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Ementa: 

Embora não lhe seja completamente estranho, o tempo histórico não é redutível ao tempo
mensurável e natural, o tempo astronômico ou biológico. A história tem um tempo próprio,
imanente, e este tempo depende das experiências concretas dos seres humanos. O modo como
o tempo é percebido tem uma história. Nessa perspectiva, podemos nos perguntar: em que
consiste a experiência moderna do tempo? Como os indivíduos socializados no contexto de
formas de vida modernas vivenciam o tempo e a história? Esta certamente é uma questão
complexa e que já recebeu diferentes interpretações. Neste curso gostaríamos de analisar essa
questão por meio de dois autores seminais no campo do discurso filosófico da modernidade:
Kant e Hegel. Mais especificamente, partiremos da noção central do progresso e da filosofia
da  história  kantiana  a  fim  de  verificar  como  Hegel  o  critica  mas,  ao  mesmo  tempo,
compartilha  traços  essenciais  de  sua  compreensão  do  tempo  histórico.  Iremos  verificar  a
hipótese segundo a qual o tempo na modernidade, tal como expresso nas filosofias de Kant e
Hegel, tem a ver com uma certa experiência de infinitude. 

Justificativa: 

Um  dos  modos  certamente  privilegiados  para  se  compreender  a  especificidade  da
modernidade  enquanto  época  histórica  é  o  de  investigar  o  modo  como  ela  modifica  a
experiência ou percepção do tempo. E essa é uma questão cada vez mais candente, na medida
em que os processos de modernização continuam a gerar conseqüências importantes nos mais
diversos campos sociais, tais como os da economia, da política, das tecnologias e da cultura.
Perguntar-se pela  experiência  moderna  do  tempo é  perguntar-se  pelo  núcleo  da  dinâmica
histórica que continua – apesar  da já  gasta  retórica pós-modernista  –  a  nortear  as nossas
sociedades,  cada  vez  mais  interconectadas;  mas  é  igualmente  procurar  vislumbrar
possibilidades imanentes de superação de uma série de patologias sociais da modernização. 

Mas por que privilegiar o tempo para estudar as filosofias de Kant e Hegel? Trata-se de um
tema entre  outros? Neste curso,  gostaríamos de sustentar  uma resposta negativa para esta
questão.  Isso  porque  as  filosofias  de  Kant  e  de  Hegel  são  fundamentalmente  filosofias
sobre/da modernidade. E a modernidade possui uma relação visceral com o tempo, com uma



experiência  específica  do  tempo.  Ambas  as  filosofias  conferem,  por  exemplo,  a  eventos
históricos específicos – sobretudo à Revolução Francesa – um lugar central. Da mesma forma,
ambas as filosofias não podem deixar de tematizar uma certa dinâmica temporal de realização
das  ideias  ou  de  desdobramento  do  conceito,  a  qual  se  encontra  no  cerne  de  ambos  os
programas teóricos. Este curso pretende assim investigar  ao mesmo tempo cada uma dessas
duas expressões filosóficas e a própria modernidade por meio da figura do tempo. Pois “uma
época” não é apenas um momento histórico marcado por certas formas de organização social,
de instituições e sistemas econômicos. Uma época é uma forma de pensar que se impõe de
forma  hegemônica  produzindo  modos  específicos  de  existência  e  figuras  historicamente
determinadas da razão. Dito de outro modo: a nossa aposta é a de que as filosofias de Kant e
Hegel nos permitem, de modo privilegiado, compreender uma época: a modernidade. 

Trata-se de se perguntar se, para além das diferenças profundas que marcam a distância que
separa  Kant  e  Hegel,  eles  não  compartilhariam  e  expressariam  de  modo  extremamente
sofisticado,  cada  um  à  sua  maneira,  uma  experiência  do  tempo  enquanto  infinitude,
responsável por um dos traços mais proeminentes da modernidade. 

Sendo assim, iniciaremos nosso curso investigando, inicialmente, como a categoria de tempo
aparece nas filosofias teórica e prática de Kant. Depois, abordaremos a formulação clássica da
filosofia da história kantiana, cujo impulso pode ser interpretado como o de projetar o futuro
como tarefa do dever moral, portanto de entender a história como uma instituição executiva
temporalizada da moral. 

Num segundo momento, analisaremos como a temporalidade é essencial para compreender o
próprio movimento do conceito em Hegel, ou seja, o próprio cerne de sua dialética. Veremos
ainda  de  que  forma  e  até  que  ponto  sua  concepção  de  tempo  e  de  história  pode  ser
diferenciada da de Kant. 

Conteúdo programático: 

1) O tempo na Estética Transcendental da Crítica da Razão Pura
2) Os postulados da razão prática e o problema da realização das ideias 
3) Progresso ao infinito, história e escatalogia da moral em Kant
4) Sobre a noção de dialética em Hegel: uma crítica à ontologia do ser
5) O mau e o bom infinito na Lógica 
6) Os conceitos hegelianos de tempo e história 
7) Fim da história? 

Avaliação: 

Ao longo do curso, será avaliada a participação dos estudantes em sala. No final do curso será
pedido a cada aluno, individualmente, a escrita de um trabalho relacionado com a temática 
desenvolvida ao longo do curso. 
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deJaneiro: Elfos; Lisboa : Edições 70, 1995.
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