
70 
 

PARTE III  
 
 

 Como Dizer “Crise Ambiental” na Linguagem de Hegel? 
 

A Língua e a Linguagem em Hegel: Expressão da verdade? 

 

Introdução 

 

§1 - Questão central no pensamento filosófico do sec.XX, a chamada viragem 

linguística, “the  linguistic turn”, não poderia deixar de constituir, também, um ponto de vista, 

alegadamente novo, para avaliar o discurso do sistema hegeliano. 

Integrando, nas inquirições determinadas pelos novos horizontes, o quase gáudio de 

salientarem a inexistência duma Filosofia da Linguagem em Hegel, vêem nela o sintoma 

indiciador de se utilizar um instrumento deformador da verdade, de que se não cuida o 

fundamento. 

Colocadas as críticas neste pólo, é óbvia a posição de como entendem o mundo de 

forma redutora apenas à luz dos princípios da representação, analítica e empírica. Na senda da 

reprodução do sistema cartesiano, a linguagem assume-se como conjunto de signos 

mediadores dum mundo empírico representável nas duas dimensões do “cogito ergo sum”. 

Mesmo nas críticas contemporâneas, de raiz kantiana, que serão objecto deste trabalho, 

tentaremos reinstalar o argumentário do próprio Hegel na contestação à Crítica da Razão 

Pura como filosofia de representação, inspirada por uma lógica de semiótica implícita. 

A tese que me proponho desenvolver é a de tentar fazer surgir o estatuto da linguagem 

de e em Hegel que o próprio foi esparsamente afirmando, ao longo da sua obra, sobre as 

palavras, a língua e a linguagem; e, por outro lado, na perspectiva dos que negam essas 

afirmações, inquirir de que lógica se reclamam os que o contestam. Se se respaldam apenas 

numa lógica do entendimento, naturalmente não será legítimo cunhá-las com o ferrete da 

falsidade. É que só faz sentido comparar juízos no mesmo sistema da Lógica da Verdade. Ora, 

a questão dos anátemas sobre o que se diz resolve-se na problemática da “adequação à 

verdade”, o que desde logo remete o problema para três dimensões do sentido: 

 

1º Num primeiro sentido, o que é a Verdade? 
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2º Fundada a Verdade, como é que esta se deixa dizer, isto é, o que é linguagem da 

Verdade? 

 

3º Saber se há uma ou várias formas de expressar a Verdade? 

 

Acrescente-se, desde já, que a verdade em Hegel não é incompatível, parcialmente, 

com a Verdade em Kant, por exemplo. A Verdade, em Kant, é uma condição necessária da 

Lógica hegeliana: constitui um momento de dignidade do percurso da Verdade, - a figura da 

certeza configurada no momento sensível da experiência da consciência. Mas a Verdade, em 

Kant, projecta-se para um além transcendente de que a Razão se suspende por incapacidade 

de prosseguir. Continua prisioneira da herança dualista. 

Explicitado o campo do trabalho – o estatuto da linguagem de Hegel e em Hegel – e o 

horizonte do seu enquadramento – a contraposição do que dela diz o próprio sistema versus 

perspectivas influenciadas pela “linguistic turn”, desnecessário se tornará também indicar o 

que está implícito na opção da linguagem como “expressão da adequação da verdade”. 

Enquanto a Verdade se identificar apenas com o momento de certeza sensível, a expressão 

linguística pode ter a mesma compreensão em Lógicas diferenciadas que tenham como 

referencial o mesmo modo de ser. Mas é sabido que mesmo nas Lógicas modais modernas, 

com mundos possíveis de referências diferentes, a mesma expressão linguística têm 

significados diferentes. Constituindo a Lógica de Hegel, desde Iena, uma construção trinitária, 

não de três mundos possíveis, mas dum só Mundo Absoluto, naturalmente que as críticas à 

expressão linguística têm de ser disciplinadamente objecto duma apreciação liminar: enquanto 

significativas da certeza sensível são passíveis de análise comparativa de lógicas de conteúdo 

finito; o mesmo já não se poderá dizer da comparação incongruente da proposição 

representativa com o pensamento especulativo1. Face ao conceito especulativo, o conceito 

representativo cala-se. O primeiro é que se pode pronunciar sobre o segundo, tanto quanto, à 

posteriori, o legitima o “conceito fala ao conceito”2  3. 

                                                 
1 «o dogmatismo do modo de pensar no saber e no estudo da Filosofia não é outra coisa senão a 
opinião de que o verdadeiro consiste numa proposição, que é um resultado fixo, ou ainda, que é 
imediatamente sabido», citado por Carmo Ferreira, Manuel, J., em Hegel e a  Justificação da Filosofia, (Iena 
1801-1807), Estudos Gerais-Série Universitária, Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1992, p.319, que 
remete ainda para J. Hyppolite, Logique et existence,  p.167-194. 
2 Hyppolite, J., Logique et existence, Paris, Ed.Puf, 1992, pp.167-184. 
3 Para uma apreciação crítica da relação predicativa como incapaz de dizer a verdade, ver o seu fundamento na 
função reservada ao sujeito na «relação habitual do sujeito e do predicado, bem como na própria natureza do 
acto de julgar, uma operação de síntese, em que a cisão subsiste como irremediável». Manuel J. Carmo Ferreira, 
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§2 - A terminologia frequentemente utilizada para tematizar a linguagem em Hegel 

pode, desde logo, incorporar um mal-entendido como o que, também, os próprios termos 

“expressão linguística” exemplificam. Efectivamente, trata-se de deslindar duas realidades 

bem diferentes: o que deste modo se diz acarreta dois sentidos implícitos no genitivo 

“expressão da linguagem”: é a linguagem que é sujeito e fala a expressão (o logos) ou é a 

expressão do Homem que fala sobre a linguagem? Afigura-se-nos mais adequado dizer: as 

“expressões das linguagens”. Se, em Hegel, a expressão dum ser, na progressão e 

desvelamento do seu conceito, tende para a dissolução e permanência, como unidade do 

pensamento e do ser na memória da própria consciência que se vai revelando a si e que se 

sabe, já não é o mesmo em silogismos de outras lógicas. A existência de um “em si” 

referencial da Verdade, não impede, antes propicia, a existência de tantas afirmações de 

verdadeiro quanto os modos diferentes de dizer a mesma realidade. Em Hegel, a Verdade 

requer também a dimensão do «para si». No entanto, a base das analíticas fregeanas 

consideram apenas a dimensão do «em si»  mantendo o fixismo no referente da proposição. O 

conceito de proposição identifica-se com o sentido do modo de apresentação da sua 

referência. A Verdade não é a coisa – é o seu conceito (Sinn), isto é, é o modo de o 

apresentar. O conceito do planeta Vénus não é o corpo celeste que circunda o Sol entre as 

órbitas de Mercúrio e Terra: o conceito de Vénus significa diferentemente se o apresentamos 

em duas proposições referentes ao mesmo: 

 

É o astro brilhante que surge ao Nascer do Sol ou É o astro brilhante que surge perto do 

Pôr do Sol. 

 

Ora esta noção de conceito (Sinn, falso ou verdadeiro) não tem nada a ver com o 

conceito (Begriff) de Hegel. 

Em Frege, o conceito é um dizer (falso ou verdadeiro sobre a coisa). Em Hegel, é a 

própria coisa, no seu concreto, que diz de si. 

 

§3 - Ainda no campo dos escolhos a evitar, contornando ou dissolvendo, é o que 

alguns autores apontam como motivo da pretensa desatenção de Hegel a um desenvolvimento 

sistemático duma crítica da linguagem. É o que, por exemplo, Isabel Weiss, comentando um 
                                                                                                                                                         
Hegel e a  Justificação da Filosofia, (Iena 1801-1807), Estudos Gerais-Série Universitária, Imprensa Nacional 
Casa da Moeda, 1992, p.320. 
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escrito de Alexandre Koyré sobre a difícil penetrabilidade da linguagem filosófica pelos 

“espíritos habituados ao pensamento abstracto, que não se tendo elevado ao pensamento 

especulativo, pensamento conceito por excelência” são incapazes de a compreender. Ora, 

acrescenta a Autora, Hegel soube cuidadosamente distinguir o uso da língua, que pode ser 

discutido, da linguagem como realização espiritual do espírito. E, ainda, na senda do mesmo 

artigo de Koyré, inculca radicar aí a necessidade de este, na 2ª parte do artigo, passar da 

língua da filosofia à filosofia da linguagem. 

Não sendo este o momento para considerar este artigo decisivo de A. Koyré, pela 

influência posterior em tantos outros pelo magistério de Kojève que claramente nele se 

inspirou, pergunto-me se não há aqui, nesta aparente contraposição da “Língua da Filosofia” 

e da “Filosofia da Linguagem” apenas um termo comum – Filosofia – e em que os termos 

“Língua” e “Linguagem” aparecem em relação. Mas que relação? Ora, na sequência da 

exposição de Isabel Weiss, surge como exemplo da destrinça cuidadosa em Hegel, a diferença 

entre uso da língua e linguagem como realização espiritual do Espírito. Esta sequência 

discursiva é que merece reflexão aprofundada por, aparentemente, se insinuar aqui uma 

contraposição que, no fundo, não o é – por se pretender relacionar realidades diferentes: uso 

da língua como momento da utilização da língua isto é, a língua como instrumento sincrónico 

do pensamento e a linguagem como realização espiritual do Espírito, isto é, como utilização 

diacrónica da mesma língua. Suporta este passe de mágica com a transcrição do mesmo texto 

de Koyré, que, na consideração do centro mediador da VI Secção da Fenomenologia do 

Espírito, descortina uma contradição – sendo a língua uma incarnação do pensamento, que 

exprime e deve exprimir conceitos (ou noções) – como conciliar este conjunto desconcertante 

da significação historicamente realizados na experiência? É que, no pensamento de Hegel, o 

conceito eterno é posto em relação directa e essencial com a história do tempo. 

Esta aparente contradição, retirada de outro texto de Koyré: “Hegel à Iéna”, já tinha 

levado o autor à conclusão do colapso da conciliação  das dimensões temporal e eterna do 

sistema hegeliano. Decorria, daí, a impossibilidade de conciliar a língua natural (história, 

temporal) com a expressão teológica eterna do Absoluto. Não curando examinar, com 

prudência, os pressupostos em que sustentou o seu raciocínio, perante o absurdo do resultado, 

Koyré imputou-o ao sistema de Hegel, caracterizado não como universal, mas como regional: 

«melhor comentário de Hegel fica, até nova ordem, como  dicionário histórico do alemão»4. 

                                                 
4 «Le meilleur commentaire de Hegel reste, jusqu’à nouvel ordre, un dictionnaire historique de l’allemand.», 
Isabel Weiss, Expression et Speculation dans l’Idéalism Hégéliene, Paris, Ed. Ouverture philosophique 
l’harmattan,  2003, p.10. 
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Sobre a contestação a esta posição de Koyré, sustentada ao longo dos anos 30 e 40, 

que será objecto de tratamento posterior, viremos a confrontá-la com o texto de 1952 de Jean 

Hyppolite, Logique et Existence. Essai sur la logique de Hegel, em que se sublinha a 

capacidade plena da linguagem em participar plenamente da expressão do pensamento 

especulativo. 

Esta contradição do uso da língua como instrumento de uso regional e, ao mesmo 

tempo, como incarnação do Espírito dum povo, como expressão de conceito, fica como 

registo das consequências de abordagens ilegítimas, na base de pressupostos de ontologias 

diferentes, como forma de negação do sistema de Hegel. Afigura-se, em primeira leitura, um 

equívoco resultante da confusão do conceito de linguagem como instrumento em Wittgenstein 

(a linguagem pode ter tantos usos, como um martelo o pode ter para pregar um prego, partir 

uma noz ou a cabeça de outra pessoa) e da expressão da linguagem do conceito em Hegel. 

 

§4 - Munido das noções que a leitura global de obra de Hegel propicia, atentemos em 

algumas das passagens em que Hegel se pronuncia sobre as palavras e sobre a linguagem na 

Filosofia do Espírito (Jenenser Realphilosophie II, Die Vorlesungen von 1805-1806), na 

Fenomenologia do Espírito e na Enciclopédia das Cências Filosóficas. 

Na Fenomenologia do Espírito, é fundamental recolher, no Prefácio - que alguns 

autores  consideram como o mais belo texto da filosofia hegeliana5 – o essencial sobre o que 

mais tarde escreve na Introdução à Ciência da Lógica: «que a Fenomenologia do Espírito 

não é mais do que a declaração do conceito de Ciência Pura; isto é a passagem da Lógica de 

Iena, para a Lógica especulativa. O elemento do verdadeiro é o conceito e a sua figura 

verdadeira o sistema científico, ”do objecivo  de poder por de lado o seu nome de amor ao 

saber  para ser saber efectivo”.6 

 

Sobre a relação entre o conceito e a linguagem humana retenho aqui a síntese brilhante 

de Jean Hyppolite, que condensa o essencial que revela para este trabalho: 

 

«O objecto próprio da Filosofia é a realidade efectiva (Wirklichkeit), esta categoria da 
lógica que designa a unidade concreta da essência e da aparência, esta manifestação que 
só se manifesta a  ela própria e experimenta a sua necessidade não numa inteligência 
separada mas no seu próprio movimento e desenvolvimento. Que esta realidade se 

                                                 
5 «e préface de la Phénoménologie, peut-être le plus bel exposé de la philosophie hégélienne», J. Hyppolite, 
Logique et existence. Essai sur la logique de Hegel, Paris, 1961, p.4. 
6 G.W.F. Hegel, Prefácios  tradução, introdução e notas de Manuel J.Carmo Ferreira, Imprensa Nacional Casa da 
Moeda, 1992, p.39. 
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compreenda a ela própria exprime-se como linguagem humana é o que Hegel chama o 
conceito ou o sentido, já imanente ao ser do saber absoluto, de que ele diz que «é a 
reflexão, que, ela própria simples, é para si a imediatidade como tal, o ser que é a 
reflexão em si-mesmo”. A linguagem humana, o Logos, é esta reflexão do ser em si-
mesmo que reconduz sempre ao ser ….»7. 

 

Este autor refere8 que a dificuldade maior do hegelianismo é a relação da 

Fenomenologia e da Lógica, diríamos hoje da antropologia e da ontologia. 

Dessa dificuldade conclui que a passagem do temporal ao eterno é a síntese dialéctica 

mais obscura do hegelianismo9.  

Também em Carmo Ferreira10 esta dificuldade é objecto de análise, relativizando o 

alegado carácter aporético na «gestação intemporal do absoluto na razão e no pensar, sempre 

acto temporal do indíviduo, numa falsa posição dos termos do problema … pois a validade da 

aporia está confiada a uma modalidade do pensar nos limites do entendimento». 

                                                 
7«L’objet propre de la philosophie, dit Hegel, c’est la réalité effecvtive (Wirklichkeit), cette catégorie de la 
Logique qui designe l’unité concrète de l’essence et de l’apparence, cette manifestation qui ne manifeste qu’elle-
même et éprouve sa nécessité non  dans une intelligibilité séparée, mais dans son propre mouvement et 
développement. Que cette réalité se comprenne elle-même et s’exprime comme langage humain, c’est ce que 
Hegel nomme le concept ou le sens, déjà immanent à l’être du savoir absolu, dont il dit qu’il «est la réflexion, 
qui, elle-même simple, est pour soi l’immédiateté comme telle, l’être qui est la réflexion en soi-même». Le 
langage humain, le Logos, est cette réflexion de l’être en soi-même que reconduit toujourr à l’être», J. 
Hyppolite, Logique et existence. Essai sur la logique de Hegel, Paris, 1961, p.4. 
8 Ibidem, p.247. 
9 Manuel J.Carmo Ferreira, Hegel e a  Justificação da Filosofia, (Iena 1801-1807), Estudos Gerais-Série 
Universitária, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1992, p.125 
10 Manuel J.Carmo Ferreira, Hegel e a  Justificação da Filosofia, (Iena 1801-1807), Estudos Gerais-Série 
Universitária, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1992, p.125 



76 
 

 

CAPÍTULO 1 

 

A linguagem no percurso da concretização do espírito 

 

 

1 – A posição de Hegel  

 

 É sabido que Hegel se confronta com tradições que rivalizaram no seu tempo, 

basicamente agrupadas em torno de dois pólos: 

 

i) A posição empirista de Locke, reforçada pelo sistema filosófico de Hume; 

ii) A posição racionalista, na linha de Descartes, e, mais ambiciosamente, na crítica 

racionalista transcendental de Kant. 

 

Qual é a posição de Hegel no que diz respeito a estas orientações? Desde logo, critica 

o que ambas têm de característico - recusam sair do reduto dualista: corpo e alma são 

entidades diferentes e têm pontos de vista diferentes. Ora, o pensamento de Hegel vai 

orientar-se no sentido de superar esta cisão, logo, na procura de identificação do ser e do 

pensar, da consciência com o Ser, da coisa-em-si com a coisa-para-si. Ao dualismo responde 

com o monismo do Espírito em devir, que se conhece e que se sabe em si. 

Vou apoiar-me na interpretação de Jacques Taminiaux11. 

A intuição difere da vida animal em dois aspectos pois exige uma dupla mediação: 

a) É a intuição enquanto forma de se mediatizar por intermédio de si, isto é, de se negar 

enquanto o ente seja pura e simplesmente “o ente”, portanto de se libertar dele (1ª 

mediação); 

b) De o reproduzir enquanto ente negado no seio mesmo de si (segunda mediação). 

 

Isto é, a intuição, tornando-se a intuição  por reflexão, transforma-se na imaginação do 

“Eu”. Ora este “Eu” torna-se dono das imagens, a imagem pertence-lhe. 

 

                                                 
11 Jacques Taminiaux. Naissance de la Philosophie Hégélienne de lÉtat , Paris, Payot, 1984, p.20. 
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É uma interiorização que é nocturna a dois títulos: nega o si que se conhece no 

imediato e, seguidamente, como noite da consciência, pois  o   tesouro  das   imagens  

acumuladas  é  o-a-consciente (bewusstlos), inobjecto e, escreve Hegel12: « o homem é esta 

noite, este nada vazio que contem tudo na sua simplicidade – uma riqueza de representações 

infinitamente múltiplas de imagens» (…) «isto é a noite, o interior na natureza que existe aqui 

– o puro Si – nas representações fantasmagóricas, é noite em todo o redor, surgem, então, de 

repente, e desaparecem do mesmo modo, aqui uma cabeça em sangue, além uma figura 

branca – esta noite é percebida logo que alguém olha o homem nos olhos, então olha-se uma 

noite que se torna tenebrosa – e  aqui caí-nos em cima a noite do mundo.». Mas é desta noite, 

do Si, que, por autoposição duma acção, advém o “Eu”. 

Ora este “Eu” surge através de 3 momentos: 

 

1º Momento – A associação das imagens. 

2º Momento: o da interiorização ou da lembrança (Erinnerung). 

 

A imagem adquire o estatuto de ser minha. Eu “ponho-me em mim”. Quando me 

lembro de algo, é de mim que me lembro; é o “eu” que tomo por objecto. Num só lance, a 

noite imaginativa dissipa-se e transforma-se num objecto que está em frente de mim. Este 

objecto é síntese dum conteúdo e de Mim. E, como faz vir a exterioridade sob o domínio de 

Mim, coloca a possibilidade dum terceiro momento, o da produção dos signos. 

 

3º Momento: a produção dos signos. 

 

Já vimos que a intuição rememorada – o lembrar – limita-se a sintetizar, isto é, a unir 

exteriormente, um conteúdo e um Eu. Ao passo que o signo identifica estes dois temas: é um 

objecto cujo conteúdo é o próprio ser-para-si. 

Aprender um objecto como signo – é sobrepô-lo enquanto objecto tendo uma 

consistência ôntica independente de mim, é estabelecer que “o seu ser sou eu-próprio”. 

Idealismo de sinal no qual se reverte o realismo da intuição. Este idealismo – isto é, esta 

identidade do ser e do-para-si – assegura a sua força identitária. 

Considerar uma coisa como um signo, é conferir-lhe uma significação que releva de 

mim, que é interior, mas “esta interioridade fica ainda separada do ser da coisa”. É 

                                                 
12 Taminiaux, Jacques, Naissance de la Philosophie Hégélienne de l’État, Payot, Paris, 1984, p.195. 
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estabelecer que a coisa tem uma significação, mas não ainda que é, e não é senão a sua 

significação. 

 

2 - Dos nomes como instituição dos signos 

 

Esta identidade começa por se estabelecer logo que a instituição dos signos se torna 

doação dos nomes. No acto que o nomeia o objecto é a sua significação e nasce do Eu. Aqui o 

senhorio torna-se figura. É a primeira força criadora que o espírito exerce; «Adão deu a todas 

as coisas um nome, este é o direito da majestade e a primeira tomada de posse da natureza 

inteira ou da criação da natureza a partir do Espírito»13. 

O nome deixa assim de ser, como dizem os empiristas, num jogo de etiquetas que 

deixa fora deles o sensível, mas um poder que abole a consistência do ser sensível para o 

substituir por algo de espiritual, um som emanado de mim e inventado arbitrariamente por 

mim. Mas este senhorio é ainda fraco «pois o nome não é senão em primeiro lugar, um ser 

espiritual muito superficial». 

É com o nome que é superado pela, primeira vez, o intuicionar, o elemento animal, e o 

tempo e o espaço; é com ele que a consciência desperta pela primeira vez e liberta-se da 

atmosfera indivisa e volátil do sentir, assim como do reino puramente interior das imagens, 

que não é mais do que um sonho, porquanto encerra o ser-para-mim sobre o próprio ser sem 

investir no ser-outro. Ao contrário do reino das imagens, o nome é uma imagem interior que 

se refere às coisas, ao ser-outro, e que tem pela primeira vez a verdade. Verdade à qual não se 

ergue pelo signo como tal, pois logo que como objecto se torna signo, limita-se a juntar ao seu 

ser sensível uma outra significação que este ser, enquanto que “a significação do nome” é 

inversamente o “ente” sensível. Por todas as razões “o nome é ser espiritual”: espiritualizar o 

“ente”, refere a interioriedade ao ser-outro, e é de essência e origem espirituais. 

Mas este estatuto espiritual, sendo superficial, requer aprofundamento. O ser do nome 

é o ponto de partida para o espírito se interiorizar, para “ir em si”. Esta interiorização é uma 

superação de imediatidade, um pôr em marcha uma simplicidade inicial. Nesta Filosofia do 

Espírito real, o Eu é sempre pressuposto: não age a partir da sua génese, mas a partir da sua 

formação. Esta formação consiste – através de níveis sucessivos – em complexificar e 

                                                 
13 «Adam a donné un nom à toutes choses: c’est le droit de majesté et la première appropriation de la nature 
entière ou l’acte de créer cette nature à partir de l’esprit.» La Philosophie de  l’Esprit, 1805, Hegel, Ed. Puf, 
p.16. 
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enriquecer uma identidade inicial do outro e do próprio. Ao nível primeiro da linguagem, isto 

é do “dar os nomes”, o Eu começa por “fazer face a múltiplos nomes”. 

Numa perspectiva muito diferente da linguística actual, Hegel considera que os nomes 

“são simples, fechados em si”, no sentido que nenhuma determinidade, isto é, nenhuma 

relação a outra coisa, nem mesmo ao “próprio nome”. É um léxico, ele próprio sem sintaxe e 

desprovido de toda a unidade substancial. Não sendo intrínsecamente diferenciado, não é mais 

do que um amontoado de atómos. Desde logo, “o eu é apenas um portador, espaço, substância 

de nomes – ele é a sua ordem – ou a relação enquanto relação de entidades perfeitamente 

indiferentes umas às outras.” 

Aqui ainda o objectivo do “domínio” (do senhorio) é essencial. Do mesmo modo que 

se torna dono das imagens, o Eu que está primeiro na posse dos nomes, deve guardá-lo “na 

sua noite” enquanto servos que lhe obedecem. Este “senhorio” exige ao mesmo tempo 

conservação e pôr-em-ordem, e como estas actividades são regidas pela força da identidade, 

dizem respeito ao mesmo tempo aos nomes e ao Eu. O que o Eu faz sobre os nomes aos quais 

agora se reporta fá-lo a ele próprio. O Eu, tanto quanto os nomes, são átomos fechados sobre a 

sua singularidade positiva e imediata, e ele-próprio “singularidade imediata”. 

Mas na sua essência. O “Eu” não é singularmente imediato mas universalidade 

mediatizada. É a este ponto que ele se ergue pela conservação dos nomes e o seu-pôr-em-

ordem. Conservar um nome, é substituir a relação pontual e arbitrária de tal apelação a uma 

intuição ou imagem, por uma relação estável (ou universal) e já necessária. 

Ordenar os nomes é romper o seu átomo inicial, para introduzir em cada um uma 

relação aos outros, isto é, uma negatividade que quebra a sua positividade simples. Esta 

ordenação conserva-se também, de sorte que a memória dos nomes e da sua ordem toma o 

relevo da apelação. 

Pela memória dos nomes o “Eu” reflecte sobre a sua acção, isto é, reflecte-se fora dela 

e faz-se “objecto”, precisamente a “ordem estável dos nomes”. Uma tal memória 

(Gedächtnis) é o devir do pensamento (Gedanken), pois ela constitui o vir a si ou “o devir do 

objecto não-sensível; isto é:  

a) que não é imagem; 

b) no qual a singularidade do nome é destruída. Ter por objecto a ordem dos nomes, já 

não é lidar com entidades singulares, intuitivas e contingentes, mas lidar com o 

universal, o espiritual, o necessário. Neste sentido, o exercício da memória que 

conserva e ordena as palavras “é o primeiro trabalho do espírito desperto, enquanto 

espírito, trabalho que forma ao mesmo tempo o Eu, a linguagem e as coisas. 



80 
 

 

O exercício da memória forma ao mesmo tempo o Eu e a linguagem, pois o Eu é, dum 

só lance “a ordem fixante e a ordem fixada”, as diferenças nas quais se reparte a ordem dos 

nomes são suas, e a virtude da universalidade desta ordem, é ele próprio que se coloca como 

universal, por oposição à simplicidade do acto inicial da simples “apelação”. 
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 CAPÍTULO 2 

 

Pensamento, Linguagem e Conceito em Hegel 

 

 

1 - O papel da inteligência e da vontade no pensamento 

 

Hegel diz-nos que o Espírito determinado de um povo por ser real e por a sua 

liberdade ser como Natureza, incluí o momento da sua determinidade geográfica e climática, 

existe no tempo, e contem um princípio particular que percorre o desenvolvimento da sua 

consciência e da sua realidade; - tem uma história dentro de si 14. 

Também no aditamento ao §4 da Introdução à Filosofia do Direito15, Hegel faz 

questão de comparar a liberdade da vontade na antiga maneira de proceder no conhecimento. 

Pressupunha-se a representação da vontade e tratava-se retirar dela uma definição precisa. Em 

seguida, segundo o método da antiga psicologia empírica, procurava estabelecer-se a dita 

prova da liberdade da vontade, tendo em consideração as diferentes impressões e 

manifestações da consciência comum, tais como os remorsos, a culpabilidade, etc. que não se 

podem explicar senão pela vontade livre. É entretanto mais cómodo manter-se aí no facto de 

que a liberdade se apresenta como um dado da consciência e que é preciso admiti-lo. 

Que a vontade é livre, o que são vontade e liberdade, isso não pode ser deduzido senão 

em correlação com o todo. O espírito é, primeiro, inteligência e as determinações segundo as 

quais ele se desenvolve, passando, necessariamente, do sentimento à representação e da 

representação ao pensamento, constituem o caminho pelo qual se produz como vontade, a 

qual, tanto quanto o Espírito prático em geral, é a verdade mais próxima da inteligência. 

A propósito da vontade e da liberdade considera necessário, em adenda ao mesmo §4, 

dizer que o Espírito é o pensamento em geral e o homem se distingue do animal pelo 

pensamento. O homem não é «num dos bolsos um ser que pensa e, no outro dos bolsos, um 

ser que quer». 

A diferença entre o pensamento e a vontade é apenas a diferença entre a atitude prática 

e atitude teórica. Não se trata de duas faculdades diferentes, pois a vontade é uma forma 

particular do pensamento: o pensamento que se traduz na existência empírica, o pensamento 

                                                 
14 Hegel, G.W.F., Enciclopédia das Ciências Filosóficas, 2ªsecção, §548, volume III, textos filosóficos, Lisboa, 
ed. 70, 1988, p.146. 
15 Robert Derathé, Principes de la Philosophie du Droit, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 1989, p.71. 



82 
 

como disposição a dar-se numa existência empírica. «Ao pensar num objecto, eu faço disso 

um pensamento, eu suprimo o que há de sensível nele, eu transformo-o em qualquer coisa que 

é essencialmente meu. Só pelo pensamento eu estou próximo de mim, é pela concepção 

apenas que eu penetro o objecto, que, deste modo, não se opõe já a mim. Como Adão diz a 

Eva (Génese, II, 23): tu és a carne da minha carne, osso do meu osso, o espírito diz: isto é o 

espírito do meu espírito, e todo o carácter estranho desapareceu. Toda a representação é 

uma generalização e este processo de generalização faz parte do pensamento. Generalizar 

uma coisa significa pensá-la»16. 

O “Eu” é completamente vazio, pontual, simples, mas activo nesta simplicidade. O 

“Eu” encontra-se “chez lui” no mundo quando o conhece e melhor ainda quando o concebeu. 

É esta a atitude teórica. 

A atitude prática, ao contrário, começa com o pensamento, com o eu-próprio. Aparece 

primeiro como oposto, pois introduz imediatamente uma separação. Quando eu sou prático ou 

activo, isto é, quando ajo, eu determino-me, isto é, introduzo uma diferença. Mas estas 

diferenças que introduzo são minhas. 

Qual é a relação entre as duas atitudes, a teórica e a prática? 

Ora, o elemento teórico está contido no elemento prático, o que se opõe à 

representação, que faz delas duas coisas  separadas, pois não há vontade sem inteligência. A 

vontade contém em si o elemento teórico, isto é, a vontade determina-se: é qualquer coisa de 

interior: o que eu quero, representando-o para mim. O animal também age segundo o instinto, 

também qualquer coisa de interno, também numa atitude prática. Mas ele não tem vontade, 

porque não se representa o que ele deseja. Ao contrário, não é possível ter uma atitude teórica 

ou de pensar, se não se tem vontade – quando pensamos, somos igualmente activos. O 

conteúdo do que pensamos adquire existência, embora este existente seja qualquer coisa de 

mediatizado, qualquer coisa que é posto pela nossa actividade. Estas diferenças são 

inseparáveis: são uma e a mesma coisa, e em toda a actividade humana, tanto do pensamento 

como da vontade, se encontram os dois momentos. 

Ora, a filosofia nova de Hegel tem um projecto a contrario da representação: contem a 

dessemiotização do conceito tal como o entendia Kant; ao mesmo tempo que uma tal 

dessemiotização não corresponde a uma negação pura e simples do tema linguístico, a um 

esquecimento ou a uma sub-avaliação da importância da linguagem. 

                                                 
16 Traduzido de Robert Derathé, Principes de la Philosophie du Droit, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 
1989, p.72. 
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É esta a tarefa de Isabel Weiss17: que devemos repensar o sentido do signo no 

horizonte da lógica especulativa e conceber a linguagem, tal como emerge desta diacletização 

do signo, na economia histórica e hermenêutica do sistema hegeliano (Selbsauslegung, o auto 

desenvolvimento do Si). Com efeito, Isabel Weiss entende que é necessário interpretar um 

pensamento novo da compreensão como compreensão especulativa e imanente. Sendo certo 

que Hegel concede o «privilégio» ao conceito, que é o elemento verdadeiro do pensamento 

que suprime nele as articulações separadas que definem, aliás, a linguagem (forma e 

conteúdo, aparência e sentido, exterioridade e interioridade, subjectividade e objectividade), o 

pensamento especulativo é aquele que atravessa a linguagem para fazer da Coisa própria a 

expressão verdadeira. 

 

2 – Conceito e discurso filosófico 

 

Qual é, pois, a originalidade da hermenêutica hegeliana? O inédito resulta, justamente, 

da compreensão como compreensão especulativa e imanente. Numa primeira aproximação, a 

linguagem apresenta-se como uma questão encoberta, velada. Em Hegel, o privilégio da 

compreensão é dado à expressão concorrente – o conceito. Este é o verdadeiro elemento do 

pensamento porquanto ele suprime nele todas as separações que definem as linguagens dos 

outros (a forma e o conteúdo, aparência e sentido, exterioridade e interioridade, subjectividade 

e objectividade). 

Interessante é, também, reter aqui, neste percurso da inserção (espacial e temporal) da 

linguagem da Filosofia de Hegel, o que, sobre isso, diz Carmo Ferreira 18: 

«Pensar em sentido próprio é pensar o que deve ser pensado. O que exige ser pensado é 
a unidade pensar-ser, a total coincidência comigo mesmo, isto é, o absoluto. Pensar é 
sempre adequação ao que realmente é, mediação infinita, dialectização do finito e do 
infinito na unidade que os sustenta. Esta unidade é formalmente lógica: mas no plano 
fundamental, ontológica e ética, trata-se do modo de apropriação, da ocupação efectiva 
da realidade, do modo de ser real.».  

 

Adianta, ainda: «Pensar o absoluto é realizá-lo; a essência deste é a comunidade. A 

natureza do absoluto é a de “um Nós”, a realidade do espírito é plural. Pensar o absoluto é 

assim instaurar a comunidade; num acto único e indissolúvel, dá-se a génese do abstracto e 

                                                 
17 Isabel Weiss, Expression et Speculation dans l’Idéalism Hégélienne, Paris, L’Harmattan, 2003, p.7. 
18 Manuel J.Carmo Ferreira, Hegel e a  Justificação da Filosofia, (Iena 1801-1807), Estudos Gerais-Série 
Universitária, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1992, p.13. 
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da comunidade. Quando o absoluto é pensado, nasce a comunidade; o absoluto só pode 

nascer numa comunidade livre». 

 

3 - Ainda o desenvolvimento dialéctico do Conceito  

 

No parágrafo 32 da Filosofia do Direito vale a pena ainda registar o que Hegel 

acrescenta sobre as determinações que surgem no curso do desenvolvimento do conceito. 

Sublinha que estas determinações são elas próprias conceitos, por um lado, mas, por outro, 

têm também a forma de existência empírica, porque o conceito é essencialmente a Ideia (isto 

é, o concreto do conceito com a sua realização). A série de conceitos produzidos é, ao mesmo 

tempo, uma série de figuras concretas. 

Anota, seguidamente, que num sentido mais especulativo, o modo pelo qual um 

conceito se manifesta na existência empírica e a sua determinidade são uma e a mesma coisa. 

Mas há que não esquecer que, se os momentos são determinações conceptuais,  isso não 

acontece no desdobrar do tempo onde, como figuras concretas, não lhe são anteriores. É assim 

que a Ideia, tal como é determinada, por exemplo, como a figura da família, pressupõe 

determinações conceptuais e será, na sequência, considerada como o resultado destas 

determinações.  

Em adenda a este parágrafo precisa, ainda, que a Ideia, sendo, no começo, conceito 

abstracto, este nunca é abandonado nas suas determinações ulteriores. O conceito não se 

transforma em algo de novo – parecendo separar-se de si na sua existência, isto é apenas 

aparência, que, na continuação, retornará ao conceito da universalidade. O universal está tão 

presente na primeira como na última determinação. 

Este conceito é diferente do que se diz dos conceitos das ciências empíricas. Nestas, é 

comum analisar o que se encontra na representação e, quando se reporta o particular ao 

universal, é a este que se chama conceito. 

Hegel acrescenta ainda na determinação do conceito nós não juntamos nada da nossa 

maneira de pensar e de ver. O que nós obtemos no nosso processo, é uma série de 

pensamentos e uma outra série de figuras existentes, a propósito das quais pode acontecer que 

a ordem do tempo no fenómeno real seja em parte outra que a ordem do conceito. Não se 

pode dizer, por exemplo, que a propriedade existe antes da família e, apesar disso, ela será 

tratada antes da família. 
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Aqui, Hegel pergunta-se: porque não começamos pelo mais elevado, isto é pelo 

verdadeiro concreto? A resposta é a seguinte: é que nós queremos ver o verdadeiro sob a 

forma dum resultado e que, por isso, é essencial arrancar em primeiro lugar o conceito 

abstracto ele-próprio. O que é real (wirklich), unidade de forma e conteúdo do conceito, é 

para nós somente o que vem de seguida e depois, mesmo que, na realidade, seja a primeira. A 

nossa maneira de proceder e de avançar é tal que as formas abstractas não se mostram 

susceptíveis de subsistir por elas-próprias, mas que se revelam como não verdadeiras. 

 

4 - A importância da linguagem em Hegel 

 

Retenhamos algumas considerações, ambas sobre a linguagem, de textos do próprio 

Hegel19: 

 

A Linguagem Natural 

 

«As formas do pensar expõem-se e depositam-se em primeiro lugar na linguagem do 
homem. 
Nos nossos dias pode nunca ser suficientemente lembrado que aquilo pelo qual o 
homem se diferencia do animal é o pensar. Em tudo o que para ele se converte em 
algo interior, na representação em geral, naquilo que ele faz seu, introduziu-se a 
linguagem, e o que ele converte em linguagem e nela exprime, encerra escondida, 
mesclada ou elaborada, uma categoria: tão natural é para ele o lógico, ou antes, este é 
a sua própria natureza peculiar.»20. 

 

Prossegue: 

 

«A filosofia, portanto, não precisa, em geral, de nenhuma terminologia especial; 
certamente são de admitir algumas palavras de línguas estrangeiras, as quais contudo 
já receberam nela pelo uso o direito de cidadania – um purismo afectado seria, no 
mínimo, deslocado, aí, onde, de forma mais decisiva é a Coisa que importa. – O 
progredir da cultura, em geral, e das ciências, em particular, mesmo das empíricas e 
sensíveis, movendo-se geralmente nas categorias mais habituais (por exemplo de um 
todo e das partes, de uma coisa e  das suas propriedades, e semelhantes) produz 

                                                 
19 Prefácio da Ciência da Lógica, 2ª edição, in “Prefácios, Manuel J. Carmo Ferreira, INCM, p.112 
20 Remete-se, nas notas deste Prefácio, nota 3, pág.121, para a ”Enciclopédia” onde se encontra exemplificada 
esta presença imediata das formas lógicas na linguagem, independentemente da consciência. “O Ser é uma pura 
determinação do pensar; nunca nos ocorre, no entanto, fazer do “é” o objecto da nossa consideração. Supõe-se, 
habitualmente, que o absoluto devia estar além, longe; mas ele é  justamente o totalmente presente que nós 
sempre levamos connosco e utilizamos como seres pensantes, mesmo se não temos disso uma consciência 
expressa. É sobretudo na linguagem que se depositam tais determinações do pensar”. 
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também a pouco e pouco relações mais altas do pensar ou, pelo menos, eleva-as a 
uma universalidade maior e, desse modo, a uma atenção mais chegada.» 

 

 

Adiante, Hegel adverte para a diferença entre ser bem conhecido e conhecido:  

 

«Mas, enquanto os objectos lógicos, assim como as duas expressões, são talvez o 
bem conhecido de todos na cultura, então como eu disse noutro lugar, o que é bem 
conhecido não é por isso conhecido21 – e “pode mesmo provocar a impaciência dever 
ocupar-se ainda do bem conhecido – e o que é mais conhecido, que justamente, as 
determinações do pensar, das quais fazemos uso por toda a parte, que nos vêm à boca 
em cada frase que dizemos? 
Este Prefácio deve destinar-se a indicar os momentos gerais da marcha do conhecer a 
partir deste bem conhecido, da relação do pensar científico com este pensar natural; 
quanto será suficiente, considerado em conjunto com a anterior introdução, para dar 
uma representação geral do sentido do conhecer lógico, como se exige receber de 
antemão uma semelhante [representação geral] de uma ciência, antes daquilo que é a 
Coisa mesma. 
Em primeiro lugar deve-se considerar como um infinito progresso que as formas do 
pensar se tenham libertado do material em que estão mergulhadas, no intuir 
consciente de si, no representar, bem como no nosso desejar e querer, ou melhor, 
também no desejar e no querer representativos (− e não há nenhum desejar nem 
querer humano sem representar), que estas universalidades tenham sido reveladas por 
si e, como Platão e depois Aristóteles excelentemente fizeram, convertidos por si no 
objecto da consideração; isto fornece o começo do seu conhecimento. «Só depois de 
dispor de quase tudo o necessário», diz Aristóteles, «e do que interessa ao bem-estar 
e às relações da vida se começou com a preocupação do conhecimento 
filosófico».22». 

 

5 - A Linguagem conceptual e o Silogismo 

 

Hegel, porém, critica em Aristóteles o uso das categorias como universais23: 

«Semelhante uso das categorias», a que antes se chamar a lógica natural, é inconsciente 

“Bewusstlos” (desprovido de consciência). Conclui adiante24: 

«Purificar estas categorias que são eficazes só instrutivamente como impulsos e, de 
início, levadas à consciência do espírito de forma isolada, e, por isso, de modo 
inconsciente e emaranhado – e que lhe conferem assim uma efectividade isolada e 

                                                 
21 Menção do Prefácio da Fenomenologia, pp. 121 e 51, op.cit «as determinações do pensar da lógica são os 
espíritos puros: são o mais íntimo mas, ao mesmo tempo, aquilo que temos sempre na boca e que, por isso, 
parecem ser algo inteiramente bem conhecido. Semelhante bem conhecido, porém, é habitualmente o menos bem 
conhecido». 
22Ibidem, p.113. 
23 Prefácio da Ciência da Lógica, 2ª edição, in “Prefácios, Manuel J. Carmo Ferreira, INCM, p.114 
24 Ibidem, p.116 
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insegura – e, dessa maneira, elevá-lo nelas à liberdade e à verdade é esta, por 
conseguinte, a mais alta questão lógica.». 

 

Integrando o pensamento de Fichte e Schelling, como anotou Jean Hyppolite25, Hegel 

anunciou que a tarefa da filosofia era a de conciliar os pressupostos daqueles filósofos: a de 

posicionar o ser  no não-ser – como devir - ; a cisão no absoluto – como o seu fenómeno – e o 

finito no infinito – como vida. São estes três aspectos da mediação que correspondem aos três 

momentos da Lógica. No ser imediato, é o não-ser que é o fundo no qual todo o ser particular 

desaparece ou emerge. Na essência, é o próprio ser que se reflecte enquanto aparece. É o reino 

da existência que consiste neste aparecer. Finalmente no conceito, é a vida e o pensamento 

que se identificam. A vida do sentido ou do pensamento é a vida absoluta do ser como 

LOGOS. Sem renunciar à linguagem conceptual, a Lógica especulativa está para a antiga 

Lógica como o ser vivo está para o cadáver. É de notar, porém, que há uma ruptura em Hegel 

no modo como considerava a passagem do finito ao infinito, nos tempos de Francoforte. Era, 

até então o infinito considerado um mistério que não era possível pensar, apenas viver. Na 

Lógica nova, a Lógica da Enciclopédia, não se pode pensar que há uma saída de si-mesmo do 

Absoluto. O que significa que infinitude não é a transcendência, é antes o próprio acto de 

transcender, a mediação como movimento da passagem dum dos termos no outro, a sua 

reflexão mútua. O Absoluto é assim Logos e Natureza, está todo inteiro no Logos e todo 

inteiro na Natureza. 

 

O Absoluto aparece a si-próprio nesta oposição como mediação. O Absoluto é o 

Espírito. O mesmo Autor chama ainda a atenção26 para a imperfeição do raciocínio 

especulativo nos juízos (UR-TEIL) seguintes: 

 

O Logos é Natureza, 

A Natureza é Logos. 

 

São imperfeitos na medida em que cada juízo cinde em si dois termos que não 

manifestam nem a oposição, nem a identidade especulativa, nem o espírito que os opõe e os 

reconcilia em si. De resto em Hegel a palavra Espírito tem duas significações diferentes: por 

um lado, o Espírito subjectivo e o espírito objectivo (que são finitos e se realizam 

                                                 
25 J.Hippolyte Logique et existence p.120 e ss. 
26 Ibidem, p.132 e ss. 
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historicamente) e o Espírito absoluto cuja expressão é a própria filosofia e nela é o Logos 

como Vida especulativa.  

 

No fim da enciclopédia Hegel relaciona em três silogismos os três termos da Ideia: o 

Lógico (L), a Natureza (N), e o Espírito(E): i) como saber que se sabe do Espírito absoluto; ii) 

como a Lógica pela qual o Espírito concebe a Natureza; iii) como Lógica (isto é da Natureza 

compreendendo-se Logicamente no Espírito) enquanto autofundação do ser. Com esta trilogia 

pretende demonstrar que o saber absoluto apreende o seu próprio processo fundador, a sua 

própria mediação absoluta. 

 

1º Silogismo L-N-E: 

 

O Lógico aparece no Espírito saído das profundezas da natureza (necessidade imediata 

no elemento natureza). 

 

2º Silogismo N-E-L: 

 

Aqui a mediação já não é imediata: é a da reflexão da Natureza no Logos, e do Logos 

na natureza em que o espírito permanece finito. 

 

3º Silogismo E-L-N: 

 

A mediação autêntica é do Logos – da razão que se sabe – que se cinde em espírito e 

Natureza. O Logos é o imediato e a reflexão ao mesmo tempo. É o próprio Absoluto que se 

pensa como mediação e reflexão interior. Pensa-se a si próprio como “potência do negativo”, 

o que lhe permite superar cada uma das suas determinações. É este poder de negação que é 

preciso opor como sentido de negação no pensamento empírico. É preciso aprofundar o tema 

de Spinoza, “determinatio est negatio”. Com base na verdade do terceiro silogismo, como 

momento da revelação do Absoluto que se sabe, Hegel rebate o pensamento matemático e o 

pensamento religioso que utilizem predicações do pensamento representativo sintético ou 

analítico, autológico ou heterológico, as mais das vezes tautologias camufladas. 

  Sendo certo que a Enciclopédia das Ciências Filosóficas termina com uma citação da 

Metafísica de Aristóteles como ponto culminante da filosofia especulativa (o pensamento e o 

pensado são um), a verdade é que o silogismo do conceito em Hegel é diferente do de 
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Aristóteles. Tanto quanto no primeiro o conceito é um ente fixo, no último é um ente em 

devir. Na linguagem as consequências são manifestas: o devir hegeliano exige plasticidade na 

expressão linguística em contraponto com o fixismo da lógica predicativa de Aristóteles. 
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CAPÍTULO 3 
 
 

A Plasticidade dialética de linguagem como condição de descrição da Vida Ética 
 
 

 

Vimos assim a importância da palavra na instauração dos nomes, cuja ordenação no 

espírito lhes confere a possibilidade de nomear o conceito. Através do desenvolvimento do 

conceito, desde o conhecimento de si até ao reconhecimento do outro e do para-si, assistimos 

à emergência do silogismo desde a intuição ao conceito e ao juízo, isto é, ao silogismo da 

inteligência e da vontade (o pensar verdadeiro da razão). 

No silogismo da vontade, discriminámos o silogismo da pulsão (o silogismo da falta), 

o silogismo da satisfação da pulsão, o silogismo do Amor, o silogismo da família, o silogismo 

do social como o silogismo frente-a-frente dos indivíduos. Até aqui contemplámos o sobrevoo 

do espírito segundo o seu conceito. 

Ao passar para as análises do Conceito, isto é, o que não é nem só inteligência, nem só 

vontade, mas como vontade que é inteligência, a estas análises deu o nome de Espírito 

efectivo. Aqui foi interessante reter o essencial do contrato, como troca espiritual das 

declarações em que a palavra tem o efeito constitutivo da espiritualidade. 

A linguagem surge, na sua magnitude, no elemento do reconhecimento próprio, 

elemento da essência da figura do Conceito. 

Vimos que, no essencial, podemos filiar as posições rivais num de dois pólos: no 

pensamento representativo, ou no pensamento especulativo. Ora, no primeiro, a expressão 

radica na proposição predicativa, universal e atemporal no ponto de vista da filosofia 

analítica, onde avultam nomes respeitáveis, desde Bertrand Russel, Wittgenstein e Quine, em 

que as diferenças são, talvez, maiores do que a base que os une – a linguagem como 

determinante do pensamento. Por exemplo, no tocante a esta, basta atentar na  diferença 

fundamental entre a teoria descritiva do sentido (em Frege e Russel), e a teoria de Quine em 

que «meanings are not in the head». 

Ao invés, no pensamento especulativo dialéctico de Hegel, a proposição esvai-se 

como o som num sentido sempre renovado do desenvolvimento do conceito que é o seu 

pensar, isto é, da integração da emergência particular do espirito no Universal do Absoluto. 

Sendo certo que Kant rejeitou as ideias claras e distintas de Descartes, desperto do 

sono letárgico pelas “impressões” de Hume, a verdade é que a sua combinação em «sínteses» 

pela instituição das proposições, num assomo da liberdade para a decisão do homem, não nos 
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«libertou, contudo, da confusão de Locke entre justificação e explicação causal, a confusão 

básica contida na ideia de Uma Teoria do Conhecimento»27. 

Carmo Ferreira chama a atenção28 para as três dimensões da língua e linguagem: são 

ambas formas de apropriação, de libertação e de comunicação, em que, conclui «a verdade da 

palavra é assim tratada pela comunidade que instaura; o pensar, na pureza da sua solidão, não 

se converte nunca, para ser efectivamente real, em monólogo: o logos revela uma essência 

relacional, é dia-logia em acto: a palavra do absoluto só pode ser pronunciada por «um Eu que 

é um Nós e um Nós que é um Eu». 

Mas levanta-se a questão: se a expressão reflexiva do pensamento representativo e a 

expressão especulativa são, formalmente idênticas, como distinguir o saber filosófico do saber 

representativo? É que, na expressão do mesmo autor, citando Hegel29, «a proposição 

especulativa não representa, por conseguinte, um simples resultado, mas um recomeço que 

exige desenvolvimento: a exposição filosófica confrontada com uma nova estrutura formal, o 

silogismo, expressão verdadeiramente adequada da identidade não redutora, pois “o sujeito 

do silogismo é a substância regressada a si»30. 

Tenho presente, também, no enfoque anti-Kantiano de Hegel, a sua confluência com 

as observações de Richard Rorty sobre a viragem de Wittgeinstein, Heidegger e Dewey a 

respeito das respectivas posições iniciais próximas de Frege e de Russel. Os três viram 

ilusórias estas posições iniciais e libertaram-se da concepção Kantiana da filosofia como 

fundamento. Concordam, agora, que a noção de conhecimento representativo deve ser 

abandonada e anuladas as noções de «fundamentos do conhecimento» e da filosofia centrada 

nas certezas cartesianas. Trazem a filosofia para um tempo de «revolução», à maneira de 

Kuhn, e apresentam novos mapas da actividade humana. 

O livro de Rorty é mais terapêutico do que construtivo. A terapia oferecida é, no 

entanto, devedora dos esforços construtivos dos próprios filósofos analíticos, cujo quadro de 

referência tenta questionar. 

Esta franqueza de Richard Rorty veicula, no entanto, um tom de fraqueza que abre, na 

minha óptica, as portas a outros pontos de vista, fora da postura analítica, e liminarmente, 

com maiores probabilidades de sair do círculo vicioso. Se, como diz, a filosofia  analítica é 

mais uma variante Kantiana, marcada principalmente pela consideração da representação 

                                                 
27 Richard Rorty, A filosofia e o espelho da Natureza, Dom Quixote, 2004, pág.148 
28 Manuel J.Carmo Ferreira, Hegel e a  Justificação da Filosofia, (Iena 1801-1807), Estudos Gerais-Série Universitária, 
Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1992,  p.316. 
29 Op.cit., p.324. 
30 Na nota da op. citada, p.332, o autor precisa que a descoberta hegeliana do significado especulativo do silogismo data do 
começo do período de Iena (por isso, tratamos o silogismo através da obra de Jacques Taminiaux. 
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como mais linguística do que mental, e da filosofia da linguagem em detrimento da «crítica 

transcendental», ou da psicologia, como a disciplina que «saiba os fundamentos do 

conhecimento», então corre o risco de não sair do mundo Kantiano. 

Ora, como também reconhece o mesmo autor, o que une a filosofia analítica ao padrão 

cartesiano-Kantiano é a tentativa de escapar à história, isto é, de encontrar os a priori sem 

história e insusceptíveis de qualquer desenvolvimento possível. Ao invés, a mensagem 

comum de Wittgenstein, Dewey e Heidegger é uma mensagem historicista. Se a noção básica 

de Wittgenstein é de olhar a linguagem como um instrumento em vez de como um espelho, se 

a de Heidegger é a tentativa de fazer da natureza do sujeito cognoscente uma fonte de verdade 

e se a concepção de Dewey é a de considerar o conhecimento como algo em que temos razões 

para acreditar (What we are justified in believing), então afigura-se-me que ficamos em 

melhor companhia no miradouro de Hegel para criticar o pensamento representativo. Não 

apenas dos instrumentos analíticos legítimos, embora, no mínimo, esbarram nos famosos 

«paradoxos» a que a sua lógica por vezes conduz, (desde logo o famoso Paradoxo de Russel 

que pôs em causa todo o pensamento Fregeano) mas do pensamento especulativo hegeliano. 

Designadamente, no que tange à linguagem em que se exprime o desenvolvimento do 

conceito “Direito”, o apagamento da linguagem enquanto palavra e som que vai adquirindo 

sentidos novos, conservando a própria palavra, tem o mérito importante do sentido não ficar 

dependente das condições fínitas da linguagem. A linguagem não se alimenta da ruptura 

semiológica entre a palavra e o sentido. Subsiste como “souvenir” da história na qual o 

espírito emergiu, mas o Absoluto escreve com a energia do que há a dizer, não «unicamente 

do que há a dizer sobre o que se pode dizer ou sobre a maneira de o dizer»31. 

Também na interpretação da expressão da Ética esta historicidade é fundamental: 

podem os factos da história refutar um pensamento absoluto, isto é, uma filosofia da 

racionalidade Histórica? Citando Hegel, «legitimar os factos por acontecerem  é confundir a 

génese temporal com a génese conceptual, de fazer inconscientemente o contrário do que ele 

visa».32 A dialéctica do finito e do infinito exclui esta mediação dos factos que é a pretensão 

das críticas ao hegelianismo, sejam logicistas, hermenêuticas ou desconstrutivistas. 

 

                                                 
31 Isabel Weiss, Expression et Speculation dans l’Idealism Hégélienne, Ed. Ouverture philosophique, L’Harmattan, 2003, 
p.200. 
32 Hegel, Principes de la philosophie du Droit, traduzido por Robert Derathé, Paris, J.Vrin, 1989, § 3, p.52.  
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Neste ponto33 coincidem as interpretações de Carmo Ferreira e de Catherine Malabou, 

nas obras já citadas. Diz Carmo Ferreira, com referência ao tratamento hegeliano da 

linguagem filosófica:34 

«A primeira é a exigência da plasticidade da própria linguagem que desfaça a fixidez 

das posições do entendimento e o imobilismo da estrutura predicativa», partilhando da 

mesma posição com Catherine Malabou, que, a partir da análise do conceito de plasticidade 

mostra que, «abandonando a concepção fixista dos temas do fim da história, proclama a 

dialéctica hegeliana como portadora dum sentido aberto, libertador, criador».35 

 

Como dizer “Crise Ambiental” na linguagem do conceito em Hegel? 

 

É este mesmo sentido libertador do Conceito que obriga também à consideração da 

plasticidade na expressão, que mantém todo o seu vigor nos dias de hoje. Só nesse movimento 

de plasticidade da expressão, numa metáfora possível de comparação com a amiba em ritmos 

da sua vida simples de contracção e de distensão, é possível captar sentidos novos que se 

anunciam  embora com  expressões conservadas do passado. Os factos, mesmo históricos, não 

podem justificar a Ética. Basta pensarmos no fenómeno do terrorismo e darmos conta de 

correntes com força perigosa bastante para tentar justificar a introdução, não só da pena de 

morte, como da punição preventiva. É a tentativa da barbárie dos factos se sobrepor ao 

desenvolvimento do conceito da Ética.  

Noto, agora, no fim deste percurso sobre o Conceito da função da linguagem − no 

pensar o Conceito, e na expressão do mesmo pensar, − a tese desta pesquisa: justificar a 

instauração necessária da palavra exigida pelo silogismo do reconhecimento do outro: o 

silogismo do Amor e da vida ética. A palavra desentranha-se na emergência do conceito e 

concretiza-se, momento a momento, numa linguagem em que a expressão pelo discurso é o 

seu modo relevante e, ao mesmo tempo, crítico. A questão, que persiste sempre, é a da 

interpretação, noutros momentos e noutras comunidades, dessa mesma expressão: a realização 

da Ideia do Ético que é a liberdade na unidade da existência empírica e do conceito. Ora, a 

dialéctica do conceito não pode estar cativa da fixidez do discurso: este é a «fala» do conceito. 

                                                 
33 Na adenda ao § 170 da Enciclopédia, Hegel apresenta a Tese da Identidade da Linguagem Popular e da Linguagem 
Especulativa, através do exemplo da palavra conceito, que conserva a palavra e vai mudando de sentido no seu 
desenvolvimento conceptual. 
34 Carmo Ferreira, op.cit. p.327. 
35 Isabel Weiss, Expression et Spéclation dans L’Idéalisme Hégélien, paris, L’Harmattan, 2003, p.12. citação de Catherine 
Malabou, L’avenir de Hegel. Plasticité, temporalité, dialectique, Paris, Vrin, 1996.  
 



94 
 

Movimento silogístico, só na exigência da plasticidade dialéctica do discurso pode encontrar a 

paz e sentir-se na sua verdadeira casa. 

Para os que querem, é essa a sabedoria da lição de Hegel: o movimento da realização 

do silogismo do Amor, do reconhecimento do outro, do equilíbrio entre a inteligência e a 

vontade. 

Remete, necessariamente, para uma dimensão ética da vontade que sabe e do saber 

que quer. A “crise ambiental” configura-se assim como uma crise da Ética a ser expressa pela 

plasticidade dialética da expressão do conceito. 

É verdade que nestas considerações sobre a Linguagem relevamos a 

sobredeterminação Hegeliana do conhecimento do espírito36. 

Efectivamente já no II volume da Enciclopédia, sobre a Natureza, Hegel escrevia «a 

Natureza é em si um todo vivo; o movimento ao longo da sua série de graus consiste mais 

precisamente em que a ideia se põe como o que ela é em si; ou o que é o mesmo, a ideia a 

partir da sua imediatidade e exterioridade, que é a morte, retoma a si para ser primeiro o vivo; 

mas, depois, supera também esta determinidade em que é apenas vida e produz-se para a 

existência do espírito, o qual é a verdade e o fim último da natureza e a verdadeira realidade 

efectiva da ideia.». 

E apresenta como tese no seu §25237, «A ideia enquanto Natureza é: 1. Na 

determinação da exterioridade recíproca, do isolamento infinito, fora do qua é a unidade da 

forma; esta é pois ideal, é só em si e, por conseguinte, algo que somente se busca, é a 

matéria; e o seu sistema ideal é a mecânica. 2. Na determinação da particularidade de modo 

que a realidade é posta com determinidade imanente da forma e com a diferença nela 

existente, é uma relação de reflexão, cujo ser-em-si é a individualidade natural. Eis a Física. 

3. Na determinação da subjectividade em que as diferenças reais da forma se reconduzem 

também à unidade ideal, que se encontrou a si mesma e é para si – eis a Orgânica.». 

Considerou a Natureza subassumida no sistema ideal da Mecânica, da Física e da 

Orgânica. Ora a linguagem, em Hegel, assume a própria condição adveniente do dizer 

                                                 
36 «o conhecimento do espírito é o conhecimento mais concreto e, por isso, o mais elevado e o mais difícil. Conhece-te a ti 
mesmo: este preceito absoluto não tem nem em si, nem onde ele se encontra historicamente expresso, o significado de um 
autoconhecimento segundo as capacidades particulares, o carácter, as inclinações e as fraquezas do indivíduo, mas o 
significado do conhecimento da verdade do homem, do verdadeiro de si para si . da própria essência, enquanto Espírito. De 
igual modo, a filosofia do espírito também não tem o significado do chamado conhecimento dos homens, que se esforça por 
indagar as particularidades, as paixões, as fraquezas, os chamados recessos do coração humano – conhecimento esse que, em 
parte, só tem sentido sob o pressuposto do conhecimento do universal, do homem e, portanto, essencialmente, do espírito; e 
em parte, se ocupa das existências acidentais, insignificantes e inverdadeiras, do espiritual, mas não chega ao substancial, ao 
próprio Espírito.». Enciclopédia das Ciências Filosóficas em Epítome. Volume III. Filosofia do espírito. Lisboa. Edições 70. 
p.7. §377. 
37 Ibidem. Pag.16 
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Absoluto, logo condicionada a exprimir com linguagem plástica do conceito didáctico (e não 

mecânico, físico ou orgânico). 

Esta plasticidade da expressão do Conceito veio a ser posta em causa nos finais do sec. 

XIX sob o impulso do programa de Hilbert, de dar corpo à investigação analítica da 

linguagem filosófica no pressuposto da homologia entre o modelo do mundo e o modelo da 

linguagem matemática. O desenvolvimento da semântica Fregeana concebida  como uma 

representação dos entes do mundo articulados numa sintaxe de signos matemáticos foi objecto 

de investigações por ilustres filósofos do círculo de Viena (Carnap, Wittgenstein…), cujo 

programa se confronta com alguns paradoxos e um obstáculo importante surgido com o 

teorema da incompletude de Kurt Gödel. Perguntar-se-á o que resta hoje deste programa da 

linguagem como formalização duma lógica matemática estabelecendo o confronto na disputa 

estabelecida entre os seguidores adeptos das Teorias Descritivistas e os das Teorias 

Referenciais Directas. Serão linguagens mais satisfatórias para descrever o mundo? Para 

descrever “crise ambiental”? É o que, de seguida, iremos tentar. 

 


