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A MANIFESTAÇÃO DO ESPÍRITO ABSOLUTO: uma 

análise hegeliana do quadro “O Regresso do Filho Pródigo” de 

Rembrandt
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Rafael Peres Nunes de Lima2 

Resumo: Objetiva-se neste artigo desenvolver uma análise 

fenomenológica-hermenêutica do quadro “O regresso do 

filho do pródigo”, do pintor holandês Rembrandt, 

utilizando como instrumento para auxiliar na análise “A 

Fenomenologia do Espírito” de G.W.F. Hegel. Tal obra 

foi um marco histórico na vida de Hegel e iniciou o que se 

poderia chamar de “segunda fase” de sua vida, momento 

em que ele se encontra na idade adulta e passa a planejar 

e escrever o seu sistema filosófico. O autor vai explicar em 

seu livro que toda a vida humana, e sua história, é 

permeada por um “Espírito Absoluto”, ou seja, uma 

entidade que abrange todos os campos da existência. Para 

Hegel, o processo dialético da história é guiado por uma 

razão reguladora que provém desse Espírito Absoluto. 

Para o autor, a manifestação de tal Espírito se dará por 

meio de três áreas fundamentais: filosofia, religião e arte. 

Dentro do conjunto de obras intitulado “Cursos de 

Estética”, o pensador explicou a manifestação do “Espírito 

Absoluto” nas diversas formas de arte, mostrando que a 

presença do divino nas obras de arte será a manifestação 

do “Espírito Absoluto” dentro das obras de arte. 

 

Palavras-chave: Fenomenologia. Arte. Espírito. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Dentro das perspectivas filosóficas, a filosofia hegeliana é a mais complexa 

de se entender e compreender. O sistema criado por Hegel deixa sua filosofia 

completamente esquematizada a ponto de, ao ler uma obra, é desejável ler todas 

para que assim se possa “compreender” tudo o que ele procurou promover. Ao 

realizar o recorte do tema, dentro da obra principal do autor, “Fenomenologia do 
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Espírito”, espera-se entender as possibilidades e as consequências da presença do 

“Espírito Absoluto” na arte sacra cristã. Essa manifestação afeta diretamente o ser 

humano, pois, dentro do âmbito religioso, a arte sacra cristã ajuda o fiel a se 

encontrar com o divino e, com isso, auxilia-o a se conectar com o sagrado. Na obra 

“O regresso do filho pródigo”, pode-se observar que o Absoluto se faz presente de 

forma clara e distinta, pois mostra a compaixão do Sagrado com o ser humano. 

Portanto, ao analisar tal obra, poderemos, com um olhar mais aguçado, perceber 

que o Espírito se faz presente, possibilitando, ao homem, se reconectar com o 

Sagrado. 

Em que consiste a manifestação do Espírito Absoluto, tratado por Hegel, 

dentro da obra “O regresso do filho pródigo” de Rembrandt?  

A problemática deste trabalho gira em torno da obra de Rembrandt a partir 

da filosofia de Hegel e não numa perspectiva teológica, ou seja, entendendo que a 

obra em si mostra a figura de um pai misericordioso e amoroso para com um filho 

que gastou toda sua herança. “Estava ainda longe, quando seu pai o avistou e se 

comoveu. Correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. O filho lhe disse: Pai, 

pequei contra Deus e te ofendi. Já não mereço chamar-me teu filho” (Lc 15, 20-

21). 

Rembrandt, mesmo sendo judeu, faz uma representação da parábola do pai 

misericordioso, mas não descarta a sua influência judaica, pois, ao repararmos 

atentamente na obra, torna-se perceptível que a figura do pai esbanja caracteres 

típicos do judaísmo tradicional. 

Este trabalho se utilizará da filosofia hegeliana para analisar a obra de 

Rembrandt, mostrando, primeiramente, que Hegel trata especificamente sobre 

arte, pois constata que é uma das formas pelas quais o Espírito Absoluto se 

manifesta. 

A análise se desenvolverá a partir dos escritos juvenis de Hegel em sua obra 

“Fenomenologia do Espírito”.  

A questão do “Espírito Absoluto” na arte, por conta de ser o modo mais fácil 

de se identificar o “Deus” presente na obra, vai ser o ponto de partida para este 

trabalho. Sabe-se bem que a filosofia de Hegel vai em contraponto à proposta cristã.  

O processo dialético hegeliano não descarta a presença de um Espírito 

Absoluto, porém, dentro da realidade cristã, esta perspectiva de um “Espírito” 

regente da história, por meio da razão, vai de encontro com a proposta de Jesus. 

Nesse sentido, a análise feita dentro deste trabalho buscará explicar a presença do 

“Espírito Absoluto” não de uma forma cristã, mas de uma forma hegeliana de ver 

o Absoluto. 

 Diante de todo o processo dialético, o autor apresenta que o “Espírito 

Absoluto” é aquele que “rege” toda a história. É a razão regente e presente na 

história. Ele é a compreensão do espírito pelo próprio espírito, isto é, uma entidade 

que toma a liberdade de se conhecer totalmente e se reconhece com os outros ao 

seu redor. Vendo que o Absoluto se manifesta em três áreas – a filosofia, a religião 

e a arte –, surge o questionamento de como seria essa manifestação dentro da arte, 
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observando o fato de que, com o passar dos séculos, a arte sacra foi evoluindo e 

chegou aos dias atuais como algo esplendoroso e cheio de mistérios. 

 O processo de manifestação do “Espírito Absoluto” e do modo como o 

homem é afetado por ele vai permear a questão de que dentro da arte sacra esse 

“Espírito Absoluto” se revela aos homens e mostra a sua grandeza. 

 “O espírito elevou sua figura, na qual é [presente] para sua consciência, à 

forma da consciência mesma; e produz para si uma tal forma” (HEGEL, 2002, p. 

473). O espírito que se manifesta dentro da obra de arte está consciente da sua 

própria consciência presente na obra. Por exemplo, Rembrandt pintou a obra “O 

regresso do filho pródigo” e, nela, a manifestação do Absoluto fica evidente na 

forma como o pai abraça o filho que regressa após um tempo fora de casa. Com 

isso, o Espírito Absoluto vai manifestar-se na forma da compaixão, da misericórdia, 

do carinho e do afeto presentes na obra.  

 “O movimento cristão começou a se propagar há dois milênios, o mundo 

possuía muitas religiões, um universo diversificado em termos sociais e culturais” 

(TOMMASO, 2017, p. 25). Dentro da religião cristã, a arte foi de extrema 

importância para a propagação e o reconhecimento dos cristãos no Império 

Romano, pois, com a perseguição, muitos seguidores do Cristo tiveram que se 

esconder dentro das catacumbas de Roma; é a partir daí que surge a arte sacra 

cristã. “Eram muitas línguas, práticas religiosas, costumes diversos, uma infinidade 

de divergências culturais” (TOMMASO, Loc. Cit.). Com tantas religiões e tantos 

costumes da época, o cristianismo foi capaz de se expressar, não só por meio dos 

ritos litúrgicos, do modo de agir e de ser, mas também por meio da representação 

artística sacra das catacumbas romanas. “Com a coragem e a fé de um homem 

divinamente inspirado, que será chamado pelas pessoas ilustradas de visionário, 

Jesus apareceu entre o povo judeu” (HEGEL, 2013, p. 449). O projeto de salvação 

do Criador culmina em Jesus: um homem à frente de seu tempo, que via com 

misericórdia as questões sociais do povo judeu como a cena representada na obra 

analisada que apresenta a parábola do pai misericordioso, narrada por Jesus.  

Logo, “o espírito efetivo que na religião da arte tem a consciência de sua 

essência absoluta, resulta que é o espírito ético ou o espírito verdadeiro” (HEGEL, 

2002, p. 473). Vendo que o “Espírito Absoluto” se mostra na arte, a problemática 

deste trabalho estará em torno de como se dá a manifestação deste Espírito na arte 

sacra cristã, de modo especial, na obra “O regresso do filho pródigo” de 

Rembrandt.  

A linguagem divina, provinda da obra “O regresso do filho pródigo”, mostra 

uma particularidade, a misericórdia. A consciência-de-si divina, sendo ela absoluta, 

vai ao encontro da consciência do espírito da sociedade e se revela como um 

“Espírito Absoluto”, manifestado na obra e que afeta o homem, ainda hoje, de 

forma simples, por meio da contemplação e da meditação. 

 

2. O ESPÍRITO 
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“A razão é o espírito quando a certeza de ser toda a realidade se eleva à verdade, 

e [quando] é consciente de si mesma como de seu mundo e do mundo como de si 

mesma” (HEGEL, 2002, p. 304). Para Hegel, a razão que permeia toda a história 

é o espírito. Toda a realidade e todas as coisas são permeadas pelo espírito 

absoluto. Dentro do processo dialético-histórico, o espírito está como objetivo; 

subjetivo e absoluto e se manifesta de diversas formas. Tal processo, como foi visto, 

é uma grande espiral. Porém, o espírito subjetivo é aquele que, sendo “finito”, 

necessita se autoconhecer para assim chegar ao absoluto. O que o autor vai tratar 

como sendo a razão dentro da história é o espírito que, ao se reconhecer como ser-

em-si, percebe-se no mundo e se projeta no mesmo.  

 
Foi só com Hegel que se teve uma especificação diferente da noção de Espírito, 

com as noções de E. objetivo e E. absoluto. Se por E. subjetivo ele entende o 

E. finito, ou seja, alma, intelecto ou razão. E. objetivo ele entende as instituições 

fundamentais do mundo humano, quais sejam, direito, moralidade e eticidade, 

e por E. absoluto entende o mundo da arte, da religião e da filosofia. 

(ABBAGNANO, 2007, p. 414). 

 

 O homem só consegue compreender a presença do espírito a partir do 

momento em que se percebe a si mesmo como espírito subjetivo presente no 

mundo.  

A realidade e tudo o que tem nela é permeada pelo espírito objetivo, porque 

o próprio espírito se reconhece como tal e sabe que está presente na realidade em-

si do ser humano. “O espírito, em sua verdade simples, é consciência, e põe seus 

momentos fora um do outro. ” (HEGEL, 2002, p. 307). A eticidade é uma das 

manifestações do espírito objetivo, isto é, a verdade que permeia o homem em sua 

própria realidade. É o espírito verdadeiro, cujo objetivo é a liberdade dentro do 

mundo humano. 

 
A substância, como essência universal e fim, contrapõe-se a si mesma como à 

efetividade singularizada. O meio-termo infinito é a consciência-de-si, que 

[sendo] em si unidade de si e da substância, torna-se agora, para si, o que 

unifica a essência universal e sua efetividade singularizada: eleva à essência sua 

efetividade e opera eticamente; (HEGEL, 2002, p. 307). 

 

 Uma vez que o espírito objetivo é a eticidade, a moralidade e o direito, ele 

[o espírito] permeia as bases sociais do ser humano. 

 “[...] o espírito é a substância absoluta real que a si mesma se sustém. ” 

(HEGEL, 2002, p. 305). O espírito em-si-e-para-si é o momento em que a 

consciência do mesmo [espírito] pensa e se reconhece dentro da sua própria 

realidade. Sendo assim, a história também é permeada pelo espírito que se 

reconhece como objetivo e, consequentemente, como razão observadora. Dentro 

da história, isso é a síntese do processo dialético da consciência e do conhecimento.   

Estando dentro da história, e sendo a eticidade, o espírito busca, ao se 

reconhecer como ser-aí (da sein), conduzir o homem a uma ética, na qual sua 
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vontade individual seja satisfeita e o ser humano conduzido a uma moralidade 

universal e consciente do todo [mundo]. O próprio espírito, quando toma 

consciência de si, sustenta-se dentro da realidade. 

 Tendo como essência viva e ativa o próprio espírito, ele consegue se mover 

e viver por si e em si mesmo. 

 Para Hegel, o espírito é a existência em si, ou seja, o próprio espírito é aquele 

que pensa sobre si e se analisa a partir das “figuras da consciência” que vão surgindo 

dentro da própria existência dele. Por isso, a sua essência viva e ativa é o ato de 

pensar sobre si e nele mesmo existir.  

 
A filosofia do espírito subjetivo forma a primeira parte da filosofia hegeliana 

do espírito, que deve ser abordada inicialmente numa perspectiva geral. Sua 

mais alta tarefa é segundo Hegel o autoconhecimento do espírito. Este não 

deveria ser mal-entendido no sentido de um conhecimento das peculiaridades 

especiais das particularidades próprias e alheias; antes, seria o conhecimento 

das leis estruturais gerais do espírito. (HÖSLE, 2007, p. 378). 

 

 A divisão que Hegel faz do espírito em si são: objetivo, subjetivo e absoluto 

(sendo o espírito absoluto, a plenitude).  

Partindo da premissa de que o próprio espírito deve, primeiramente, pensar sobre 

si mesmo para que, assim, possa chegar a uma compreensão do absoluto, o espírito 

subjetivo, que tem essa tarefa, equivale ao ser humano como ser pensante de si 

mesmo. A partir dessa reflexão, esse espírito se percebe dentro da história, da 

cultura e da sociedade.   

 O espírito subjetivo é o espírito que pensa sobre si mesmo e, a partir disso, 

pensa a sua realidade; a sua consciência. Espírito subjetivo é espírito finito, pois, ao 

mesmo tempo que existe a Ideia do espírito absoluto, há, também, uma Ideia finita 

sobre si mesmo. 

“O espírito é, pois, consciência em geral – que em si compreende certeza 

sensível, percepção e entendimento” (HEGEL, 2002, p. 306). Podemos ter como 

exemplo pensarmos a consciência do espírito como a teia produzida pelas aranhas, 

em que cada fio está interligado entre si; a cada movimento, a aranha percebe o 

que acontece no todo do território de sua teia; a cada inseto que fica preso em sua 

teia, seja onde for, a aranha sabe e percebe a partir da vibração que o inseto produz 

ao tentar se soltar.  

A consciência do espírito, então, é aquela que está presente em todos os 

seres, ou seja, o espírito está em tudo e sabe de tudo. É absoluto. 

 “[...] o espírito é a consciência que tem razão” (HEGEL, 2002, p. 306). Toda 

a consciência social, interligada entre si, possui uma razão, e a razão presente em 

toda a história do ser humano perpassa pela consciência do espírito. A partir dela 

o espírito pode perceber-se dentro da história. Porém, a razão, sendo limitada 

dentro do espírito subjetivo, não se permite elevar-se ao absoluto.  

O espírito objetivo é, então, a Ideia dentro do processo da história, da cultura que 

vai pensar sobre as fundações sociais.  
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O espírito é, pois, consciência em geral – que em si compreende certeza 

sensível, percepção e o entendimento -, quando na análise de si mesmo retém 

o momento segundo o qual é, para ele, a efetividade essente objetiva, e abstrai 

de que essa efetividade seja seu próprio ser-para-si. (HEGEL, 2002, p. 306). 

 

 O espírito, tendo consciência de si mesmo, e a sua consciência tendo a razão, 

está presente dentro da sociedade, ou seja, está permeando todo um povo. Ele é 

uma “consciência em geral”, por conta de que, sendo objetivo, está presente na 

sociedade como a moralidade, a eticidade e o direito.  

 Estando presente como sendo a moralidade e o direito dentro da sociedade, 

o espírito objetivo permeará as leis que regem toda uma sociedade como, por 

exemplo, o fato de, na sociedade brasileira, existirem leis éticas e morais que 

garantem que toda a sociedade consiga viver dentro de uma base fundamental, com 

seus costumes, suas crenças, embora todos vivendo dentro de um código moral 

que garante a civilidade, a ordem e a segurança de todos. Aí vemos também que a 

eticidade, sendo a liberdade, é a garantia tanto da moralidade quanto do direito. 

 No fragmento 441 da Fenomenologia do Espírito, Hegel vai tratar sobre a 

questão de o espírito ser a “vida ética” de um povo: 

 
441 - [Der Geist ist das sittliche] O espírito é a vida ética de um povo, enquanto 

é a verdade imediata: o indivíduo que é um mundo. O espírito deve avançar 

até à consciência do que ele é imediatamente; deve suprassumir a bela vida 

ética, e atingir, através de uma série de figuras, o saber de si mesmo. São figuras, 

porém, que diferem das anteriores por serem os espíritos reais, efetividades 

propriamente ditas; e [serem] em vez de figuras apenas da consciência, figuras 

de um mundo. 

 

 Seguindo para a primeira parte do fragmento 442, Hegel deu continuação 

ao seu pensamento sobre o espírito ético. Nele [fragmento], o espírito, dentro da 

ética viva, é a sua própria verdade, isto é, a partir da sua própria verdade, o espírito 

consegue chegar à sua própria essência, à própria verdade absoluta. Lembrando o 

que foi dito acima, que a essência do espírito é a sua verdade, a partir do momento 

em que o espírito sabe o que é o verdadeiro, não se mantém no que é imediato, 

mas busca sempre o pano de fundo do ser que está presente no mundo. 

 
442 – [Die lebendige sittliche] O mundo ético vivo é o espírito em sua verdade; 

assim que o espírito chega ao saber abstrato de sua essência, a eticidade decai 

na universalidade formal do direito. O espírito, doravante cindido em si 

mesmo, inscreve em seu elemento objetivo, como em uma efetividade rígida, 

um dos seus mundos – o reino da cultura – e, em contraste com ele, no 

elemento do pensamento, o mundo da fé – o reino da essência. (HEGEL, 

2002, p. 306). 

 

  Por fim, no último capítulo da Fenomenologia do Espírito, Hegel tratou de 

buscar explicar sobre o absoluto. 
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 No fragmento 788, o autor começou sua explicação sobre o saber absoluto, 

tratando sobre o espírito da religião: 

 
788 – [Der Geist der] O espírito da religião manifesta ainda não ultrapassou 

sua consciência como tal; - ou, o que é o mesmo – sua consciência-de-si efetiva 

não é o objeto de sua consciência. Esse espírito em geral, e os momentos que 

nele se distinguem, incidem no representar e na forma da objetividade. O 

conteúdo do representar é o espírito absoluto, e o que resta ainda a fazer é só 

o suprassumir dessa mera forma [da objetividade], ou melhor, já que ela 

pertence à consciência como tal, sua verdade deve já ter-se mostrado nas figuras 

da consciência. (HEGEL, 2002, p. 530). 

 

 Sendo o espírito absoluto o representar objetivo da Ideia, podemos perceber 

que a forma da objetividade em que o espírito irá se manifestar é muito importante. 

O objeto já não está apenas na consciência objetiva, pois, estando dentro da 

consciência, é apenas uma “figura da consciência”, não sendo uma manifestação 

em si do espírito absoluto. 

 
Essa superação do objeto da consciência não se deve tomar como algo 

unilateral, em que o objeto se mostrasse como retornado ao Si; mas, de modo 

mais determinado, em que o objeto como tal se mostrasse ao Si como 

evanescente. Melhor ainda, [toma-se de modo] que é a extrusão da 

consciência-se-si que põe a coisidade, e que essa extrusão não tem só a 

significação negativa, mas a positiva; não só para nós ou em si, mas para ela 

mesma. (HEGEL, 2002, p. 530). 

 

 Ao superar o objeto da consciência, o espírito consegue, então, transcender-

se ao absoluto. Para este transcender-se, dar-se-á o processo de conhecimento que 

o sistema hegeliano propõe: o estar em si, descobrir-se como ser-em-si; o sair de si 

e ir ao encontro do objeto; e o retorno a si, trazendo aquele objeto à consciência e 

dentro da consciência se reconhecendo como conhecimento. 

 
O reino-dos-espíritos, que desse modo se forma no ser-aí, constitui uma 

sucessão na qual um espírito sucedeu a um outro, e cada um assumiu de seu 

antecessor o reino do mundo. Sua meta é a revelação da profundeza, e essa é 

o conceito absoluto. Essa revelação é, por isso, o suprassumir da profundeza 

do conceito, ou seja, sua extensão, a negatividade desse Eu que-em-si-se-

adentra: negatividade que é sua extrusão ou [sua] substância. (HEGEL, 2002, 

p. 544). 

 

 O que seria o reino-dos-espíritos? Pode-se interpretar como sendo a máxima 

compreensão de si e do mundo ao seu redor. O reino-dos-espíritos é o momento 

em que o espírito se reconhece como tal e, a partir desse reconhecimento, 

reconhece-se, ainda, como tendo uma razão finita, pensante, sendo homem. Ao 

mesmo tempo em que isso se dá, estando dentro de uma fundação histórica de 

direito, da eticidade e da moralidade, percebe-se, também, como algo maior. Um 
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exemplo disso seria perceber-se como sendo absoluto dentro do plano da religião, 

da filosofia ou da arte.  

 Portanto, o espírito absoluto é aquele que abarca toda a compreensão de si-

mesmo e do si-do-outro. É a partir do caminhar dialético que o espírito se 

reconhece, primeiramente, como sendo subjetivo, estando presente nos seres 

mortais e finitos. Depois, como participante dentro das fundações sociais, como 

moralidade, eticidade e direito, sendo assim objetivo. E, no final de todo esse 

processo, o espírito, reconhecendo-se a si mesmo como espírito permeador de 

tudo e de todos reconhece-se como sendo absoluto. 

 

3. O CONCEITO DE ARTE EM HEGEL 

 

Hegel vai produzir seus escritos de estética fora do seu sistema filosófico, porém, 

ele depende desse sistema para escrevê-los.   

 Lembremos que a arte, para o filósofo, é uma das três formas em que o 

espírito absoluto se manifesta dentro da existência. Sendo uma forma artística 

ligada às sensações, não será a manifestação do “conceito puro” como é dito pelo 

pensador para a forma filosófica. 

 “[...] o esforço filosófico para compreender o universo dentro dos contornos 

de um sistema de pensamento organicamente estruturado, enciclopédico” 

(WICKS, 2016, p. 407). O esforço filosófico para entender o sentido dos traços 

artísticos de cada autor é algo que leva uma certa compreensão do modo de pensar 

do artista e de seu contexto histórico. Sendo a obra de arte analisada a partir da 

estética promovida por Hegel, é necessário, primeiramente, uma compreensão 

profunda de todo o sistema filosófico do autor. Tendo em vista que ele compilou 

três tomos de uma enciclopédia filosófica, seguindo os termos utilizados por ele 

mesmo em suas obras, e buscando compreender os termos utilizados até então por 

outros autores, o interlocutor necessitará realizar o grande esforço fenomenológico-

hermenêutico tanto da obra artística, quanto das obras de Hegel. 

 O próprio autor, ao longo de sua vida, procurou demonstrar que a 

manifestação do absoluto, através da arte, é algo que leva o homem a uma 

compreensão primeira do divino: de Deus. “[...] podemos dizer que a arte bela, 

para Hegel, oferece uma percepção do ‘divino’ ou ‘daquilo que é divino’. Posto de 

modo simples e claro, a beleza é a aparência de Deus” (WICKS, 2016, p.  409). 

 No fragmento 699, Hegel vai tratar sobre a forma de arte como elevação do 

espírito para a própria consciência e, a partir disso, para uma forma: 

 
699 – [Der Geist hat seine] O espírito elevou sua figura, na qual é [presente] 

para sua consciência, à forma da consciência mesma; e produz para si uma tal 

forma. O artesão abandonou o trabalho sintético, o combinar de formas 

heterogêneas do pensamento e do [objeto] natural: quando a figura adquiriu a 

forma da atividade de consciente-de-si, o artesão se tornou trabalhador 

espiritual. (HEGEL, 2002, p.  473). 
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 Sendo a arte bela, a manifestação daquilo que é divino, e o divino a 

manifestação de Deus, aquele que produz a arte, o artista é a ponte entre os homens 

e o divino, conduzindo esses homens, a partir de traços artísticos próprios de seu 

tempo, de sua realidade e de seu contexto, à contemplação de Deus. Nem toda 

arte é manifestação do Belo [divino], pois nem toda arte é consciente-de-si, ou seja, 

o artista, ao criar a sua obra, necessita, segundo Hegel, abandonar as formas 

sintéticas e parar de combinar as formas heterogêneas, deixando-se ser conduzido 

pelo espírito. Dessa forma, fará com que a obra leve o interlocutor a uma 

autorreflexão de si mesmo e da obra como um todo.  

 A obra, ao se tornar consciente-de-si, é o ato de que o espírito presente na 

obra de arte se reconhece como espírito da arte e, a partir daí, consegue interligar 

o divino com o humano a partir da obra.  

 
A afirmação de Hegel de que a beleza apresenta perceptualmente “aquilo que 

é divino”, ou “Deus”, equivale a uma expressão em termos religiosos daquilo 

que é mais apropriado para ser filosoficamente descrito: a beleza, de acordo 

com Hegel, é a apresentação perceptual daquilo que sua teoria metafísica 

afirma ser incondicional ou absoluto – ou seja, que “aquilo que é conceitual” 

(isto é, aquilo é racional) constitui a força motriz intrínseca a um universo 

autoconsciente (WICKS, 2016, p. 409). 

 

 A manifestação do divino, a partir da arte, é a máxima expressão do absoluto 

presente na forma da arte. “Na medida em que Hegel afirma que a arte carrega 

conhecimento metafísico, ele concorda com outros importantes teóricos da arte da 

época” (Loc. Cit.). Todo o processo de conhecimento, presente no sistema 

hegeliano, define-se pelo ser saindo de si e indo para o objeto; no objeto, o ser-em-

si se reconhece e retorna para si.  

 “[...] Hegel observa que certas elaborações em torno do divino são mais 

adequadas que outras para a expressão artística” (WICKS, 2016, p. 414). A teoria 

da arte desenvolvida por Hegel culmina numa divisão sobre as formas artísticas 

presentes na realidade. O filósofo divide a arte em três grandes Formas: 

• Forma Simbólica: a grande representação desta forma é a arquitetura. 

• Forma Clássica: a representação para esta forma é negação da Forma 

simbólica, a escultura. 

• Forma Romântica: dividida, ainda, em mais três ramos: 

o Música 

o Pintura 

o Poesia  

Para Hegel, a poesia é a forma que expressa livremente a presença do espírito 

absoluto de forma ideal. 

 Dentro da forma simbólica, a grande representação é a arquitetura, isto é, a 

construção do local onde o divino “habitará”, ou estará presente.  
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“E, assim, é por meio da arquitetura que o mundo exterior inorgânico é purificado, 

ordenado simetricamente, aparentado ao espírito e o templo de Deus é concluído, 

a casa de sua comunidade. [...] Essa é a tarefa da escultura” (HEGEL, 1999, p. 98).  

 A segunda forma de arte é a forma clássica. Com a simbólica, o homem 

buscava expressar a sacralidade do local tanto com as construções de templos 

como, também, com os símbolos. Já na arte clássica, a harmonia se dá a partir da 

forma como o artesão representa a divindade, isto é, a partir das esculturas.  

 A arte simbólica, juntamente com a arte clássica, faz com o homem consiga 

contemplar o divino de uma forma clara e objetiva, pois consegue contemplar a 

“face de Deus” não só a partir dos templos e dos símbolos que eram sagrados, mas, 

também, a partir das esculturas, das estátuas.  

 Sendo a arte uma manifestação do espírito absoluto dentro da realidade 

presente, a arte simbólica e a arte clássica, desde a antiguidade greco-romana, 

levavam, àqueles que ali moravam, a contemplação do divino, do absoluto, dentro 

do espaço sagrado. 

 
A ascensão do cristianismo transformou o entendimento grego clássico sobre 

aquilo que é divino em uma concepção mais pessoa interior, idealmente não 

empírica. Uma criatura atlética, com boas proporções autoconsciente animada, 

já não mais constituía um objeto cultural de admiração. O cristianismo (e o 

estoicismo romano, poder-se-ia acrescentar) concentrou e reduziu a presença 

viva do ser humano em uma entidade estranha e intangível ao corpo físico e 

idealizou essa entidade como a alma imortal, ou o caráter interior. O corpo foi 

posto de lado como uma mera casca mundana e, justamente com sua aparência 

sensível, veio a ser objeto de desprezo. (WICKS, 2016, p. 415). 

 

 Quando o autor tratou sobre a arte romântica, ele buscou ir mais a fundo na 

subjetividade do ser humano, mostrando a manifestação do absoluto. 

 
Hegel julgou que, nesse momento, a história da arte sofre uma mudança de 

uma fase “clássica” para uma fase “romântica” – uma fase em que a expressão 

artística tenta alcançar, de modo cada vez mais profundo, o interior da 

subjetividade humana. Em um sentido importante, essa transição marcou o 

ponto culminante ou o “fim” da expressão artística ideal. (WICKS, 2016, p. 

415). 

 

 Com a ascensão do cristianismo no século III, toda a concepção de arte 

mudou. A arte cristã, se analisarmos dentro do processo dialético, é a negação tanto 

da arte simbólica como a da arte clássica, levando a uma afirmação na arte 

romântica.  

 A arte romântica não vai “apagar” da realidade as formas artísticas simbólicas 

e clássicas, ao contrário, acrescenta, àquelas formas, uma nova percepção de arte. 

A forma romântica é distribuída em três formas a saber: pintura, música e poesia. 

A poesia é a forma plena da arte romântica, pois se utiliza de forma objetiva a Ideia.  

 Hegel vai tratar sobre arte da seguinte maneira: 
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Hegel viveu numa idade de grandes artistas, alguns dos quais (por exemplo, 

Goethe e Hölderlin) eram seus amigos. Mas ele nega à arte a posição suprema 

que Schelling (e muitos de seus outros contemporâneos) lhe atribuiu. Em 

primeiro lugar, a arte em geral expressa o absoluto menos adequadamente do 

que a religião e a filosofia, uma vez que a intuição é um veículo inferior para a 

concepção e o pensamento. (A filosofia, por exemplo, pode compreender a 

arte, mas a arte não pode compreender a filosofia.) Em segundo lugar, em 

tempos modernos, a arte não pode expressar a nossa concepção do absoluto 

tão adequadamente quanto expressou os pontos de vista de tempos pretéritos. 

A arte grega expressou a visão grega do mundo com suprema competência e 

elegância – talvez até mais do que a filosofia grega; a arte *ROMÂNTICA 

dificilmente pode expressar concepções tais como a Trindade – na medida em 

que o faz, transcende o domínio da arte e abandona a harmonia e a beleza da 

arte clássica. [...] Mas Hegel acreditava que a arte não podia mais captar toda a 

complexidade da nossa visão do mundo e não tinha futuro como veículo 

primacial para a expressão do absoluto. (INWOOD, 1997, p.  57). 

 

 A arte, então, é o modo mais “simples” de se perceber a manifestação do 

espírito absoluto em meio à realidade. Vai expressar de modo menos adequado a 

manifestação do mesmo espírito. Hegel vai determinar que a arte tem três 

concepções: 

1. “A obra de arte não é um produto natural, mas é produzida pela 

atividade humana” (HEGEL, 1999, p. 47). 

2. “Ela é feita essencialmente para o homem e, na verdade, extraída em 

maior ou menor grau do sensível, pois se destina aos sentidos do homem. ” 

(HEGEL, 1999, p. 48). 

3. “Ela possui uma finalidade em si mesma” (Loc. Cit.). 

A arte, como produto da atividade humana, expressa o fato de que, diante da 

natureza, o homem consegue expressar a atividade que irá representar a 

manifestação do absoluto em meio ao ambiente em que está inserido. Sendo a 

atividade do homem “consciente de algo exterior” [natureza], traz para si e se 

conhece o que é exterior a partir do processo de conhecimento. 

 A arte é produzida pela atividade do ser humano, logo, torna-se algo para o 

próprio sensível do homem. “... produzida para o sentido do homem e, por isso, 

em certa medida também extraída do sensível” (HEGEL, 1999, p. 48). Tais 

sentimentos podem agradar ou não o ser humano.  

 Portanto, o conceito de arte será definido por Hegel como sendo uma forma 

de manifestação do espírito absoluto, produzida pelo homem dentro de sua 

realidade, na qual está inserida. 

 
Devemos apreender o conceito da arte em sua necessidade interna a partir do 

ponto de vista em que cessa a consideração reflexiva, uma vez que a atenção e 

o conhecimento verdadeiros da arte também partiram historicamente desta 

ótica. Pois aquela contraposição mencionada anteriormente impôs-se não 

apenas no seio da formação da reflexão em geral, mas igualmente na filosofia 
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enquanto tal, e somente depois que esta soube superar de modo fundamental 

esta oposição, ela atingiu seu autêntico conceito como também o conceito da 

natureza e da arte. (HEGEL, 1999, p. 74). 

 

4. A ESPIRITUALIDADE DENTRO DA ARTE: A MANIFESTAÇÃO DE 

DEUS COMO ESPÍRITO ABSOLUTO 

 

Neste ponto, Hegel, destaca a presença do espírito absoluto como sendo 

Deus. Lembremos que o filósofo, em toda sua vida, nunca renegou a fé cristã. 

Sendo ele cristão, a presença de Deus em suas obras se torna pertinente. Ao 

analisarmos todos os seus escritos, observamos que o espírito absoluto se manifesta 

em tudo e em todos. A partir disso, percebemos uma ligação com o Sagrado cristão. 

Buscaremos, neste ponto, compreender a manifestação de Deus na arte, a partir 

da espiritualidade que Hegel possuía. 

 
Mas o espírito também sabe conferir duração, do ponto de vista da existência 

exterior, àquilo que retira de seu próprio interior e coloca nas obras de arte. A 

vitalidade singular da natureza, em contrapartida, é passageira e efêmera 

mutável em seu aspecto, enquanto que a obra de arte se mantém, mesmo que 

sua verdadeira vantagem perante a efetividade natural não seja a mera duração, 

mas o realce da animação espiritual. (HEGEL, 1999, p. 51).  

 

 O espírito que está presente na obra de arte também se faz presente na 

efetividade natural, ou seja, o mesmo espírito presente em ambas as artes influencia 

o homem, ao observar o natural, a criar a obra de arte. A beleza natural, como o 

próprio autor dirá, “...é passageira e efêmera, mutável em seu aspecto”, pois com 

o passar dos anos aquilo que existia como, por exemplo, uma árvore no meio de 

um grande jardim, com o tempo, deixará de existir: a árvore morrerá, o jardim 

secará e aquela beleza existente do natural irá desaparecer. Ao contrário, a beleza 

da obra de arte se mantém unívoca, única, imutável. Sendo observadas durante 

séculos e milênios, as grandes construções do mundo antigo, por exemplo, 

mantêm-se “intactas” até os dias de hoje.  

Com isso, percebemos que a vitalidade da arte natural não se compara com 

a vitalidade das obras de arte, porém, possuem o mesmo espírito que as permeiam.  

 
Pois considera-se que a natureza e suas criações são obras de Deus, criadas por 

sua bondade e sabedoria. O produto artístico, em contrapartida, é apenas uma 

obra humana, feita pelo conhecimento humano e por mãos humanas. Nesta 

oposição entre a produção natural, enquanto criação divina, e a atividade 

humana enquanto finita reside imediatamente o equívoco como se Deus não 

atuasse no homem e por meio do homem, mas somente restringisse o campo 

desta ação à natureza. (HEGEL, 1999, p. 51) 

 

 Por que a arte natural e as obras de arte estão permeadas pelo mesmo 

espírito? Quando observamos a questão sobre a criação, tanto das belezas naturais, 
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quanto das obras de artes, deparamo-nos com a criação em si. Hegel vai destacar 

que a criação, sendo uma obra de Deus, de sua bondade e de sua sabedoria, se 

completa com a criação do próprio homem. Já o homem, como vai dizer Dom 

Helder Câmara, é o co-criador. Por conta disso, o próprio homem vai desenvolver 

e criar as obras de arte. 

 O homem sendo o “criador” das obras de arte e finito fará com que suas 

obras também sejam finitas. Hegel vai mostrar que há um equívoco ao afirmar que 

a arte natural, sendo criada por Deus é sendo infinita, e as obras de arte, sendo 

criadas pelo homem, serão finitas, pois esquecemos o fato de que Deus permeia, 

norteia e atua na vida do ser humano. Por conta disso, Ele também está presente 

nas obras do homem. 

 
No homem não há apenas coisas divinas, mas o divino é no homem de tal 

Forma ativo que ele é, de um modo muito diferente e superior, mais adequado 

à essência de Deus do que quando se manifesta na natureza. Deus é espírito e 

só no homem o meio por onde o divino passa tem a Forma do espírito 

consciente, que se produz de modo ativo. Na natureza, porém, este meio é 

sem consciência sensível e exterior e, em termos de valor, está muito aquém 

da consciência. (HEGEL, 1999, p. 51-52). 

 

 A criação do homem é a forma plena da manifestação de Deus em meio a 

natureza, porque é no ser humano que o divino se manifesta de forma superior da 

qual Ele se manifesta na natureza. O Criador, sendo o espírito, permeia o homem 

e a natureza, de formas diversas. 

  
O divino, porém, adquiriu um ponto de passagem correspondente à sua 

existência [Existenz] no modo como se deixa conhecer na obra de arte, ao ser 

esta gerada pelo espírito, ao passo que a existência [Dasein] na sensibilidade 

sem consciência da natureza não é um modo de aparecer adequado ao divino. 

(HEGEL, 1999, p. 52). 

 

 O homem, sendo uma criatura criada por Deus, e estando inserido em uma 

realidade, está permeado pelo divino, que se manifesta e se revela ao ser humano 

através da obra de arte. Tem-se um Deus que se revela ao homem, não totalmente, 

mas em partes, através da arte. Deus, sendo espírito absoluto, busca formas de se 

manifestar e é na arte que Ele encontra esse meio, porém, manifestando-se a partir 

da obra de arte, e não pela arte natural (natureza/physis).  

 Segundo Hegel, a arte natural, ao mesmo tempo que é permeada pelo 

espírito absoluto, não garante a sua manifestação, por ser ampla e com diversas 

realidades e situações. Para o autor, o ser humano necessitaria realizar uma reflexão 

tanto sobre si mesmo, como que sobre Deus para poder contemplá-lo na natureza. 

Já com a obra de arte, o divino se manifesta de forma “clara”, ele se desvela ao 

homem a partir das obras de artes, cujo criador é o próprio homem.  

 “A necessidade universal e absoluta, da qual a arte brota (sob seu aspecto 

formal), tem sua origem no fato do homem ser uma consciência pensante. ” 
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(HEGEL, 1999, p. 52). O homem, sendo um ser de consciência pensante, 

consegue criar a arte a partir da sua reflexão própria, e o artista, sendo um “canal” 

entre o divino e o ser humano, cria a obra de arte, sendo inspirado por Deus. É a 

partir daí que a obra se torna uma forma de manifestação do espírito absoluto. 

Rembrandt, por exemplo, ao pintar a obra “O Regresso do Filho Pródigo”, retrata 

a misericórdia de Deus para com o ser humano, a partir da parábola do filho 

pródigo. “... ele faz a partir de si mesmo para si o que ele é e o que em geral é.” 

(Loc. Cit.). A criação da obra de arte parte do ser humano, de sua consciência. 

Toda obra de arte nasce a partir da Ideia que o homem cria dentro de si. Para isso, 

é necessário o conhecimento daquilo que será criado, ou seja, o “eu” que saiu de 

si foi até um certo objeto; e neste objeto ele [o “eu”] apreende e se reconhece como 

ser-em-si e retorna-a-si, produzindo, dessa forma, o conhecimento de um 

determinado objeto.  

A Ideia daquele objeto estará na mente do ser humano e será transportada 

para a tela, para a representação artística. A presença do espírito absoluto está no 

fato de que é o espírito influencia o homem para a criação da obra de arte. Logo, 

o homem se torna, também, a forma criativa que Deus utiliza para se manifestar na 

arte.  

Concluímos, portanto, que toda a filosofia hegeliana parte de um princípio, 

a Ideia, cuja fundamentação se dá a partir da manifestação do espírito na história 

da humanidade e a partir daí permeia todo o processo dialético. O espírito em si 

pode-se manifestar tanto como subjetivo, sendo este finito e mortal, pois está 

presente no homem (sendo considerado até o próprio homem inserido na 

história), como espírito objetivo, permeando as bases sociais, como direito, moral 

e eticidade. Mas, também, o espírito é absoluto, e pode se manifestar na religião, 

como sendo Deus; na filosofia, sendo a Razão/ Ideia; e na arte. Já com a arte, o 

filósofo, distingue as formas de manifestação do absoluto, sendo a poesia a forma 

sublime da arte como manifestação do espírito absoluto. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Dentro do sistema de suas obras, o autor apresenta que o “Espírito 

Absoluto” é aquele que “rege” toda a história. É a razão regente e presente na 

história. Ele é a compreensão do espírito pelo próprio espírito, isto é, uma entidade 

que toma a liberdade de se conhecer totalmente e se reconhece com os outros ao 

seu redor.  

Vendo que o absoluto se manifesta em três áreas – a filosofia, a religião e a 

arte –, surgiu o questionamento de como seria essa manifestação dentro da arte, 

observando o fato de que com o passar dos séculos a própria arte foi evoluindo e 

chegou aos dias atuais como algo esplendoroso e cheio de mistérios. 

O resultado foi entender que o espírito absoluto se manifesta na arte por 

meio do pintor e, com isso, a obra se torna um “canal” de conexão entre o Sagrado 

e os homens.  
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Tal manifestação também abre espaço para uma contemplação da 

inferioridade humana diante do Absoluto, mostrando, então, que o homem, 

presente na história, é permeado pelo espírito regente e que, dentro de âmbitos 

religiosos, necessita de sua misericórdia. Todos os homens são conduzidos pela 

razão para um encontro com o Espírito Absoluto.  

“Estava ainda longe, quando seu pai o avistou e se comoveu. Correndo, 

lançou-se ao seu pescoço e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e te 

ofendi. Já não mereço chamar-me teu filho” (Lc 15, 20-21). Diante da parábola do 

pai misericordioso, Rembrandt pintou o quadro “O Regresso do Filho Pródigo”, 

mostrando a cena em que o filho mais novo se joga aos pés de seu pai para lhe 

pedir perdão pelos erros cometidos e, seu pai, com compaixão, o abraça. Um 

quadro questionador e motivador de diversas reflexões. Hegel vai dizer que:  

Vendo, então, que o espírito, mencionado pelo autor, vai contrastar com a 

consciência consciente de si mesma, isto é, a consciência do povo, pode-se perceber 

que o absoluto vai ao encontro de tal consciência e, assim, manifesta-se ao povo de 

uma forma compreensiva e clara. 

A primeira hipótese para a problemática sugerida foi a de que o “Espírito 

Absoluto”, que se manifesta da consciência do povo consciente de si mesmo, vai 

ajudar esse mesmo povo a contemplar a obra de Rembrandt e perceber-se diante 

de Deus. Além disso, pretendeu-se encontrar na obra uma compreensão melhor 

para a misericórdia divina.  

Contudo, foi necessário que, primeiramente, fosse analisada a questão da 

consciência do homem diante da misericórdia de Deus e se a consciência coletiva 

de si estava em consonância com o Absoluto. O autor não tratou do espírito 

absoluto como sendo o Deus cristão, e sim, simplesmente, como um Espírito 

regente da história.  

Essa é a razão pura e absoluta permeadora de toda a história e de todos os 

espíritos, sejam eles objetivos ou subjetivos e históricos. Portanto, a problemática 

deste trabalho foi a de analisar e compreender, baseando-se em Hegel, que o 

espírito também se manifesta na obra de arte de forma clara e objetiva, como faz 

na filosofia e na religião, revelando, numa perspectiva cristã, a imagem e a beleza 

de Deus no meio dos homens. 

Foi utilizado para este trabalho o método fenomenológico-hermenêutico. 

Analisar a obra “O Regresso do Filho Pródigo”, na perspectiva da fenomenologia 

de Hegel, foi de extrema importância, pois trouxe, à reflexão, a ideia da consciência 

coletiva do povo.   

Por conta disso, no primeiro capítulo deste trabalho, foi feita uma breve 

contextualização histórica tanto de Hegel como de Rembrandt e sua obra.  

Já no segundo, a problematização da manifestação do espírito absoluto na arte foi 

apresentada, explicitando o sentido que Hegel dá para o termo espírito e também 

o que o filósofo escreveu em seus “Cursos de Estética”, mostrando e revelando a 

manifestação do absoluto [Deus] na arte. 
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No terceiro capítulo, houve uma explanação da manifestação desse espírito 

na obra de Rembrandt.  

Observamos que, na figura do pai a manifestação do sagrado mostra não só 

a imagem do Deus cristão, como forma manifesta da misericórdia, mas também 

percebemos a acolhida e a fraternidade que o pai tem com o filho pródigo. 

Na figura do filho que se ajoelha diante do pai e recebe o abraço de acolhida 

e perdão, vemos, a partir de uma ótica teológica a decadência do homem ao afastar-

se de Deus e no seu retorno, a busca pela compaixão e misericórdia. 

Portanto, a resposta para a problemática sugerida neste trabalho foi a de que, 

mesmo que Hegel não tenha tratado explicitamente sobre a manifestação do Deus 

cristão, a misericórdia divina faz-se presente de forma explicita e categórica, no 

sentido de que o filho, ao retornar para o pai, é acolhido sem distinção. Da mesma 

forma, ao contemplar a obra, o homem percebe-se na figura do filho, como sendo 

necessitado da misericórdia de Deus e de seu amor. O espírito absoluto, que se 

manifesta no quadro de Rembrandt, vai trazer traços singulares que caracterizam 

tal obra como uma ponte na qual realiza a ligação entre o reino dos espíritos e os 

homens. E, como o espírito influencia a mente humana, pode-se imaginar que, 

após o acolhimento do pai, seguiu-se o que é dito na parábola:  

 
Mas o pai disse aos servos: Rápido, trazei a melhor veste e vesti-o; colocai-lhe 

um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o. 

Celebremos um banquete. Porque este meu filho estava morto e reviveu. 

Tinha-se perdido e foi encontrado. E começaram a festa (Lc 15, 22-24). 
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