
 

 

 

Tópicos de Metafísica 

Prof. Dr. Michela Bordignon 

3º. quadrimestre de 2021 

Datas e horários: 2as. feiras das 10h00 às 12h00, 5as. feiras das 08h00 às 10h00 

 

 

1. OBJETIVOS 

O objetivo da curso é analisar o valor metafísico do conceito de negação em três momentos 

fundamentais do sistema hegeliano.  

A negação, na proposta filosófica hegeliana, sempre determina algum tipo de finitude. A relação entre 

o conceito de negação e o de finitude, ao longo do curso, será analisada em três momentos 

fundamentais do sistema filosófico hegeliano:  

- na lógica hegeliana analisaremos a estrutura autorreferencial de negação na base da categoria da 

finitude, enquanto estrutura fundamental da realidade  

- na filosofia da natureza analisaremos a negação que marca a finitude como forma constitutiva da 

vida e do organismo.  

- na filosofia di espírito analisaremos a negação como forma interna à finitude da racionalidade e da 

existência humana e sua relação inevitável com a loucura e o amor. 

 

 

2. CONTEÚDO 

O conceito de negatividade cruza vários tipos de paradigmas filosóficos, articulando reflexões que 

se colocam tanto no âmbito metafísica e da lógica, quanto na investigação filosófica da natureza e 

das estruturas constitutivas da existência humana. 

A idéia na base desse curso é investigar a maneira pela qual a noção de negatividade está no núcleo 

da proposta filosófica de Hegel. Na filosofia de Hegel, a negatividade assume diferentes 

configurações dentro de vários horizontes de pensamento. Tomando o conceito de negatividade 

como fio condutor, a ideia que orientará os trabalhos neste curso é voltar a refletir sobre alguns 

momentos específicos do pensamento hegeliano.  

a) Em primeiro lugar, analisaremos como o conceito de negatividade se determina através do 

pensamento que tenta captar e explicitar as formas fondamentais da realidade efetiva. 

Tentaremos entender como Hegel repensa a negatividade imanente do ser enquanto ser, ou 

seja uma negatividade que assume a forma da finitude constitutiva da realidade em sua 



 

 

complexidade. Nosso primeiro ponto de investigação será, portanto, a relação entre ser e 

finitude. Essa primeira fase do curso servirá como base teórica para investigar como essa 

estrutura da finitude se torna incorporada e ganha vida no mundo da natureza e da 

humanidade. 

b) Em segundo lugar, continuaremos com uma análise metafísica aplicada ao mundo da 

natureza. Mais especificadamente, investigaremos como, de acordo com Hegel, a 

negatividade como finitude assume uma forma concreta no mundo natural no seu maior grau 

de complexidade, ou seja, na dinâmica que caracteriza constitutivamente os seres vivos. 

Portanto, analisaremos a relação entre organismo e a carência, a dor, a doença.  

c) Em terceiro lugar, a nossa investigação metafísica se moverá dentro do mundo do ser 

humano, na tentativa de trazer a luz uma ulterior declinação da negatividade enquanto finitude 

que constitui também nossa existência. Em particular, por um lado, assumindo a 

racionalidade como o suposto traço constitutivo do humano, veremos como a negatividade, 

enquanto finitude, é incorporada na razão humana na sua forma mais radical, que é a locoura. 

Por outro lado, olhando para a finitude que caracteriza a forma na qual o ser humano se 

relaciona com o mundo, destacaremos a necessária abertura à relação com alteridade na 

experiência do amor. 

 

 

 

3. MÉTODO 

- Aulas assíncronas (os vídeos das aulas, os textos utilizados e os handouts com todas as citações 

analisadas e comentadas durante as aulas estarão disponíveis no moodle da turma). 

- atividades semanais no forum  

- encontros semanais no google meet para conversar sobre os assuntos das aulas 

 

 

 

4. CRONOGRAMA 

 

AULA UNIDADE SUBUNIDADE 

Aula 1 

13/09/2021 

Apresentação do curso: 

conteúdo programático. 

Formas e critérios de 

Hegel e conceito de negação 

entre lógica, natureza e 

espírito. 



 

 

avaliação e dinâmica das 

aulas 

Aula 2 

16/09/2021 

Negação e finitude na lógica 

hegeliana 

 

A lógica hegeliana: uma 

introdução. Lógica formal, 

transcendental e especulativa. 

Aula 3 

20/09/2021 

Negação e finitude na lógica 

hegeliana 

 
 

Ser e finitude: a lógica do ser 

aí e a negação determinada 

Aula 4 

23/09/2021 

Negação e finitude na lógica 

hegeliana 

 

Limite e finitude. 

Aula 5 

27/09/2021 

Negação e finitude na lógica 

hegeliana 

 

A imediatidade da finitude. A 

barreira e o dever ser. 

Aula 6 

30/09/2021 

Negação e finitude na lógica 

hegeliana 

 

A passagem do infinito para o 

infinito, a gênese lógica da 

infinitude, e a infinitude em 

geral. 

Aula 7 

04/10/2021 

Negação e finitude na lógica 

hegeliana 

 

 

A determinação recíproca de 

finito e infinito 

Aula 8 

07/10/2021 

Negação e finitude na lógica 

hegeliana 

A infinitude afirmativa 

Aula 9 

11/10/2021 

Negação e finitude na filosofia 

da natureza 

A filosofia da natureza em 

Hegel: uma introdução. 

Aula 10 

14/10/2021 

Negação e finitude na filosofia 

da natureza 

Vida e organismo no sistema 

hegeliano. 

Aula 11 

18/10/2021 

Negação e finitude na filosofia 

da natureza 

O organismo animal. A figura. 

Aula 12 

21/10/2021 

Negação e finitude na filosofia 

da natureza 

O organismo animal. A 

assimilação. 



 

 

Aula 13 

25/10/2021 

Negação e finitude na filosofia 

da natureza 

O organismo animal. O 

processo do gênero. 

Aula 14 

28/10/2021 

Negação e finitude na filosofia 

da natureza 

O organismo animal. A 

doença. 

Aula 15 

01/11/2021 

Negação e finitude na filosofia 

da natureza 

O organismo animal. A morte. 

Aula 16 

04/11/2021 

Negação e finitude na filosofia 

do espírito 

A filosofia do espírito: uma 

introdução. 

Aula 17 

08/11/2021 

Negação e finitude na filosofia 

do espírito 

A antropologia no sistema 

hegeliano 

Aula 18 

11/11/2021 

Negação e finitude na filosofia 

do espírito 

Racionalidade e locoura. 

Contexto histórico-filosófico 

para pensar a teoria hegeliana 

da locoura. 

Aula 19 

15/11/2021 

Negação e finitude na filosofia 

do espírito 

Racionalidade e locoura: uma 

relação necessária. 

Aula 20 

18/11/2021 

Negação e finitude na filosofia 

do espírito 

O conceito de amor no 

pensamento hegeliano. 

Aula 21 

22/11/2021 

Negação e finitude na filosofia 

do espírito 

Amor e família na filosofia do 

direito. 

Aula 22 

25/11/2021 

Negação e finitude na filosofia 

do espírito 

A contradição maravilhosa: 

amor e reconhecimento. 

Aula 23 

29/11/2021 

Hegel, finitude e contradição: 

uma perspectiva 

contemporânea 

O conceito hegeliano de 

negação e contradição entre 

dialética e dialeteísmo 

Aula 24 

02/12/2021 

Revisão dos conteúdos Revisão dos conteúdos 

 

 

 

5. AVALIAÇÃO 

Redação de um texto de no máximo 10 páginas (fonte: Times New Roman 12; espaço 1,5) sobre um 

dos tópicos abordados durante o curso. 
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NOME DA DISCIPLINA 

Prof. Dr. Michela Bordignon 

3º. quadrimestre de 2021 

Datas e horários: 2as. feiras das 21h00 às 23h00, 5as. feiras das 19h00 às 21h00 

 

 

 

1. OBJETIVOS 

O objetivo da curso é analisar o valor metafísico do conceito de negação em três momentos 

fundamentais do sistema hegeliano.  

A negação, na proposta filosófica hegeliana, sempre determina algum tipo de finitude. A relação entre 

o conceito de negação e o de finitude, ao longo do curso, será analisada em três momentos 

fundamentais do sistema filosófico hegeliano:  

- na lógica hegeliana analisaremos a estrutura autorreferencial de negação na base da categoria da 

finitude, enquanto estrutura fundamental da realidade  

- na filosofia da natureza analisaremos a negação que marca a finitude como forma constitutiva da 

vida e do organismo.  

- na filosofia di espírito analisaremos a negação como forma interna à finitude da racionalidade e da 

existência humana e sua relação inevitável com a loucura e o amor. 

 

 

2. CONTEÚDO 

O conceito de negatividade cruza vários tipos de paradigmas filosóficos, articulando reflexões que 

se colocam tanto no âmbito metafísica e da lógica, quanto na investigação filosófica da natureza e 

das estruturas constitutivas da existência humana. 

A idéia na base desse curso é investigar a maneira pela qual a noção de negatividade está no núcleo 

da proposta filosófica de Hegel. Na filosofia de Hegel, a negatividade assume diferentes 

configurações dentro de vários horizontes de pensamento. Tomando o conceito de negatividade 

como fio condutor, a ideia que orientará os trabalhos neste curso é voltar a refletir sobre alguns 

momentos específicos do pensamento hegeliano.  

a) Em primeiro lugar, analisaremos como o conceito de negatividade se determina através do 

pensamento que tenta captar e explicitar as formas fondamentais da realidade efetiva. 

Tentaremos entender como Hegel repensa a negatividade imanente do ser enquanto ser, ou 



 

 

seja uma negatividade que assume a forma da finitude constitutiva da realidade em sua 

complexidade. Nosso primeiro ponto de investigação será, portanto, a relação entre ser e 

finitude. Essa primeira fase do curso servirá como base teórica para investigar como essa 

estrutura da finitude se torna incorporada e ganha vida no mundo da natureza e da 

humanidade. 

b) Em segundo lugar, continuaremos com uma análise metafísica aplicada ao mundo da 

natureza. Mais especificadamente, investigaremos como, de acordo com Hegel, a 

negatividade como finitude assume uma forma concreta no mundo natural no seu maior grau 

de complexidade, ou seja, na dinâmica que caracteriza constitutivamente os seres vivos. 

Portanto, analisaremos a relação entre organismo e a carência, a dor, a doença.  

c) Em terceiro lugar, a nossa investigação metafísica se moverá dentro do mundo do ser 

humano, na tentativa de trazer a luz uma ulterior declinação da negatividade enquanto finitude 

que constitui também nossa existência. Em particular, por um lado, assumindo a 

racionalidade como o suposto traço constitutivo do humano, veremos como a negatividade, 

enquanto finitude, é incorporada na razão humana na sua forma mais radical, que é a locoura. 

Por outro lado, olhando para a finitude que caracteriza a forma na qual o ser humano se 

relaciona com o mundo, destacaremos a necessária abertura à relação com alteridade na 

experiência do amor. 

 

 

 

3. MÉTODO 

- Aulas assíncronas (os vídeos das aulas, os textos utilizados e os handouts com todas as citações 

analisadas e comentadas durante as aulas estarão disponíveis no moodle da turma). 

- atividades semanais no forum  

- encontros semanais no google meet para conversar sobre os assuntos das aulas 

 

 

 

4. CRONOGRAMA 

 

AULA UNIDADE SUBUNIDADE 



 

 

Aula 1 

13/09/2021 

Apresentação do curso: 

conteúdo programático. 

Formas e critérios de 

avaliação e dinâmica das 

aulas 

Hegel e conceito de negação 

entre lógica, natureza e 

espírito. 

Aula 2 

16/09/2021 

Negação e finitude na lógica 

hegeliana 

 

A lógica hegeliana: uma 

introdução. Lógica formal, 

transcendental e especulativa. 

Aula 3 

20/09/2021 

Negação e finitude na lógica 

hegeliana 

 
 

Ser e finitude: a lógica do ser 

aí e a negação determinada 

Aula 4 

23/09/2021 

Negação e finitude na lógica 

hegeliana 

 

Limite e finitude. 

Aula 5 

27/09/2021 

Negação e finitude na lógica 

hegeliana 

 

A imediatidade da finitude. A 

barreira e o dever ser. 

Aula 6 

30/09/2021 

Negação e finitude na lógica 

hegeliana 

 

A passagem do infinito para o 

infinito, a gênese lógica da 

infinitude, e a infinitude em 

geral. 

Aula 7 

04/10/2021 

Negação e finitude na lógica 

hegeliana 

 

 

A determinação recíproca de 

finito e infinito 

Aula 8 

07/10/2021 

Negação e finitude na lógica 

hegeliana 

A infinitude afirmativa 

Aula 9 

11/10/2021 

Negação e finitude na filosofia 

da natureza 

A filosofia da natureza em 

Hegel: uma introdução. 

Aula 10 

14/10/2021 

Negação e finitude na filosofia 

da natureza 

Vida e organismo no sistema 

hegeliano. 

Aula 11 

18/10/2021 

Negação e finitude na filosofia 

da natureza 

O organismo animal. A figura. 



 

 

Aula 12 

21/10/2021 

Negação e finitude na filosofia 

da natureza 

O organismo animal. A 

assimilação. 

Aula 13 

25/10/2021 

Negação e finitude na filosofia 

da natureza 

O organismo animal. O 

processo do gênero. 

Aula 14 

28/10/2021 

Negação e finitude na filosofia 

da natureza 

O organismo animal. A 

doença. 

Aula 15 

01/11/2021 

Negação e finitude na filosofia 

da natureza 

O organismo animal. A morte. 

Aula 16 

04/11/2021 

Negação e finitude na filosofia 

do espírito 

A filosofia do espírito: uma 

introdução. 

Aula 17 

08/11/2021 

Negação e finitude na filosofia 

do espírito 

A antropologia no sistema 

hegeliano 

Aula 18 

11/11/2021 

Negação e finitude na filosofia 

do espírito 

Racionalidade e locoura. 

Contexto histórico-filosófico 

para pensar a teoria hegeliana 

da locoura. 

Aula 19 

15/11/2021 

Negação e finitude na filosofia 

do espírito 

Racionalidade e locoura: uma 

relação necessária. 

Aula 20 

18/11/2021 

Negação e finitude na filosofia 

do espírito 

O conceito de amor no 

pensamento hegeliano. 

Aula 21 

22/11/2021 

Negação e finitude na filosofia 

do espírito 

Amor e família na filosofia do 

direito. 

Aula 22 

25/11/2021 

Negação e finitude na filosofia 

do espírito 

A contradição maravilhosa: 

amor e reconhecimento. 

Aula 23 

29/11/2021 

Hegel, finitude e contradição: 

uma perspectiva 

contemporânea 

O conceito hegeliano de 

negação e contradição entre 

dialética e dialeteísmo 

Aula 24 

02/12/2021 

Revisão dos conteúdos Revisão dos conteúdos 

 

 

 

5. AVALIAÇÃO 



 

 

Redação de um texto de no máximo 10 páginas (fonte: Times New Roman 12; espaço 1,5) sobre um 

dos tópicos abordados durante o curso. 
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