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RESUMO 

 

 

LEMOS, Nicolle Eloisa. O homem entre a História e a Filosofia: acerca da 
liberdade da ação humana na História a partir das filosofias de Hegel, 
Tocqueville e Sartre. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Licenciatura 
em História), Instituto de Ciências Humanas, Universidade Federal de Pelotas, 
Pelotas, 2018.   

 

 

 

Partindo da noção de regimes de historicidade de François Hartog, o presente 
trabalho busca compreender como as filosofias de Hegel, Tocqueville e Sartre estão 
inseridas em um tempo histórico, em que as experiências com o tempo foram 
marcantes em suas filosofias, formatando até mesmo as suas próprias concepções 
de História e a sua utilidade. Como aponta Koselleck, na Modernidade surge um 
novo horizonte de expectativa, que conceitualmente ganhou a forma de progresso. 
Assim, as filosofias da História de Hegel e Tocqueville foram vigorosamente 
marcadas pela concepção da História como um constante progresso dos homens no 
tempo. Contudo, para compreendermos como a concepção do progresso sustenta-
se em ambas filosofias, é necessário investigar como os filósofos, Hegel e 
Tocqueville, definiram a liberdade dos homens para serem atuantes na História. 
Entretanto, no século XX, após grandes eventos históricos, como as duas grandes 
guerras mundiais, o regime de historicidade moderno estará em crise, e logo dará 
lugar ao presentismo. Assim, o presente trabalho apresenta a filosofia existencialista 
de Sartre nesta consolidação do presentismo, do mesmo modo, busca-se analisar a 
posição do existencialismo sartreano em relação a essas duas concepções centrais, 
isto é, a liberdade do homem para atuar na História e a concepção da História como 
um progresso. 

 

 

 

 

PALAVRAS CHAVE: regimes de historicidade; liberdade; progresso; Hegel; 
Tocqueville; Sartre 
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ABSTRACT 

 

 

 

LEMOS, Nicolle Eloisa. The man between History and Philosophy: about the 

freedom of human action in history from the philosophies of Hegel, Tocqueville 

and Sartre. Course Completion Work (Undergraduate Degree in History), Instituto de 

Ciências Humanas, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2018 

 

 

 

Starting from Hartog's order of time, the present work seeks to understand how the 

philosophies of Hegel, Tocqueville and Sartre are inserted in a historical time, in 

which the experiences with the time were remarkable in their philosophies, formatting 

even their own conceptions of History and its usefulness. As Koselleck points out, in 

Modernity there arose a new horizon of expectation, which conceptually took the 

form of progress. Thus the philosophies of History of Hegel and Tocqueville were 

vigorously marked by the conception of History as a constant progress of men in 

time. However, in order to understand how the conception of progress is based on 

both philosophies, it is necessary to investigate how the philosophers, Hegel and 

Tocqueville, defined the freedom of men to be active in history. However, in the 

twentieth century, after major historical events, such as the two great world wars, the 

regime of modern historicity will be in crisis, and soon will give way to presentism. 

Thus, the present work presents the existentialist philosophy of Sartre in this 

consolidation of presentism, in the same way, it is sought to analyze the position of 

Sartrean existentialism in relation to these two central conceptions, that is, the 

freedom of man to act in History and conception of history as progress.  

 

 

 

KEY WORDS: order of time; freedom; progress; Hegel; Tocqueville; Sartre 
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Introdução 

 

A filosofia do século XIX, nas diversas interpretações que podemos fazer dela 

buscando tanto aproximações quanto diferenciações, pode em certa medida ser 

analisada a partir de uma linha de raciocínio em que os filósofos buscaram 

responder o que move o homem e o mundo. Seja o Espírito de Hegel, a Vontade de 

Schopenhauer, a luta de classes de Marx ou a Vontade de Potência de Nietzsche, 

os maiores nomes filosóficos europeus do século XIX, nas especificidades de suas 

filosofias, construíram complexos sistemas filosóficos respondendo questões 

fundamentais que intrigaram o imaginário humano e as questões que são próprias 

deste momento histórico. Pensar o que move o homem é necessário neste momento 

devido ao forte progressismo que os homens do século XIX estavam impregnados, 

tanto na crença progressista como Hegel, Tocqueville, Marx e Comte, quanto na 

descrença como Schopenhauer e Nietzsche1 que não compreendiam a humanidade 

em um constante progresso, afirmando vigorosamente essa concepção nos seus 

escritos, para marcar suas aversões perante aos seus iguais contemporâneos.  

A História, mais do que nunca, se torna ferramenta dos filósofos, que dela 

fazem alicerce para afirmarem e sustentarem suas filosofias. Se a humanidade está 

em um constante progresso é necessário se demorar nos grandes processos 

históricos para conseguir extrair a essência do caminho a qual os homens andam, 

dando significado para essa grande teia confusa e cheia de furos que é a “História 

da humanidade”. Neste sentido, a liberdade do homem como ser atuante na História 

se torna uma questão importante, pois na medida em que os filósofos acreditam que 

a humanidade, desde seus primórdios, está em um constante progresso a um 

estado mais perfeito, fica evidente que essa condição é possível graças a suportes 

metafísicos ou leis históricas. Assim, o progresso não é uma tarefa em que o 

homem, em sua racionalidade e completa liberdade veio construindo durante a 

História. Aliás, essa perspectiva se pelo menos foi pensada, não foi defendida. Pelo 

contrário, no século XX, após as duas grandes guerras mundiais e o 

desenvolvimento da filosofia existencialista, na medida em que se sentencia o 

                                                           
1A crença de uma sociedade e homens mais sadios de Nietzsche deve ser entendida como uma 
tarefa de alguns homens e não necessariamente como um progresso da humanidade.         
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homem como um ser essencialmente livre, mais longe da inevitabilidade do 

progresso a humanidade fica. 

  Desta maneira, o presente trabalho pretende investigar como é definida a 

liberdade do homem como agente da História, partindo da ideia de progresso, nas 

filosofias de George Hegel e Alexis de Tocqueville no século XIX, e como no século 

XX, Jean Paul Sartre define o papel atuante do homem na História, na medida em 

que Sartre condena o homem à completa liberdade. Contudo, devido às diversas 

produções dos filósofos que serão analisados, além dos diferentes temas a qual eles 

se preocuparam, é necessário primeiramente ressaltar que este escrito não pretende 

esgotar suas filosofias e nem as implicações que podemos extrair delas, mas como 

já dito, concentra-se especialmente na concepção da liberdade do homem em 

relação à História. 

 Contudo, antes de analisar como é definida a liberdade do homem como ser 

atuante na História, primeiramente será abordado como as filosofias de Hegel, 

Tocqueville e Sartre fazem parte de um tempo histórico, que possui uma relação 

com o tempo e que é moldado a partir de algumas transformações históricas. Isto é 

importante, quando se entende que os filósofos e suas filosofias também são filhas 

de um tempo histórico, em que podemos encontrar preocupações filosóficas que 

estão em voga em certos momentos.  

 Para isso, partiremos das considerações de Koselleck com os conceitos-

chave “espaço de experiência” e “horizonte de expectativa”, em que o historiador 

expõe a relação dos homens com os tempos passado e futuro. Posteriormente, 

serão abordados os regimes de historicidades de Hartog, para que possamos 

ampliar a compreensão e a historicização das filosofias analisadas.    

Assim, o presente texto foi pensado e distribuído em dois capítulos. O 

primeiro trata da análise das filosofias de Hegel, Tocqueville e Sartre a partir dos 

regimes de historicidades e o segundo sobre como cada filosofia define a liberdade 

do homem como ser atuante na História. Deste modo, o primeiro capítulo foi dividido 

em quatro subcapítulos: o primeiro trata sobre a Modernidade e suas relações com o 

tempo; o segundo como as filosofias de Hegel e Tocqueville se inserem no regime 

de historicidade moderno; e o terceiro preocupa-se com as crises do regime 
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moderno a partir do filósofo alemão Friedrich Nietzsche e o regime de historicidade 

presentista encontrado no Existencialismo sartreano.    

 O segundo capítulo foi dividido em três subcapítulos, um para cada filósofo, 

buscando explicitar como cada filosofia define a liberdade do homem como ser 

agente da História. Nas considerações finais, pretende-se apresentar as mudanças 

que faz as filosofias analisadas serem diferentes umas das outras, levando em 

consideração os tempos históricos nos quais estão inseridas.   
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Capítulo I 

Regimes de Historicidade 

Se o tempo fosse remédio 

Nenhum mal existiria (Emily Dickinson) 

 

1.1: Passado, Presente, Futuro e a Modernidade 

 

Nietzsche em sua Segunda Consideração Intempestiva “Da utilidade e 

desvantagem da História para Vida” relata a melancolia e o sofrimento dos homens 

que perante os animais invejam suas vidas tranquilas e felizes por seus prazeres ou 

desprazeres estarem ligados apenas aos instantes.  Nós, bichos homens, vivemos 

cada vez mais com o peso do que já passou, tendo esse fardo nos acompanhando 

dolorosamente. Assim, diferentemente dos animais que vivem a-historicamente, a 

nós só há a possibilidade de viver historicamente.  

Isto é importante, na medida em que historiadores como Reinhart Koselleck, 

fazem interessantes análises sobre os homens e suas percepções e 

experienciações com o tempo, em que a História e sua funcionalidade acompanham 

intrinsecamente o imaginário humano partindo destas diferentes percepções. Assim, 

a partir de duas categorias históricas “espaço de experiência” e “horizonte de 

expectativa” Koselleck demonstra historicamente como essas duas categorias, a 

saber, experiência e expectativa, transformaram-se no transcurso histórico, a fim de 

explicitar que o tempo histórico também se modifica com a história (Koselleck, 2006, 

p. 306).  

Assim, o historiador demonstra que na Modernidade, período histórico 

importante para a presente análise,pois abriga dois dos filósofos estudados Hegel e 

Tocqueville2, a diferença entre experiência e expectativa aumentou 

progressivamente. Há cerca de duzentos anos em que em muitos lugares do mundo 

                                                           
2A discussão sobre quando acaba a modernidade e começa a pós-modernidade é vigorosamente 

debatida e há diferentes perspectivas entre estudiosos do tema. Aqui, tentaremos desenvolver a 
presente análise em que Sartre esteja no meio desta transição. Por isso, a investigação de Koselleck 
sobre a modernidade em relação aos filósofos estudados focará apenas em Hegel e Tocqueville. 
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europeu até 80% das pessoas viviam no campo a vida cotidiana era marcada pelo o 

que era oferecido pela natureza e essas pessoas se orientavam a partir de seus 

ciclos. As inovações tecnológicas eram tão tímidas e lentas que pouco interferia na 

vida dessas pessoas para serem capazes de gerar uma ruptura significativa. Até 

mesmo no mundo urbano dos artesãos, as regras corporativas pressuponham que 

tudo continuasse a ser como sempre foi. Koselleck, então, pontua que neste mundo 

metade camponês e metade urbano dos artesões as expectativas que eram ou 

podiam ser alimentadas eram completamente sustentadas pelas experiências dos 

antepassados e que depois se tornavam também as dos descendentes.  

As doutrinas cristãs, gerenciadas pela Igreja, a partir da revelação bíblica do 

Apocalipse, envolvia a tensão experiência e expectativa de uma maneira que elas 

permaneciam unidas, na medida em que o futuro estava completamente atrelado ao 

passado. Assim, as expectativas eram criadas não para este mundo, mas para o 

mundo vindouro, após o fim do mundo terreno. Desta maneira, essas expectativas 

não podiam ser abaladas por nenhuma outra experiência contrária, porque se 

enraizavam em um mundo para além deste.  Assim, de uma profecia do fim do 

mundo não cumprida para outra, passavam as gerações, e a oposição experiência 

terrena e expectativa cristã permaneciam relacionadas sem que uma fosse refutada 

pela outra.  

Este quadro passa a se modificar com a descoberta de um novo horizonte de 

expectativa, que conceitualmente ganhou a forma de progresso. Partindo da 

Terminologia como nos mostra Koselleck, “profectus” espiritual foi substituído por um 

“progressus” mundano. A possibilidade de uma perfeição possível, que antes era 

disponível apenas no mundo dos céus, agora passa a estar a serviço do 

melhoramento do mundo terreno, ultrapassando a doutrina do fim dos tempos e 

assumindo o risco de um futuro aberto. Partindo especialmente de Rousseau, a 

história passa então a ser entendida como um processo contínuo e crescente de 

aperfeiçoamento do homem, ou melhor, o horizonte de expectativa passa a incluir a 

mudança positiva que se desenvolve com o tempo. Contudo, não foi apenas a 

expectativa que sofreu qualidade historicamente nova, a experiência passou por 

muitas transformações de modo que o conceito de progresso foi nutrido com muitas 

novas experiências que cada vez mais interferiam na vida cotidiana. Koselleck neste 
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sentido destaca a Revolução Copernicana, o lento desenvolvimento da técnica, o 

descobrimento do globo terrestre e de suas populações que viviam em diferentes 

fases de desenvolvimento e a dissolução do feudalismo pela indústria e o capital.  

Se antes o futuro estava preso ao passado, agora o horizonte de expectativa 

deixou de ser limitado pelo espaço de experiência e vice-versa, ou seja, os limites de 

ambos se separaram. O futuro será não só diferente do passado, como também 

melhor. Em Kant podemos perceber isso claramente, pois o prognóstico pragmático 

de um futuro mais perfeito possível se transforma em uma expectativa de longo 

prazo para a um futuro novo. Assim, a história passa a ser vista como única em seu 

todo e aberta para um futuro portador de progresso, nas palavras de Koselleck: 

Se a história inteira é única, também o futuro deve ser único, portanto 
diferente do passado. Este axioma da filosofia da história, que resulta do 
Iluminismo e faz eco à Revolução Francesa, serve de base tanto para a 
“história em geral” quanto para o “progresso”. Ambos são com conceitos 
que só chegaram à plenitude histórico-filósófico com a formação dos 
termos, ambos apontam para  a mesma situação: não é mais possível 
projetar nenhuma expectativa a partir da experiência  passada. 
(KOSELLECK, 2006, p. 319)  

 

A visão de um futuro que porta o progresso modifica também o valor histórico 

do passado. A Revolução Francesa, por exemplo, passa a ser vista como um 

fenômeno que desafia a sabedoria histórica por ser algo inédito. Assim, a História 

não pode mais ser ensinada como exemplo, porque passa a ser temporalizada e 

processualizada em uma unidade contínua. Trata-se então de superar as 

experiências que não podiam ser derivadas das experiências anteriores, e assim, de 

formular expectativas que antes não podiam ser concebidas. Segundo Koselleck, 

este desafio aumentou durante a primeira modernidade, gerando um potencial 

utópico que conduziu os acontecimentos da Revolução Francesa, e a partir dela o 

velho e o novo entraram em choque até nas experiências cotidianas, assolando nos 

homens um sentimento de que estavam vivendo em uma transição. 

 A Revolução Francesa também transformou profundamente o sentido 

histórico e a maneira de escrever a História. Assim, José Carlos Reis aponta duas 

novas significações chaves da concepção de História na Europa moderna: a História 

como produção do futuro, vinculada com a ideia de progresso, influenciada pelos 

iluministas, e a História como reconstrução do passado, pelos historiadores e 



16 
 

filósofos românticos. Fazendo uma análise da História entre a Filosofia e a Ciência, 

o historiador demonstra como no decorrer do século XIX a História esteve 

intimamente vinculada à Filosofia, se emancipando apenas no século XX com a 

Escola dos Annales que, apoiada nas teorias das novas ciências sociais, se 

aproximou de um conhecimento “cientificamente orientado”. 

A partir do final do século XVIII, com o progresso técnico-industrial que afetou 

todos ao mesmo tempo, embora que de diferentes maneiras, acrescentou-se a esta 

circunstância sócio-política. Com isto, a partir da experiência das invenções 

cientificas e seu uso industrial passou a ser ideia universal que partindo desses 

avanços, poder-se-ia esperar novos progressos inimagináveis. Mesmo não podendo 

deduzir um futuro provável pela experiência, com a ciência e a técnica sabia-se que 

um novo mundo estava sendo criado. Por fim, o progresso sociopolítico e o 

progresso técnico - científico modificaram os ritmos ordenadores do mundo e da vida 

devido à aceleração, despertando nos homens o sentimento de que o tempo estava 

passando mais rápido do que o já experimentado.  

A partir da concepção de tempo histórico de Koselleck que é produzido pela 

distância criada entre o campo de experiência e horizonte de expectativa sendo 

gerado pela tensão entre ambas, o historiador francês François Hartog estabelecerá 

os regimes de historicidade como o esclarecedor desta tensão, preocupando-se com 

as experiências dos homens com os tempos: passados, presentes e futuros. Em 

suas palavras: 

Partindo de diversas experiências do tempo, o regime de historicidade se 
pretenderia uma ferramenta heurística, ajudando a melhor apreender, não o 
tempo, todos os tempos ou a totalidade do tempo, mas principalmente 
momentos de crise do tempo, aqui e lá, quando vêm justamente perder sua 
evidência as articulações do passado, do presente e do futuro. (HARTOG, 
2013, p.37) 

 

 Assim, para Hartog a percepção temporal dominante da Modernidade será o 

Futurismo. Com o novo horizonte de expectativa nutrido pela ideia de progresso, o 

culto pelo passado será substituído pelo culto ao futuro:“Futurismo deve ser 

entendido aqui como a dominação do ponto de vista do futuro. Este é o sentido 

imperativo da ordem do tempo: uma ordem que continua acelerando ou se 
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apresentando como tal. A história é feita então em nome do futuro e deve ser escrita 

do mesmo modo.” (HARTOG, 2013, p. 141). 

 No século XX, haverá diversas crises e o futurismo será substituído pelo 

presentismo:“O futurismo deteriorou-se sob o horizonte e o presentismo o substituiu. 

O presente tornou-se o horizonte. Sem futuro e sem passado, ele produz 

diariamente o passado e o futuro de que sempre precisa, um dia após o outro, e 

valoriza o imediato.” (HARTOG, 2013, p.148)   

 A partir destas contribuições de Koselleck e Hartog, buscarei analisar como 

essas experiências e percepções do (no) tempo foram marcantes nas filosofias de 

Hegel, Tocqueville e Sartre. Para que, além de contribuir para a investigação e 

compreensão de suas filosofias, possa-se demonstrar que essas filosofias também 

são filhas de um tempo histórico3.  

 

1.2 : Hegel, Tocqueville e o Progresso 

 

 Segundo Koselleck, na modernidade o alemão “die Geschichten” (as 

Histórias) passa para o singular “die Geschichte” (a História). Assim, como já vimos 

na primeira parte deste capítulo, a História passa a ser entendida como uma linha 

única marcada por etapas em progresso. O filósofo alemão, George Hegel, que 

viveu de 1770 a 1831, foi contemporâneo dessa crise do (no) tempo que marcou 

profundamente sua filosofia.  

Hegel foi um dos filósofos mais importantes da História da Filosofia e da 

Filosofia da História e como outros filósofos da modernidade buscou responder o 

que move o homem ao aperfeiçoamento. Deste modo, seu sistema filosófico é 

construído sobre a tríade: Ideia – Natureza – Espírito. A Ideia-em-si é o que se 

desenvolve, ou melhor, é a realidade dinâmica do depois ou do antes do mundo. A 

sua antítese, a ideia-fora-de-si, ou seja, o Espaço, é a Natureza, que se desenvolve 

no homem em que na sua consciência a Ideia se torna consciente de si. O Espírito, 

                                                           
3 Apesar da obviedade da frase, ela é necessária para demonstrar que nosso interesse é justamente 

investigar como o tempo histórico vivenciado por cada filósofo analisado refletiu em sua filosofia.  
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a antítese da Ideia e da Natureza, é esta autoconsciência da Ideia, sendo que a 

História é o desenvolvimento desta consciência. A História, portanto é o 

desenvolvimento do Espírito no tempo em que a Ideia, sendo natureza da vontade 

de Deus, só se realiza na/e através da História: 

Por isso, quanto mais acontece na História, mais o espírito pode se 
desenvolver, mais ele pode saber e pensar. Somente a estagnação seria 
hostil à História. Mas o acontecimento não deve ser cego, caótico, sem 
direção. O espírito não é enriquecido apenas apreendendo o concreto em 
sua passagem, alguns acontecimentos estão antes mais, e outros menos, 
em acordo com ele. O espírito não é apenas dinâmico, não tem apenas um 
índice de progresso, não é, como se deveria dizer, quantitativo; ele também 
tem uma qualidade, um objetivo, uma direção – aquela realidade que irá 
durar mais e que prevalecerá no caos de acontecimentos cuja qualidade se 
parece mais com aquela do próprio Espírito. Esta qualidade, como já foi 
mencionada anteriormente, é a Liberdade. (HEGEL, 2012, p. 25) 

 

Sendo a dialética para Hegel não apenas um método, mas a própria 

realidade, a dialética histórica é constituída na tensão entre a transitoriedade da vida 

individual e a eternidade da história, entre o Espírito e as suas fases históricas. 

Enquanto os indivíduos são mortais, o Espírito é eterno, o universal se completa no 

particular e o particular no universal. O objetivo final do Espírito, sua qualidade 

maior, é a Liberdade. Assim, a História do mundo é o avanço da Liberdade do 

Espírito. Pois, quanto mais o homem se desenvolve espiritualmente, mais ele se 

torna consciente de si mesmo, assim se tornando mais ele mesmo, ou seja, livre. 

Portanto, quanto mais o homem se torna livre, mais o Espírito em si avança em sua 

autoconsciência, mais livre se torna, através do homem e nele.  

 A matéria em que será realizado o objetivo final da Razão é o Estado. Porém, 

o Estado a qual Hegel descreve, é um Estado ideal, que se torna cada vez mais real, 

a partir do transcurso histórico: 

Mas a vontade subjetiva também tem uma vida material, uma realidade 
onde se movimenta pela região do ser essencial e em que tem a própria 
essência como objetivo de sua existência. Este ser essencial é a união da 
vontade subjetiva com a vontade racional, é o conjunto moral, o Estado. É 
aquela forma de realidade em que o indivíduo tem e goza de sua liberdade, 
mas na condição de conhecer, acreditar e desejar o universo. Não se deve 
entender isso como se a vontade subjetiva do indivíduo obtivesse satisfação 
e prazer através da vontade comum e esta fosse um meio para isso – como 
se o indivíduo limitasse sua liberdade entre outros indivíduos, de maneira a 
que essa limitação comum, a repressão com um a todos, pudesse garantir 
uma liberdade pequena para todos (isto seria apenas uma liberdade 
negativa). Em vez disso, afirmamos que a lei, a moral, o Estado – e só eles 
– são a satisfação e a realidade positiva da liberdade. (HEGEL, 2012, p. 95) 
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  Hartog ao analisar a ordem do tempo cristã, a partir dos escritos de Santo 

Agostinho, expõe que ele concluiu que o tempo é apenas uma “distensão” do 

espírito. O homem, criado por Deus a sua imagem e semelhança, foi condenado à 

morte e ao tempo, por causa do pecado original, significando assim, uma ruptura 

com Deus. No entanto, através de Cristo – cordeiro de Deus que morreu para livrar 

os homens de seus pecados – o homem pode restabelecer sua relação com Deus, 

sendo a vida no tempo uma preparação para a vida eterna. Assim, o cristão é um 

caminhante, que percorre os tempos a espera da eterna morada nos Céus. Porém, 

Hartog vê na ordem do tempo cristã certa plasticidade em que o passado, o 

presente e o futuro articulam-se na eternidade, não reduzindo-se a um único regime 

de historicidade. Posteriormente, o tempo cristão e o tempo do mundo irão se 

dissociar, mas enfrentaram diversas crises até a ruptura, o que não significa “que 

nada tenha acontecido de uma ordem à outra, à medida em que a abertura do 

progresso sobrepujava a esperança da Salvação: uma tensão para o antes e um 

‘fervor de esperança’ voltado para o futuro” (HARTOG, 2013p.92) 

 Embora Hegel seja um filósofo cristão, sua concepção é diferente de Santo 

Agostinho. Pois, para o filósofo alemão a vida humana no mundo não é apenas uma 

caminhada transitória para a eterna morada nos céus. Isso seria para o filósofo uma 

simplificação do poder da Providência, que para ele é atuante na História e que age 

para o aperfeiçoamento do mundo terreno:  

A Filosofia demonstrou através de sua reflexão especulativa que a Razão – 
esta palavra poderá ser aceita aqui sem maior exame da sua relação com 
Deus – é ao mesmo tempo substância e poder infinito, que ela é em si o 
material infinito de toda vida natural e espiritual e também é a forma infinita, 
a realização de si como conteúdo. Ela é substância, ou seja, é através dela 
e nela que toda a realidade tem o seu ser e sua subsistência. Ela é poder 
infinito, pois a Razão não é tão impotente para produzir apenas o ideal, a 
intenção, permanecendo em uma existência fora da realidade – sabe-se lá 
onde – como algo característico na cabeça de algumas pessoas. (HEGEL, 
2012, p. 55) 

 

Contudo, apesar da filosofia de Hegel representar o regime de historicidade 

moderno, pois há o entendimento da História como um constante progresso ao mais 

perfeito, podemos identificar em sua filosofia uma transição mais clara entre a antiga 

ordem cristã do tempo com a nova ordem do tempo da Modernidade. Pois, o 
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aperfeiçoamento do mundo terreno substituiu a espera da Salvação nos céus. A 

caminhada do cristão no tempo até a Salvação torna-se a caminhada do Espírito no 

tempo até a perfeição.   

Outra mudança que podemos encontrar já na filosofia de Hegel e que será 

marcante na Modernidade é a perda de sentido da História como fornecedora de 

exemplos. Para Hartog a pré-história da historicidade é definida pela construção da 

História como Magistra Vitae, apesar de sua formulação ser latina e vir de Cícero, a 

concepção é grega, formada cerca de IV a V a.C. Essa concepção, segundo 

Koselleck, permaneceu até metade do século XVIII e é entendida como a ideia de 

que como nada de novo poderia acontecer, a história da humanidade serviria como 

uma coletânea de exemplos a qual poderíamos nos instruir para não repetirmos os 

erros de homens passados. A História Magistra Vitae, com o tempo, foi se tornando 

importante para a educação dos governantes. Este é o caso de Maquiavel, por 

exemplo, autor de “O Príncipe” uma obra destinada ao governante da Itália do 

século XV como objetivo de instruí-lo, a partir de exemplos históricos, para que ele 

pudesse tomar e manter o poder em um contexto de instabilidade. 

Assim, se a História passa a ser vista como uma linha progressista, não é 

mais possível aprender com ela, pois o que os homens vivenciam no presente é 

diferente do que foi vivido no passado e que levará a um futuro melhor e que 

também é diferente do presente. Deste modo, para Hegel, há três métodos de 

escrever a História: a) Original; b) Reflexiva; c) Filosófica. A História reflexiva é 

subdividida em diferentes tipos, sendo que a pragmática é vista por ele como uma 

maneira de se elevar a alma com exemplos de bons feitos, e também, um 

ensinamento moral para as crianças que pode deixar nelas as virtudes impressas do 

destino dos povos e das nações. Porém, para Hegel, os estadistas, povos e os 

governantes nada têm a aprender com as experiências históricas:  

Em geral se aconselha a governantes, estadistas e povos a aprenderem a 
partir da experiência da história. Mas o que a experiência e a História 
ensinam é que os povos e os governos até agora jamais aprenderam a 
partir da experiência da história, muito menos agiram segundo as suas 
lições. Cada época tem as suas próprias condições e está em uma situação 
individual; as decisões devem e podem ser tomadas apenas na própria 
época, de acordo ela. (HEGEL, 2012, p.50) 
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 A História para Hegel, portanto, não deve ser analisada para deduções gerais 

ou para extrair exemplos particulares, mas sim para reconhecer a natureza da 

história em si. Ou seja, o estudo da História tem por objetivo conhecer o que guia os 

homens até o seu aperfeiçoamento: 

Assim como Mercúrio, o guia das almas, a Ideia na verdade é o guia dos 
povos e do mundo; o Espírito, sua vontade racional e necessária, orienta e 
sempre orientou o fluxo dos acontecimentos mundiais. Nosso propósito é 
aprender a conhecê-la em sua função orientadora (HEGEL, 2012, p. 52)  

 

Alexis de Tocqueville por sua vez, viveu do começo do século XIX até a 

metade deste mesmo século. Ele é considerado um importante pensador francês 

que se preocupou com a Revolução Francesa e a democracia na América, tornando-

se um dos grandes e influentes teóricos da democracia. O regime de historicidade 

moderno marcado pela visão progressista também foi marcante em suas obras. 

Pois, para o pensador francês, o desenvolvimento gradual e progressivo da 

igualdade é o passado e o futuro da história dos homens a partir da vontade Divina: 

"Se longas observações e meditações sinceras levassem os homens de 

nosso tempo a reconhecer que o desenvolvimento gradual e progressivo da 

igualdade é simultaneamente o passado e o futuro de sua história, esta 

única descoberta daria a este desenvolvimento o caráter sagrado da 

vontade do soberano senhor. Querer parar a democracia pareceria então 

lutar contra o próprio Deus, e não restaria às nações senão acomodar-se ao 

estado social que lhes impõe a Providência" (TOCQUEVILLE, 2005, p. 11). 

 

 Como pode-se notar, assim como Hegel, Tocqueville sustenta a ideia do 

progresso a partir de uma interferência da Providência na história. A democracia 

seria, portanto, o querer de Deus para os povos e as nações. Assim, Tocqueville 

como tantos outros pensadores modernos, percebeu que o antigo “regime de 

historicidade”, bem como a História Magistra Vitae não faziam mais sentido, e que 

era preciso uma nova maneira de articular passado e futuro:  

Conquanto a revolução que se opera na situação social, nas leis, nas idéias, 
nos sentimentos dos homens, esteja longe de terminar, já não seria possível 
comparar as suas obras a coisa alguma que já se viu no mundo. 
Remontando, de século em século, à Antiguidade mais remota, nada se 
assemelha ao que tenho diante dos olhos. Como o passado já não 
esclarece o futuro, o espírito marcha nas trevas. (TOCQUEVILLE, 2004, p. 
405). 



22 
 

 

Contudo, como nos mostra Hartog, não há o abandono completo da História 

como Mestra da Vida. Tocqueville redefiniu essa concepção, invertendo-a a partir do 

regime de historicidade moderno. Pois, já que agora não se pode mais buscar 

respostas no passado, mas sim no futuro. Por isso, o pensador francês partiu para a 

América, a fim de investigar a democracia, que para ele, é o futuro inevitável de 

todos os povos:  

Não mais conservatório ou utopia passadista, ela é doravante o cadinho 
onde se forja o futuro. O Novo Mundo dos descobridores tornou-se o mundo 
novo, aquele da igualdade, na direção do qual o Antigo Mundo marcha mais 
lentamente e com dificuldade. E, a partir de então, é duplamente antigo: no 
sentido do século XVI, com certeza, mas também no sentido, novo, de ser 
menos avançado do que a América. De uma Costa à outra do Atlântico, 
cavou-se uma distância entre a experiência e a expectativa. De sorte que 
fazer a travessia é, finalmente, para Tocqueville, uma maneira de reduzi-la, 
“buscando” experiência para esclarecer e mesmo fixar a expectativa, 
orientando a ação. (HARTOG, 2013, p. 131) 

 

Interessante notar que ao descrever os anglo-americanos, Tocqueville 

percebe que a ideia de progresso, bem como o “novo regime de historicidade”, 

também é encontrado neles:  

Todos consideram a sociedade um corpo em progresso, a humanidade, um 
quadro mutável, em que nada é fixo para sempre, nem deve sê-lo; e 
admitem que o que lhes parece bom hoje pode ser substituído amanhã pelo 
melhor que ainda se esconde. (TOCQUEVILLE, 2005, p. 432)  

 

 Tocqueville também descreveu a percepção da aceleração do tempo. Assim, 

como pontua Koselleck, o progresso adquire uma qualidade genuinamente histórica, 

que se difere do tempo da natureza devido à aceleração: 

Encontro um marinheiro americano e pergunto-lhe por que os navios do seu 
país são construídos para durar pouco; ele me responde sem hesitar que a 
arte da navegação faz, cada dia que passa, progressos tão rápidos que o 
melhor navio logo se tornaria quase inútil se prolongasse sua existência 
além de alguns anos. (TOCQUEVILLE, 2004, p. 38)  

 

Assim, portanto, com o regime de historicidade moderno a História passa a ter 

um novo significado e utilidade. As filosofias da história de Hegel e de Tocqueville 

sustentam-se a partir da ideia de que a Providência é atuante na história e que ela 
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possui um objetivo final que será realizado a partir do transcurso histórico. Negando, 

portanto a ideia de que a história da humanidade esteja simplesmente a mercê do 

acaso. Contudo, é necessário compreender como a Providência atua na história, se 

o homem possui liberdade ou se ele é completamente orientado pelo poder da 

Providência. Está problemática será levantada no segundo capítulo deste trabalho, 

para podermos ter uma melhor compreensão das filosofias da história de Hegel e 

Tocqueville e para entendermos melhor os alicerces que sustentam a ideia do 

progresso em ambas as filosofias.   

 

1.3: A Crise existencial/temporal em Nietzsche: a caminho de Sartre 

 

A ruptura da ordem do tempo moderno e a introdução do presentismo são 

marcadas por Hartog com a queda do muro de Berlim em 1989. Contudo, como o 

próprio historiador ressalta o regime de historicidade nunca foi uma entidade 

metafísica. Assim, portanto, não se quer dizer que antes deste acontecimento não 

se tenha havido crises na ordem do tempo moderno. O filósofo alemão Friedrich 

Nietzsche, que viveu de 1844 até 1900, foi um severo crítico da Modernidade, e será 

investigado por nós como um dos pioneiros do regime de historicidade presentista.  

Se filósofos modernos como Hegel e Tocqueville compreendiam a história da 

humanidade como um constante progresso a um estado mais perfeito, para 

Nietzsche isto será entendido como uma inversão cristã, que após muito tempo de 

espera pelo fim do mundo e pela Salvação divina, passa a acreditar que o mundo 

dos céus se realiza na terra:“O idealista é incorrigível: se é expulso do seu céu faz 

um ideal do seu inferno.” (NIETZSCHE, 2017, p. 19).  

Da mesma maneira, a concepção de progresso seria um falso juízo da 

realidade. Com os diversos desenvolvimentos que a Revolução Industrial gerou, 

acreditou-se que a humanidade estaria progredindo: 

Ao contrário do que hoje se crê, a humanidade não representa uma 
evolução para algo de melhor, de mais forte ou de mais elevado. O 
“progresso” é simplesmente uma ideia moderna, ou seja, uma ideia falsa. O 
europeu de hoje vale bem menos do que o europeu do Renascimento; 
desenvolvimento contínuo não é forçosamente elevar-se, aperfeiçoar se, 
fortalecer-se (NIETZSCHE, 1997, p. 17) 
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O grande problema que Nietzsche percebe da ideia de história como um 

progresso é o desarraigamento do homem e seu adoecimento existencial. Viver com 

a concepção de que seu presente é apenas uma transição para um futuro melhor, 

torna o homem indiferente de seu próprio presente, na medida em que tudo se 

justifica em nome de um futuro mais perfeito: 

Acredito que não houve nenhuma oscilação perigosa ou mudança da 
cultura alemã neste século que, por meio da monstruosa, e até o presente 
instante ininterrupta, influência desta filosofia, a filosofia hegeliana, não 
tenha se tornado bem mais perigosa. Na verdade, paralisante e 
desanimadora é a crença em ser um filho tardio de sua época. Uma tal 
crença,porém, parece aterradora e dizimadora, se um dia idolatra com uma 
franca exaltação este filho tardio como a meta e o sentido verdadeiro de 
todos os acontecimentos anteriores, quando a sua miséria sapiente é 
equiparada a um acabamento perfeito da história do mundo. Uma tal forma 
de consideração acostumou os alemães a falar em “processo do mundo” e 
a justificar a sua própria época como o resultado necessário deste 
processo; uma tal forma de consideração colocou a história – na medida em 
que ela é “o conceito que realiza a si mesmo”, “a dialética do espírito dos 
povos” e o “tribunal do mundo” – no lugar dos outros poderes espirituais, a 
arte e a religião, como a única força soberana.(NIETZSCHE, 2003, p. 72-
73).  

  

 Se a apropriação da História para sustentar uma filosofia que compreende a 

humanidade em um constante progresso é nociva ao homem segundo Nietzsche, a 

sua “Segunda Consideração Intempestiva” tratou-se especialmente de como a 

História pode ser útil ou desvantajosa para a vida. Deste modo, Nietzsche 

compreende que a História deve ser cultivada para formar homens e culturas fortes, 

que sejam comprometidos com o presente e com a construção de um futuro, e não 

entendido como uma transição obrigatória que levará a um futuro melhor: 

Esta é a ligação natural que uma época, uma cultura, um povo deve ter com 
a história – evocada pela fome, regulada pelo grau de suas necessidades, 
mantida sob os limites e pela força plástica que lhe é própria – se o 
conhecimento do passado, em todas as épocas, só é desejado a serviço do 
futuro e do presente, não para o enfraquecimento do presente ou para o 
desenraizamento de um futuro vitalmente vigoroso: tudo isto é simples 
como a verdade é simples e convence imediatamente também aquele que 
não se deixou levar, inicialmente, pela justificativa histórica. (NIETZSCHE, 
2003, p. 25). 

 

A declaração de Nietzsche de que Deus está morto é um episódio importante 

para a filosofia ocidental, pois a morte de Deus marca não só o fim da concepção 

judaico-cristã de Deus, mas também, o fim de qualquer metafísica e de mundo 
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transcendente. Neste sentido, a implicação da morte de Deus é a constatação de 

que o mundo terreno é o único que deve ser considerado. Assim, tudo que existe e 

vem a ser nesse mundo são processos inteiramente vinculados a ele. 

O homem louco se lançou para o meio deles e trespassou-os com seu 
olhar. ‘Para onde foi Deus’, gritou ele, ‘já lhes direi! Nós o matamos – vocês 
e eu. Somos todos seus assassinos! Mas como fizemos isso? Como 
conseguimos beber inteiramente o mar? Quem nos deu a esponja para 
apagar o horizonte? Que fizemos nós, ao desatar a terra do seu sol? Para 
onde se move agora? Para onde nos movemos nós? Para longe de todos 
os sóis? Não caímos continuamente? Para trás, para os lados, para a 
frente, em todas as direções? Existem ainda ‘em cima’ e ‘embaixo’? Não 
vagamos como que através de um nada infinito? Não sentimos na pele o 
sopro do vácuo? Não se tornou ele mais frio? Não anoitece eternamente? 
Não temos que acender lanternas de manhã? (NIETZSCHE, 2012, p. 137) 

 

Assim, o filósofo passa a caracterizar o mundo natural como caos sem 

finalidade, constituído por um conjunto de impulsos e forças irracionais: “O caráter 

geral do mundo é, ao contrário, por toda eternidade, o caos, não no sentido de falta 

de necessidade, mas da falta de ordem, articulação, forma, beleza, sabedoria, ou 

como se chamem todos esses humanismos estéticos” (NIETZSCHE, 2012, p.109). 

Contudo, embora Nietzsche seja um severo crítico da utilização da História 

para a defesa do progresso da humanidade, o filósofo também busca na História 

“respostas” para as suas investigações filosóficas, consolidando o seu filosofar-

histórico:  

Todos os filósofos têm em comum o defeito de partir do homem atual e 
acreditar que, analisando-o, alcançam seu objetivo. Involuntariamente 
imaginam ‘o homem’ como uma aeterna veritas (verdade eterna), como uma 
constante em todo o redemoinho, uma medida segura das coisas. Mas tudo 
que o filósofo declara sobre o homem, no fundo, não passa de um 
testemunho sobre o homem de um espaço de tempo bem limitado. Falta de 
sentido histórico é o defeito hereditário de todos os filósofos; (...) Mas tudo 
veio a ser, não existem fatos eternos: assim como não existe verdade 
absolutas. – Portanto, o filosofar histórico é doravante necessário, e com ele 
a virtude da modéstia. (NIETZSCHE, 2005, p. 16) 

 

Desta maneira, Nietzsche também carrega a característica comum dos 

filósofos do século XIX, ou seja, o uso da História para a sistematização de sua 

filosofia.  Assim, ao sentenciar que tudo veio a ser, o filósofo demonstra o caráter 

mutável dos homens e a necessidade do estudo da História para uma melhor 

interpretação da complexidade da realidade humana. 
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 O que se tentou demonstrar até agora é que os alicerces da Modernidade 

começaram a serem abalados já com as marteladas do filósofo alemão Friedrich 

Nietzsche. Pois, a falácia do progresso, a morte de Deus, a falta de racionalidade na 

ordenação do mundo e a valorização do presente foram raciocínios influentes no 

século XX.  

 No século XX, portanto, houve diferentes experiências que aprofundaram 

ainda mais as conclusões de Nietzsche. Assim, a Primeira, e especialmente, a 

Segunda Guerra Mundial, trará quase que inevitavelmente no mínimo a 

desconfiança do juízo daqueles que no século XIX acreditavam que a humanidade 

estaria em constante progresso. Os desencadeamentos da Revolução Russa com o 

controle de Josef Stalin a partir de 1927 começam a colocar em cheque a natureza 

da revolução proletária e se as violências praticadas “em nome” do desenvolvimento 

da Revolução seriam justificáveis para o avanço da luta proletária e da História do 

mundo. Já que a ideia de comunismo como fim da História se consagra partir do 

hegeliano de esquerda, Karl Marx, que embora tenha invertido a filosofia de Hegel, 

manteve a dialética-histórica em que a luta de classe levará a humanidade a viver 

sem conflitos. Assim, filósofos que defenderam a História do mundo como um 

constante progresso, especialmente Hegel, são quase que sentenciados como co-

responsáveis pelos horrores feitos pela Alemanha Nazista e pela URSS de Stalin: 

Em ambos, no triunfo do romantismo – na filosofia e na política – e no do 
intelectualismo, Hegel desempenhou um papel decisivo. A influência de sua 
filosofia confirma sua tese de que, através dos homens a Razão universal 
molda a história. O destino desta filosofia presta testemunho à sua forma 
dialética. Sendo o filósofo mais racional e mais religioso, Hegel 
desencadeou os movimentos mais irracionais e mais irreligiosos – o 
fascismo e o comunismo. (HARTMAN, 2012, p.11) 

 

 A desconfiança da concepção de que o presente em que se vive no século 

XX é um período intermediário para um futuro melhor cada vez torna-se mais 

consistente, ao ponto em que, começa surgir não só produções literárias que 

revelam essa insegurança com o futuro, mas surgem diversas distopias que 

caracterizam o futuro não só como incerto, mas sim como ruim, como por exemplo: 

Nós  de Evgueny Zamiatin (publicado em 1924);1984 de George Orwel (publicado 

em 1949);Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley (publicado em 

1932);Fahrenheit 451de Ray Bradbury (publicado em 1953). 
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 A partir destas experiências que geraram crise ao regime moderno, começa-

se a formular o regime de historicidade presentista, nas palavras de Hartog:  

Pouco a pouco, contudo, o futuro começa a ceder terreno ao presente, que 
ia exigir cada vez mais lugar, até dar a impressão recente de ocupá-lo por 
inteiro. Entrávamos então em um tempo de supremacia do ponto de vista do 
presente: aquele do presentismo, exatamente.  (HARTOG, 2013, p. 142) 

  

O filósofo francês Jean-Paul Sartre, que viveu de 1905 a 1980, foi 

contemporâneo da crise do (no) tempo moderno. Consagrado como o filósofo do 

Existencialismo, em 1940, Sartre serviu na Segunda Guerra Mundial e foi prisioneiro 

dos alemães, permanecendo em um campo de concentração até 1941. Para Hartog, 

o Existencialismo sartreano é um presentismo:  

Publicada em 1938, A Náusea de Sartre pode também apresentar-se como 
um fragmento presentista. Roquentin, o narrador, escreve um livro de 
história. De fato, ele consagra-se à realização de uma biografia do marquês 
de Rollebon (que se parece mais ou menos com Talleyrand). Mas, um dia, 
de repente, foi impossível continuar, pois subitamente impusera-se a ele 
como uma evidência tangível que existia apenas “o presente, e nada além 
do presente”. O presente era “o que existe, e tudo o que não era o presente, 
não existia. O passado não existia. Absolutamente. Nem nas coisas, nem 
mesmo no meu pensamento”. Conclusão: “O marquês de Rollebon acabava 
de morrer pela segunda vez”. Ele era “meu associado: precisava de mim 
para existir e eu precisava dele para não sentir meu ser”. “Eu existo”. Da 
mesma forma que “as coisa são inteiramente o que elas parecem” e que 
“atrás delas... não há nada”, o passado não é nada. Mas tampouco o futuro, 
mais exatamente o ponto de vista do futuro. Por isso, em 1945, Sartre mais 
uma vez, no editorial do primeiro número de Temps Modernes, persistia e 
assinalava: “Escrevemos para nossos contemporâneos, não queremos 
olhar nosso mundo com olhos de futuro, isso seria o modo mais certo de 
matá-lo, mas com olhos de carnes, com nossos verdadeiros olhos 
perecíveis. Não desejamos ganhar nosso processo com recurso e não 
temos o que fazer com uma reabilitação póstuma: é aqui mesmo e durante 
nossa vida que os processos são ganhos ou perdidos”.  (HARTOG, 2013, p 
145-146). 

  

Além disso, o existencialismo de Sartre aprofunda a morte de Deus e o 

mundo como caos de Nietzsche, a partir da constatação da falta de sentido a priori 

da existência. Assim, no mundo sem Deus o homem não encontra fora dele razões, 

leis ou ordens a se agarrar. A História da humanidade não é um plano divino que 

está em processo de aperfeiçoamento, mas pelo contrário, o passado foi construído 

pelo homem em sua completa liberdade, do mesmo modo em que o futuro será 

construído:  
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O existencialista não pensará nunca, também, que o homem pode 
conseguir o auxílio de um sinal qualquer que o oriente no mundo, pois 
considera que é o próprio homem quem decifra esse sinal como bem 
entende. Pensa, portanto, que o homem, sem apoio e sem ajuda, está 
condenado a inventar o homem a cada instante. Ponge escreveu, num 
belíssimo artigo: “o homem é o futuro do homem”. É exatamente isso. 
Apenas, se por essas palavras se entender que esse futuro está inscrito no 
céu, que Deus pode vê-lo, então a afirmação está errada, já que, assim, 
nem sequer seria um futuro. Se se entender que, qualquer que seja o 
homem que surja no mundo, ele tem um futuro a construir, um futuro virgem 
que o espera, então a expressão está correta. (SARTRE, 1987, p. 9) 

 

A crença moderna de um presente que levará a um futuro melhor, nos casos 

de Hegel e Tocqueville sustenta-se a partir de uma concepção de que a Providência 

é atuante na História dos homens. Como se Deus, desde a criação do mundo, 

traçasse um plano que guiaria os homens em seu aperfeiçoamento. Se a história 

dos homens fosse um constante progresso ao mais perfeito, os desastres que 

aconteceram na História se tornariam justificáveis em nome do progresso que se 

espera no futuro. O presente seria, portanto, mais esperançoso e compreensível. No 

século XX, com o fim da concepção judaico-cristã de Deus, com o desenvolvimento 

da filosofia existencialista e com as experiências históricas, como as duas grandes 

guerras mundiais, essa concepção torna-se insustentável. Portanto, se do passado 

não podemos extrair qual é e como age a ordenação do mundo, o futuro torna-se 

incerto. O presente então é única coisa que se tem e que se sabe.  

Contudo, para sustentar a presente análise e suas conclusões, é necessário 

investigar como esses filósofos, a saber, Hegel, Tocqueville e Sartre definem a 

atuação do homem na História, a fim de demonstrar a implicação que os 

pressupostos de suas filosofias corroboram para a compreensão da História como 

um progresso ou não. Isto nos leva para o segundo capítulo deste escrito.  
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Capítulo II 

A liberdade da ação humana na História  

- Deus também tem o seu inferno:  

É o seu amor pelos homens. (Friedrich Nietzsche) 

 

2.1: O Herói histórico de Hegel: 

 

 O sistema filosófico de Hegel tem a razão como a lei do mundo, assim, todos 

os fatos que compõe a História da humanidade aconteceram racionalmente. A 

Razão é a substância infinita que através dela e nela toda a realidade tem o seu ser 

e sua subsistência, sendo sua própria base de existência e meta final absoluta que 

“realiza essa meta a partir da potencialidade para a realidade, da fonte interior para 

a aparência exterior, não apenas no universal natural, mas também no espiritual, na 

história do mundo” (HEGEL, 2012, p. 55).  

  A constatação hegeliana de que há Razão na História, pressupõe que o 

mundo não está abandonado ao simples acaso, mas é guiado à luz da Ideia 

racional. Para fundamentar tal afirmação, Hegel apela para a religiosidade:  

O segundo ponto é a ligação histórica do pensamento de que a Razão 
governa o mundo com uma outra forma, bem conhecida para nós – a forma 
da verdade religiosa: o mundo não está abandonado ao acaso e a acidentes 
externos, mas é controlado pela Providência. Eu já disse antes que não 
exijo a crença no princípio anunciado, mas penso que poderia apelar a esta 
crença em sua forma religiosa, a menos que a natureza da filosofia 
científica impeça, como regra geral, a aceitação de quaisquer 
pressuposições; ou, visto por outro ângulo, a menos que a própria ciência 
que desejamos desenvolver dê provas, se não dá verdade, pelo menos da 
exatidão de nosso princípio. A verdade de que a Providência, ou seja, uma 
Providência divina, preside os acontecimentos do mundo corresponde ao 
nosso princípio, pois a Providência divina é a sabedoria dotada de infinito 
poder que realiza o seu objetivo, ou seja, o objetivo final, racional e absoluto 
do mundo. A Razão é o Pensamento determinando-se em absoluta 
liberdade. (HEGEL, 2012, p. 58-59)  

 

 O Espírito então aparece como aquele que detém o domínio da história do 

mundo, ou melhor, o Espírito e seu desenvolvimento são a matéria da história: 
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Depois da criação da natureza surge o Homem. Ele constitui a antítese ao 
mundo natural, é o ser que se eleva até o segundo mundo. Temos dois 
reinos em nossa consciência universal, o reino da Natureza e o reino do 
Espírito. O reino do Espírito consiste naquilo que é apresentado pelo 
homem. Pode se ter todo tipo de Ideias a respeito do Reino de Deus, mas 
sempre haverá um reino do Espírito para ser claramente compreendido e 
realizado no homem. (HEGEL, 2012, p. 65) 

 

 O homem, portanto, é ativo no Espírito, na medida em que ele é a criatura na 

qual o Espírito opera. A essência do Espírito é a Liberdade, a consciência de si, e a 

história do mundo é a exposição do Espírito em luta para alcançar o conhecimento 

de sua própria natureza. Ou seja, o objetivo final da história é a realização da 

consciência da liberdade do Espírito.  

 A questão dos meios pelos quais a Liberdade se desenvolve, leva Hegel 

diretamente ao fenômeno da história. O filósofo assume a tristeza e a melancolia ao 

observar a história e perceber as catástrofes e as violências que demoliram os 

governos mais admiráveis. Porém, ao delimitar que a Ideia é a “urdidura” e as 

paixões humanas são “a trama da imensa tapeçaria da história do mundo”, as 

atividades humanas movidas por interesses individuais, proporcionam a força que 

age e dá impulso a feitos de alcance universal:      

Aqui o necessário em si e para si surge na forma de paixão. Esses grandes 
homens parecem apenas seguir sua paixão e sua vontade arbitrária. Mas 
eles buscam a proposição universal, só este é seu páthos. Precisamente a 
paixão foi a energia de seu egos, sem ela não teriam sido capazes de 
realizar nada. Assim, o objetivo da paixão e da Ideia são o mesmo. A paixão 
é a unidade absoluta do caráter individual e da proposição universal. Ela é 
uma coisa quase animalesca – como o espírito em sua particularidade 
subjetiva aqui se torna identificado com a ideia. (HEGEL, 2012, p. 87) 

 

A história do mundo é o avanço em direção ao melhor, ao mais perfeito. 

Através do Espírito, que diferente da Natureza é capaz de gerar algo novo, o homem 

possui um desejo voltado ao aperfeiçoamento. Neste sentido, apenas o homem 

possui a liberdade, pois é o único que pensa, que possui a consciência de si.  A 

Ideia e o indivíduo particular estão na grande oposição entre a Necessidade da Ideia 

divina e da Liberdade humana. Assim, como então o racional pode ser determinante 

na história? Através das paixões humanas que desenvolvem seus objetivos segundo 

suas tendências naturais, sendo que os bons objetivos individuais podem ser 

universais. Para Hegel, até mesmo os objetivos particulares não estão 
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necessariamente opostos ao bem universal, já que o universal deve se realizar 

através do particular. 

Dois fatores importantes no curso da história são a preservação de um Estado 

e a destruição de um Estado. A destruição de modo procedente da realidade é 

aceitável e até mesmo necessária na medida em que o Espírito do mundo continua 

o seu rumo e a ascende um conceito mais elevado de si. Isto é resultado do 

desenvolvimento interior da Ideia e da atividade dos indivíduos, que são os agentes 

que provocam sua realização: 

É neste ponto que aparecem aquelas colisões graves entre os deveres, as 
leis e direitos existentes e reconhecidos e as possibilidades adversas a esse 
sistema, que o violam e chegam a destruir as suas bases e existências. Seu 
teor pode, entretanto, parecer bom, vantajoso no conjunto – sim e mesmo, 
indispensável e necessário. Estas contingências tornaram-se agora fatos 
históricos, envolvem uma proposição universal de ordem diferente daquela 
de que depende a permanência de um povo ou de um Estado. (HEGEL, 
2012, p. 84)  

 

Neste sentido, a proposição universal é essencial no desenvolvimento da 

Ideia criadora. Aqueles que apreendem uma proposição universal elevada e fazem 

dela seu objetivo, realizando em conformidade com a lei mais elevada do Espírito, 

são os homens históricos. Seus objetivos pessoais contêm a vontade essencial do 

Espírito do mundo. Para Hegel, estes homens devem ser chamados de Heróis, pois 

são eles que são movidos pelo Espírito interior ainda oculto, mas que se prepara 

para aparecer na superfície e deixá-la em pedaços, já que seu núcleo é diferente 

daquele existente. Esses indivíduos: 

[...] não tem consciência da Ideia como tal, são homens práticos e políticos. 

Ao mesmo tempo são pensadores com a compreensão do que é necessário 

e em que momento. Enxergam a própria verdade de sua época e de seu 

tempo – eles vêem a próxima espécie que, por assim dizer, já está formada 

no ventre do tempo. Eles conhecem esta nova proposição universal, o 

próximo estágio necessário de seu mundo, para dela fazer seu objetivo, 

colocando nela toda a sua energia. (HEGEL, 2012, p. 85)    

 

Assim, o Herói histórico representa a moral do Espírito do Mundo, aquele em 

quem exclusivamente, o individual se funde com o universalmente social. 

Diferentemente do cidadão, o Herói hegeliano não está fundido na lei objetiva do 

Estado, mas carrega em si as demandas do próprio Espírito do Mundo, ou seja, ele 
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é uma forma fluida do Estado futuro e suas instituições, sendo assim, portanto, 

possuidor da moral da criação do Estado futuro. Neste sentido, o Herói tem acesso 

direto à realidade da Ideia, que o inspira e faz dele um sujeito histórico que empurra 

a história para diante. Portanto, o Espírito do Mundo utiliza o herói para seus 

próprios fins, não havendo nele uma espontaneidade ontológica. 

Isto posto, não é importante, e é até mesmo inconveniente, levantar 

pretensões morais contra os atos e agentes históricos, pois a história do mundo está 

em um nível mais elevado do que o da moral. Sendo a moral a consciência pessoal, 

ela possui valores próprios. O objetivo absoluto do Espírito, suas exigências e 

realizações, por sua vez, estão acima das obrigações e responsabilidades morais 

que recaem sobre os indivíduos. Desta maneira, para Hegel, “um indivíduo pode 

repelir por razões de ordem moral e por razões imorais fazer avançar o curso da 

história” (HEGEL, 2012, p. 129).  

 

2.2: O círculo de Tocqueville 

 

Alexis de Tocqueville, como outros notáveis filósofos e pensadores do século 

XIX, também recorreu à História para fundamentar seu pensamento, acreditando 

que a partir dos fatos históricos, poderia refletir seu tempo atual e fazer uma 

previsão de um futuro provável. Mas para isso, o pensador precisou adotar uma 

nova maneira de escrever a história, como nos mostra Jasmin:  

Tocqueville sabia que sua verdadeira vocação era ‘julgar os fatos’ mais que 
‘contá-los’. Por isso, quisera afastar-se da tarefa tradicional da ‘história 
propriamente dita’, dedicada a ‘reconstituir bem a trama dos fatos’, para 
encontrar outro modo discursivo que viabilizasse a reflexão e o julgamento 
sobre estes eventos. O projeto da nova obra literária concluía pela 
necessidade de fundir fatos e idéias, narração e juízo, a ‘história 
propriamente dita’ e a ‘filosofia da história’, pois ‘a primeira é a tela e a 
segunda a cor e é preciso ter as duas para compor o quadro’. (JASMIN, 
2013, p. 10) 

 

O projeto historiográfico de Tocqueville era pensado a partir da sua utilidade 

para a reflexão política contemporânea, demonstrando um forte caráter presentista e 

pragmático ao escrever história. Assim, ele buscava as causas dos fenômenos sem 
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se preocupar com detalhes e superficialidade dos fatos particulares, tentando, desta 

maneira, alcançar a universalidade. Neste sentido, superando o discurso narrativo 

dos eventos, Tocqueville esquematizava diversas teorias, apontando que nenhum 

dos fenômenos históricos e/ou sociais foram desejados ou previstos pelos seus 

agentes, mas que são consequências de causas e princípios imanentes. Portanto, 

“os homens de Tocqueville não fazem a história que querem, mas aquela que, de 

algum modo, lhes é imposta pelas condições em que vivem ou que resultam do 

confronto das ações com estas condições”. (JASMIN, 2013, p. 15) 

Há aqui, uma aproximação, e ao mesmo tempo, uma relevante diferença 

entre a filosofia da história de Hegel e a teoria de Tocqueville, pois para ambos 

pensadores, os homens não são completamente responsáveis pela história que 

constroem. Isto porque, os homens históricos de Hegel são completamente 

orientados pelo Espírito do Mundo, que os utiliza, astutamente, para os seus 

próprios fins, ou seja, para seu desenvolvimento progressista. Já para Tocqueville, 

alguns fenômenos históricos, como a Revolução Francesa, são inevitáveis, na 

medida em que esses processos históricos são orientados por um princípio secular 

de igualização.       

Se para Hegel era desnecessário o julgamento dos fatos e agentes históricos, 

Tocqueville, justamente pelo teor presentista e pragmático de seu pensamento, 

exigia que o historiador narrasse e desse sua opinião sobre os fatos e agentes do 

passado. Isto, não só para exercer uma liberdade moral, mas como também, para 

discernir a relevância que os fatos possuem no processo histórico, fugindo assim, do 

tipo historiador cronista.  Por isso, Tocqueville foi crítico à Filosofia da História de 

Hegel, pois entendia que por simplesmente os fatos terem se reproduzidos, eles 

eram legítimos e mereciam a obediência do filósofo alemão, sendo crítico também 

de qualquer sistema determinista:  

Não há homem no mundo que tenha encontrado, e é praticamente certo 
que jamais veremos algum que venha encontrar, o ponto central para onde 
convergem, eu nem digo todos os raios da vontade geral que só se reúnem 
em Deus, mas nem mesmo todos os raios de uma verdade particular. Os 
homens apreendem fragmentos da verdade, mas jamais a verdade em si. 
Sendo isto admitido, resultaria que todo homem que apresenta um sistema 
completo e absoluto, pelo simples fato de seu sistema ser completo e 
absoluto, está num estado quase certo de erro ou de mentira, e todo 
homem que queira impor à força um tal sistema a seus semelhantes deve 
ser considerado, ipso facto e sem exame prévio de suas ideias, como um 
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tirado e um inimigo do gênero humano. (TOCQUEVILLE, 1951, Tomo II:20-
21, nota f apud JASMIN,1997, s/n) 

 

Visto que, para Tocqueville os homens não são necessariamente os 

construtores da História, e mesmo assim, eles devem ser julgados, precisamos 

compreender como o teórico fundamenta a atuação da Providência na História: 

Questiona-se se é possível, e, em sendo, como o é, conciliar a proposição 

providencialista com as exigências éticas e políticas de Tocqueville acerca 

da responsabilidade individual e coletiva dos homens perante os destinos 

das nações e da civilização. Quer-se aí saber se há ou não determinismo ou 

fatalismo na filosofia histórica tocquevilleana, de que modo ele pode prever 

ou afirmar a continuidade do processo secular de igualização no futuro e, 

principalmente, se sua concepção histórica não estaria contribuindo para 

aquela que considerava a mais nefasta das conseqüências políticas das 

idéias democráticas: a paralisia dos agentes públicos que reforça o 

despotismo.  (JASMIN, 1997, s/n)  

 

Como aponta Jasmin, esse debate entre os comentadores de Tocqueville, 

concentra-se em duas perspectivas discordantes. O argumento da inevitabilidade 

histórica da democracia associada à Providência poderia ser realmente a crença de 

que os acontecimentos históricos são guiados por um plano transcendente, ou 

então, seria apenas um apelo argumentativo de Tocqueville para convencer seus 

leitores sobre a grandeza e a irresistibilidade da revolução democrática.  

Neste sentido, a evolução da história ocidental é orientada pelo processo de 

igualização, que substituiria cada vez mais as aristocracias pelas democracias: 

Se longas observações e meditações sinceras levassem os homens de 

nosso tempo a reconhecer que o desenvolvimento gradual e progressivo da 

igualdade é simultaneamente o passado e o futuro de sua história, esta 

única descoberta daria a este desenvolvimento o caráter sagrado da 

vontade do soberano senhor. Querer parar a democracia pareceria então 

lutar contra o próprio Deus, e não restaria às nações senão acomodar-se ao 

estado social que lhes impõe a Providência. (TOCQUEVILLE, 2005, p. 11) 

 

 Recorrer à argumentação divina, para Jasmin, seria as duas perspectivas. 

Tocqueville fala da Providência como um recurso para reforçar sua teoria política e 

persuadir seus leitores de que a restauração do Antigo Regime é um caminho sem 

volta, mas também, acredita que o autor possa ser sincero em seu argumento 
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providencial, que não contradiz e nem exclui seus usos retóricos.  A compreensão 

da Providência para Tocqueville aparece associada, assim, à filosofia da história de 

Hegel:  

Se partimos da suposição de que pode haver de fato um apelo ao plano 

divino e nos perguntamos sobre o estatuto da noção tocquevilleana de 

Providência, podemos concluir que se trata da noção de uma providência 

geral que opera "secundariamente", isto é, pela mediação de leis naturais 

ou de paixões e interesses humanos como instrumentos da realização de 

seus fins superiores. Ela é compreendida numa acepção "indireta" que, de 

modo mais ou menos secularizado, esteve na base de filosofias históricas 

como as de Vico, Kant e Hegel, para falarmos apenas das mais notórias. 

(JASMIN, 1997, s/n).  

 

Embora a aproximação feita à filosofia da História de Hegel, o entendimento 

de Tocqueville sobre a ação da Providência na História precisa ser entendida em 

suas especificidades, pois ela só é aplicável a uma história vista "do alto" buscando, 

no curso dos séculos, as premissas e inclinações dos grandes acontecimentos: 

Tocqueville busca na história secular de longo termo as causas 

fundamentais da modernidade. Olhando a história universal "do alto", é 

possível estabelecer sua direção e seu significado pela apreensão dos 

resultados sempre reiterados por causas longínquas ou princípios 

operantes. Na medida em que essas causas e esses princípios persistem 

na produção dos mesmos resultados ou de um mesmo resultado básico 

numa base territorial abrangente e a despeito do que os homens planejam 

fazer a cada ponto do percurso, reconhece-se a vontade providencial. É 

aqui que se formula uma noção de prudência, associada à de humildade, 

que obriga a acomodação das vontades humanas à força do processo 

universal que lhes impõe a Providência e que pode ser empiricamente 

apreendida. (JASMIN, 1997, s/n). 

 

 Ao identificar uma vontade Providencial que orienta a História, Tocqueville 

pretendeu não só convencer seus leitores da inevitabilidade da revolução 

democrática, mas também, não definir o destino dos povos e nações ao simples 

acaso. Com isso, porém, ele não pretendia delimitar sua filosofia da História às 

visões fatalistas e deterministas a qual ele era tão crítico, mantendo sempre a 

responsabilidade política dos homens. Assim, os homens de Tocqueville, são livres 

e responsáveis por realizarem aquilo que desejam e pensam, porém a vontade 

Providencial sempre será superior às intenções humanas. O autor então 

compreende que a Providência não fez dos homens nem inteiramente 
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independentes e nem completamente escravos, mas que traça ao redor dos homens 

e dos povos, um círculo fatal da qual não podemos sair, mas dentro de seus limites, 

somos livres e poderosos: 

O recurso à Providência viabilizava assim, pelo menos do ponto de vista 

teórico, a compatibilidade entre a ação política livre e responsável no 

presente e os resultados de longo curso apreendidos a posteriori pela 

análise historiográfica. Com a determinação simultânea do inevitável e do 

lugar da liberdade, é possível discriminar os espaços sensíveis à criação 

humana, à vontade e à ação construtoras e também as condições de 

possibilidade de os homens verem realizados os seus fins políticos. Nesse 

sentido, o recurso à Providência, ao conceder à intervenção humana o 

sentido da corresponsabilidade na construção histórica do futuro, opera 

para garantir significado ético à ação no espaço público, indicando não 

apenas que ela é condição necessária para a liberdade como também que 

pode ser eficaz em seus propósitos políticos. (JASMIN, s/n, 1997).   

 

 A partir do entendimento da História como o desenvolvimento progressista do 

Espírito no tempo, Hegel pressupõe os homens históricos como heróis que, a partir 

de suas paixões, e sendo orientados e utilizados pelo Espírito do Mundo, são os 

responsáveis por empurrar o curso histórico, ascendendo o Espírito a um nível 

acima de si. Assim, estes agentes históricos, seus atos morais e/ou imorais, sendo 

responsáveis pelo progresso do mundo, estão acima de qualquer moral, por isso 

não devem ser julgados. Há aqui, um problema na filosofia da História de Hegel a 

qual muitos foram críticos, inclusive Tocqueville. Como sabemos, principalmente 

após os horrores da Segunda Guerra Mundial, este argumento de Hegel, torna-se 

insustentável, e é até mesmo condenado:  

O herói contribuiria com mais do que a simples existência para o Espírito. 

Sua moral não se origina apenas no Espírito, mas também das fontes 

pessoais do que chamamos a nossa segunda espécie de homem. Se Hegel 

houvesse desenvolvido mais está espécie de homem, ele poderia ter 

inserido a individualidade espontânea no curso da História, mas não o fez. 

O curso da História é impessoal. Por isso, o próprio herói histórico se torna 

impessoal e tiraniza indivíduos “menos históricos”. Hegel é atormentado por 

isso, mas há a necessidade primordial do desenvolvimento lógico da Ideia. 

Aparece então aqui uma deficiência nas fundamentações morais de Hegel. 

Seu terceiro homem atrai para si o segundo, e o resultado é o quarto 

homem, a vítima. A moral é mais uma questão coletiva do que individual 

para Hegel, e o grande homem se torna, se “necessário”, uma força imoral. 

Daqui os totalitários modernos podem partir e partem; os libertários, como 

Mills, ficam nauseados, e Hegel, até onde se torna ele mesmo um herói 

histórico, para os profetas do totalitarismo de Esquerda e Direita torna-se o 

pai dos feitos imorais. (HARTMAN, 2012, p. 38).   
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Tocqueville, por sua vez, embora reconheça o papel atuante da Providência 

na História como responsável do princípio de igualdade, ao tornar os homens livres 

e atuantes nesse círculo providencial, torna-os também corresponsáveis na 

construção histórica:  

Não ignoro que muitos dos meus contemporâneos pensaram que os povos 
não são jamais, aqui em baixo, senhores de si mesmos, e que obedecem 
necessariamente a não sei o que força insuperável e ininteligente que nasce 
dos acontecimentos anteriores, da raça, do solo ou do clima. São doutrinas 
falsas e vis, que só poderiam produzir homens fracos e nações pusilânimes: 
a Providência não Criou o gênero humano nem inteiramente independente, 
nem completamente escravo. É verdade que traça, ao redor de cada 
homem, um círculo fatal do qual ele não pode sair; mas, dentro de seus 
vastos limites, o homem é poderoso e livre; assim também os povos. As 
nações de hoje em dia não poderiam impedir que em seu seio as condições 
fossem iguais; mas depende delas que a igualdade as conduza à servidão 
ou à liberdade, às luzes ou à barbárie, à prosperidade ou às misérias. 
(TOCQUEVILLE, 1951, vol. 2:339 apud JASMIN, s/n, 1997) 

 

 Assim, ele mantém coerente seu projeto historiográfico, que como já foi 

mostrado, possui um forte caráter pragmático e presentista. Na mesma maneira, o 

autor também salva a sua filosofia de ser determinista e fatalista, atribuindo aos 

homens seus deveres políticos. Exatamente por definir os homens como seres que 

possuem certa liberdade para serem atuantes na História, diferentemente de Hegel, 

Tocqueville vê a necessidade de julgar os fatos e os agentes históricos. 

 

2.3: Sartre condena... 

 

A filosofia existencialista de Sartre irá radicalizar a concepção sobre a 

liberdade do homem, ao ponto de condenar o homem à completa liberdade. Essa 

filosofia parte da concepção de que a existência precede a essência, ou seja, de que 

primeiro o homem existe, encontra a si mesmo, surge no mundo e só depois se 

define. Isto porque o existencialismo sartreano é ateu, no sentido de que sem Deus, 

não há um ser superior que cria o homem a partir de alguma forma e para algo 

determinado:  
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Ao concebermos um Deus criador, identificamo-lo, na maioria das vezes, 
como um artífice superior, e, qualquer que seja a doutrina que 
considerarmos – quer se trate de uma doutrina como a de Descartes ou 
como a de Leibniz –, admitimos sempre que a vontade segue mais ou 
menos o entendimento ou, no mínimo, que o acompanha, e que Deus, 
quando cria, sabe precisamente o que está criando. Assim, o conceito de 
homem, no espírito de Deus, é assimilável ao conceito de corta-papel, no 
espírito do industrial: e Deus produz o homem segundo determinadas 
técnicas e em função de determinada concepção, exatamente como o 
artífice fabrica um corta-papel segundo uma definição e uma técnica. Desse 
modo, o homem individual materializa certo conceito que existe na 
inteligência divina. (SARTRE, 1987, p. 5) 

 

 Assim, diferentemente de alguns filósofos, que embora tenham eliminado a 

noção de Deus, supõe a existência de um conceito de homem a partir da ideia de 

natureza humana, ou seja, ainda estabelecendo uma essência anterior à existência. 

O existencialismo de Sartre não reconhece a natureza humana, já que não há um 

Deus para concebê-la.   

 Não havendo possibilidade de definição, o homem, portanto, inicialmente não 

é nada e só se tornará algo posteriormente, e a partir do que ele fizer de si mesmo. 

Não sendo apenas como se concebe, o homem também é como ele se quer, como 

ele se projeta para o futuro.  Isto configura a subjetividade da filosofia existencialista: 

O homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo: é esse o 
primeiro princípio do existencialismo. E também a isso que chamamos de 
subjetividade: a subjetividade de que nos acusam. Porém, nada mais 
queremos dizer senão que a dignidade do homem é maior do que a da 
pedra ou a da mesa. Pois queremos dizer que o homem, antes de mais 
nada, existe, ou seja, o homem é, antes de mais nada, aquilo que se projeta 
num futuro, e que tem consciência de estar projetando no futuro. De início, o 
homem é um projeto que se vive a si mesmo subjetivamente ao invés de 
musgo, podridão ou couve-flor; nada existe antes desse projeto; não há 
nenhuma inteligibilidade no céus, e o homem será apenas o que ele 
projetou ser. Não o que ele quis ser, pois entendemos vulgarmente o querer 
como uma decisão consciente que, para quase todos nós, é posterior aquilo 
que fizemos de nós mesmos. (SARTRE, 1987, p. 7) 

 

 Se o homem é aquilo que ele faz de si mesmo, ou seja, se a existência 

precede à essência, o homem é responsável pelo que ele é. Isto é, totalmente 

responsável por sua existência. Mas isto, para o existencialismo sartreano não 

significa que o homem é responsável apenas pela sua individualidade, mas também 

responsável por todos os homens. O subjetivismo configura-se com a escolha do 

sujeito individual por si próprio, mas também, a impossibilidade do homem de 



39 
 

transpassar os limites da subjetividade humana. Assim, quando o homem escolhe a 

si mesmo, ele também escolhe todos os homens. Quando o homem cria o que quer 

ser, simultaneamente, está criando uma imagem do homem tal como ele julga que 

deva ser.  

 É neste sentido que Sartre coloca que o ato individual engaja toda a 

humanidade. Pois, se o homem existe no mesmo tempo em que molda a sua 

imagem, essa imagem é válida para todos e todos de sua época. A responsabilidade 

do homem, portanto, perpassa a sua individualidade, engajando toda a humanidade. 

Pois, escolhendo-se o indivíduo, escolhe o homem. Por isso, o existencialismo 

pontua a angustia do homem, que ao se engajar percebe que não escolheu apenas 

a si próprio, mas, que é um legislador que simultaneamente, escolhe a si mesmo e a 

humanidade inteira, não podendo fugir do sentimento de profunda e total 

responsabilidade.  

 Sem Deus, portanto, o homem se vê angustiado por ser plenamente 

responsável pelo que faz de si e pelos seus atos, não tendo nada fora de si para se 

amparar. Assim, não há valores ou ordens a priori que possam ordenar ou legitimar 

as nossas condutas. É neste sentido que Sartre condena o homem à completa 

liberdade, não reconhecendo o poder da paixão:  

Com efeito, se a existência precede a essência, nada poderá jamais ser 
explicado por referência a uma natureza humana dada e definitiva; ou seja, 
não existe determinismo, o homem é livre, o homem é liberdade. Por outro 
lado, se Deus não existe, não encontramos, já prontos,valores ou ordens 
que possam legitimar a nossa conduta. Assim, não teremos nem atrás de 
nós, nem na nossa frente, no reino luminoso dos valores, nenhuma 
justificativa e nenhuma desculpa. Estamos sós, sem desculpas. É o que 
posso expressar dizendo que o homem está condenado a ser livre. 
Condenado, porque não se criou a si mesmo, e como, no entanto, é livre, 
uma vez que foi lançado no mundo, é responsável por tudo o que faz. O 
existencialista não acredita no poder da paixão. Ele jamais admitirá que 
uma bela paixão é uma corrente devastadora que conduz o homem, 
fatalmente, a determinados atos, e que, consequentemente, é uma 
desculpa. O existencialista não pensará nunca, também, que o homem 
pode conseguir o auxílio de um sinal qualquer que o oriente no mundo, pois 
considera que é o próprio homem quem decifra o sinal como bem entende. 
(SATRE, 1987, p. 9) 

 

Diferentemente de Hegel, que supõe que através das paixões humanas o 

racional é determinante na História, para Sartre não há forças fora do homem que 

possa dar significado as suas paixões. Assim, com o homem condenado a liberdade 
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e completamente responsável pelo o que faz de si e por sua conduta, a história e o 

futuro da humanidade são construídos sem nenhuma orientação. Os homens 

construtores do passado eram livres e completamente responsáveis por suas 

escolhas, assim como os homens que construirão o futuro. Sem Deus, sem 

orientação divina e sem natureza humana, o progresso torna-se incerto. Sartre 

expõe tal pensamento, a partir de sua orientação política, pois para ele o avanço do 

socialismo partindo da Revolução Russa é um grande progresso na história da 

humanidade. Mas mesmo com tantos engajamentos no presente para que o 

Socialismo se expanda isto não quer dizer que no futuro os homens portadores de 

suas liberdades plenas não possam instaurar o Fascismo: 

Não sei qual será o futuro da Revolução Russa; posso admirá-la e tomá-la 
como exemplo, na medida em que tenho provas, hoje, de que o proletariado 
desempenha na Rússia, um papel que ele não desempenha em nenhuma 
outra nação. Mas não posso afirmar que tal situação irá forçosamente 
conduzir o triunfo do proletariado; devo ater-me ao que vejo; não posso ter 
certeza que os meus companheiros de luta retomarão o meu trabalho após 
minha morte para conduzir à máxima perfeição, visto que os homens são 
livres e decidirão livremente, amanhã, sobre o que será o homem; amanhã, 
após a minha morte, alguns homens podem decidir instaurar o fascismo, e 
outros podem ser bastante covardes ou fracos para permitirem que o façam; 
nesse momento, o fascismo será a verdade humana e pior para nós; na 
realidade, as coisas serão como o homem decidir que elas sejam. 
(SARTRE, 1987, p. 13)  

 

Com a completa liberdade do homem, a história não é mais vista como um 

constante aperfeiçoamento do homem no tempo, isto porque o existencialismo não 

reconhece o progresso, pois o homem permanece o mesmo perante situações 

diversas. Se a História não é mais analisada para reconhecermos o que ordena o 

aperfeiçoamento do homem, os existencialistas não reconhecem a verdade da 

história, mas admitem que é ela quem faz os indivíduos, no mínimo em suas 

condições primárias: 

A realidade primeira é a realidade natural, da qual a realidade humana é 
apenas uma função. Mas, para isso, temos que admitir a verdade da 
história, e o existencialismo, de modo geral, não admite a verdade da 
história nem da história natural em geral, nem mesmo da história da 
humana; e, no entanto, é a história que faz os indivíduos; é a sua própria 
história, a partir do momento que são concebidos, que faz com que os 
indivíduos não nasçam e não apareçam num mundo que lhes confere uma 
condição abstrata, mas surjam num mundo do qual sempre fizeram parte, 
para o qual estão condicionados, e que eles próprios contribuem para 
condicionar. (SARTRE, 1987, p. 26) 
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Não reconhecendo a natureza humana, o existencialismo admite então a 

condição humana, ou seja, o conjunto de limites a priori que esboça a situação 

fundamental do homem no universo, que possuem uma face objetiva e subjetiva:  

São objetivas na medida em que podem ser encontrados em qualquer lugar 
e são sempre reconhecíveis; são subjetivos porque são vividos e nada são 
se o homem os não viver, ou seja, se o homem não se determinar 
livremente na sua existência em relação a eles. E, embora os projetos 
humanos possam ser diferentes, pelo menos nenhum deles permanecem 
obscuros para mim, pois todos eles não passam de tentativas para transpor 
esses limites, ou para afastá-los, ou para negá-los, ou para se adaptar a 
eles. Consequentemente, qualquer projeto, por mais individual que seja, 
tem um valor universal. (SARTRE, 1987, p.16) 

 

 O existencialismo de Sartre, portanto, compreende o homem como um ser 

histórico, mas que, no entanto, é completamente livre para atuar na História. 

Diferentemente de Hegel, que supõe o herói histórico como completamente 

orientado pelo Espírito do mundo, que faz os seus atos tanto morais, quanto imorais, 

auxiliar no avanço do Espírito até o seu objetivo final, e de Tocqueville, que embora 

reconheça a liberdade do homem para atuar na História, pressupõe um princípio 

secular de igualização que é ordenado pela Providência, sem Deus e sem natureza 

humana, Sartre não compreende que a história é um percurso do aperfeiçoamento 

do homem no tempo, desvinculando-se da ideia de progresso.  

 Da mesma maneira em que, se Hegel compreende o herói histórico como um 

ser que por atos morais ou imorais faz o Espírito avançar, e que por isso, os heróis 

históricos não devem ser julgados ou responsabilizados, e embora Tocqueville  

supondo a ação da Providência na História, entenda que se devem julgar os atos e 

agentes históricos, para Sartre, com a completa liberdade dos homens, os agentes 

históricos são plenamente responsáveis por todas as suas escolhas.    
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Considerações finais 

 

 Partindo das contribuições de Koselleck e Hartog, na Modernidade, com o 

novo horizonte de expectativa nutrido pela ideia de progresso, o culto pelo passado 

foi substituído pelo culto ao futuro. Assim, portanto, com o “regime de historicidade 

moderno” a História passa a ter um novo significado e utilidade, desfazendo-se da 

ideia de História Magistra Vitae. As filosofias da história de Hegel e de Tocqueville, 

vigorosamente marcadas pela concepção do progresso, sustentam-se a partir da 

constatação de que a Providência é atuante na história e que ela possui um objetivo 

final que será realizado a partir do transcurso histórico.  

Com as marteladas do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, os alicerces da 

Modernidade começam a ser abalados. Pois, a falácia do progresso, a morte de 

Deus, a falta de racionalidade na ordenação do mundo e a valorização do presente 

desconstroem filosofias como as de Hegel e Tocqueville, que estão sustentadas 

nestas concepções. No século XX, com o regime de historicidade moderno em crise, 

partindo do desenvolvimento da filosofia existencialista de Sartre, o futuro torna-se 

incerto, já que não há mais Deus para ordenar a História da humanidade.  

 Como busquei demonstrar, tanto Hegel quanto Tocqueville, buscaram e 

encontraram na História um meio para fundamentar seus pensamentos, e na 

Providência uma orientação que levará os homens a um Estado mais perfeito. 

Porém, ao delimitar a ação da Providência no círculo, onde dentro os homens 

possuem liberdade e poder, Tocqueville permite aos homens uma espontaneidade 

ontológica, a qual Hegel não pressupõe. 

 Deste modo, Tocqueville manteve coerente em sua filosofia, o caráter 

presentista e pragmático do seu projeto historiográfico, além de possibilitar e cobrar 

do historiador, o julgamento dos agentes e dos processos históricos. Hegel, por sua 

vez, não viu a necessidade de julgar os homens e os fatos históricos, por acreditar 

que até mesmo seus atos imorais, são responsáveis pelo progresso do curso 

histórico, que levará o Espírito a alcançar o seu objetivo final.  

Já o existencialismo de Sartre compreende que os homens são 

completamente livres para atuar na História. Diferentemente de Hegel, que supõe o 
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herói histórico como completamente orientado pelo Espírito do mundo, e de 

Tocqueville, que embora reconheça a liberdade do homem para atuar na História, 

pressupõe um princípio secular de igualização que é ordenado pela Providência, 

sem Deus e sem natureza humana, Sartre não compreende que a história seja um 

percurso do aperfeiçoamento do homem no tempo. Assim, utilidade da História para 

Sartre, que não reconhece uma ordenação do mundo, parte da concepção de que 

os homens devem ser considerados e analisados a partir de suas condições 

históricas.  

 As diferentes percepções sobre a liberdade do homem para ser atuante na 

história, remete automaticamente sobre a concepção da responsabilidade do 

homem como ser histórico. Se Hegel compreende o herói histórico como um ser que 

por atos morais ou imorais faz o Espírito avançar, os heróis históricos não devem ser 

julgados ou responsabilizados. Tocqueville, por sua vez, mesmo supondo a ação da 

Providência na História, entende que se devam julgar os atos e agentes históricos. 

Já para Sartre, com a completa liberdade dos homens, os agentes históricos tornam-

se plenamente responsáveis por todos os seus feitos.      
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