sustentac ao da Rechtsphilosophie",

e

~,

Para Kant na Analitica da Critica da Razao Pratica "os unicos objetos de uma razao pratica
sao, portanto, construidos pelo bern e pelo mal." Ora, para Kant , ha uma co nfor mida de
entre bem-estar e bern.
,. No entanto, 0 bern e tambem tratado em cada urn desses outros topicos, mas 0 ponto de partida
e 0 conceito de pessoa (RPh, §35), pois esse e 0 conceito e funda rnento do direito (RPh, §36).
Para Hegel "a moral objetiva e a ideia da liberdade como vivente bern. 0 conceito de liberdade
que se converteu em mundo existente em funcao da natureza da consciencia de si" (RPh, §142).
Ja quando Hegel abre a exposicao sobre 0 Estado (RPh, §257) ele apresenta 0 Estado (Staat)
como " urn fim proprio absoluto, im6vel, nele a liberdade obtem seu valor supremo" (RPh,
§258). Na verdade, essas afirmacoes sao cornpatlveis com a apresentada no §129 da Grundlinien der Philosophie des Rechts, isto e, "e a liberdade realizada, 0 fim final absoluto do mundo",
No mesmo §129 da Grundlinien der Philosophie des Rechts, Hegel introduz a ideia de bern sob
o slogan " 0 bern e a ideia". Na verdade, essa definicao rellete os 'ecos platonicos', uma vez que
Platao define 0 bern tambern no sentido de lim ultimo (Republica, 505e) e que nesse sentido
coincide com 0 pensamento aristotelico, isto e, " 0 bern e aquilo a que todas as coisas tendem,
o fim ultimo" (Etica a Nicomacos, 1094a).
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Para Hegel a ideia de bern uma uniao do mundo das ideias e da realidade , ou seja, e uma ideia de bern que se realiza em e mediante as vontades
particulares. Nesse sentido, a ideia de bern anuncia uma unidade, uma
unidade de "objetividade e subj etividade" (RPh, § 1). Esse sentido de unidade vale tambem para 0 caso da unidade do conceito de vontade com 0
da vontade particular (RPh, §129) , tema da Rechtsphilosophie. Concluindo 0 raciocinio hegeliano: a efetivacao 6 alcancada na realizacao da ideia
a
de Sittlichkeit, principa1mente no conceito de Est ado , pois 0 "bern
liberdade realizada, a absoluta finalidade Ultima do mundo" (Rph, § 129). E
n esse sentido qu e a Sittlichkeit estabelece con sciencia moral 0 conteudo sob a forma objetiva de urn sistema de leis e principios.
Em funcao da ideia de bern unificar 0 objetivo e 0 subjetivo tambem
se toma fundamento para a Sittlichkeit, po is a propria Sittlichkeit tambern nao 6 mais do que a ideia de bern que, por sua vez, 6 fundamento da
ideia de Estado, agora nao mais como ideia abstrata, mas antes como ideia
vivida, no sentido de ser principio organizador de uma comunidade real de
homens. 0 bern com o unificacao dos momentos representa tambem a
perda da indepe ndenc ia del es, 0 que sustenta a unilateralidade. Contudo,
Hegel indica que na Moralitiit a idei a de bern e a ideia ab strata (n o sentido
de nao concreta), pois nao configurou no mundo-",
Todavia, p ar a Hegel, a id eia de bern super a a contradicao entre
direito e b em-estar (RP h, § 130 e §§ 126-1 27 ). Com efeito, 0 bem-estar
pensado independentemente (RPh, §129) ou ainda como " existencia da
vontade particular singular" (RPh, § 130), nao tern validade para si. 0
bem-e star (Wohl) so tern validade como urn bem-estar (Wohl) universal
(RPh, § 125 e § 130). Ora , 0 aspecto essencial em relacao ao bem-estar
(Wohl) 6 de que ele deve ser, segundo a liberdade, urn bem-estar universal e, em fun cao d isso , 0 bem-estar nao pode ser universal sem urn direito (RPh, § 126 e §13 0) . Portanto, 0 bem-estar ( Wohl) eo direito (Recht)
se pertencem mutuamente, " 0 bem-estar nao 6 urn bern sem 0 direito.
D o mesmo modo, 0 direito nao 6 urn bern sem 0 bem-estar" (RPh, § 130) .
fi at j ustitia n ao deve ter como consequencia 0 p ereat mundus. E
nesse sentido qu e vern ao encontro a tese do § 129 , isto e, "a unidade do
conceito de vontad e e de vontade particular" (RPh). Dessa forma, se 0
bem-estar tern de ser a realizacao da liberdade de individuos racionais,

e[...]

a

o

zs Acerca dessa problematica conferir Grundlinien der Philosophie des Rech ts § 129, § 142 e
§258 e tarnbern PERPEZAK ( 1982, p.98); (WOOD, 1993, p. 2 11 ss) ; (TAYLO R, 1995) .
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ao menos pressup6e a universalidade da pessoa, ou seja, 0 direito, Para
que 0 bem-estar seja humano (racional) ha de se incluir 0 direito (existencia de liberdade).
Agora se pode, depois de admitir a hipotese de que 0 bern unifica 0
dire ito e 0 bem-estar, definir a posicao do bern na Rechtsphilosophie.
Para Hegel 0 bern "tern urn dire ito absoluto frente ao direito abstrato da
propriedade e dos fins particulares do bem-estar" (RPh, §130). Mas,
para provar que 0 bern tern direito absoluto frente ao direito abstrato da
propriedade e dos fins particu1ares do bem-estar, Hegel recorre a relayaO entre bern e vontade. Com efeito, esse direito absoluto que 0 bern
tern "necessita ser efetivado [realizar] por intermedio da vontade particular e, ao mesmo tempo, da substancia da mesma" (RPh, §130)26.
3.2.2 - A boa vontade para Hegel
A relacao entre a ideia de bern e a de boa vontade, que comeyOU a ser tracada no § 130 da Grundlinien der Philosophie des
Rechts, busca agora urn fundamento sobre 0 qual 0 conceito de dever (Pflicht) (RPh, §§ 133-135) e 0 de consciencia (Gewissen) moral (RPh, § 136-13 8) possam se assentar. Aqui, no caso da vontade
subjetiva, vale 0 mesmo raciocinio" desenvo1vido acerca do bern,
pois "para a vontade subjetiva, 0 bern e 0 essencia1, e so tern valor e
dignidade na medida em que sua visao e intencao estiverem conformes
a e1e" (RPh, §.131 e §132, nota).
o moralpoint ofview, com efeito, situa-se na ideia de bern nesse nivel
da Moralitiit, ou seja, "0 bern ainda etodavia esta ideia abstrata, a vontade
subjetiva ainda nao esta como aceita no bern mesmo nem afmnada conforme
e1e" (RPh, §131). A vontade subjetiva esta em relacao com 0 bern, mas
uma relacao expressa em termos morais, que e 0 dever-ser (Soilenr".
0 bern e a sintese do direito e do bem-estar, entao,
o direito absoluto do bem frente a cada uma das partes equivale ao direito do todo sobre as
partes (MULLER, 1996, p.499ss); (OLIVEIRA, 1995, p. 95ss). A relacao bem = direito +
bem-estar indica a prioridade do todo sobre as partes, urn principio da politica aristotelica
(Politica, 1252b) de grande valia para a Grundlinien der Philosophie des Rechts,
'7 Os momentos (direito e bem-estar) s6 tinham validade a medida que eram conformes ao
bern, ou seja, a medida que eles se subordinavam (RPh, § 130).
" A relacao ocorre da seguinte forma: para a vontade, 0 bern deve ser seu fim, 0 objetivo de
sua acao. Ja por parte do bern, a vontade subjetiva e apenas uma mediacao pela qual pode
encontrar sua efetividade.

ce Dada como aceita a observacao de que
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Na verdade, Hegel pretende apresentar 0 bern (Gut) como sendo 0 dever (Pflichti?"
o que entra em questao aqui e0 direito da vontade subjetiva (como
tema central da Moralitiit na Grundlinien der Philosophie des Rechts).
Esse direito (RPh, § 107), como direito da objetividade da ayao (RPh, § 117
e § 120) e como 0 direito de 0 sujeito encontrar sua satisfacao na acao
(RPh, § 121), indica as condicoes de possibilidade para a qualificacao moral da acao, 0 § 132 da Grundlinien der Philosophie des Rechts e fundamental para as pretensoes da vontade, pois a vontade ja apresentou seu
conteudo (0 bern), mas ainda resta uma questao a ser resolvida, a da qualificacao moral da acao. E0 trato acerca de sua imputabilidade (condicoes
da acao humana) como acao boa ou rna moralmente.
A formulacao do direito da vontade e uma ratificacao do direito
supremo do sujeito de nao reconhecer nada de 0 que nao seja racional
(RPh, § 132)30. No entanto, esse principio carrega consigo a propria insuficiencia (a limitacao), ou seja, por ser subjetivo, eformal, pois "a causa de sua determinacao formal, a opiniao, nao passa de uma simples
probabilidadede ser verdadeira, pura opiniao ou erro" (RPh, § 132, nota).
Na verdade, trata-se da obrigacao de reconhecer a objetividade (a etica)
onde se atua, ou seja, conhecer 0 que e legal e obrigatorio (0 direito
vigente)", A objetividade, segundo Hegel, e dada e representada pelo
Estado, mas, "com a publicidade das leis e a vigencia dos costumes, 0
Estado tira do direito de exame 0 aspecto formal" (RPh, § 132, nota).
Com isso, Hegel conclui que a funcao que a ideia de bern exerce na
Rechtsphilosophie e fundamentalmente unir a subjetividade (particularidade) e a universalidade (objetividade), unir a vontade particular com
a vontade geral". A razao disso e que, de urn moral point of view, a
objetividade nao e estranha asubjetividade, senao sua realizacao (cumprimento). Assim, se justifica a concepcao da figura do Estado como
saida para 0 impasse gerado na Moralitiit.
Para Hegel a vontade subjetiva tern urn fim (0 bern), que e subjetivo apesar de ser 0 que
todos desejam - conforme Platao e Arist6teles - e ao mesmo tempo universal.
'f> Em relacao a isso Hegel e um defensor do direito de liberdade de consciencia e de liberdade
de opiniao (RPh, §§315-319).
'I Sob a 6tica de um ponto de vista moral, efetivamente, desde a Sittlichkeit, a unica saida e uma
concepcao de Estado, cujo objetivo legal vigente nao e e nao pode ser mais do que a
objetivacao da vontade subjetiva (BOURGEOIS, 1992, p.75 ss); (BUBNER, 1988, p. 34Iss).
32 Na verdade esse e um problema que perpassa a proposta etico-politica, tambem retomado
pela corrente comunitarista (BEISER, 1993); (BENHABIB, 1986); (TAYLOR, 1995).
29
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4 - Acerca da moralidade subjetiva (Moralitiit) e objetiva (Sittlichkeity

o direito da moralidade (anteriormente exposto) tratoujustamente
da exposicao das possibilidades de determinacao interior (subjetiva) da
vontade e descobriu a precisao de dar continuidade ao processo dialetico, ou melhor, de que 0 processo dialetico avance em direcao as determinacoes objetivas da vontade (esfera da Sittlichkeit). Nesse sentido, a
moralidade (Mora/Wit) abordou 0 direito sob uma otica subjetiva, na
qual ficou estabelecido que 0 sujeito busca urn fundamento e umajustificacao para 0 justa e 0 injusto, sem no entanto ter uma determinacao
etica (em e por si) em relacao a intencao da vontade atuante.
A principal justificativa hegeliana para poder avancar em relacao
ao processo de determinacao e exposicao da objetividade e a de que a
Mora/Wit estabelece 0 subjetivo como unico ambito de determinacao da
vontade". Por isso, 0 que Hegel chama de identidade abstrata da moraIidade subjetiva (RPh, §135, nota) deve tomar-se realidade (RPh, §144).
No entanto, conforme 0 movimento dialetico, a necessidade logica
da passagem (da Mora/Wit para a Sittlichkeit) ocorreu em funcao da
contradicao em que 0 proprio direito cai, ao fundamentar-se no principio
do dever pelo dever.
Para isso, deve-se negar a indeterminacao do momenta de contradiyao e passar do dever moral para a Sittlichkeit. Dessa forma, a Sittlichkeit, que e a negacao da vontade subjetiva (da Mora/Wit), que foi negacao da vontade individual, apresenta sua objetividade, ou seja, 0 espaco
da realidade, do dever em e por si, como 0 proprio filosofo ressalta:
[...]a moralidade objetiva Ii a ideia da liberdade
enquanto vivente bern, que na autoconsciencia
tern 0 seu saber e 0 seu querer e que, pela aciio
desta consciencia, terna sua realidade. Assim como
esta acdo ternno ser etico sua base em si e para si,
e seu jim motor 0 conceito de liberdade que se
converteu em mundo existente e adquiriu a natureza da autoconsciencia (RPh. §142).
" Na opiniao de DOTTI (1983, p.44) Hegel expressa uma "necessidade de objetivacao do
dever moral", no sentido de torna-lo (obrigatoriamente) real, existente. Somente assim as
determinacoes morais incluiriam conteudo, mediante urn contexto real. Assim se estabeleceria 0 que real mente deve ser,
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A logica da dialetica hegeliana em relacao adeterminacao do conceito nao e a eliminacao dos momentos anteriores, mas a exposicao por
meio da superacao da indeterminacao da unilateralidade em pro I do alcance da totalidade da determinacao. Dessa forma, 0 etico tern conteudo fixo, que e por si necessario, e uma existencia que se eleva acima da
opiniao subjetiva: e a firmeza com que mantem as leis e as instituicoes
existentes em e por si (RPh, § 144). Essas determinacoes eticas (leis e
instituicoes) sao resultado da propria atividade das vontades objetivas
com base no principio de que a vontade so reconhece como seu 0 que
esta de acordo com sua consciencia, Por isso, "a substancia etica, suas
leis e forcas tern por uma parte, enquanto objeto, condicao de ser, no
sentido mais elevado da independencia infinitamente mais forte que 0
ser da natureza" (RPh, §146)34.
Para Hegel 0 etico (Sittlichkeit), apesar de aparecer como realizacao de todos os momentos anteriores (Direito Abstrato e Moralitiit),
nao os elimina, apenas os limita. Essa passagem para a Sittlichkeit e
tarnbem a busca por uma Sittlichkeit efetiva, com base num conteudo
substancial (as leis e as instituicoes).
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