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Introdução

"O homem vive numa posição que se estranha absolutamente a si mesma. A partir daí, eu não sou mais do 

que o cenário de uma pergunta."

Peter Sloterdijk

Ah! Que buscamos quando perguntamos "Porquê...?" A ciência responde-nos com leis, 

isto é, fórmulas que expressam regularidades... Mas satisfazem-nos as suas respostas? 

Ainda que aceitemos que ela nos revela as causas, ela não nos diz porque é que essas 

causas são as causas, e não outras. Ou seja, ela não nos revela o sentido, aquilo que 

parecemos  buscar  quando  fazemos  a  pergunta  acima  referida.  O  que  nos  resta? 

Contentarmo-nos  com a constatação  de que não há sentido,  de que não faz sentido 

procurar um sentido? Percebermos que vivemos no seio do Absurdo, de que somos 

expressão  desse  mesmo  Absurdo?  (Talvez  devamos  antes  dizer  absurdo,  com 

minúscula, não queremos criar aqui um novo Deus!) Momentos há em que sentimos até 

às entranhas a presença desse absurdo. Olhamos à nossa volta e lá está ele, na expressão 

oca de cada coisa,  que a cada momento deixa de ser o que é...  Viajamos,  saltamos 

fronteiras, buscamos novas formas de estar e de viver na esperança tola de que outros 

nos ensinem a viver,  mas lá  acabamos por encontrá-lo.  Experimentamos vestir  uma 

outra pele, outrar-nos, viver num eterno carnaval, mas ai!, descuidamo-nos um pouco e 

lá  está  ele  outra  vez  a  impregnar-nos  o  coração  e  a  fazer  murchar  a  esperança. 

Inventamos novos paraísos artificiais, seja através do uso de drogas ou do desarranjo 

forçado dos nossos esquemas mentais, mas a não ser que escolhamos a loucura como 

fuga, regressamos novamente a esse mar de ausência de sentido que nos assola e afunda 

numa  espécie  de  perplexidade  aparvalhada.  Sentamo-nos,  enfim,  exaustos  de  tantas 

canseiras e resolvemos dizer a nós próprios que chega de aventuras. Talvez dentro de 

nós, pensamos, no nosso ventre, esteja a nossa origem... Talvez nós possamos dar um 

sentido  a  nós  próprios...  Talvez  seja  essa  a  derradeira  aventura!...  Sentamo-nos,  e 

olhamos ao espelho. E o que vemos?...  AH!, a mais horrenda expressão disso a que 

chamamos absurdo, uma monstruosidade que nos humilha, nos afoga, e paradoxalmente 

ao mesmo tempo parece que nos faz brilhar. Oh, brilho aterrador esse! E então, ainda 

meio embasbacados, o pânico invade-nos. Há que, a todo o custo, escapar à condição de 

ser isto, esta espécie de monstro inexplicável que abre alçapões para lado nenhum.
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Ainda que por breves momentos o absurdo nos possa fascinar, há algo que nele 

tende a suplantar o encantamento: a vergonha. Oh!, não aceitamos, não podemos aceitar 

este  sem quê,  sem porquê,  sem para  quê...  Qual  é  a  fonte  originária  de tudo isto?, 

perguntamos. Qual a sua causa? Qual o seu fundamento?

Possuímos  a  crença  numa necessidade  causal  das  coisas,  mas  como  nos  diz 

David  Hume,  nada nos  assegura que essa crença  seja  fundamentada  numa verdade. 

Porém, foi esta mesma necessidade que nos fez pensar: calma, tem que haver um ser 

supremo que é responsável por tudo isto, um Deus que nos criou (e que, se for bom, nos 

salvará!).

No que a nós nos toca, confessamos desde já que nunca nos sentimos criatura, 

que em nenhum momento experimentamos o tal "sentimento de criatura" de que fala 

Rudolf Otto1. Aliás, não conseguimos sequer conceber muito bem o que é isso de um 

ser  criador.  Quem o  teria  criado,  então?  Se  esta  pergunta  não  faz  sentido,  não  faz 

também sentido para nós falar num ser que nos tenha criado. Porque não estancar a 

possível regressão ao infinito logo no primeiro momento? E o "mysterium tremendum" 

de que fala o mesmo autor não se nos dá perante algo que fosse absolutamente superior 

a nós. A dependência que sentimos não se manifesta a partir de um grau inferior em 

relação a um grau superior, ela dá-se horizontalmente e faz brotar um sentimento de 

simpatia e inter-ligação universais. Não há superior nem inferior a nós. O mistério está 

em haver Ser e em experimentar a vontade, que desvela em cada mundo novos mundos, 

ou em cada coisa uma nova aurora.

Regressando um pouco atrás, outra questão se coloca, uma questão acerca do 

prazer  do  não  saber.  Queremos  mesmo  saber  acerca  daquela  nuvem,  que  é 

maioritariamente  vapor  de  água,  que  se  desloca  à  velocidade  tal,  que  é  feita  de 

partículas assim e assim, etc., etc.? Não será a experiência que ela nos proporciona mais 

rica,  mais  profunda  e  mais  abrangente  se  apenas  nos  tornarmos  permeáveis  à  sua 

presença, presença que se manifesta, então, em todos os poros do nosso corpo sensível? 

Abrir os olhos, deixar que a luz e a treva (duas faces de uma mesma moeda, porque o 

que irradia luz fascina na medida em que essa luz faz pressentir o seu mistério) de cada 

coisa penetrem em nós... Não resistir ao fascínio, escutar o coração pulsante do mundo 

que se nos oferece nesta experiência, e entregarmo-nos ao prazer de sermos isso mesmo: 

olhar fascinado e encantado pela beleza do simples existir de cada coisa, olhar no qual 

bate esse mesmo coração de cada coisa.

1 Cf. OTTO, R., O Sagrado, trad. João Gama, Lisboa, Edições 70, 2005.
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No entanto, a pergunta que ainda agora nos colocámos contém já em si, sub-

repticiamente, um preconceito: aquilo a que chamamos saber, e a que habitualmente se 

adiciona o predicado "científico", em que medida é um saber? É que parece que, ao 

colocarmos assim a questão, esse dito saber goza de um estatuto superior, radicalmente 

diferente de todos os outros tipos de saber... Ora não é esta, de todo, a nossa posição. 

Todas as experiências podem constituir material  de um saber possível,  pois em cada 

uma delas reside uma verdade. No entanto, esta não é a Verdade, isto é, aquela senhora 

esquiva e fugidia que todos os filósofos há milénios procuram: a Verdade absoluta, sem 

perspectiva. Poderemos alguma vez aceder a ela?... Tendemos a pensar que não... No 

entanto, digamos desde já que esta inclinação não nos agrada de todo ao espírito. Ao 

contrário do que proclama a tradição céptica, segundo a qual uma suspensão do juízo 

deveria levar à ataraxia (do grego a, privação + taraxé, emoção, significando por isso 

"serenidade de alma,  calma de espírito"2),  aquilo a que neste trabalho chamamos de 

condição céptica  faz  antes  surgir  em  nós  a  maior  das  inquietações:  faz  parte  das 

aspirações humanas, e portanto das nossas também, agarrar certezas, para assim nos ser 

possível asfixiar o medo da morte e o sofrimento que o devir impõe.

I. Da Condição Céptica

“Em aberto, em suspenso fica tudo o que digo. E também o que faço é reticente...”

Alexandre O´Neill

“Para os que entrarem nos mesmos rios, outras e outras são as águas que por eles correm… 

Dispersam-se e… reúnem-se… juntas vêm e para longe fluem… aproximam-se e afastam-se.”

Heraclito

“C’est un sujet  merveilleusement vain, divers et onduyant que l’homme. Il est malaisé d’y 

fonder jugement constant et uniforme”
Montaigne

Neste capítulo confessamos que as nossas raízes se encontram profundamente 

mergulhadas em árido solo céptico. Em todos os caminhos por nós calcorreados em 

2 Cf. Dicionário Universal da Língua Portuguesa, Texto Editora.
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tentativas mais ou menos conscientes de nos libertarmos de todos os grilhões, sempre 

nos vimos debaixo desta condição que fere a nossa pretensão de agarrar algo de certo, a 

fim de acalmarmos as nossas angústias e de escaparmos ao jugo do medo. Por cima de 

nós,  como  uma  nuvem  chuvosa,  paira  permanentemente  a  impotência  de  nos 

desgarrarmos de nós próprios, e mesmo nas mais longínquas paragens da nossa busca 

por uma libertação se encontra esta inscrição: Sim!, também isto é a tua experiência!3

Para  melhor  explicitarmos  esta  condição  recorremos  aos  ensinamentos  de 

Montaigne,  filósofo não muito valorizado, mas por nós muitíssimo apreciado.  O seu 

valor prende-se essencialmente ao seu contributo para os debates em torno das questões 

do  Homem,  que  representa  uma  lufada  de  ar  fresco  no  palácio  da  arrogância, 

prepotência  e  delírio  alcançados  em  certos  discursos  filosóficos  da  sua  época.  "A 

presunção é a nossa doença natural e original. A mais calamitosa e frágil de todas as 

criaturas, é o homem, e quão a mais orgulhosa"4, afirma o filósofo. Infelizmente, parece 

que  nos  encontramos  novamente  numa  altura  em que,  não  só  era  desejável,  como 

bastante útil recuperar o discurso de Montaigne. Se bem que agora os movimentos da 

arrogância suprema do Homem se movam sob outras máscaras, o mesmo espírito as 

habita.  É essa pelo menos a nossa leitura da confiança cega atribuída com pompa e 

honras de notícia de abertura a essa "coisa" em que a ciência se tornou, e dizemos essa 

"coisa" porque parece que ela extravasa já as fronteiras de um saber humano, assumindo 

a sua simples menção o papel de inspirar nos espíritos humanos gravidade e reverência, 

conferindo-lhe o mesmo estatuto que outrora era concedido à Verdade.

 Ora  Montaigne  elabora,  em  pleno  século  XVI,  era  em  que  ainda  se  fazia 

renascer  e  era  exaltada  a  cultura  da Antiguidade  Clássica,  um discurso em que faz 

verdadeiramente renascer o cepticismo antigo, mais especificamente o de Pirro (365-

275 a.C.),  mas  também o de  Sexto Empírico  (século  III  d.C.),  tendo apresentado e 

modernizado  os  seus  argumentos  acerca  da  falibilidade  da  informação  que  nos  é 

fornecida  pelos  sentidos e  pela  razão.  Porém,  foi  ainda  mais  atrás  e  desenterrou  os 

preciosos  ensinamentos  de  Heraclito  (540-480  a.C.)  acerca  do  incessante  devir  do 

mundo, na altura pouco reconhecidos como tendo grande valor.

3 Mesmo nas experiências místicas, onde há a anulação momentânea desta constante juntamente com a 
anulação do eu, a sua recuperação e integração num sujeito que é aquele que a viveu e nenhum outro dá-
se igualmente sob a alçada desta evidência.
4 "La presomption est nostre maladie naturelle et originelle. La plus calamiteuse et fraile de toutes les 
creatures, c'est l'homme, et quant et quant la plus orgueilleuse." MONTAIGNE, M., Essais, livre II, Chap. 
XII, Paris, GF-Flammarion, 1999, p. 118.
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O mote de Sexto Empírico:  Que sei eu?  (que Montaigne adopta) caracteriza o 

ponto de partida céptico. A busca pelo conhecimento humano, entregue simplesmente à 

razão e aos sentidos, é tarefa inútil, já que a verdade e a justiça nos são absolutamente 

inatingíveis.  Situamo-nos  assim num espaço imbuído  de  cepticismo e  mergulhamos 

corajosamente na experiência trágica de uma inacessibilidade inquietante que mais à 

frente neste capítulo exploraremos um pouco.

A fonte primeira (e única!) desta reflexão, a sua autêntica sede, é a experiência 

(no sentido lato  segundo o qual  toda a  vida psíquica da consciência  é  experiência). 

Desta surgiram as intuições que formaram o pressuposto epistemológico segundo o qual 

nos é absolutamente impossível  aceder  à verdade absoluta das coisas,  isto é,  a uma 

verdade que se encontre para além de uma experiência possível. Ele baseia-se em duas 

intuições fundamentais. Por um lado, na constatação de que tudo é diverso e efémero, 

fluindo  num  eterno  devir,  espontânea  e  inexoravelmente.  Esta  constatação, 

fundamentada  na  experiência,  é  apenas  a  expressão  objectivada  da  vivência  disso 

mesmo que a cada instante nos escapa, se altera, se metamorfoseia. Por outro lado, a 

ideia de uma impossibilidade de aceder às coisas de uma forma não perspectivada, fora 

de um referencial humano que, precisamente por ser referencial, estabelece uma relação 

entre o que experimenta e o que é experimentado, o que observa e o que é observado, o 

sujeito e o objecto,  mesmo quando esse sujeito se debruça sobre os abismos do seu 

próprio eu. Essa relação co-implica os seus termos, mas nada mais podemos especificar 

acerca do modo como opera esta função. 

Poder-se-á dizer que nas experiências místicas isto não acontece, uma vez que 

são  experiências  não  duais,  isto  é,  experiências  de  comunhão,  e  em que,  por  isso 

mesmo, não se estabelece qualquer relação entre um Eu e um Outro. No entanto, para 

que estas sejam material de um saber possível, para que alguém possa afirmar que nelas 

acedeu à verdade íntima do mundo, têm primeiro que ser recuperadas pela memória de 

um sujeito  e em seguida analisadas  por este.  Ora em qualquer análise  se estabelece 

relações,  e  o  que  aqui  afirmamos  é  que  nunca  podemos  saber  qual  a  fórmula  que 

descreve esta relação. Ao reflectir sobre uma experiência mística e ao descrevê-la, o 

sujeito  tende  a  acreditar  que  esta  relação  é  de  identidade,  ou  seja,  que  aquilo  que 

experimentou  o  transportou  para  o  coração  do  verdadeiro  real,  mas  isto  são  já 

interpretações  de  um  sujeito  particular,  individuado,  que  devido  às  sensações  de 

plenitude/euforia  e  deslumbramento  que  sentiu  durante  a  experiência,  para  essa 

conclusão se sente impelido. Explicitando melhor a distinção subtil a que pretendemos 
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aludir,  durante  a  experiência  ela  mesma,  invade-nos  a  sensação/intuição  de  que 

acedemos à verdade das coisas que se escondia por detrás dos véus de uma aparência de 

dualidade, mas é apenas posteriormente, regressados à terra do dual, que estabelecemos 

a tese de que, de facto, acedemos à verdadeira realidade. Durante a experiência não há 

discurso, não há tese. Ela encontra-se, por isso, para além do verdadeiro e do falso: é 

experiência e, nesse sentido, é real.5

Tendo feito uma breve reflexão sobre o caso limite, voltemos a centrar-nos na 

experiência mais comum do mundo e essencialmente na experiência de nós mesmos, a 

fim de perscrutarmos os meandros mais obscuros do nosso pensamento, os recônditos 

da consciência humana, e entendermos os seus mecanismos, sem no entanto cairmos na 

tentação  de  nos  apegarmos  demasiado  às  conclusões  a  que  hoje  chegamos,  pois  o 

resultado da nossa análise pode, amanhã,  ser bem diferente da que é hoje, se novas 

experiências  nos  mudarem. Assim,  tenhamos  consciência  que  aquilo  a  que  agora 

chamamos de conclusão,  é  apenas uma conclusão encerrada  neste mesmo agora,  no 

momento  que  hoje  vivemos,  com  tudo  o  que  de  circunstancial  e  contingente  isso 

contém, tanto a nível exterior como a nível interior. Sendo a nossa premissa a de um 

mundo avesso à  permanência,  onde tudo flui,  tudo constantemente  se  altera,  tudo é 

fugaz  e  passível  de  sofrer  intervenções  do  acaso,  querer  apreender  algo  de  certo  e 

imutável  acerca  do qual  se possa formular  um juízo verdadeiro é impossível.  Além 

disso, todo o conhecimento está submetido, não só à inconstância da nossa consciência, 

razão e sentidos, como aos limites constitutivos destes.

Encontram-se nestas considerações duas questões entrançadas uma na outra, as 

quais  será  necessário  isolar,  para  melhor  poderem  ser  compreendidas:  a  questão 

antropológica,  que  se  prende  com o  modo  como  o  Homem  e  a  sua  condição  são 

encarados; e a questão epistemológica, que resulta da busca dos nossos limites enquanto 

sujeitos cognoscentes. Facilmente se percebe que ambas as questões se implicam uma à 

outra. A primeira implica a segunda, porque aquele que se avalia a si mesmo e à sua 

condição  se  serve  das  suas  próprias  faculdades  para  o  fazer,  as  quais  são 

intrinsecamente limitadas. Para responder à primeira questão é então necessário, antes 

de mais, ter consciência deste facto, e das consequências que ele implica em termos de 

nunca nos ser acessível um conhecimento verdadeiro acerca seja do que for, incluindo 

de  nós  próprios.  A segunda  implica  a  primeira,  porque  os  nossos  limites  enquanto 

5 Mais considerações acerca das experiências místicas encontram-se na parte 6 do capítulo III deste 
trabalho.
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sujeitos de conhecimento se prendem com o simples facto de sermos sujeitos humanos, 

e portanto, com a nossa condição. Deste modo, é impossível avaliarmos esses limites de 

fora.  Não são só os limites  das nossas faculdades  que,  implicados  nessa busca pela 

validação epistemológica, nos impedem de o fazer, mas o facto dessa mesma busca se 

realizar necessariamente no seio da metamorfose, tanto interior, como exterior, isto é, 

no  seio  da  nossa  condição  enquanto  seres  inconstantes  e  inseridos  num mundo  em 

perpétua mudança.

É importante também frisar que a condição humana é aquela em que se encontra 

cada indivíduo em particular, e sendo que à condição está inerente uma relação, que a 

cada homem pertence um universo de possibilidades que lhe são próprias, que é único e 

irrepetível,  e  que  esse  mesmo  universo  se  vai  alterando  ao  longo  do  tempo,  essa 

condição também não pode ser fixada numa fórmula, num juízo que a definisse. Cada 

homem é um ser original, instaura um novo ponto de vista, constitui um novo ponto na 

imensa rede de intersecções do mundo, contém um elemento diferenciador em relação a 

qualquer outra coisa que possa existir: "dizer eu é inscrever a diferença no coração do 

mundo"6.

Existem também problemas  de  método,  que  fazem encalhar  as  embarcações 

rumo ao conhecimento verdadeiro: tudo o que nos chega através dos sentidos não é 

fiável,  uma vez  que é  constitutivo  dos  próprios  órgãos  sensoriais  um certo  grau de 

incerteza; por outro lado, a própria razão, na ausência de um princípio primeiro, revela-

se  insuficiente  para  eliminar  essa  incerteza.  Mesmo as  máquinas  e  os  instrumentos 

construídos engenhosamente pelo Homem, no sentido de lhe ser mais fácil  aceder a 

conhecimentos  exactos  acerca  das  coisas,  são  invenções  humanas,  estando  portanto 

inevitavelmente afectadas pelo mesmo erro de perspectiva do seu criador.

Assim, é através da junção das duas intuições fundamentais acima referidas, uma 

de  inspiração  heraclitiana,  outra  de  inspiração  céptica,  e  analisando  as  suas 

consequências,  que pensamos ser então possível falar da experiência  trágica de uma 

inacessibilidade, de uma ausência de pontes efectivas, reais e seguras que estabeleçam a 

ligação  entre  a  consciência  humana  e  um  eu  que  fosse  bem  definido,  delimitado, 

estanque,  passível  de  ser  objecto  de  apropriação,  bem  como  entre  essa  mesma 

consciência e os objectos de um mundo onde fossem capazes de serem cristalizados, 

retidos numa forma fixa. É que tal eu delimitado e estanque não existe, a cada instante 

ele se faz, é outro. Mesmo que fosse possível agarrá-lo no tempo, fazê-lo parar de se 

6 CARDOSO, A, Fulgurações do Eu, Lisboa, Colibri, 2002, p. 72.
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"outrar", não seria possível encontrar para ele uma formulação exacta que o definisse, 

uma vez que este se revela à consciência com um certo grau de opacidade, e a razão não 

é jamais uma arma segura, capaz de se apoderar das coisas sem ser afectada por uma 

incerteza,  que  lhe  é  absolutamente  inerente.  O  eu  é,  assim,  a  vários  níveis, 

incomensurável, inabarcável, com infinitos atributos que desconhece em si. Da mesma 

forma, nunca poderemos afirmar a existência de um mundo de objectos enformados que 

possamos definir  e acolher  completamente em nós.  O mundo,  tal  como ele  se dá à 

experiência,  afigura-se,  desde  logo,  como  fonte  geradora  da  diferença,  da 

dissemelhança, de uma variedade que se cumpre a cada instante: "o mundo não é senão 

variedade  e dissemelhança"7.  Esta multiplicidade variada,  inserida que está no fluxo 

incessante do devir, igualmente se mostra como sendo impossível de conter, de fixar e 

de  julgar  de  forma  certa  e  definitiva.  Porém,  mesmo  que  tivéssemos  a  certeza  da 

existência de um mundo assim, nunca poderíamos expressar a forma dos seus objectos, 

encontrar uma fórmula exacta que os traduzisse, devido aos limites da nossa razão, dos 

nossos sentidos e da nossa consciência de um modo geral (enquanto consciência que é 

nossa), isto é, ao facto de nos ser impossível sair da nossa esfera. Esta inacessibilidade 

traduz-se, deste modo, numa experiência de estranhamento inerente ao ser-se humano. 

Como vimos,  até a identidade acolhe a alteridade.  E este estranhamento,  este ser-se 

estrangeiro, mesmo quando se viaja dentro de si, resulta também da passividade do eu, 

já que " eu não estou na minha posse e disposição. O acaso tem aí mais direito do que 

eu"8. Assim, "o eu acontece-me:  ele não pré-existe às suas experiências,  é o próprio 

experienciar  de  si  no  acontecer."9 Note-se  como  estas  considerações  nascem  no 

permanente contacto com a vida, com as constantes solicitações do contacto humano 

com o mundo. Antes mesmo de uma qualquer tomada de posição metodológica, surgem 

de forma espontânea e livre, exprimindo uma concepção antropológica que se debruça 

sobre o homem concreto, integral (na linha de Montaigne e de Feuerbach), o que revela 

uma não cedência de primazia à razão sobre todas as restantes faculdades que integram 

também a experiência do que é ser-se humano. Aliás, a obtenção pelo Homem de um 

qualquer  sistema  de  conhecimento  fez-se  sempre  em  terreno  emocional,  tendo  as 

emoções,  os gostos pessoais, o hábito,  os constrangimentos (ou incentivos) sociais e 

culturais, os sentimentos e a imaginação um papel nessa construção. É devido a uma 

7 "Le monde n'est que varieté et dissemblance." MONTAIGNE, M., Essais, livre II, Chap. II, Paris, GF-
Flammarion, 1999, p. 12.
8 Cf. MONTAIGNE, M., Essays, trad. John Florio, Of readie or slow speech.
9 CARDOSO, op. cit., p. 69.
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vontade impelida por um número infinito de paixões que nos solicitam incessantemente 

que  nasce  qualquer  um  desses  sistemas  (e  sim,  aqui  incluímos  a  ciência).  Porque 

colocamos a razão então nesse tão alto pedestal? Não somos tão ou mais devedores de 

outras  faculdades  e  de  outras  dimensões  da  consciência  na  construção  do  mundo 

humano? E, ao mesmo tempo,  "qual o fruto que podemos imaginar  ter  sido dado a 

Varro  e  Aristóteles  por  essa  inteligência  de  tantas  coisas?  Tornou-os  isentos  das 

incomodidades humanas?"10 De facto, como afirma Montaigne, "já vi no meu tempo 

cem  artesãos,  cem  trabalhadores,  mais  sábios  e  mais  felizes  que  os  reitores  da 

universidade, e aos quais gostaria mais de me parecer"11, e, "O mais do que isto/ É Jesus 

Cristo,/ Que não sabia nada de finanças/ Nem consta que tivesse biblioteca..."12 (Aliás, 

segundo a tradição bíblica, foi o acto de comer o fruto da árvore da ciência do bem e do 

mal que levou à queda do Homem... ) Não nos entusiasmemos e congratulemos assim 

tanto  com as  nossas  capacidades  racionais,  pois  para  além de  serem extremamente 

limitadas, frágeis e deficientes, é duvidoso que nos façam aceder ao que no fundo mais 

desejamos: a felicidade.

Por outro lado ainda, "não pode [o homem] pensar que tem um controlo total 

sobre ele próprio ou sobre as suas acções, pois ele está sujeito a uma miríade de causas e 

ocasiões  que  vão  para  além  do  seu  entendimento."13 Salienta-se  também  aqui  a 

passividade  do  eu  perante  a  mutabilidade  do  mundo  e  a  volatilidade  das  paixões, 

enfatizando-se ao mesmo tempo a inconstância  do ser humano e das suas acções,  a 

dúvida no seu julgamento, a sua dependência em relação quer às influências externas, 

quer às paixões internas. Tudo se metamorfoseia no delírio tormentoso do tempo, tudo 

constantemente se altera, e por isso não conseguimos neste cenário apreender algo de 

certo e imutável acerca do qual se possa obter um conhecimento certo e definitivo, quer 

fora quer dentro do sujeito humano. Sobre que regularidades fundar um conhecimento? 

Inseridos num mundo de eterno devir, frustramo-nos ao tentar agarrar algo que subsista, 

quando nem a própria razão humana escapa à mutação que nos impõe o tempo. Assim, 
10 "De quel fruit pouvons nous estimer avoir esté à Varro et Aristote cette intelligence de tant choses? Les 
a elle exemptez des incommoditez humaines?" MONTAIGNE, M., Essais, livre II, Chap. XII, Paris, GF-
Flammarion, 1999, p. 153.
11 "J'ay veu en mon temps cent artisans, cent laboureurs, plus sages et plus hereux que des recteurs de 
l'université,  et  lesqueles  j'aimerois  mieux  ressembler."  idem,  Essais,  livre  II,  Chap.  XII,  Paris,  GF-
Flammarion, 1999, pp. 153-154.
12 PESSOA, F., Obra Poética de Fernando Pessoa, Poesia III, 1934-1935, Lisboa, Publicações Europa-
América, p. 46.
13 "He also cannot think he has full control of himself and of his actions, for he is subject to a myriad 
causes and occasions that go beyond his understanding." in ROMÃO, R., "Montaigne on the dignity and 
misery of man", La dignità e la miseria dell'uomo nel pensiero europeo, atti del convegno internazionale 
di Madrid, 20-22 Maggio 2004, p. 284.
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“não há nenhuma existência constante, nem a do nosso ser, nem a dos objectos. E nós e 

o nosso juízo e todas as coisas mortais vão fluindo e rolando sem cessar. Por isso, não 

se pode estabelecer nada de certo entre um e outro, estando o julgador e o julgado em 

contínua mutação e oscilação.”14 Experienciamos,  então,  a heterogeneidade,  tanto no 

mundo como em nós mesmos.

Não há aqui, evidentemente, uma negação da tão procurada realidade em si, nem 

tampouco uma redução desta às nossas sensações, apenas a crítica a qualquer filosofia 

dogmática que pretenda instaurá-la como sendo isto ou aquilo, que se arrogue o direito e 

a capacidade para atingir um conhecimento verdadeiro acerca da realidade. A realidade 

a que acedemos é a nossa realidade, é aquela que a nossa experiência nos oferece, e que 

é  incorporada  e  plasmada  pela  consciência  humana  em  movimento.  Querer  ter  a 

pretensão  de  dizer  como  ela  é  independentemente  da  forma  como  é  por  nós 

experienciada,  da  maneira  como  é  captada  pela  nossa  consciência,  isto  é,  sem 

perspectiva, e portanto sem os erros e a parcialidade a ela inerentes, é querer atingir a 

verdade como Deus (caso exista...) a vê, é não aceitar a nossa condição enquanto seres 

humanos, é não só querer ver sem referencial, isto é, absolutamente, fora da relação, 

como também produzir  conhecimento sem introduzir  essa mesma relação.  Seguimos 

Nietzsche  quando  este  nos  diz  que  "a  maior  fábula  que  se  possa  inventar  é  a  do 

conhecimento.  Gostaríamos  de saber  como são feitas  as coisas  em si.  (...)  Supondo 

mesmo  que  haja  um  em  si,  um  absoluto,  por  essa  mesma  razão  não  poderia  ser 

conhecido:  o  incondicionado  não  pode  ser  conhecido,  ou  então  já  não  seria 

incondicionado."15 Queremos dar conta dessa verdade, e esse desejo é sincero, faz parte 

de nós, mas isso não nos coíbe de não entender a fragilidade do nosso conhecimento, 

que é uma forma de saber encarnada, frágil, falível, provisória e limitada... Isto porque 

conhecer é "tomar consciência de relações (não perscrutar os seres, as coisas, os em 

si)"16, ou melhor,  é tomar consciência do produto das relações entre a nossa própria 

consciência  e  esse tal  mundo em si  incognoscível,  uma vez que,  como dissemos,  a 

fórmula da relação é,  ela mesma, também incognoscível.  Deixemos,  portanto,  cair  a 

Verdade, e falemos da  nossa verdade, ou afirmemos sem mais demoras que o desejo 

14 "  il  n'y  a  aucune constante  existence,  ny de nostre  estre,  ny celui  des  objects.  Et  nous,  et  nostre 
jugement, et toutes choses mortelles, vont coulant et roulant sans cesse. Ainsin il ne se peut establir rien 
de  certain  de  l'un  à  l'autre,  et  le  jugeant  et  le  jugé  estans  en  continuelle  mutation  et  branle." 
MONTAIGNE, M., Essais, livre II, Chap. XII, Paris, GF-Flammarion, 1999, p. 266.
15 NIETZSCHE, F.,  A Vontade de Poder,  Vol. I,  Trad. Isabel  Henninger Ferreira,  Porto, Rés-Editora, 
2004, p. 16.
16 NIETZSCHE, F.,  A Vontade de Poder,  Vol. I,  Trad. Isabel  Henninger Ferreira,  Porto, Rés-Editora, 
2004, pp. 16-17
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pela Verdade que tanto almejamos é no fundo expressão das nossas angústias enquanto 

seres limitados. É que não vale a pena tentarmos escapar à nossa condição, pois “ainda 

que andássemos sobre andas, era com as nossas pernas que caminharíamos sobre andas; 

e mesmo que nos sentássemos no mais alto trono do mundo, seria sobre o nosso cu que 

nos sentaríamos.”17. “Pois fazer o punhado maior que o punho, a braçada maior que o 

braço e esperar dar o passo maior do que as nossas pernas, é impossível e monstruoso. 

Mesmo que o homem suba acima de si e da humanidade: pois ele não pode ver senão 

com os  seus  olhos,  nem captar  senão  com as  suas  mãos.”18.  Assim,  por  mais  que 

tentemos  avançar,  nunca poderemos sair  da nossa esfera,  do nosso referencial,  com 

todas  as  limitações  e  toda  a  parcialidade  que  isso implica.  Como diz  Kant:  "É-nos 

completamente  desconhecida  a  natureza  dos  objectos  em si  mesmos… Conhecemos 

somente o nosso modo de os perceber."19

Urge aqui sublinhar que este modo de perceber não é um referencial fixo, nem 

sequer absolutamente definível... É apenas como um ponto em constante mudança no 

tecido do possível, um ponto de vista que a cada instante se movimenta e do qual não se 

vê todas as nuances. É como que um quasar no universo do possível,  um poço sem 

fundo repleto de maravilhas imperscrutáveis.

Estas constatações de cariz céptico devem ter implicações éticas, nomeadamente 

no que concerne à desejável adopção de uma atitude tolerante e aberta em relação a 

concepções  contrárias,  bem como ao  refreamento  da  pulsão que cada  vez mais  nos 

domina para nos julgarmos decifradores do livro do mundo que para nós se abre sem 

verdadeiro mistério, constituindo-se assim como um suposto laboratório a partir do qual 

cada vez mais será possível aprender as regras para o manipular à mercê dos nossos 

caprichos.  Ora,  “É  possível  imaginar  algo  mais  ridículo  do  que  esta  miserável  e 

mesquinha criatura que nem sequer é dona de si mesma, exposta que está às ofensas de 

todas as coisas, dizer-se senhora e imperatriz do universo, do qual não tem poder sequer 

para conhecer a mínima parte, quanto menos para a governar?”20 
17 " Si, avons nous beau monter sur des eschasses, car sur des eschasses encores faut-il marcher de nos 
jambes. Et au plus eslevé throne du monde, si ne sommes assis que sus nostre cul." MONTAIGNE, M., 
Essais, livre III, Chap. XIII, Paris, GF-Flammarion, 1999, p. 327.
18 " Car de faire la poignée plus grande que le poing, la brassée plus grande que le bras, et d'esperer 
enjamber plus que de l'estandue de nos jambes, cela est impossible et monstrueux. Ny que l'homme se 
monte au dessus de soy et de l'humanité: car il ne peut voir que de ces yeux, ny saisir que de ses prises." 
MONTAIGNE, M., Essais, livre II, Chap. XII, Paris, GF-Flammarion, 1999, p. 268.
19 KANT,I.,Crítica da Razão Pura, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, p. 79.
20 "Est-il  possible  de  rien  imaginer  si  ridicule  que  cette  miserable  et  chetive  creature,  qui  n'est  pas 
seulement maistresse de soy, exposée aux offences de toutes choses, se die maistresse et emperiere de 
l'univers,  duquel  il  n'est  pas  en  sa  puissance  de  cognoistre  la  moindre  partie,  tant  s'en  faut  de  la 
commander?" MONTAIGNE, M., Essais, livre II, Chap. XII, Paris, GF-Flammarion, 1999, p. 116.
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Sendo as  nossas  opiniões  e  a  nossa  conduta  o  produto  de  uma  determinada 

tradição, e sendo esta última particular e contingente, conceitos como justiça, crueldade, 

verdade, etc. não podem ser tidos senão como relativos. O que para um povo pode ser 

justo, para outro poderá ser a maior das crueldades, o que um elege como a verdade 

absoluta, o outro poderá reduzir a mera crença infundada. Como diz Montaigne: “As 

leis  da consciência,  que nós dizemos que provêm da natureza [humana],  nascem na 

tradição”21, e não só guiam o Homem no seu comportamento, como ainda lhe dão a 

ilusão  de  serem  as  únicas  legítimas.22 Assim:  “nós  estamos  todos  amontoados  e 

concentrados  em nós  mesmos,  e  a  nossa  visão  reduz-se  ao  comprimento  do  nosso 

nariz.”23. Porém, acrescenta este autor, apesar da força dos costumes que a sociedade em 

que vivemos nos inflige,  o nosso pensamento é livre,  e podemos,  tendo abertura de 

espírito e tolerância em relação às diferenças dos outros, criar uma comunidade à escala 

planetária (um pouco ao jeito de Agostinho da Silva), na qual reine a paz, o respeito 

mútuo, a solidariedade e a harmonia com a natureza.

Pensamos mesmo que ninguém minimamente consciente da realidade dos nossos 

dias  poderá  ficar  indiferente  aos  ensinamentos  de Montaigne.  De facto,  no  passado 

século, assistimos a fenómenos absolutamente monstruosos resultantes da crença numa 

suposta  superioridade  de  uma  raça  em relação  às  outras,  e  ainda  hoje  assistimos  a 

guerras baseadas na ideia de que há civilizações que têm o direito de se julgarem donas 

da razão e da verdade,  e de imporem as suas ideias às outras, ditas não civilizadas, 

acabando por  cometer  actos  tão  ou mais  bárbaros  e  injustos  como os  que  naquelas 

criticam.  A  par  disso,  assistimos  também  a  um  processo  de  globalização  não  tão 

respeitador das diferenças entre culturas quanto deveria ser, processo esse que tende 

cada vez mais a fazer alastrar um império de ideias, valores (e armas!)  pelo mundo 

inteiro,  engolindo  no  seu  caminho  outras  formas  de  ser,  de  pensar  e  de  estar  na 

sociedade.  Enquanto  se  vão  bombardeando  países,  matando  inocentes  e  destruindo 

património  cultural  por  motivos  económicos,  políticos  e  religiosos  vão  igualmente 

desaparecendo tribos africanas, amazónicas, e outras, juntamente com os seus “países”: 

21 “ The laws of conscience,  which we say are born from nature,  are born of custom.”, Cf.  Stanford 
encyclopedia of philosophy, in http://plato.stanford.edu/entries/montaigne/, cit. Montaigne, Essays.
22 Neste ponto vemo-nos forçados a ponderar seriamente a hipótese segundo a qual faz parte da 
constituição do ser humano pelo menos uma repugnância natural em ver sofrer um seu semelhante (a tal 
pietá de que fala Rousseau no seu Discurso). Acerca deste assunto teremos certamente outras ocasiões 
para melhor reflectirmos; infelizmente não nos encontramos neste momento em condições de assumir 
uma posição definitiva.
23 “We are all huddled and concentrated in ourselves, and our vision is reduced to the length of our nose.”, 
Cf.  Stanford encyclopedia of philosophy,  in  http://plato.stanford.edu/entries/montaigne, cit.  Montaigne, 
Essays.
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as savanas e as florestas, e com as espécies de animais que ali vivem, sem o mínimo 

respeito  pelo  planeta  e  nem mesmo  pela  vida.  Muito  temos  ainda  a  aprender  com 

Montaigne e outros pensadores que se lhe seguiram, acerca da importância de sermos 

humildes, de respeitarmos as nossas diferenças e de, acima de tudo, compreendermos a 

urgência  de  procurar,  seja  no  rosto  humano,  no  olhar  de  um animal,  ou  na  beleza 

efémera de qualquer forma de vida, amar as nossas semelhanças.

Finalmente, acrescentamos, em jeito de conclusão, que nos parece ter ficado já 

esboçada uma nossa posição quanto à metafísica. Julgamos, então, ser lícito falar de 

metafísicas, nunca de uma metafísica.

II. Experiência, mãe de mundos

Em cada olhar floresce um mundo.

A experiência  do  mundo  em si  é  algo  que  nunca  podemos  ter  como  certo. 

Podemos ter uma experiência pessoal de que o mundo em si é de determinada forma, 

mas nunca podemos estender esse resultado de forma a formular a tese de que o mundo 

em si,  independente da nossa experiência,  é dessa forma particular.  Não nos parece, 

sequer, fazer muito sentido apregoar que ele é desta ou daquela maneira, que ele é que é 

o mundo verdadeiramente real. Reais são as nossas experiências... não é que não haja 

mais  a ser dito...  mas  que mais  podemos nós dizer?...  Mas esta  é a nossa condição 

céptica, acerca da qual já discorremos anteriormente. Neste ponto falaremos, de forma 

sucinta, de sete mundos, isto é, de sete experiências-mundo, uma vez que entendemos a 

experiência  como  o  fundamento  (cognoscível)  de  tudo  aquilo  que  existe  para  um 

determinado sujeito.

Assim,  por  todo  o  lado  irrompem  mundos.  Em  cada  sensação,  em  cada 

percepção, em cada pensamento se abre espaço para o brotar de um novo mundo. O 

mundo está, a cada instante, a ser reinventado. 

Atendemos  aqui  à  importância  de  todas  as  dimensões  do  sujeito  para  a 

constituição da sua experiência-mundo, o que nos permite asseverar que há de facto 

vários  mundos  inextrincavelmente  ligados  à  esfera  psico-física  de  cada  sujeito. 
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Experiência, mundo, realidade são aqui, essencialmente sinónimos. Contudo, face à co-

numerabilidade  desses  mundos  com  as  consciências,  ou  melhor,  com  os  diversos 

momentos  de  todas  as  consciências,  vemos  ainda  suficientes  pontos  comuns  para 

estabelecer uma tipologia. Devemos ter o cuidado de salientar que consideramos toda e 

qualquer  tipologia  como essencialmente  grosseira,  uma  vez  que trata  de forjar  uma 

esquematização  que é  sempre  forçada,  e  que mais  resulta  do impulso  humano para 

arrumar ideias do que de limites  visíveis  bem demarcados que, de facto,  se dêem à 

nossa experiência. Como diz Bergson: " Todas as molduras se quebram. São demasiado 

estreitas, demasiado rígidas sobretudo para aquilo que queremos colocar nelas."24 Para 

além disso, de inumeras outras experiências-mundo poderíamos falar, mas abarcá-las a 

todas  é  uma  impossibilidade,  também  em  relação  a  elas  se  dá  a  experiência  da 

inacessibilidade, da ausência de pontes de que há pouco falávamos, embora permaneça 

em nós o desejo de as explorar  a todas  (o que constitui,  desde já,  uma experiência 

particular o mundo). 

1. O mundo da infância. 

Este é o mundo do jogo, do ilimitado, das infinitas e multiformes possibilidades. 

O jogo faz-se de fins em si  mesmos,  numa actividade lúdica  onde os problemas se 

esquecem e se pode gozar da felicidade (ainda que disso não se tenha consciência). Não 

há ainda metas a cumprir para provarmos algo à sociedade e enaltecermos assim o nosso 

Ego. 

No reino da infância, o trono é do espanto e da fantasia que o acolhe. Ao serviço 

de  um contentamento  puro,  viajamos  alegre  e  despreocupadamente,  sobrevoando  o 

mundo  grave  dos  adultos,  no tapete  voador  da imaginação.  As coisas  encontram-se 

transbordantes de vida, fulgindo como pedras preciosas, são potências a cada instante 

despertadas.  Dá-se uma contínua  queda no inesperado ou,  melhor  dizendo,  um voo 

maravilhoso  de  um  fantástico  para  outro  fantástico,  voo  esse  sustentado  por  uma 

imensa,  ainda  que  inconsciente,  esperança.  Neste  reino  mágico,  terra  do  oculto,  do 

precioso e do inesgotável, é-se "príncipe e rei na terra dos possíveis", é-se mago, é-se 

sujeito de atitudes fabulosas. 

Quantas vezes não acolhemos em nós uma profunda saudade por este mundo de 

encantamento, quantos não foram os escritores e os poetas que sobre ele escreveram 

páginas e páginas nas quais verteram palavras-lágrima carregadas de nostalgia! "Que a 

24 BERGSON, H., A Evolução Criadora, Trad. Pedro Elói Duarte, Lisboa, Edições 70, p.8.
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vida do homem seja um perpétuo regresso à infância - ao estado angélico e perfeito", 

nos diz Teixeira Pascoaes numa das suas inúmeras variantes sobre este tema. De facto, o 

mundo da criança é um paraíso no qual a felicidade anda à solta, o que dá razão a uma 

personagem  de  um  conto  de  Herman  Hesse  que,  recordando-a,  dizia:  "...como 

chispavam (...) o prazer e o mistério, quão risonho e prometedor se tornava o mundo!"25

2. O mundo quotidiano da formatação, do trabalho e da instrumentalização da realidade.

Sendo uma construção colectiva  e cultural,  é  o mundo mais  estável  e fiável, 

aquele  que  julgamos  que  podemos  dominar  e  que  está  aí  ao  nosso  serviço. 

Despendemos inúmeros esforços para torná-lo previsível, submetê-lo a leis, subtrai-lo 

do que se sente quase como uma obscenidade: o mistério, sufocando a sua presença com 

a artilharia da técnica, da apropriação prática da vida e homem pelo próprio homem. 

Mas  há  aqui  apenas  a  ilusão  de  uma  manipulação,  de  um  controlo.  Debaixo  das 

regularidades e leis que lhe impomos o mistério resta intocável, simplesmente se faz por 

suprimi-lo  o  mais  possível  da  experiência  do  dia  a  dia,  escondê-lo  por  detrás  de 

classificações  que  separam  domínios,  como  a  distinção  real/subjectivo.  Porém,  ele 

permanece, sub-repticiamente, na nossa consciência, cuja essência é puro mistério. Este 

é  o  mundo  onde  a  realidade  é,  não  só  "a  fantasia  em crise  de  imaginação"26,  mas 

também a fantasia arrancada, estilhaçada, agoniada nas teias da alienação e da pobreza. 

Dá-se num espaço abafado, constrangido, dentro do cerco que o ser humano criou para 

si mesmo. É um mundo distraído, mas distraído na alienação que o faz ser. O seu olhar 

não se debruça espantado sobre as coisas, antes se esbate, se apaga no hábito de habitar 

um espaço  onde  tendemos  a  dar  suma  atenção  à  imagem  que  projectamos  de  nós 

próprios, perante uma plateia dominada pelo espírito competitivo e ávida de sangue. O 

centro do deslumbramento não é aqui, portanto, o próprio facto de as coisas serem, nem 

tão pouco o manifestarem-se desta ou daquela maneira, mas sim a máscara sob a qual 

ocultamos aspirações que se encontrem para além de qualquer jogo de poder ou de 

sucessos ilusórios. Neste jogo, motor deste mundo e gerador de inumeráveis canseiras 

para os que nele entram, qualquer elemento lúdico que possa haver constitui-se numa 

autêntica perversão da brincadeira de que se faz o verdadeiro jogo. Por isso, talvez seja 

mais lícito substituir a palavra jogo por guerra (mesmo que nem sempre declarada), uma 

vez que cada jogada é apenas um passo numa cadeia de movimentos de uma estratégia, 

25 HESSE, H., Contos Maravilhosos, Lisboa, DIFEL, 2002, p. 238.
26 Cf. BORGES, P, Visões in http://pauloborges.net/textos/visoes.pdf
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jogada que por isso não constitui um fim em si mesma, servindo apenas para alcançar 

uma determinada meta. Entre metas possíveis a atingir encontram-se, por exemplo, a de 

ganhar o pão ou, para os que não são movidos pela fome, sustentar o orgulho, a vaidade 

e outras superficialidades do género. Assim, tendemos a viver acompanhados de mil 

aflições, mil obrigações para cumprir requisitos. Porém, podemos também viver uma 

parte do tempo de forma bastante sossegada, regidos por um suposto bom senso que 

mascara uma certa cobardia. 

Este  é,  então,  um  mundo  "...limitado,  demarcado  em  talhões,  retalhado  por 

vedações"27, essencialmente pobre de almas libertas, sem magia, mas repleto de certezas 

ilusórias  mais  ou  menos  confortáveis,  que  têm  a  função  de  consolar  os  espíritos 

tendencialmente desordeiros, porque há que diminuir, a bem da manutenção da fachada 

normalizante e bem ordenada da sociedade, "o risco de ter uma alma."28

3. O mundo da instauração na consciência da presença do Ser. 

Esta presença poderosa e fulgurante invade de divagações metafísicas o sujeito 

que a experimenta e pode derivar em dois tipos de experiência, que podem, é claro, dar-

se num mesmo sujeito: a experiência do absurdo e a experiência do deslumbramento. 

Nas experiências do primeiro tipo, a presença absolutamente saturada do Ser reveste-se 

de um pânico terrível,  e  é  encarada como desvelando algo imensamente  horrível:  o 

absurdo de haver Ser e a impossibilidade radical de a ele algo podermos escapar. Nela o 

sujeito  vê-se  imerso  numa  náusea  avalassadora,  que  nasce  da  consciência  de  estar 

completamente  envolvido  pelo  oceano  impiedoso  do  Ser,  de  se  achar  num 

encurralamento absoluto dentro do Ser. O facto puro de ele próprio e as coisas  serem 

reveste-se de uma imensa brutalidade, violentando os esquemas psíquicos do sujeito. A 

propósito  desta  experiência  nos  fala  Levinas  na  obra  intitulada  A  Evasão.29 A 

experiência de profunda náusea de que nos fala Levinas nasce, assim, do esmagamento 

do ser pelo Ser. Não se sente aqui o desejo de "viver vidas inumeráveis", nem tampouco 

de  "sentir  tudo  de  todas  as  maneiras",  isto  é,  não  urge  o  impulso  de  fugir  do  Ser 

enquanto ser limitado, experimenta-se antes um desejo de evasão do Ser enquanto Ser, 

uma ânsia sempre frustrada de escapar às garras do próprio Ser, que é "cela infinita". 

27 HESSE, H., op. cit., p.239.
28 SLOTERDIJK, P., O Estranhamento do Mundo, trad. Ana Nolasco, Lisboa, Relógio D'Água, 2008, 
p.38.
29 É aqui necessária a advertência de que não tivemos oportunidade de consultar esta obra. Assim, as 
nossas breves considerações baseiam-se num texto de Paulo Borges, intitulado  Além do Ser, que versa 
sobre a referida obra de Levinas.
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Também Álvaro de Campos solta o seu grito de angústia do interior da prisão infinita 

quando pergunta:  "Cárcere do Ser, não há libertação de ti?"30,  ao que desesperado e 

amargurado  responde:  "Ah,  não,  nenhuma  -  nem  morte,  nem  vida,  nem  Deus!"31 

Domina-nos, então, um desejo avassalador de fugir à evidência visceral de que se é, de 

partir  o  espelho  que  nos  revela  a  nós  próprios  como  algo  de  monstruoso  e 

incompreensível  pelo  simples  facto  de  sermos.  Ansiamos  alcançar  outro  estatuto, 

descobrir uma coisa absolutamente outra, cuja morada se encontre para além do Ser, 

"aquela outra coisa que brilha no fundo da ânsia como um diamante possível numa cova 

a que se não pode descer."32 

Por outro lado, nas experiências de deslumbramento que a evidência do Ser pode 

provocar, a alma mergulha num estado encantatório de extasiamento, no qual o espanto 

pelo  próprio  Ser  das  coisas  a  inebria,  espanta  e  rejubila.  Esta  é  uma  experiência 

igualmente arrebatadora,  mas que no entanto nos impregna de uma beatitude imensa 

perante o mistério do haver Ser e das suas aparições maravilhosas. O seu palco é o do 

estremecimento  do Ser  capaz  de se  gozar  a  si  mesmo,  e  onde apetece  com Sophia 

perguntar: "Estarão as coisas deslumbradas de ser elas?"33

4. O mundo dos desertores do mundo.

Esta é a morada dos ascetas, daqueles que procuram, subtraindo a todo o custo o 

mundo e abdicando do uso dos seus sentidos e do seu intelecto, aceder a um contacto 

directo  com  Deus,  ou  melhor,  converterem-se  plenamente  em  Deus.34 No  entanto, 

vamos por agora debruçar-nos sobre o caminho por eles percorrido, sobre a própria via 

que tendem a percorrer para alcançar o seu intento, baseando-nos essencialmente em 

leituras de Pseudo-Dionísio Areopagita, e na análise que da vida dos ascetas faz Peter 

Sloterdijk, na obra O Estranhamento do Mundo.

"Anacoretismo e monasticismo são práticas de conversão de si mesmo para o 

"outro elemento""35. A fim de o conseguirem, uma prática comum a muitos ascetas 

consistiu no auto-exílio para o deserto: o lugar do mundo mais longe do mundo, "o 

quase-não-ser real que quase não exige nenhum interesse para si, mas que permanece 

30 CAMPOS, Á., Poesias, Lisboa, Publicações Europa-América, 1997, p.45.
31 ibidem.
32 SOARES, BERNARDO, Livro do Desassossego, Lisboa, Assírio & Alvim, 1998, p. 227.
33 MELLO BREYNER ANDRESON, S., MAR, Lisboa, Editorial Caminho, 2001, p. 38.
34 Este Deus pode ser  simplesmente a Causa,  de que fala  Pseudo-Dionísio Areopagita,  ou o Uno de 
Plotino.
35 SLOTERDIJK, P., op. ci., p. 56.
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aberto  para  a  alma  como uma sala  de terapia  cósmica  e  vazia"36,  toda  feita  de  um 

sublime  silêncio  no  qual  as  vozes  do  mundo  profano  se  calam  para  dar  lugar  a 

infindáveis  orações.  Apresentando-se à imaginação como "puro espaço de projecção 

onde se pode trazer à luz a experiência de si e de Deus..."37, o deserto estabeleceu-se 

assim  como  símbolo  de  possível  paz  e  libertação.  Ao  mesmo  tempo,  o  deserto  é 

suficientemente  brutal,  hostil  e  estéril  para  insuflar  nos  homens  uma  determinação 

fixada em esgotar nos seus corações a ternura pelo efémero. Assim, podemos dizer que 

"o êxodo para o deserto foi o mais radical acto poético de que jamais se incumbiram os 

homens.  [Uma  vez  que,]  enquanto  metáforas  divinas  vivas,  os  antigos  monges 

retiraram-se para o elemento adverso ao homem, para descobrirem pelo seu próprio 

corpo, ou, muito mais, contra este, o que significa ser-em-fogo"38. 

Mas  porque  desejaram e  continuam  a  desejar  os  ascetas  anular  o  mundo  e 

imergir nesse "outro elemento"? Fundamentalmente porque, para eles (ou para a maior 

parte deles), estar no mundo é estar enredado na teia das inquietações das paixões e 

afazeres profanos, e aquilo pelo qual anseiam é, libertando-se disso mesmo, triunfar 

sobre o mundo e ser acolhidos no seio do sagrado. Assim, é urgente impedir que surjam 

interferências,  solicitações  exteriores  ou tentações  interiores  alheias  à  causa,  que  os 

desviem do seu caminho em direcção à união. Nestas tentações exteriores e interiores a 

que  há  que  resistir  incluem-se  não  só  o  chamamento  dos  sentidos  e  as  chamadas 

volúpias da carne, como também os prazeres do intelecto. Só desta forma será possível 

uma real libertação e ascensão ao encontro do inefável e transcendente, que está para 

além de toda a visão e de todo o conhecimento, para além de todo o sensível e de todo o 

inteligível.  E é esta a via que Pseudo-Dionísio aconselha aos iniciados: "renuncia às 

percepções sensoriais e às actividades intelectivas, deixa tudo o que pertence ao sensível 

e ao inteligível e todas as coisas que não são e as que são; despojado de conhecimento, 

avança,  na  medida  do  possível,  até  à  união  com aquele  que  está  acima  de  toda  a 

substância e de todo o conhecer. No distanciamento irresistível e absoluto de ti mesmo e 

de tudo, uma vez arredado e liberto de todas as coisas, elevar-te-ás em plena pureza até 

ao  brilho,  que  é  mais  que  substancial,  da  obscuridade  divina."39 Sublinhemos  aqui 

também  o  adjectivo  "irresistível",  que  se  poderia  traduzir  como  "urgente"  ou 

36 idem, op. cit., p. 61.
37 ibidem.
38 idem, op. cit., p. 57.
39 PSEUDO-DIONÍSIO AREOPAGITA, Teologia Mística, trad. Mário Santiago de Carvalho, Porto, 
Fundação Eng. António de Almeida, 1996, p. 13.

20



"febrilmente desejado", reforçando de modo claro um importante traço de carácter do 

desejo de união a que acima nos referimos.

Também  Mestre  Eckhart  fala  da  utilidade  que  há  no  abandono  de  todas  as 

coisas: "tanto quanto tu saíres de todas as coisas, tanto quanto, nem mais nem menos, 

entrará Deus com tudo o que é Seu, contanto que tu te tenhas inteiramente despojado do 

que é teu."40 Assim, o homem só "consegue (...) no máximo grau um progresso (...) 

[desde que] renuncie inteira  e perfeitamente a tudo o que não é Deus e divino nele 

próprio e em todas as criaturas"41.

Existem relatos de anacoretas carismáticos e radicais42 que nos dão notícia dos 

seus árduos caminhos em direcção ao estado da alma mais perfeito: o ser-em-Deus e 

apenas em Deus. Um desses relatos é o que nos fala de Simeão,  o Novo, um sírio do 

século VII d.C., que nos conta que, ainda com sete anos de idade, este se retirou para as 

montanhas,  instalando-se pouco depois no alto  de uma coluna de oração e aí  tendo 

permanecido  a  maior  parte  do  tempo  até  aos  seus  vinte  anos.  Segundo  consta, 

incomodado pela multidão que, curiosa, o fitava da base da coluna,  ter-se-á retirado 

durante dez anos para as montanhas, a fim de evitar qualquer contacto com outros seres 

humanos, e mandando ao fim desse tempo "erigir uma nova coluna de vinte metros de 

altura sobre a qual se aguentou, mais quarenta e cinco anos, como atleta da permanência 

estática, do orar e da vigília, até à sua morte."43

Reflecte-se em relatos impressionantes como este uma verdadeira paixão, uma 

paixão, diríamos nós, feita de corpo e de alma. Não nos parece de todo possível que tais 

empreendimentos  fossem  realizáveis  se  assim  não  fosse.  Aliás,  disto  mesmo  são 

testemunhas assumidas  escritos acerca dos caminhos ascéticos que nos falam de um 

amor  ardente  a  Deus,  como  este:  "[é  necessário  que  o  homem]  se  vire  inteira  e 

perfeitamente para o seu Deus num amor inabalável, de forma a que a sua devoção e a 

sua  saudade  por  Ele  sejam grandes"44.  Basta  atendermos  ao  significado  da  palavra 

"devoção" (do latim devotione, acto de dedicar-se ou consagrar-se a alguém ou a uma 

entidade; sentimento religioso; dedicação ao culto de Deus e dos santos; piedade; (por 

ext.)  afecto;  dedicação  íntima;  objecto de especial  veneração45),  termo tão usual  em 

40 MESTRE ECKHART, Tratados e Sermões, trad. Jorge Telles de Menezes, p. 10.
41 idem, op. cit., p. 22.
42 As informações de que dispomos a este respeito foram colhidas do livro de Peter Sloterdijk, que por sua 
vez nos revela que as suas indicações procedem de Jacques Lacarrière, Les hommes ivres de Dieu, Paris, 
1975, pp. 190 e ss.
43 SLOTERDIJK, op. cit., p.64.
44MESTRE ECKHART, op. cit.,  p.22. 
45 Cf. Dicionário Universal da Língua Portuguesa, da Texto Editora.
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textos religiosos para exprimir a relação com Deus, para que seja visível o seu carácter 

afectivo, a sua índole predominantemente emocional.

Sob estas atitudes ascéticas encontram-se certos pressupostos, que vão desde o 

extremo  de  considerar  toda  a  relação  entre  seres  humanos  um  impedimento  para 

ascender ao sagrado, bem como a tradição que vê no corpo um entrave à purificação da 

alma e, portanto, também à experiência do divino, até à posição mais moderada que 

considera simplesmente que um afastamento temporário serve de método para apurar a 

concentração e/ou expandir  os limites da nossa consciência.  De facto, nem todos os 

monges são radicais. Há quem procure o isolamento e busque, através da meditação, 

alcançar um estado de paz e comunhão com a vacuidade (sunyata) no intuito de, no 

entanto, regressar à vida activa no mundo dos homens, e encontrando nesse mundo o 

terreno  para  uma  nobre  missão:  ajudar  os  outros  a  libertarem-se  das  cadeias  do 

sofrimento, de modo a que todos consigam alcançar a iluminação.46 É abraçando esta 

concepção que se encontram os budistas, nomeadamente os que seguem a escola do 

Grande Veículo (Mahayana).

5. O mundo da fuga no mundo

Este  é  o  mundo  da  viagem  por  excelência,  o  mundo  em  que  o  sonho  e  a 

imaginação são os reis. Estes governam, no entanto, de modo desenfreado e obsessivo, 

sendo geradores  de uma tensão  imanente  entre  vontade esperançosa  e  desespero no 

coração dos seus súbditos. Porque sonhar, sonhar visceralmente, pesa... é o reflexo de 

uma urgência, transformando-se por isso em obsessão. A obsessão surge da angústia 

perante o facto de sermos limitados, levando-nos a perpetrar uma busca alucinante de 

novos cenários que a colorem e aliviem. Neste mundo onde o desejo se faz carne, não 

há realmente um lugar para o jogo, apenas para a urgência de forçar limites. Cada um 

busca  persistente  e  incessantemente  por  algo  de  impossível:  tem  o  olhar  fixo  "na 

aparição sem fim dos horizontes"47, que ama e almeja, mas que se afasta a cada passo 

dado. O ser humano dá então consigo em trânsito permanente, guiado por uma fome 

inextinguível de contacto com o real e por uma febre louca de sentir. A vida é feita de 

sucessivas aventuras pela terra do poder-ser-que-tem-que-ser, e surge em nós o desejo 

46 Acerca das experiências de iluminação propriamente ditas falaremos mais à frente, na parte 6 deste 
capítulo,  já que consideramos que elas nos abrem um novo espaço,  diferente do da ascese  enquanto 
caminho.
47 MELLO BREYNER ANDRESON, S., op. cit., p.75.
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de "viver vidas inumeráveis", de "sentir tudo de todas as maneiras". Esta sede de real, 

esta  ânsia  sôfrega  de  intensificação  da  experiência  da  realidade,  de  "ser  as  coisas 

fortes"48,  manifesta-se então através  de uma força centrípeta  que tenta sorver para o 

interior  de  quem a  experimenta  todas  as  imagens  e  sensações,  tudo o que  é  outro. 

Porque "... quanto mais eu sinta como várias pessoas,/(...) Quanto mais intensamente, 

estridentemente  as  tiver,/  Quanto  mais  simultaneamente  sentir  com todas  elas,/  (...) 

Mais  possuirei  a  existência  total  do  Universo,/  (....)  Mais  análogo  serei  a  Deus"49 

Embarca-se então numa fuga do ser limitado,  pretendendo tudo conter em nós, tudo 

possuir, como um buraco negro aspirando tudo o que o rodeia, numa busca apoteótica 

por uma absolutização do eu que, simultaneamente, deixa de o ser, para passar a ser 

Deus.  "A  verdadeira  questão  é  tornar  a  alma  monstruosa"50,  (ou  seja,  imensa  e 

prodigiosa,  divina),  disse Rimbaud,  sendo o desregramento de todos os sentidos um 

caminho possível para o conseguir.

Estas  tendências para  a  sofreguidão  resultam  também  do  medo51,  e  nestas 

experiências sempre se frustram. Estamos "contaminados pela superstição do acto"52, 

desejamos  a  total  actualização  de  todo  o  possível,  experimentando  um profundo  e 

desesperado  desejo  de  unidade,  bem como  uma  vontade  fogosa  de  tocar  TODA a 

realidade possível e imaginária. Dói-nos isso de a potência Ser, ao mesmo tempo que a 

amamos.... dói-nos tal como nos doem todos os restos de sol e toda a promessa. Vemo-

nos submersos num oceano de pura ânsia de Absoluto, e queremos com todas as forças 

do nosso ser libertar-nos dessa ansiedade, ver-nos livres da angústia por ela gerada. Por 

isso, muitas vezes, esta pulsão se manifesta também no sentido oposto ao que há pouco 

falámos,  através  de uma força dispersiva,  centrífuga,  de extravasamento,  que deseja 

verter  o  sujeito  sofredor  para  o  seio  do  real,  dissolvê-lo,  fazê-lo  esquecer-se  de  si 

próprio. Vivemos sedentos de um outro caminho, uma outra vida, dominados por uma 

necessidade de evasão do eu, nascida de uma inadaptação ao que nos rodeia. 

Atirados  pelo  nosso  desejo  num  comboio  imparável  que  percorre 

desenfreadamente o mundo em busca de uma paragem algures num lugar "somewhere 

48 CAMPOS, Á., op. cit, p. 226.
49 CAMPOS, Á., op. cit, p. 245.
50 "Il s'agit de faire l'âme monstrueuse" RIMBAUD, A., Oeuvres Complètes, Librairie Générale Française, 
1999, p. 242.
51 A  propósito  do  papel  do  medo  como  motor  destes  impulsos  tivemos  oportunidade  para  nos 
debruçarmos sucintamente no trabalho  A Morte no Limiar da Possibilidade Saudosa,  entregue para a 
cadeira de Filosofia em Portugal I, disponível em http://pauloborges.net/Frameset_PB.htm
52 CIORAN, E.M., A Tentação de Existir, Trad. Miguel Serras Pereira e Ana Luísa Faria, Lisboa, Relógio 
D’Água, p. 14.
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over the rainbow", através das janelas engolimos sofregamente imagens que nos fazem 

acreditar  estar  quase lá...  no êxtase, no núcleo do sol. É que intuímos que tudo são 

expressões de um mesmo Ser primordial, que tudo são manifestações de algo que nos 

une a todos e que a todos trespassa, e que é isso mesmo que queremos abarcar, mas que 

isso é, contudo, absolutamente inefável. Neste mundo louco do eterno viajante, em que 

"navegar é preciso, viver não é preciso"53, a nossa pátria não se encontra em lado algum, 

a  não  ser  num  hipotético  espaço  de  intensidade  pura,  total,  absoluta,  no  qual 

imaginamos, por fim, poder ser livres, e exclamar: "Então serei o ritmo das paisagens,/ 

A secreta abundância dessa festa/ Que eu via prometida nas imagens."54

Esta promessa que adivinhamos nas imagens, este desejo de uma intensificação 

do  real  e  de  uma  dissolução  nele  são  tão  fortes  que  são  capazes  de  nos  arrasar 

completamente,  de nos empurrar  para um estado de vertigem e angústia  constantes, 

levando-nos a desembocar, mais cedo ou mais tarde, no porto da exaustão. Mas não 

precisamos de ir até ao fim da linha... basta entrarmos nesta viagem para, passado pouco 

tempo, nos apercebermos que tudo o que conseguimos é mudar de cárcere.

Há um conto de Herman Hesse que expressa de um modo claro e belo o desejo 

de metamorfose, ou de "viver vidas inumeráveis" de que há pouco falávamos. Neste 

conto o autor fala-nos da alegria de ser outro, do jogo da transmutação, da felicidade 

que reside na mutação desejada. Ele conta a história de Piktor, um rapaz que se vê no 

paraíso, e que se maravilha com o facto de tudo ser belo e a cada instante se transformar 

consoante o seu desejo.  De repente,  Piktor  viu-se na circunstância  extraordinária  de 

poder concretizar um desejo, tendo então escolhido deixar de ser um homem e passar a 

ser uma árvore. No início, foi invadido por uma felicidade transbordante, resultante de 

todas  as  peculiaridades  relacionadas  com  ser  árvore  que  eram,  para  si,  excitantes 

novidades, nem dando pelo passar do tempo. Porém, com o passar dos anos, a felicidade 

da árvore Piktor foi esmorecendo. "Só lentamente [Piktor] aprendeu a ver com os olhos-

de-árvore. Por fim, soube ver, e ficou triste. Viu, por exemplo, que em redor dele, no 

paraíso,  a maioria  das pessoas se transformava muito frequentemente,  sim,  que tudo 

fluía numa eterna torrente mágica."55 "Mas a árvore Piktor ficava sempre igual, ela já 

não podia transformar-se. Desde que o reconheceu,  a sua alegria  dissipou-se."56 Oh, 

53 SOARES, B., Livro do Desassossego cit. in PAIS, A.P., Para Compreender Fernando Pessoa, Porto, 
Areal Editores, 1996, p. 309.
54 MELLO BREYNER ANDRESON, S., op. cit., p. 75.
55 HESSE, H., op. cit., p 213.
56 idem, op. cit, p. 214.
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como desperdiçara o seu desejo!, como "naquele instante em que toda a transformação 

lhe era possível, a sua vida fulgira como nunca!"57 É interessante como aqui se mostra 

um  aspecto  importante  que  é  de  salientar,  a  saber,  o  facto  de  haver  alegria  na 

transmutação que é desejada, quase como que como se afirmasse que o que atormenta 

não é propriamente  o devir,  mas o facto de este  ser incontrolável  e desencadear  na 

morte, e não numa simples transformação em que o sujeito desejante se mantivesse. 

Mas continuemos com a descrição. Eis que da árvore-Piktor se aproxima uma rapariga, 

e surge um intenso desejo de união entre ambos, desejo esse que no final do conto se 

consuma.  Conclui-se  então,  num  elogio  ao  amor  pleno  que  nasce  da  experiência 

atemporal de uma verdadeira comunhão, que "desta vez [Piktor] alcançara a verdadeira 

e eterna mutação, que de uma metade se havia transformado num todo, desde aquela 

hora  pôde  continuar  a  modificar-se  quanto  desejasse.  Permanentemente,  a  torrente 

mágica da transmutação fluiu pelo seu sangue; eternamente, ele participava na criação 

que  a  todo o momento  se  concretiza.  Transformou-se em corça,  transformou-se em 

peixe, foi homem e serpente, nuvem e pássaro. Porém, em cada uma das formas ele era 

um todo, era um par, continha em si a Lua e o Sol, e o homem e a mulher, fluiu como 

um rio de gémeos pelas terras afora, e encontrava-se no céu como dupla estrela."58 E é 

com  esta  descrição  que  passamos  agora  à  análise  desse  outro  mundo  que  aqui  se 

anuncia.

 

6. O mundo das iluminações.

Aqui nascem as novas auroras, reveladoras de "cidades esplêndidas". Este é o 

mundo  das  experiências  místicas,  da  entrega  ao  êxtase  e  à  comunhão,  e  de  onde, 

finalmente, se exila a solidão. Os videntes, entre os quais se contam artistas e místicos, 

são habitantes autóctones deste mundo. No entanto, acontece, por vezes, ele abrir-se à 

experiência  dos  mais  distraídos,  que  o  sentem  como  desvelando  a  verdadeira  e 

maravilhosa face do real, e a essa experiência se entregam sem reservas.

Pretendemos demorar-nos um pouco mais neste ponto e explorar o que é isso a 

que se chama de experiências místicas, quais os seus traços fundamentais, qual a sua 

essência.  Para  isso  servir-nos-emos  de  algumas  descrições  que  Michel  Hulin  nos 

fornece no livro  Mystique Sauvage,  e  de algumas outras que fomos encontrando no 

decurso da nossa leitura. 

57 ibidem.
58 HESSE, H., op. cit, p.222
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A  partir  de  fragmentos  seleccionados  de  relatos  de  experiências  místicas 

"selvagens", isto é, de experiências ocorridas por indivíduos que não passaram por um 

treino  místico  e  que  não  estavam,  de  todo,  preparados  para  o  que  lhes  aconteceu, 

estabelecemos  uma  teia  de  conceitos  que  nos  parecem  comuns  a  quase  todas  as 

descrições. Em primeiro lugar, destacamos alguns denominadores comuns relativos ao 

que é sentido pelas pessoas que passam por estas experiências. O primeiro é o carácter 

súbito  e  inesperado  das  experiências,  nas  quais  tudo  parece  transfigurar-se 

instantaneamente,  de  um só  golpe,  o  que  fica  bem claro  em descrições  como,  por 

exemplo, a seguinte: "subitamente, cada objecto no meu campo de visão assumiu uma 

forma de existência de curiosa intensidade."59 Muitas vezes esta novidade repentina é 

descrita como um repentino arregalar de olhos: "... os meus olhos abriram-se e, pela 

primeira vez da minha vida, tive um vislumbre fugitivo da beleza extática do real... Não 

vi nenhuma coisa nova mas vi todas as coisas habituais numa luz nova e miraculosa, a 

qual  é,  creio,  a  sua  verdadeira  luz..."60 Introduzimos  aqui  um dos  outros  elementos 

fundamentais:  o  carácter  luminoso  sob o qual  as  coisas  passam a apresentar-se.  De 

repente, é como se o dia nascesse de novo, as nuvens desaparecessem do céu, ou então 

tudo  ficasse  envolvido  numa  gigante  e  brilhante  nuvem.  No  fundo,  trata-se  da 

emergência  de  uma  nova  luz,  ou  de  um  clarão  que  tudo  ilumina.  Outro  aspecto 

interessante é a completa alteração das noções de tempo, "...um minuto pode parecer 

uma  eternidade  ou  uma  hora  passar  como  um  instante."61,  ou  mesmo  a  completa 

anulação da temporalidade e a presença da eternidade (que podemos aqui interpretar 

como o sentimento de uma plenitude),  como se expressa neste relato:  "...  não podia 

compreender o tempo. No entanto, a eternidade estava lá."62, e neste: "... eu estava em 

tudo o que era, foi, e será..."63, e em tantos outros.

A euforia e o êxtase são também das características mais marcantes, como se 

pode  ver,  por  exemplo,  neste  excerto:  "...  fui  arrebatado  por  um  sentimento  de 

exaltação,  uma  alegria  imensa  acompanhada  ou  imediatamente  seguida  por  uma 

59 " Soudain, chaque object dans mon champ de vison se mit à assumer une forme d'existence d'une 
curieuse intensité." HULIN, M., La Mystique Sauvage, Paris, PUF, 1993, p. 36.
60 "...  mes yeux  s'ouvrirent  et,  pour la  première  fois de ma vie,  j'eus  un aperçu  fugitif  de la  beauté 
extatique du réel...  Je ne vis aucune chose novelle mais je vis toutes les  chose habituelles dans une 
lumière nouvelle et miraculeuse, dans ce qui, je crois, est leur véritable lumière..." idem, op. cit.,  p. 37.
61 "... une minute pouvait paraître une éternité ou une heure passer comme un instant." idem, op. cit., p. 
42.
62 "...je ne puis comprendre le temps. L'éternité est là, maintenant." idem, op. cit., p. 46.
63 "j'étais dans tout ce qui a été, fut, et sera..." idem, op. cit., p. 45.
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iluminação intelectual impossível de descrever"64. Estas sensações estão bem patentes 

em expressões  como "louco  êxtase  de  alegria",  "sentimento  de  exaltação"  e  "paz  e 

alegria inefáveis".

Prestemos  agora  atenção  ao  conhecimento  que  foi  retirado  das  experiências, 

àquilo que foi "visto". Aqui, o elo que liga todas as experiências é o sentimento de uma 

unidade. Em quase todos os casos foi reconhecida a pertença de todos os seres a um 

mesmo todo: " Cada um dos seres humanos [...], cada pardal no seu voo, cada ramo 

oscilando no vento eram parte integrante do todo"65, uma unidade que perpassa todos os 

existentes,  unidade  essa  que  pode  exprimir-se  como uma energia  vital  que  a  todos 

trespassa:  "Uma mesma tensão vital  animava o gato,  a vespa,  as garrafas partidas... 

todas as coisas brilhavam com um clarão que emanava do interior delas mesmas."66

Outra  experiência  comum  é  o  sentir  que  o  universo  inteiro  está  dentro  do 

indivíduo, ou que este está espalhado por todo o universo. "Podemos dizer que tudo 

aquilo que me rodeava se encontrou de repente no interior de mim mesmo. O universo 

inteiro  parecia  residir  dentro  de  mim."67 Neste  relato  toda  essa  distinção  é 

inclusivamente  destituída  de  sentido:  "Terei  sido  eu  aspirado  pelo  universo,  ou  o 

universo  penetrou  todo  em mim?  Estas  expressões  não  tinham qualquer  sentido  na 

ocorrência, pois as fronteiras entre o meu corpo e o mundo evaporaram-se, ou melhor, 

pareciam nunca terem sido mais que uma alucinação da minha razão que se dissolveu 

com a força da evidência."68

Reparemos  como  nestas  experiências  se  consumam  as  aspirações  que 

anteriormente  referimos.  De  facto,  estas  experiências  são  anunciadoras  de  uma 

libertação de todas as angústias, de uma possibilidade de escapar à história e de assim 

ter acesso a uma felicidade plena, porque encontrada numa morada para além de todo o 

tempo e corrosão. Anunciam uma autêntica "imersão num anonimato divino"69, no qual 

64 "... je fus gagné par un sentiment d'exultation, une joie immense accompagnée ou immédiatement 
suivie par une illumination intellectuelle impossible à décrire." idem, op. cit., p. 44.
65 "Chacun des êtres humains [...], chaque moineau dans son vol, chaque rameau oscillant dans le vent 
était partie intégrante du tout." idem, op. cit., p. 37.
66 "Une même tension vitale animait le chat, la guêpe, les bouteilles casées... toutes choses rougeoyaient 
d'un éclat qui émanait de l'intérieur d'elles-mêmes." idem, op. cit., p. 36.
67 "On eut dit que tout ce qui m'entourait s'était soudain retrouvé à l'interieur de moi-même. L'univers 
entier paraissait résider en moi." idem, op. cit., p. 39.
68 "Etais-je aspiré par l'univers, ou l'univers pénétrait-il en moi? Ces expressions n'ont guère de sens en 
l'occurrence, puisque les frontières entre mon corps et le monde s'évanouissaient, ou plutôt, semblaient 
n'avoir été qu'une hallucination de ma raison qui fondait aux feux de l'évidence..." idem, op. cit., p. 42.
69 SLOTERDIJK, P., op. cit., p. 47.
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o eu, lugar de um inevitável sofrimento, se liberta de si, isto é, se dissolve na luz dessa 

outra realidade que se sente como mais verdadeira e se vê como mais radiosa. 

Neste  momento  urge  perguntar:  porque  é  que  nestas  experiências  temos  a 

sensação de que acedemos à verdade das coisas?, ao seu núcleo íntimo?, ao coração da 

realidade última do mundo?... Porquê a atribuição de uma realidade mais real (perdoem-

nos a expressão) ao produto de certas experiências em detrimento da vivência de outras? 

Isto é, porque não se revestem para nós todas as experiências de um mesmo grau de 

evidência?...  A  sensação  que  temos  nas  experiências  místicas  de  termos  acedido  à 

intimidade do mundo em si, de termos escapado ao nosso referencial, rasgado a nossa 

esfera pode dever-se a vários factores, dos quais destacamos dois. O primeiro consiste 

no facto de que talvez haja uma possibilidade de, de facto, termos tido acesso a essa 

compreensão do mundo sem ponto de vista (um verdadeiro céptico tem que admitir 

todas as hipóteses), podendo esta tese ser defendida com recurso ao argumento de que é 

possível  chegar  a  estas experiências  através  de um acalmamento da nossa produção 

mental.  O  possível  segundo  factor  explicativo  é  o  de  que  estas  experiências  são 

normalmente acompanhadas de uma euforia e beatitude imensas, o que faz com que 

naturalmente  sintamos:  ah!,  foi  isto  que  sempre  procurámos!,  é  esta  a  realidade 

primordial do mundo!, é este o nosso berço!

Não são só as experiências de grande euforia que nos provocam a sensação de 

um acesso à verdadeira realidade, ou a uma dimensão mais profunda da mesma. Quando 

as  experiências  se  revestem  de  uma  grande  intensidade  emocional,  é  costume 

transpormos essa mesma intensidade para a realidade do conteúdo dessas experiências. 

Confessamos  que é  desmotivador,  mas  pensemos,  por  exemplo,  no caso de alguém 

paranóico. Quanto mais intensamente o paranóico sente que o perseguem e contra si 

conspiram, mais difícil é convencê-lo do contrário. De facto, essa é, para o paranóico, a 

realidade, e a realidade verdadeira, aquela que se esconde por detrás do véu de uma 

aparência de cordialidade e de paz. Ele encontrou, finalmente (e neste caso para seu 

pesar e grande aflição), a verdade oculta das coisas, e isso transformará também a sua 

conduta daí para a frente. Poder-se-á dizer que, neste caso, passada a paranóia, o sujeito 

reconhece que tudo não passou de um engano, mas será necessário um enorme esforço 

exterior e interior para o arrancar do mundo em que a paranóia o submergiu, e tal só 

acontece  porque  o  ar  desse  mundo  é  demasiado  pesado,  tóxico  mesmo,  e  ninguém 

deseja viver na mais profunda infelicidade,  solidão e tortura.  E ao recordar-se dessa 

outra  vida  (sim,  porque  ele  viveu  realmente  uma  outra  vida)  ainda  um arrepio  lhe 
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percorrerá a espinha, e tentará a todo o custo afastar da memória esse outro mundo de 

angústia,  solidão  e  terror  permanentes.  Pelo  contrário,  quem  vive  uma  experiência 

mística, não possui qualquer motivo para prescindir da sensação de que foi nela que 

experimentou a luz da verdadeira realidade, e que a atmosfera enfadonha e pálida da 

vida quotidiana não é, afinal, a que revela a sua verdadeira face. Nela, a experiência de 

Ser é uma experiência bem-aventurada, que não sufoca o homem nas malhas do medo, 

da solidão e da morte, mas que o arranca do seu estado de horror à separação, para abrir 

espaço a uma outra forma de ser no mundo, uma dimensão aconceptual e atemporal na 

qual as distinções sujeito-objecto, interior/exterior se desmoronam, para dar lugar à tão 

desejada experiência de fusão plena com o mundo. Mas esta é apenas uma explicação 

psicológica destes fenómenos. Actualmente, uma visão geralmente aceite pela própria 

comunidade dos psicólogos é a de que um desregramento das estruturas habituais do 

ser-no-mundo é condição necessária, mas não é condição suficiente para se aceder e 

assim interpretar a dimensão mística70.

Mas vejamos outros relatos que parecem testemunhar experiências semelhantes 

às acima descritas, como o seguinte:  "...descia o mundo das imagens todo inteiro,  e 

mergulhava no mistério que há por detrás de todas as imagens (...) e o seu caminho 

desceu suavemente para o fundo, para a pátria."71 Aqui claramente se fala num acesso 

ao "mistério" que se esconde por detrás das aparências das "imagens", mistério no qual 

se imerge, deixando-se docemente envolver nele, pois que é ele a verdadeira "pátria", o 

ventre originário e eterno.

Noutro ainda se diz que se ficou "...exacerbado,  de alguma forma,  de algum 

modo  precioso  e  único,  por  qualquer  conteúdo  secreto,  transmutado  de  simples 

constatação em experiência vital. O que havia ali a brilhar (...) não era somente uma 

torrente de vida vinda do exterior, e o seu palco não era unicamente o olho; era também 

vida, era impulso efervescente do íntimo, e o seu palco era a alma, era o seu próprio 

destino. Esta é a forma como vêem os poetas, os "videntes", esta é a forma encantadora 

e comovente como vêem aqueles que foram tocados por Eros"72 Todas as recordações e 

desejos se haviam desvanecido para dar lugar a um eterno presente:"...nem poesia, nem 

qualquer passado, tudo era eterno instante, era vivência, era a mais íntima realidade. 

Entregue ao milagre (...) ele pairou por momentos infindáveis na consonância atemporal 

entre a alma e o mundo, e sentia a sua respiração a conduzir as nuvens, e sentia o sol 
70 Cf. HULIN, M., op. cit.,  p.13.
71 HESSE, H., op. cit., 212.
72 idem, op. cit., 246.
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cálido girando dentro do seu peito." Nesta descrição se conjugam muitos dos elementos 

típicos daquilo a que se chama experiência mística, a que fizemos anteriormente alusão, 

como a sensação de que é agora, num instante encantado e "atemporal", que realmente 

se está vivendo, de que o que se experimenta é a íntima realidade do mundo, que brilha, 

que a alma e o mundo se inter-penetram numa "consonância" perfeita em que se dá o 

"milagre" de se ser em cada coisa, e de cada coisa ser dentro de si.

Debrucemo-nos agora sobre um poema de São João da Cruz, intitulado "Coplas 

feitas sobre um êxtase de elevada contemplação"73, que não resistimos (perdoem-nos!) a 

transcrever na íntegra:

Entrei aonde não soube

e quedei-me não sabendo

toda a ciência transcendendo.

Eu não soube aonde entrava,

porém, quando me vi,

sem saber onde estava,

grandes coisas entendi;

não direi o que senti,

que me quedei não sabendo,

toda a ciência transcendendo.

De paz e de piedade

era a ciência perfeita,

em profunda soledade

entendida (via recta);

era coisa tão secreta,

que fiquei como gemendo,

toda a ciência transcendendo.

Estava tão embevecido,

tão absorto e alheado,

que se quedou meu sentido

de todo o sentir privado,

e o e´spírito dotado

de um entender não entendendo,

toda a ciência transcendendo.

73 S. JOÃO DA CRUZ, Poesias Completas, trad. José Bento, Lisboa, Assírio & Alvim, 1990, pp. 39-43.
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O que ali chega deveras

de si mesmo desfalece;

quanto mais sabia primeiro

muito baixo lhe parece,

e seu saber tanto cresce,

que se queda não sabendo,

toda a ciência transcendendo.

Quanto mais alto se sobe,

tanto menos se entendia,

como a nuvem tenebrosa

que na noite esclarecia;

por isso quem a sabia

fica sempre não sabendo,

toda a ciência transcendendo.

Este saber não sabendo

é de tão alto poder,

que os sábios discorrendo

jamais o podem vencer,

que não chega o seu saber

a não entender entendendo,

toda a ciência transcendendo.

E é de tão alta excelência

aquele sumo saber,

que não há arte ou ciência

que o possam apreender;

quem se soubera vencer

com um não saber sabendo,

irá sempre transcendendo.

E se o quiserdes ouvir,

consiste esta suma ciência

em um subido sentir

da divinal Essência;

é obra da sua clemência

fazer quedar não entendendo,

toda a ciência transcendendo.

31



 

Neste poema, S. João da Cruz descreve na primeira pessoa o que terá sido uma 

experiência mística, uma experiência que ele designa como "êxtase". É interessante ver 

como neste poema se explana magistralmente a ideia de que aquilo a que se acede não é 

possível alcançar através do conhecimento, sendo por isso necessário transcender a arte 

e  a  ciência  para  poder  chegar  à  "ciência  perfeita",  "secreta",  que  faz  transbordar  o 

espírito de "paz e de piedade". Esta é, por isso, uma experiência bem-aventurada, em 

que, privado dos sentidos e acompanhado de um espírito que entende não entendendo74, 

"de si mesmo desfalece", "embevecido", "absorto e alheado" de tudo o que o rodeia e 

até de si próprio. Só assim se atinge o cume da "divinal Essência", do qual, ao olhar-se 

para baixo, se reconhece como não tendo valor aquilo a que até ao momento se chamava 

de saber, e se penetra como que "gemendo" no mistério da "nuvem tenebrosa que na 

noite esclarecia".

De  uma  experiência  como  esta  testemunha  igualmente  Pseudo-Dionísio, 

referindo-se a ela como um "ápice" que faz transbordar "dos esplendores mais belos as 

inteligências desprovidas de olhos"75, isto é, que abandonam todo o sensível e todo o 

inteligível,  "toda  a  ciência  transcendendo".  Regressando  a  uma  citação  de  Pseudo-

Dionísio feita há pouco: "No distanciamento irresistível e absoluto de ti mesmo e de 

tudo, uma vez arredado e liberto de todas as coisas, elevar-te-ás em plena pureza até ao 

brilho, que é mais que substancial, da obscuridade divina"76, atentemos ao facto de nela 

se tentar objectivar o que teria sido uma experiência na qual o eu se distanciou de si 

mesmo, e visto que esse "distanciamento irresistível" foi absoluto, podemos dizer que o 

eu se  aniquilou,  tendo-se portanto  acedido  a  uma dimensão não dual,  para  além de 

qualquer  distinção  possível  entre  sujeito  e  objecto,  para  além  de  qualquer 

conceptualização.

Não é  só  o deserto  que,  como dissemos  na  parte  4  deste  capítulo,  sugere  à 

imaginação humana um lugar de inspiração para a procura de experiências místicas. A 

simbologia  do mar  está,  para  nós,  intimamente  ligada às sensações  de infinito  e  de 

eternidade, bem como à ideia de união, podendo nós encontrar-nos com Rimbaud nestes 

versos: "Elle est retrouvée./ Quoi? - L´Eternité./ C'ést la mer allée/ Avec le soleil."77 O 

mar é o elemento que se liga à areia, ao céu, e ao sol, servindo de metáfora perfeita para 

74 Discurso paradoxal tão típico da Teologia Mística.
75 PSEUDO-DIONÍSIO AREOPAGITA, op. cit., p. 11.
76 idem, op. cit., p. 13.
77 RIMBAUD, A., O Rapaz Raro, trad. Maria Gabriela Llansol, Lisboa, Relógio D'Água, 1998, p. 222. 
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sugerir  uma possível  comunhão.  É um espaço aberto,  ilimitado,  e ao mesmo tempo 

imperscrutável  e  misterioso,  onde  se  reflecte  a  luz  como  num  espelho,  e  onde  se 

escondem insondáveis mistérios no imenso negro azul das suas profundezas. E no pôr-

do-sol, luz e treva se fundem, como num casamento perfeito. Uma poetisa que também 

nos acompanha neste fascínio irresistível  pelo mar e pela praia,  neles encontrando o 

lugar da união e da liberdade por excelência é Sophia, que o expressa em belíssimos 

poemas, como este: "De todos os cantos do mundo/ Amo com um amor mais forte e 

mais profundo/ Aquela praia extasiada e nua,/ Onde me uni ao mar, ao vento e à lua.",78 

ou ainda em versos que, também sobre a praia, cantam assim: "Puro espaço e lúcida 

unidade,/ Aqui o tempo apaixonadamente/ Encontra a própria liberdade."79 

 

7. O mundo do Quase

Quem deste  modo  experiencia  o  mundo  mergulha  num estado  de  angústia  onde  se 

anseia ardentemente sufocar todas as estrelas, onde se tenta a morte das coisas enquanto 

insuportavelmente  belas,  de  modo  a  que  se  possam  tornar  de  novo  mensuráveis, 

manejáveis e facilmente criticáveis dentro de si (numa tentativa tantas vezes fracassada 

e desgastante de regressar à ilusória segurança do mundo 2). Abre-se então um espaço 

onde nos sentimos visceralmente proibidos de nos relacionar com a beleza, porque a dor 

é quase Quase demasiada. É o mundo onde quase não somos capazes de apreciar devido 

a um sentir desmesurado, excessivo, onde quase Quase desmaiamos. É o mundo onde 

somos um Quase, ou um Excesso, o que é o mesmo. Porque ser Quase é excessivo, é 

uma experiência que nos violenta, nos suplicia, é um abarcar do demasiado, mas de um 

demasiado  que  se  nos  impõe,  e  nos  revela  que,  como  diz  Rimbaud,  a  única  coisa 

insuportável é nada ser insuportável. É assim que, por fim, nos queremos apagar, pois 

que somos inferno em carne viva, um inferno absurdamente inútil. Há um transbordar, 

como no mundo 5, mas um transbordar tão grande que, em vez de nos excitar o sonho, o 

desejo e a vontade de viver, faz com que algo em nós se torne feroz em relação a si 

próprio  e  anseie  pela  sua  liquidação.  Uma  característica  fundamental  destas 

experiências consiste no facto de que elas tendem a impelir-nos para o emudecimento. 

Ao contrário do que sucede no mundo 5, a força vital aqui não tem por onde se espraiar, 

virando-se contra si própria, devorando-se como a serpente que engole a sua própria 

cauda.  Todo  o  gesto  se  torna  fútil,  toda  a  palavra  indigna  de  ser  dita  e  todo  o 

78 MELLO BREYNER ANDRESON, S., op. cit.,  p.10.
79 idem, op. cit.,  p.28.
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pensamento desnecessário de ser comunicado e até mesmo pensado. A vontade gira 

num carrossel de contradições: queremos e não queremos manifestar-nos, já que cada 

gole que bebemos na fonte da vida nos queima por dentro. E então desesperamos, e 

bebemos mil outros venenos, para em vão esquecermos que o que mais nos envenena é 

a  vida.  Forçamo-nos  por  nos  tornarmos  "suicidados  vivos",  emudecemos. 

Transformamo-nos, enfim, naquele que "ri com um sol de soluços na boca — no exílio 

dos Rumos Decepados"80, e pedimos: "põe longe as festas vermelhas / que eu tive nos 

meus sentidos, /e de uma vez para sempre /livra-me toda de mim."81

Esta  experiência  é  constituída  no  seu  âmago  por  uma  rebelião  interior.  Brota  das 

cavernas mais profundas do nosso ser um desgosto visceral em relação a nós próprios e 

ao que nos rodeia, em relação ao próprio dom de fazer nascer imagens e reinventar o 

mundo. Este desgosto feito revolta instaura-se normalmente com a consciencialização 

de uma inadaptação irredutível aos esquemas rígidos do mundo 2, no qual melhor ou 

pior a maior parte de nós é forçado a movimentar-se grande parte do tempo. Um dos 

poetas  que  melhor  expressou  a  angústia  resultante  do  confronto  com  essa  outra 

realidade  foi  José  Gomes  Ferreira,  quando  este  lança,  numa  mistura  de  profundo 

cansaço, revolta, amargura e nojo "Versos rudes como machados de decepar./Versos de 

lâmina contra a Paisagem do mundo/— essa prostituta que parece andar às ordens dos 

ricos /para adormecer  os poetas "82 e  exclama:  "Deixem-nos o planeta descarnado e 

áspero/para vermos bem os esqueletos de tudo, até das nuvens./Deixem-nos um planeta 

sem vales rumorosos de ecos úmidos/ nem mulheres de flores nas planícies estendidas. /

Uma planeta feito de lágrimas e montes de sucata /com morcegos a trazerem nas asas a 

penumbra das tocas./E estrelas que rompem do ferro fundente dos fornos!/E cavalos 

negros nas nuvens de fumo das fábricas! /E flores de punhos cerrados das multidões em 

alma!"83, ou ainda, num outro belíssimo poema, "Deixem-me para aqui, seco, /senhor de 

insónias  e de cardos,  /neste  ódio enternecido /de chorar em segredo pelos  outros /à 

espera daquele Dia /em que o meu coração /estoire de amor a Terra /com as lágrimas 

públicas de pedra incendiada /a correrem-me nas faces/— num arrepio de Primavera/e 

de Catástrofe!"84... De uma forma comovente e violenta, o mundo cantado por este poeta 

80 FERREIRA, J.G., Choro in http://www.astormentas.com/zegomes.htm
81 FREIRE, N., O Rosto que não tem rosto in http://horasaveludadas.blogspot.com/2008/11/o-rosto-que-
no-tem-rosto.html
82 FERREIRA,  J.  G.,  Homens  do  Futuro  in  http://www.astormentas.com/poema.aspx?
id=6523&tp=&titulo=Homens%20do%20futuro
83 ibidem.
84 idem, Choro in http://www.astormentas.com/zegomes.htm
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exprime ao mesmo tempo, e muito para lá da amargura, uma intensa compaixão, que 

nasce  de  uma  experiência  estética  do  que  o  rodeia,  não  vendo  no  céu  "cidades 

esplêndidas", mas entregando-se ao que reconhece como sendo, afinal, a matriz mais 

profunda e bela do que apenas à superfície é máquina, fumo, podridão, sentindo no mais 

íntimo de si, num amor que é quase, poderíamos dizer, furibundo e ao mesmo tempo 

maternal, a ligação que o une aos cadáveres errantes desse mundo miserável onde se 

"sujaram  as  estrelas",  mas  onde  existe  ainda  luz,  lágrima,  sangue  e  suor,  e  onde 

também, enfim, se espelha o coração da humanidade.

III. Infinitos Lugares de Deus

"Cada alma é um corredor-Universo para Deus"

Álvaro de Campos

Ao contrário do homem, que busca algo que de alguma forma o transfigure (e/ou 

transcenda)  e  dê  sentido  à  sua  existência,  "o  animal  realiza-se  vivendo  (....).  Não 

reclama para si ser ou devir outra coisa para além daquilo que é"85.  Pode, portanto, 

dizer-se do homem que é como que um "traidor à zoologia, [um] animal transviado, 

[que se] insurge-se contra a natureza, como o herege contra a tradição."86 É assim aquele 

que, aventurando-se como um nómada ébrio pelos caminhos do mundo, não encontra a 

sua verdadeira pátria em terra alguma, e que, à força de tanto caminhar no escuro, tantas 

vezes acaba por se achar no ponto de partida... É que, ai dele!, essa pátria que procura 

talvez  se  encontre  para  lá  de  qualquer  noção de  circunscrição,  para  lá  de  qualquer 

relativo, para lá de tudo o que possa ser dito como sendo isto ou aquilo.

Assim, esta estranha espécie que é a humana pode, se não pode definir-se (o que 

sempre seria redutor), pelo menos caracterizar-se como sendo, tantas vezes, "o animal 

absurdo, (...) o animal que ri e chora, (...) o animal desastroso"87, que não sabe o que 

fazer consigo, que se movimenta no terreno assombroso do absurdo, que não encontra 

para si uma fórmula que o descreva e lhe dite as regras para bem viver. E, por isso, o 

85 STIRNER,M.,O único e a sua propriedade, Trad. João Barrento, Lisboa, Antígona, 2004, p. 260
86 CIORAN, E.M., A Tentação de Existir, Trad. Miguel Serras Pereira e Ana Luísa Faria, Lisboa, Relógio 
D’Água, p. 89.
87 NIETZSCHE, F.,A Gaia Ciência, Trad. Alfredo Margarido, Guimarães Editores, 2ª Edição, 224, p.170
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homem é "o ser vivo aporético sem saída. Ele é o ser que tem de fazer de si mesmo algo 

diferente do que é, para poder suportar a sua falta de saída"88. Ele é o mestre da suprema 

insatisfação  (como  satisfazer-se  quando  as  suas  faculdades  lhe  abrem  o  apetite  de 

infinito?...), o fugitivo por excelência, que por poder ter mil faces, não se contenta com 

a escolha de alguma. E é ainda aquele que, para além do mais, tem a deliciosa ousadia 

de transformar em arte o seu próprio desassossego!

Resumindo, o homem é um peso insustentável para si próprio, sempre lançando 

âncoras  num oceano  sem fundo.  Necessita,  portanto,  de  algo  que  o  liberte  da  sua 

condição, de algo que o alivie do fardo de ser como é: abismo onde se aloja a dor de 

querer ser o lume onde arde o infinito, boca aberta estremecendo na ânsia de querer 

beijar o horizonte... Neste lugar solitário, consome-se violentamente a alma em gestos 

vãos.  Contudo, insinua-se ao ser que sofre uma presença inefável,  um vislumbre de 

salvação.  Deus  vagueia  forçando  a  resistência  da  solidão  torturada  com  ténues 

esperanças de azul... Chamo Deus a esse não-sei-quê se pressente como anunciador da 

esperança numa salvação, numa libertação de todos os tormentos. Chamo Deus ao que, 

por isso, no íntimo de nós mesmos, desejamos mais profundamente amar, acima de tudo 

o resto, isto é, àquilo que jamais poderá ser um resto: o Absoluto. Amar fundindo-nos 

com Ele, penetrando-O até ao infinito. Só assim nos poderemos libertar do nosso jugo, 

só assim poderemos verdadeiramente aceitar-nos, amar-nos a nós próprios e sentirmo-

nos completamente amados. 

Todos os homens anseiam pelo desabamento do absurdo, pela irradicação do 

medo, e pela satisfação das suas necessidades, afectivas e intelectuais. Toda a alma é 

religiosa, porque todo o ser sensível é, de alguma forma, ser-em-relação. Além disso, 

todos  os  homens  estão  ávidos  de  algo  detentor  de  um valor  incontestável,  de  algo 

eterno, essencialmente válido, que lhes dê resposta às perguntas: De onde...?, Como...?, 

Para onde...?, Porquê...? Todos procuram certezas, tal como desejam sentir-se unos e 

pertencerem  a  uma  unidade.89 As  mesmas  aspirações  que  motivam  os  filósofos, 

encontram-se, no fundo, em todos os outros: o poeta, a juíza, o general, a ministro, o 

marialva, o empresário, a estudante....  "Todos os homens ansiavam de alguma forma 

(...)  por algo que os ultrapassasse a si  mesmos  e a todo o possível,  inflamados por 

88 SLOTERDIJK, op. cit., p. 35.
89 Quantas pessoas usam símbolos sem saberem bem o que significam! E porquê?... Precisamente porque 
sentem a necessidade de um encontro, do calor de uma partilha, de pertencer a um todo, de experimentar 
uma certa  unidade, ainda que não saibam exactamente com quê. Outros casos há,  porém, em que as 
imagens doiradas e os rituais abraçados não têm outro significado que não o de servir a hipocrisia e 
aliviar momentaneamente as consciências.
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imagens,  obcecados  por  concepções,  e  atraídos  por  ideais."90 Deus  é  a  expressão 

máxima da nossa ânsia por isso que tudo ultrapasse, por um Absoluto e por um Amor 

que suplante toda a miséria de que são feitas as nossas preocupações humanas. Deus é o 

símbolo, por excelência, daquilo para que aspira a humanidade.

Deus  encontra  acolhimento  nos  mais  variados  recantos  da  alma  humana. 

Diversas são as experiências que traduzem a nossa relação com o divino,  a que por 

vezes chamamos Deus, outras Natureza, outras ainda Uno, Inefável, etc. Existem, de 

facto,  diversos nomes divinos, que encontram um lar na alma humana, terreno fértil 

para o sagrado.

Se por um lado, "o conceito de mundo desconhecido insinua que o mundo daqui 

é conhecido – portanto, enfadonho"91, o que justificaria o apelo por esse outro mundo 

além, o mesmo conceito pode, por outro lado, insinuar que o nosso fascínio perante o 

mundo é tão forte que encontra em cada uma das suas manifestações um lado oculto, 

um rasto de desconhecido,  uma  luz que,  por  ser  tão  radiosa,  ao mesmo tempo que 

ilumina cega.

Deus foi,  para muitas  tradições,  entendido como  a substância por excelência, 

isto  é,  a  causa  sui,  aquilo  que  não  necessita  de  outra  coisa  para  existir,  que  é 

absolutamente autónomo.92 Não será esta ideia derivada da vontade do homem de ser 

autónomo, auto-suficiente, de não depender de nada nem de ninguém? Ou, dizendo de 

outro  modo,  não  será  esta  ideia  o  reflexo  da  angústia  que  pode  derivar  da  sua 

consciencialização da inter-dependência universal, que o sobrecarrega com o peso da 

responsabilidade e, ao mesmo tempo, lhe limita poderes?

Parece então que a ideia de um Deus transcendente pode ser vista como uma 

fuga humana à  miséria  da sua condição,  uma ideia  capaz  de revelar  o  homem a si 

mesmo.  Deus enquanto ideia  mata  Deus,  é a idealização conceptual  que o intelecto 

humano faz de si próprio, e mesmo Cristo e o Espírito Santo dos cristãos poderão ser 

vistos  como  espelhando  a  imensa  necessidade  amorosa  do  homem  integral.93 Mas, 

apesar de tudo isto, não há realmente fuga possível. Esta parece ser a derradeira, mas 

toda a fuga é cárcere. Este Deus é ainda humano demasiado humano... Por isso, jamais 

90 HESSE, H., op. cit, p.244.
91 NIETZSCHE, F.,  A Vontade de Poder,  Vol. I,  Trad. Isabel  Henninger Ferreira,  Porto, Rés-Editora, 
2004, p. 61.
92 Isto não acontece para todas as tradições... Basta lembrarmo-nos da história dos Deuses gregos, para 
nela encontrarmos uma concepção claramente antropomórfica na qual Deuses nascem de outros Deuses, e 
Deuses morrem às mãos de outros Deuses.
93 Cf.  FEUERBACH,  A Essência do Cristianismo,  trad.  Adriana Veríssimo Serrão,  Lisboa,  Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002.
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Deus pode ser o mestre dos teólogos, jamais pode caber numa gaiola de definições... 

Gaiola alguma alberga o infinito.

Por esta razão, quando os místicos falam da sua união com Deus, servem-se de 

uma linguagem paradoxal, que não apenas afirma e nega predicados, mas que pretende 

sugerir  algo que transcende a  própria  afirmação e  a própria negação,  isto  é,  que se 

encontra para além de qualquer determinação, de qualquer conceptualização possível, 

que não é um  algo.  Um dos casos em que,  por este mesmo motivo,  se utiliza  uma 

linguagem paradoxal, é aquele que nos apresenta Deus como o "nada que é tudo", como 

faz Agostinho da Silva. Esta expressão paradoxal pretende sugerir a concepção de Deus 

como  sendo  a  actualização  total  de  todo  o  possível  e  de  todo  o  impossível 

simultaneamente, mas que simultaneamente também excede toda a determinação. Esta 

última particularidade, contudo, não o obriga a manter-se indeterminado, já que "essa 

liberdade  que  é  ausência  de  modos  e  propriedades  é  também  potência  de  auto-

determinação. Diríamos: um vazio de ser que é possibilidade e potência do seu auto-

preenchimento infinito, dando-se tantas determinações quantas irrestritamente queira."94

Quando nos encontramos no mundo 5 de que falámos no capítulo anterior, é 

natural que, não conseguindo dentro de nós alcançar a efectiva actualização de todo o 

possível  por  mais  que a  busquemos,  a  beatitude  sempre  nos  escape.  Nessas  alturas 

sonhamos obsessivamente  os  sonhos  mais  desesperados:  os  sonhos  sem  rosto. 

Desejamos o abismo. As emoções sentem-se como absurdas: a dose é quase overdose, e 

só desejamos loucamente algo que adorar, algo a que prestar devoção, algo para onde 

possamos verter o excesso e possamos permanecer então na doce e calma contemplação 

daquilo que adoramos. Mas será que é isso mesmo que queremos?, ou só nos satisfaria a 

imagem  doirada  na  mesma  medida  em  que  nos  cegaria?  Será  mesmo,  até,  a  tal 

absolutização do acto em nós que realmente desejamos? Ao que nos parece, mais do 

que dar-nos a paz, essa absolutização ferir-nos-ia, na medida em que exigiria, para ser 

total, a sua própria anulação. Isso que queremos não será antes, então, o indeterminado, 

aquilo acerca do qual não podemos sequer dizer que é algo, acerca do qual não podemos 

predicar seja o que for (mesmo o ser indeterminado), ou "o nada que é tudo" de que fala 

Agostinho e a que acima nos referimos?

94 BORGES, P., Do "nada que é tudo". A poesia pensante e mística de Agostinho da Silva, in 
http://pauloborges.net/textos/poesia_Agostinho%20da%20Silva.pdf
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Debrucemo-nos agora um pouco sobre as experiências que enlaçam o humano e 

o divino, sobre esses espaços nos quais acolhemos o sagrado, e percorramos as galerias 

da alma, inalando as diferentes fragâncias do ar que em cada uma se respira.

Na infância os Deuses são, a cada instante, escolhidos por nós. Falamos aqui de 

uma infância livre do inculcamento severo de uma educação fortemente orientada por 

uma tradição religiosa específica. Porém pensamos que, mesmo sob as restritas amarras 

de uma qualquer ortodoxia religiosa, o espírito infantil possui uma enorme capacidade 

para insuflar pequenas divindades em tudo o que, no dia-a-dia, o rodeia. Assim, todas as 

coisas podem revestir-se de qualidades ocultas e mágicas, de poderes sagrados. Surgem 

então  no imaginário  infantil  uma miríade  de seres  extraordinários,  capazes  de fazer 

milagres e conceder desejos, como as fadas e os duendes, por exemplo, ou inspirar um 

terror paralisante, como as bruxas e os demónios que se escondem debaixo da cama.

Contudo,  não  é  só  no  maravilhoso  mundo  da  infância  que  descobrimos 

divindades nos mais estranhos lugares. De facto, na comunidade dos auto-proclamados 

adultos  existem  lugares  para  seres  ou  coisas  sagradas  onde  menos  esperaríamos 

encontrá-los... Precisamente no seio das atmosferas de onde se faz questão mostrar que 

se expulsou Deus, eis que este surge aos olhares mais atentos, mascarado com vestes 

pouco ortodoxas... Falamos da Ciência, Deusa venerada até às últimas consequências, 

Deusa  absolutamente  intocável  para  os  seus  crentes.  É  ela  que  lhes  dita  a  palavra 

sagrada que revela a Verdade, é ela a fonte de onde brota o verdadeiro conhecimento 

sobre a natureza última das coisas, é ela que os faz, por sua vez, ver como Deus vê e 

mesmo ser como que um Deus mortal, criador de novas naturezas à medida das suas 

vontades.  Evidentemente,  não só na contemporaneidade  se  tende a  pensar  assim.  Já 

Giordano  Bruno  dizia,  fervendo  de  entusiasmo,  numa  época  de  extraordinária 

efeverscência da ciência: "Os deuses deram ao homem o intelecto e as mãos e fizeram-

no semelhante a eles, dando-lhe o poder sobre os outros animais; o qual consiste não só 

em poder operar segundo a natureza e o seu modo ordinário, mas, além disso, em operar 

fora  das  leis  da  Natureza;  ou  seja,  formando,  ou  podendo formar  outras  naturezas, 

outros cursos, outras ordens com o engenho, com aquela liberdade sem a qual ele não 

teria a dita semelhança, e assim fosse o Deus na Terra."95

95 RIBEIRO DOS SANTOS, L., O Humano, o Inumano e o Sobre-Humano no Pensamento 
Antropológico Renascentista, in Humano e Inumano. A Dignidade do Homem e os Novos Desafios (Actas  
do segundo congresso internacional da Associação Portuguesa de Filosofia Fenomenológica),  
organização de ALVES, P. M. S., SANTOS, J. M., FRANCO DE SÁ, A., Lisboa, Centro de Filosofia da 
Universidade de Lisboa, 2006, p. 64, cit. BRUNO, G., Lo Spaccio della bestia trionfante.
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 A pobreza é outro dos elementos propiciadores à emergência de Deus na alma 

humana.  Como é  natural,  num estado  de  miséria  permanente,  onde  tantas  vezes  se 

travam de sol a sol árduas e cruéis batalhas para se ver nascer um novo dia ou dar 

alimento a quem dele necessita, cresce o anseio por uma vida de felicidade depois da 

morte, bem como a esperança num Deus justo que compense as injustiças vividas nesta 

vida.  Este  Deus-Providência,  reduto  da  Justiça,  não  pode  ser  senão  transcendente, 

infinitamente  superior  à  sórdida  realidade  com  que  têm  que  lidar  os  pobres 

quotidianamente na sua vida terrena.

Também no próprio mundo em que nos movemos encontramos lugar para Deus, 

que se esconde nas mais ínfimas coisas. O Deus imanente é fundamentalmente o Deus 

dos que experienciaram uma comunhão.  Ora é sabido que a  comunhão faz abolir  a 

alteridade. A experiência de comunhão é, então, trans-religiosa. Na experiência religiosa 

(re-ligio, ligação) propriamente dita não há ainda comunhão, fusão plena, pois há ainda 

alteridade, há ainda uma relação, relação entre um Eu e um Tu que o transcende. Este 

pode  ser  entendido  como o Uno indiferenciado  de onde tudo provém e  a  que tudo 

regressa,  sendo  que  esse  regresso  é  possível  porque  ele  está,  a  cada  momento, 

ocultamente presente em cada coisa.

O que no Budismo se busca é a unidade plena. O seu fim é reconhecermos que 

nunca houve mais nada para além dessa unidade... que não há passagens radicais... que 

seremos  o que sempre  fomos,  mas que simplesmente  devemos,  então,  deixar  cair  a 

ilusão da alteridade e sermos capazes de tomar consciência dessa unidade que a todos 

perpassa,  de  a  experimentarmos  em  nós  e  de,  então,  sermos  invadidos  por  uma 

compaixão sincera e profunda por todos os seres. 

Outra  forma  de  relação  com  um  Deus  imanente  é  vê-lo,  simplesmente,  no 

extraordinário ser de cada coisa, enquanto intrinsecamente belo que é: "Deus está e é, 

plenamente vivo, na beleza maravilhosa de todas as coisas."96 Aqui, o encontro com 

Deus dá-se através de uma experiência estética do mundo. Esta experiência faz nascer o 

amor  e  a  compaixão,  implicando  uma  re-ligio,  uma  ligação,  que  pode  mesmo 

transformar-se  em  comunhão.  A  estética  revela-se  então  como  sendo  a  génese  da 

compaixão,  a mãe do amor, e por isso aqui Deus só sobrevive enquanto experiência 

estética.

96 SOUSA TAVARES, F., "Posfácio" in MELLO BREYNER ANDRESON, S., MAR, Lisboa, Editorial 
Caminho, 2001, p.75.
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Recordemos agora os últimos versos que no capítulo anterior transcrevemos de 

José Gomes Ferreira. Não poderemos nós pensar que ele, esse ateu convicto!, não está 

assim tão longe de Deus? Não experimentará ele, no ferver borbulhante do sangue que 

percorre  os  seus  imensos  braços,  esse Espírito  Santo que é  encarado como o amor 

infinito pelo outro em mim que age por mim?, aquele amor piedoso que faz ver que o 

Outro sou Eu? Não viverá ele também uma experiência religiosa?, uma experiência de 

profunda ligação, compaixão e simpatia universais?...

Tentando fazer  neste  ponto uma abordagem que utiliza  alguns  dos  conceitos 

básicos da psicanálise97, indiquemos apenas algumas linhas que poderão, talvez, vir a 

ser  desenvolvidas  de  forma  menos  superficial  noutra  ocasião.  Partindo  da  análise 

freudiana dos diversos níveis de consciência, julgamos ser possível falar de uma ligação 

religiosa com aquelas dimensões da consciência a que Freud chamou Super Ego e Id. 

O primeiro funcionaria um pouco como o grilo no conto do Pinóquio (um grilo 

bem menos simpático que o do conto...), e ergueria no alto, como a uma bandeira, a 

imagem doirada do eu, sempre inacessível e sempre adorada. Seria o Deus que revela o 

eu que se almeja vir a ser, mas que sempre se coloca na linha do horizonte, que sempre 

nos escapa, que se situa num tempo para além do tempo, imensamente bem-aventurado. 

E não zombemos de espírito ligeiro o poder deste Deus, capaz de nos dominar e de nos 

fazer amá-lo mais do que a nós mesmos, podendo mesmo inspirar autênticos sacrifícios 

humanos,  incluindo o suicídio.  Este Deus possui, açoita, ameaça e castra, ao mesmo 

tempo que faz sonhar. É, num certo sentido, senhor de nós, capaz de nos subjugar; fá-lo 

porém de uma forma bastante diferente desse Deus subterrâneo e sem nome que tantas 

vezes gozamos e se transfigura na expressão da nossa loucura - o Id. O Deus Super Ego 

não é por nós gozado fora da nossa imaginação. Ele permanece intocável, pois a cada 

passo que damos na sua direcção, mais se afasta essa imagem doirada que, altiva, nos 

fita da linha do horizonte. Sofremos, no fundo, um medo terrível de encontrar quem 

seremos, de nos desiludirmos a nós próprios. (Felizmente não nos é possível confrontar-

nos no presente com o que seremos no futuro, caso contrário ruiriam todas as nossas 

esperanças,  toda  a  promessa  que  acalentamos  em  relação  a  nós  próprios  e  nos 

esforçamos  por  realizar.)  O  Super  Ego  tem  a  função  de  nos  precaver  contra  essa 

desilusão.  Ele  é  o  instaurador  do  princípio  da  vergonha  e  da  auto-repressão,  é  a 

vergonha, o pudor e a auto-crítica elevados a princípios supremos. 

97 Não seguimos nesta nossa abordagem a leitura freudiana do fenómeno místico. Cf. HULIN, M., op. cit., 
pp. 53-54. Escolhemos apenas aproveitar alguns conceitos da psicanálise de Freud para a nossa reflexão.
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O Id,  pelo  contrário,  espaço  da  (in)consciência  que  Freud  caracteriza  como 

sendo regido pelo princípio do prazer, encontra o seu poder na força dos instintos sem 

freio e das livres pulsões libidinosas. Encontra, por isso, expressão objectivada na figura 

de  Diónisos,  o  Deus  do  desregramento  e  da  desmesura  por  excelência,  e  que  nos 

transporta para além de qualquer esquema rígido e exemplar que nos possamos sentir 

impelidos a seguir.

Dentro de nós se degladiam estas duas forças, num combate que, a ser decidido 

por qualquer um dos lados, degenera em loucura ou, pelo menos,  em neurose. Estes 

Deuses  sui generis dão-se, então,  à experiência  de forma mais ou menos consciente 

enquanto dimensões de um eu, e por isso, só por isso, podemos chamar-lhes os "Deuses 

dentro de nós", uma vez que por esta altura esperamos ter conseguido deixar clara a 

nossa concepção segundo a qual, enquanto experiência, todas as manifestações de um 

Deus ou de uma qualquer força sagrada têm o seu berço nos impulsos e aspirações da 

humanidade.

Concluamos, então, com a seguinte exortação: 

Que cada um de nós saiba encontrar em si mesmo um messias. Um messias enviado por 

si próprio, encarregado da missão de se libertar a si e, se possível, a todos os outros 

seres.
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