
Breve Consideração Sobre a Génese da Saudade do Passado e do Futuro

Introdução

Existem dois tipos de Saudade que se sentem para consigo próprio: a saudade do 
“eu-infante” e a saudade do “eu-mítico”. Analisarei ambas nesta breve dissertação.

Enaltece-se  frequentemente  os  “amargamente  doces  tempos  de  menino”.  É 
curioso que a infância ganhe a tonalidade dourada de uma era ida, onde tudo era melhor, 
se  não  mesmo  perfeito.  Na  minha  opinião  esta  “aura”  idealista  do  que  foi,  não 
corresponde àquilo que ocorreu historicamente, mas àquilo que foi para o sujeito que a 
viveu,  e  daí  o  enlace  afectivo  entre  o  “eu-infante”  (o  conceito  de  “si  mesmo” 
correspondente ao passado) e o “eu-agora”.

Por outro lado, não é só com o Passado que se estabelece este laço. O Futuro o 
exige pela figura do “eu-mítico”, aquele que projectamos de nós próprios para tempos 
que serão, a perfeição absoluta do “eu-agora”. Creio que as saudades do Futuro, mesmo 
que sejam de um exterior utópico, são, tal como na saudade do Passado, reduzidos a 
mim, pois o exterior coaduna-se perfeitamente a mim e os meus objectivos para ele são-
no para mim. 

Mas que significado têm estes sentimentos em particular? O que lhes antecede e 
o que os gera? Estarão as saudades do Passado e do Futuro ligadas entre si? Atente que 
esta dissertação não visa tratar estes tipos de Saudade no caso português, por pouca 
informação que se dispõe dele,  mas visa assumir um tom de reflexão geral sobre o 
assunto. 

A Inexistência de Limites a Ser: a Infância

 A criança é encarada pela nossa cultura como um conjunto de características de 
persona-lidade  ainda  em potência.  Nada  dela  é  esperado  no  Presente,  mas  sim  no 
Futuro, o que equivale a dizer-se que, no que toca à personalidade, não lhe é exigido 
que se actualize, que se evidencie e se determine. Por viver no “hoje”, nunca o “eu-
infante”  se  sente  pressionado  a  nenhuma  verdadeira  expectativa  de  si  e  exerce-se 
livremente, sem paradigmas de “ser”1 a cumprir.

Nesse tempo, o indivíduo, longe da escolha de um “eu”, escolhe-se pluralmente, 
nunca sendo verdadeiramente alguém em particular. Cada “faz-de-conta” a que brinca 
não delimita a barreira entre o “eu” e o “tu” (duas máscaras para um ente), sendo o “eu” 
um  “tu”  nele.  Mais,  as  próprias  designações  “eu”  e  ”tu”,  não  estipuladores  de 
personalidade, são encaradas como meros instrumentos de brincadeira. A criança vê-se 
como potência que se actualiza virtualmente em persona (máscara). 
 O “eu” é meramente uma imagem de “mim”, não do ponto de vista existencial, 
mas  ainda  só  num contexto  linguístico,  o  de  emissor,  exigido  pela  necessidade  de 
comunicar, e num contexto espacial, como ponto perspectivístico do mundo. Estamos 
portanto, perante um indivíduo que sendo um “ente” todo-potencial, não tem predicados 
e, por isso, nem cópula tem que lhe verbalize existência, ainda que ele seja.

 Mas, à medida que o Futuro se torna Presente, melhor dizendo, à medida que o 
tempo do Futuro postulado na infância chega, o indivíduo sente-se desdobrar entre ele 
próprio (o “eu”) – e eis que “eu” já não é fruto de um contexto externo, linguistico e 
espacial, mas é agora uma realidade interior – um acto a realizar: o “alter-ego ideal” (o 

1  Nesta dissertação, “ser” deve ser lido como um verbo e não como substantivo. Designaremos este 
último sempre como “ente”.
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“eu-mítico”) e o “eu-infante”. Esta demarcação de mim como “eu” e “tu” – “eu-mítico” 
e “eu-infante” –, pressupõe o “eu”, que assumo, de características não fixas, pois tende 
para o “tu”, esse sim, o ser fixo. Note que ainda que possa haver vários “eu-míticos” e 
“eu-infantes” a realizar, o indivíduo já se duplicou entre o “eu” e o “tu-a-ser” (neste 
caso, “tus”-a-ser). 

O “eu-mítico” Ditador de Ser “tu-a-ser”

Interessa agora conhecer a causa de tomar o “eu-mítico”, um “tu-a-ser”, como 
objectivo  a  cumprir  e  não como jogo como o “tu” era tomado na infância.2 O que 
mudou entre os tempos primeiros e a chamada maturidade? Será porque se pensou a 
dada altura que a noção de “ser”, para ser assumida, implicaria uma base que nunca 
mudasse: o ente, que a ser existência, há que a conhecer-se enquanto tal? Se assim for, 
deparámo-nos com o problema de não saber como nos ver como um ente se nada em 
nós  é  fixo,  pelo  jogo  entre  “eu”  e  “tu”,  e  tudo  está  ainda  para  ser  efectivamente 
activado. Pensamos que havia que fixar algo em nós para sermos. 

Este argumento parece revelar-se fraco sob uma análise mais profunda, já que 
“ser”, como Aristóteles dizia, é uma qualidade  per si – a substância daquilo que é. A 
criança,  ela  própria,  já  era,  ainda que a sua essência  fosse  espelhada noutros  entes. 
Aquilo que parecia ser a solução, o “eu-mítico” tornou-se numa mentira e falhamos em 
perceber que o momento de clivagem ontica parte da visão de nós próprios, que não é 
passível de ser feita, pois somos os nossos próprios olhos...  

Na infância, pela sua permanente expectativa do novo, dada à estadia ainda curta 
no mundo, não era preciso conhecer-se a si mesmo quando havia um mundo inteiro a 
perceber, não tanto por necessidade intelectual, mas mais por necessidade lúdica, já que 
a realidade sensível era, ela mesma, instrumento de brincadeira. Mas  quando  já  se 
conheceu as várias características  dos múltiplos  objectos exteriores,  percebeu-se que 
ainda não se tinha visto quais as características próprias. 

Então o “eu” entende que é, visto pelos olhos de outrém, e utiliza as informações 
do outro para se caracterizar,  já que percebeu que todos os objectos são igualmente 
qualificáveis tanto por mim como por outro (este “mim” e outro devem ler-se aqui ainda 
só espacialmente, não existencialmente). “Eu”, assim provado como objecto sensível, 
tomo-me  como  ente  e  corrijo  o  que  não  quero  desse  “mim”  pois  sou  passível  de 
modificações  (tal  como  todos  os  objectos  sensíveis  são  passíveis  de  serem 
modificados).  Desdobro-me  num  “eu”  plenamente  modificado  mediante  a  minha 
escolha – o “eu-mítico” e noutro “eu”, ainda imperfeito, aquele a ser “eu-mítico”. O 
primeiro  é  remetido  para o  futuro  e,  como tal,  tomado como objectivo,  o  segundo, 
remetido para o presente e a desprezar. 

Este “alter-ego futurístico” adquire o estatuto  de mito pessoal,  personagem à 
qual o “eu” se subjuga por paixão – o mesmo é dizer: por um narcisismo futurístico – 
que determina absolutamente o “eu”, provocando um fosso existencial impossível de 
ultrapassar  pela  idealização  perfeitíssima  do  “eu-mítico”  (o  indeterminado  e 
descaracterizado, semelhante em carácter do “eu-infante”, impredicável). E irrompe a 
tragédia  de  amarmo-nos  temerosamente  como  a  um deus,  mas  nunca  sermos  unos 
connosco próprios. Que desesperada a existência de não poder ser-se se não no Futuro 
inalcançável... 

2 Note que o “eu-infante” não é, por si só, um objectivo a cumprir, já que é encarado como um período 
que passou. Se porventura for assumido como “alvo de ser” este tomou conta do carácter do “eu-mítico”, 
sendo um e o outro noções equivalentes deste processo.
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É natural que assim seja, pois o que é melhor e mais desejável que a ideia do 
“eu”,  parcialmente  potencial,  parcialmente  actualizado,  em  acção  absoluta  no  “eu 
mítico”?

A Condição do “eu-agora”

Numa existência sempre imperfeita do “eu”, o indivíduo vê-se dividido entre o 
Passado, onde, pela ausência de barreiras de ser-se determinado, vivia tranquilamente 
consigo em “ilimitada existência” em estado de “eu-infante”, e o Futuro pela paixão 
desenfreada  dirigida  ao  “eu-mítico”,  com um “ilimitado  carácter”  opressor  do  “eu-
agora”. 

A relação estabelecida entre este último difere entre os dois primeiros. Aquela 
entre o “eu-infante” e o “eu agora” é de nostalgia, de quieto sofrer, de memória que por 
tal ser é irrecuperável ao viver. Por outro lado, a relação com o “eu-mítico” é de desejo, 
um misto de  agape, amor ao divino, e de eros, desejo de união plena ao “eu-mítico”. 
Pigmaleão perante Galateia com o pathos da sua etérea inacessibilidade.

Fácil é ver que, num caso e noutro, há saudade destes “eus”, não tristeza ou 
prazer, mas um misto destes dois. No primeiro caso, procura-se reavivar o vivido que 
nunca será mais “pelas mesmas águas nunca passarem duas vezes”; no segundo, existe a 
ânsia do amado que não chega, pois quem mais amável e perfeito é que o melhor “eu”? 
 Por  vezes,  há  uma  miscigenação  destes  dois  desejos  e  procura-se  voltar  à 
infância para caminhar correctamente até ser-se o “eu-mítico” ou então une-se a este 
último a réplica do “eu-infante”. Mas estes desejos mestiço são irrealistas, quer pelo 
carácter  irrecuperável  do  ente  (não  “ser”)  da  infância,  quer  pela  sublime  perfeição 
inatingível do “eu-mítico”. 

Assim, no meio de uma recta que se estende para o Passado e para o Futuro, o 
Homem sente a ausência do “tu” em si e vive com um “eu”, fracamente ente, por ter 
assumido o “eu” separado do “tu” (“eu-mítico” e “eu-infante”). E assim nasce a saudade 
do que se foi e se será, pois o que foi era descaracterizado e, por isso, nada, mas também 
potência a tudo (auspício de Futuro), e o que será é já a acção total de si,  e que o 
presente, limitado à evolução até ao momento, lhe não chega....

Eis que o “eu-infante”, o “possível rei” da infância, longe do desespero de ser, é 
ceifado continuamente do seu reino pelo “eu-mítico”, o rei dos reis, herói dos heróis, 
que é fugidio, qual estátua de Dédalo libertada, e impede o reino do “eu” por suplantá-lo 
sempre.  Somos  reinados  por  um rei  que  fugiu  de  nós  para  o  Futuro,  que  se  eleva 
infindavelmente, cada vez que subimos ao seu encalço. 

Que fazer, morrendo de saudades do que somos? Nunca sendo, sempre querendo 
o “sido” e o “será”? Olhando para trás e para diante e nunca pendendo mais para um 
lado do que para outro? Não encontrei as respostas, porque parece-me que nada me foi 
deixado a encontrar num Presente, morada do Passado e do Futuro.  
 

Joanna Maria Melo, aluna n.º 33713,
2º Ano da Licenciatura em Filosofia,

14 de Fevereiro de 2007.
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