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Nota prévia:

Gostaria  aqui de expor brevemente as razões pelas quais não apresentei  projecto de 

trabalho.  Em primeiro lugar,  tenho de confessar  ter  grande dificuldade  em escrever 

projectos de trabalho. Tal facto, que tento ultrapassar a cada nova tentativa, deve-se a 

variados factores. Por diversas vezes começo a escrever tendo em vista um determinado 

objectivo,  e qual não é o meu espanto quando percebo que as conclusões da minha 

dissertação  são  contrárias  às  iniciais,  ou  não  têm rigorosamente  nada  a  ver  com o 

assunto…  Tais  acontecimentos  devem-se,  julgo  eu,  ao  facto  de  o  próprio  acto  de 

escrever nos poder fazer transcender,  no sentido em que por vezes as palavras e as 

ideias nos escapam, ou desenham-se em nós mesmo antes de termos consciência disso. 

É nestas alturas que nos espantamos connosco próprios, perguntando: “mas de onde saiu 

isto?, eu já sabia isto e não tinha consciência disso, ou descobri-o agora, neste acto de 

pensar  escrevendo?”  Também  é  possível  que  o  desacerto  que  tenho  verificado  em 

experiências anteriores entre os meus projectos e os meus textos se deva à minha falta 

de  maturação  nos  assuntos  de  que  estes  tratam.  Quanto  a  isso  peço desculpa,  só  o 

trabalho e o tempo me poderão ajudar. A acrescentar a estas razões refiro ainda uma 

outra, mais penosa de admitir:  o medo. A verdade é que, muitas vezes, quando nos 

entusiasmamos muito com alguma coisa mas ainda não temos grande conhecimento de 

causa, tendemos a erguer grandes projectos que, após um trabalho de pesquisa mais 

profundo, se vêm a revelar demasiado ambiciosos para o nosso humilde conhecimento 

e, pior ainda, para a nossa escassa experiência de vida. O resultado? Um trabalho muito 

aquém das  nossas expectativas  e,  possivelmente,  das  que os  outros depositaram em 

nós…  Assim, por este conjunto de razões, opto sempre que possível por não entregar 

qualquer  projecto,  uma vez  que  esse  projecto  não passaria,  inevitavelmente,  de  um 

projecto  numa  série  de  muitos  outros  que  se  vão  desenhando  à  medida  que  vou 

escrevendo o trabalho. No entanto, mais uma vez terá que me desculpar, já que acabo 

por encarar  o próprio texto  que em seguida lhe apresento  como sendo,  ele  mesmo, 

também  apenas  um  projecto  para  um  trabalho  mais  profundo  a  desenvolver 

posteriormente.
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1 – O nada e a solidão

“Sei o milagre da vida, por isso a morte me humilha”

Vergílio Ferreira

Podemos ver o ser humano como a manifestação de um paradoxo, como um 

paradoxo animado a errar pelo mundo, uma fonte de ambiguidades que gera dentro de si 

e que formam o seu próprio  ir  sendo.  Instalado perante duas certezas,  que mais ou 

menos lúcida e visceralmente experimenta: a da morte e a do fluir incessante do tempo, 

o homem instaura-se em radical diferença com o mundo que o cerca, mundo esse que 

dele se separa como se um abismo entre eles existisse.  A esse abismo chamemos o 

Nada, não o espaço vazio entre dois entes, mas aquela ausência de ligação ao outro, 

qualquer que ele seja, aquela impossibilidade que o homem sente de não se conseguir 

fundir com o outro (nem mesmo consigo mesmo), a incapacidade de se dissolver no 

mundo, tendo sempre de se carregar consigo onde quer que vá, e, consigo, a consciência 

terrível  e  absurda  da  inevitabilidade  da  sua  morte.  O  homem,  indivíduo  com  um 

universo de possibilidades  que lhe são próprias  que é  único e  irrepetível,  vê passar 

diante dos seus olhos, até certo ponto guiados pela sua vontade e/ou constrangimentos, 

um  rol  de  imagens  dinâmicas  que,  apesar  de  o  inspirarem  e  afectarem,  não  são 

estanques,  não  deixam  de  passar,  de  se  apresentar  em  eterna  metamorfose,  são 

impossíveis de fixar e de reter por mais do que um instante. O homem sente assim o 

fluir inexorável do tempo, a avalanche de multiplicidades que brotam para o real e nele 

se esfumam, só podendo dispor de imagens fugidias,  mutáveis e inconsistentes.  “Os 

olhos são o lugar de desencontro entre eu e o mundo”1.  A consciência de viver esta 

experiência traz a angústia, o sentimento de perda constante e a saudade, e agudiza a 

solidão  humana,  intensificada  também pelo  saber-se  que  se  caminha  para  a  morte. 

Camilo  Pessanha  é,  certamente,  dos  poetas  portugueses  que  melhor  exprimiu  este 

sentimento de impotência perante a fluidez e a instabilidade das imagens que passam 

“como a água cristalina/ Por uma fonte para nunca mais!...”2, e a consequente frustração 

e sensação de inutilidade do esforço para recuperar o impossível, o que se perde sempre, 

como as pisadas na areia que a maré há-de inevitavelmente apagar, como uma vida fértil 

de  sonhos  e  esperanças,  que  afinal  se  reduz  a  uma   “Primavera  que  durou  um 

1 PINTO PAIS, A., Para compreender Fernando Pessoa, Lisboa, Arial Editores, 1996, p. 35.
2 PESSANHA, C., Clepsidra, Lisboa, Alma Azul, p. 33.
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momento…”3, fazendo por fim com que o poeta, em desespero, peça ao seu fatigado 

coração:  “Dorme  enfim  sem  desejo  e  sem  saudade/  Das  coisas  não  logradas  ou 

perdidas”4.  Da fugacidade e irreversibilidade do tempo, e da consciência que disso se 

possui, nasce a incapacidade de fruição, já que os momentos felizes acabam, e mesmo 

no seu durar se pressente já a inevitabilidade do seu passar:  “E já ao ouvi-la sofro a 

saudade  dela/  E  o  quando  ela  cessar”5,  diz-nos  Fernando  Pessoa  num  poema  do 

Cancioneiro, acerca de uma bela ária que estava escutando. “Lembro-me dessa alegria e 

fico triste. A tristeza é a essência das lembranças”6, acrescenta Teixeira de Pascoaes, no 

que a nosso ver é uma expressão da nossa condenação à imperfeição. Esta é a morte que 

vai  matando,  a  insatisfação crónica  acompanhada da saudade,  na  esperança  que,  de 

alguma forma, o tempo pare e a felicidade perdure em nós. É a saudade feita eterno 

presente, a saudade e a angústia pela perda inevitável do minuto seguinte.   Também 

Ricardo Reis vive na angústia de quem se sente sempre à espera do fim, vendo passar as 

águas do rio, indiferentes no seu eterno devir,  angústia que, apesar de reprimida, se 

expressa claramente em vários dos seus versos, como este: “Tão cedo passa tudo quanto 

passa!”7, e ainda este: “Tudo é tão pouco!”8. Neles ressalta também a dor de se saber 

efémero como tudo o resto, uma vez que tudo é corroído pelo tempo. Também Álvaro 

de Campos, o poeta que tudo sente em excesso, não é alheio a este drama, ao exclamar: 

“Raiva de não ter trazido o passado roubado na algibeira!...”9 E quando no seu belíssimo 

e desesperado poema intitulado Tabacaria nos revela que, por muito que se tentem fixar 

as coisas, as imagens e as emoções em versos ou em qualquer outra forma de expressão, 

numa tentativa de apaziguar a inquietação e a saudade, morrerá “a língua em que foram 

escritos os versos./Morrerá depois o planeta gigante em que tudo isto se deu.”10, enfim, 

morrerá devorado pelo tempo tudo o que fomos, sofremos e experienciamos durante a 

nossa breve passagem pela vida.

Toda esta angústia que aqui se confessa resulta numa desesperante e extenuante 

ânsia saudosa, numa saudade feita eterno presente, filha da insatisfação permanente de 

não conseguir gozar com a forma sensitiva e instintiva do gato que brinca na rua, isto é, 

sem a consciência lúcida do eterno devir que coloca a morte em cada esquina, e faz da 

3 PESSANHA, C., Clepsidra, Lisboa, Alma Azul, p. 17.
4 PESSANHA, C., Clepsidra, Lisboa, Alma Azul, p. 15.
5 PINTO PAIS, A., Para compreender Fernando Pessoa, Lisboa, Arial Editores, 1996, p. 96.
6 PASCOAES, T. d., O Homem universal e outros escritos, Lisboa, Assírio & Alvim, 1993, p. 31.
7 PINTO PAIS, A., Para compreender Fernando Pessoa, Lisboa, Arial Editores, 1996, p. 203.
8 PINTO PAIS, A., Para compreender Fernando Pessoa, Lisboa, Arial Editores, 1996, p. 203.
9 PESSOA, F., Poesia de Álvaro de Campos, Lisboa, Edições Ática, p. 286.
10 PESSOA, F., Poesia de Álvaro de Campos, Lisboa, Edições Ática, p. 258.
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vida  uma  sucessão  de  mortes  sucessivas.  Aquilo  que  morre,  se  foi  gratificante  e 

intensamente vivido, só pode deixar saudade, tal como deixa saudade o tempo em que 

nem disso se tinha consciência. A saudade é, então, a condição da consciência da perda 

inevitável que nos é imposta pelo devir e pela morte, é o gozo transformando-se em dor, 

é o desejo de fazer parar o tempo naqueles instantes em que se foi, de alguma forma, 

feliz, mesmo que na altura se não o soubesse. Descobrimos então a morte não só no 

horizonte que se aproxima e na fluidez do mundo que nos escapa a cada momento, 

como também dentro do próprio homem que, fazendo parte do mundo, constantemente 

se altera, também ele é múltiplo. Num sentido mais profundo que este acrescentemos 

ainda que,  ao reconhecer-se  como indivíduo original  cujo  leque de possibilidades  é 

único, o homem toma consciência de que, no decurso da sua própria vida, ao inclinar-se 

para um certo caminho de ser ele próprio, isto é, ao escolher actualizar umas em vez de 

outras das suas potencialidades, está a implicar a morte de outros potenciais “eus” que 

poderia fazer actualizarem-se em si.  Igualmente neste sentido,  o homem é múltiplo. 

“Cada um de nós é vários e muitos, é uma prolixidade de si mesmos”11. Ora também 

isto gera uma ansiedade,  uma tensão entre  os  vários  modos de ser  que capazmente 

habitam  em  nós,  mas  que  impossivelmente  são  em  simultâneo,  bem  como  uma 

ansiedade saudosa não do que foi, mas do que poderia ter sido, do que se pressente 

como  possível.  Por  outras  palavras,  gera-se  uma  ânsia  saudosa  de  absoluto,  de  se 

actualizar  todas as nossas potencialidades,  sem que estas se anulem umas às outras. 

Mas, mais ainda, é possível que este desejo cresça ao ponto de ser ânsia de se actualizar 

em nós todas as possibilidades. É o querer ser, dentro de si, tudo de todas as maneiras, é 

o querer absolutizar-se, o querer concentrar em si toda a força e todo o poder do mundo, 

o  querer  ser  Deus.  (Neste  ponto  seria  interessante  analisar  até  que  ponto  certos 

assassinos não foram movidos por este desejo, que levado ao extremo de uma orgulhosa 

loucura, cegou o seu olhar para a simples evidência de que “é mais forte criar uma flor 

(ou parafuso) do que destruir um império”12).

Ao homem no qual,  centrado apenas em si  próprio,  avassala  então a  dor  da 

memória  feita  desejo  a  que  chamamos  saudade,  nascida  da  consciência  da 

irreversibilidade do tempo e da solidão, resta tentar não pensar, deixar de lado a sua 

lucidez  (a  nosso  ver  aguda,  porém  incompleta)  e  a  mágoa  que  dela  decorre,  para 

11 PESSOA, F., Bernardo Soares - Livro do Desassossego, Lisboa, Assírio & Alvim, 1998, p. 356.
12 FERREIRA, V., Aparição, Lisboa, Bertrand Editora, 1999, p. 271.
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conseguir gozar o mundo ingenuamente, sem nele reflectir, como uma criança perdida 

de alegria nas suas brincadeiras que não vê a luz a anoitecer. 

Chamámos há pouco o ser humano de paradoxo. Qual o sentido, afinal, de tal 

afirmação?  Acontece  que este  ser  único,  irrepetível  e  original,  que se  diferencia  de 

qualquer outra coisa que possa existir, e tem consciência da sua separação, este ser de 

peito  voltado  para  a  morte  que  carrega  o  fardo  da  mais  profunda  solidão,  sente 

simultaneamente a inter-relação entre o seu eu e tudo o mais que existe, reconhecendo 

inclusive as semelhanças existentes entre ele próprio e o outro. E apesar de estabelecer 

graus de semelhança entre o seu eu e os outros seres, sentindo existir um maior grau 

entre humanos do que entre um homem e uma rocha, por exemplo, como que pressente 

uma ligação que o une a tudo o resto, numa cadeia de relações e interdependências 

desentrançável, como se ele e todos os outros seres fizessem parte de uma rede, na qual 

todos os pontos são pontos de intersecção e é possível chegar a um ponto através dos 

outros. Como se todos os indivíduos fossem, então, apenas expressões diferentes de um 

Ser primordial, manifestações de um mesmo inefável que, não se conhecendo, contudo 

se intui. Assim, agarrando-se a esta intuição de interligação e interdependência entre 

tudo, e extenuado que se sente pela angústia perante o seu inevitável confronto solitário 

com a morte e as suas horas de desespero face à efemeridade e multiplicidade do mundo 

fenoménico, o homem tenta fugir ao peso da sua própria solidão, ao peso de ser outro e 

à aparição terrível de ser um ser para a morte. O homem tende assim a transcender-se a 

si  próprio,  a  ultrapassar  o  nada  que  o  separa  do  mundo,  em busca  de  uma  maior 

unidade.  É  inerente  à  condição  humana  o  horror  ao  nada,  à  separação.  Contudo, 

confundindo o  nada  com o  vazio,  os  homens  forram as  paredes  das  suas  casas  de 

objectos, andam pelas ruas evitando o meio dos passeios, colando-se às paredes, tocam 

por todo o lado com as mãos os corrimões, as suas malas, põem as mãos nos bolsos, 

fingem arranjar o cabelo mas não param de nele tocar, aconchegam-se nas camas como 

num ventre materno, cobrem-se de mantas não sempre para se aquecerem, e acumulam 

objectos e mais objectos em vista de não se sentirem nus, mas antes seguros, tapados, 

protegidos por algo cheio à sua volta, enfim, para deixarem de sentir essa ausência, esse 

nada  que  os  rodeia,  essa  falta  de  ligação  ao  mundo.  É  evidente  que  todos  esses 

comportamentos  não arrancam dos  indivíduos  a  dor  que  os  consome,  digamos  que 

apenas  os  deixam  adormecer  mais  descansados.  Porém,  no  caso  do  consumismo 

desenfreado, nem sequer este alívio é concedido. A sede humana de unidade e a dor da 

solidão pode ser, ainda que superficialmente, atenuada pelos objectos que se escolhe 
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adquirir, no entanto tal só é possível  se se conferir a esses objectos uma perspectiva. Só 

assim eles podem ajudar a suprimir um pouco a angústia., pois só desta forma podemos 

de facto ligarmo-nos a eles. De certa maneira, eles agora são, a perspectiva que o nosso 

olhar  neles  criou  fez  com que  deixassem de  ser  meros  bibelots.  E  isto  acontecerá 

unicamente na medida em que sejam capazes de nos fazer sonhar. No entanto, na maior 

parte das vezes, não é isto que acontece. Muitos são os homens que consomem com um 

apetite voraz e absurdo tudo e mais alguma coisa de que não necessitam (de forma 

alguma), unicamente pelo prazer de consumir, de possuir, de ter mais. Neste caso, não 

são os objectos que são valorizados, não é sequer a sua utilidade, uma vez que temos 

muito mais coisas do que o modesto animal humano necessita para viver, nem é a sua 

beleza, ou a sua capacidade de nos fazer recordar um sítio onde fomos felizes, nem 

mesmo a sua capacidade de nos fazer sonhar com esses lugares onde sempre quisemos 

ir e nunca fomos. Em suma, não é a sua capacidade de sugerir. Aliás, fonte inesgotável 

de  sugestão  e  símbolos  com  que  se  construam  sonhos  é  algo  que  mais  fácil  e 

profundamente  se  poderia  atingir  num contacto  próximo  com a  natureza,  esse  sim 

profícuo  em  aliviar-nos  do  marasmo  da  vida  a  todos  os  níveis  cinzenta  com  que 

construímos  os  nossos  dias  e  as  nossas  cidades  de  betão  e  ferro  torcido.  E,  mais 

importante: neste caso, a proximidade não se traduz numa posse, num adquirir,  mas 

antes numa possível experiência de comunhão profunda com a terra e com as nossas 

raízes  mais  profundas,  ou  pelo  menos,  numa  viagem  pelo  mundo  do  sonho.  Pelo 

contrário,  no  consumismo  que  cada  vez  mais  se  alastra  pelo  mundo  como  uma 

verdadeira doença, o que se valoriza não são as coisas em si, o facto de estas serem, e a 

união que com elas poderíamos conseguir, mas sim o próprio acto de adquirir, na tola e 

vã esperança de que este acto nos alivie o horror do momento em que finalmente temos 

que nos enfrentar a nós próprios.  

Em  suma,  muitos  são  os  caminhos  que  o  homem  trilha,  mais  ou  menos 

conscientemente,  no  seu  combate  contra  o  nada.  Fugindo  do  que  em  si  próprio  é 

diferente e só seu, fugindo à condição de saudade ansiosa que o acompanha a cada 

instante que passa, o homem foge da solidão e da morte. Foge da evidência que o faz 

mergulhar no mais profundo medo de estar só perante algo que não compreende e se lhe 

afigura  monstruosamente  absurdo.  Foge  da  evidência  do  seu  próprio  eu  que  se  lhe 

impõe, desse eu que o assola como uma fulgurante iluminação,  que o faz exclamar 

aterrorizado e simultaneamente maravilhado: Eu Sou!, eu!, este vulcão em constante 

actividade  e  desdobramento  de  si,  que  se  vê  imediatamente  a  si  próprio  como um 

8



monstro incompreensível em prodigiosa erupção de ser. Reconhecendo aqui a fonte da 

sua angústia, parte numa aventura em busca da unidade, de uma forma de se sentir uno 

e total, não fragmentado, não rodeado pelo nada, mas essencialmente parte à procura da 

experiência que o una ao mundo, que o faça, não absolutizar-se,  transportando para 

dentro  de  si  o  mundo  e  o  seu  poder,  mas  antes  verdadeiramente  transcender-se, 

dissolvendo  o  seu  eu  no  mundo,  transportando-se  para  o  seu  seio  mais  profundo, 

misturando-se com ele, fundindo-se com tudo em plena comunhão.

Dizemos, por fim, que cada homem é como uma ilha, uma ilha que se pensasse a 

si  própria,  no  sentido  em  que  é  fonte  de  ambivalências,  sugerindo  sentimentos  e 

intuições contraditórias.  Essa  estranha ilha  consciente  de si,  sente-se  solitária,  como 

sabe  que  se  encontra  indissociavelmente  ligada  ao  mar,  tem  consciência  que  está 

isolada, separada, mas também que é uma unidade, e por isso lugar de uma possível paz, 

libertação e utopia.

 

2. O fugir da solidão. A fusão sujeito-objecto

“ O mundo sonhado valoriza-se, liberta-se do nada que o aflige”

Teixeira de Pascoaes

“Sê agora o fogo que queime estas palavras. O esquecimento que nos lave da ideia de sermos outros. O 

vento que tudo confunda e espalhe em todas as direcções do não as haver.”

Paulo Borges

“Um homem é mais do que uma onda; é um Atlântico sem praias e sem fundo, um Absoluto.”

Teixeira de Pascoaes

Antes de mais impera dizer que a fuga mais comum é aquela a que chega a ser 

impróprio chamar de fuga, já que se dá de forma inconsciente e natural em muito boa 

gente. Falamos obviamente do puro embrutecimento, do cair no esquecimento do que se 

é, e enterrar-se até às orelhas num trabalho estupidificante e maquinal todos os dias, 

sem sequer questionar se faz algum sentido aquilo que se faz, e muito menos quem se é, 

de onde se veio e para onde se caminha. Falamos do homem que não abre os olhos para 
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o mundo, concentrando-se apenas no volume da sua carteira e na manutenção de um 

vago calor que aqueça o seu lar. É como se o tempo, a morte e as sagradas cintilações 

que  todas  as  coisas  irradiam  não  existissem,  ou  melhor,  fossem  reduzidas  a  um 

calendário,  um  funeral  e  umas  quantas  fotografias  a  guardar  no  álbum da  terceira 

prateleira… É como se se cedesse a uma voz mineral interior, indiferente ao carácter 

sagrado e sublime do mundo, entregando-se a uma vida cega na qual se vagueia na 

superfície  do  mundo,  onde não há  alarmes  existenciais  mas de  onde  igualmente  se 

ausenta a mais verdadeira e luminosa fascinação, e portanto também as experiências 

mais radicais e profundas da saudade. Esse fenómeno de enjoativo entorpecimento não 

nos interessa, porém, aqui abordar. 

2.1 Analisemos então brevemente três fugas possíveis para a angústia perante o nada 

que isola o homem do mundo. Como atrás referimos, o homem sente necessidade de se 

ligar ao que o rodeia, de se transcender. Um desses homens é o sonhador. O sonhador é 

o homem solitário  que,  como é incapaz de estabelecer  relações  no mundo humano, 

tende  a  ligar-se  afectivamente  às  coisas  que  o  rodeiam,  sejam  elas  naturais  ou 

construções humanas. Árvores, gatos, quadros ou cidades, tudo pode ser olhado pelo 

sonhador de um prisma especial, que lhes confere perspectivas diferentes, sentimentos, 

caracteres,  tonalidades,  adaptando-os  aos  seus  estados  de  alma.  Libertando  a  sua 

normalmente  pródiga  imaginação,  o  sonhador  imagina  mil  dramas  e  estórias  de 

encantar, nas quais vê realizarem-se por fim as suas aspirações, e nas quais desempenha, 

habitualmente,  o papel principal.  Pode, no entanto, ir mais longe e, para fugir à sua 

solidão e ao absurdo da vida, outrar-se, criando dentro de si “gente de muitas espécies, 

pensando e  sentindo diferentemente.”13.  Talvez  que uma dessas  pessoas  desvende  o 

mistério da vida, ou pelo menos uma forma de o suportar, ou então tenha arranjado uma 

forma de fingir que compreende o mundo, “ou antes, de fingir que se pode compreendê-

lo.”14.

Outro aspecto curioso da vida interior do sonhador é a sua não pouco frequente 

vontade de permuta, ou seja, de desejar viver a vida de um outro ser. Aqui talvez se 

possa dizer que o sujeito que sonha se outra também, mas não tanto no sentido de criar 

dentro de si outras vidas paralelas, como no de encontrar fora de si algo em que sente 

poder dissolver o seu eu, aniquilá-lo. No caso deste algo ser determinado, a sua escolha 

13 PESSOA, F., Bernardo Soares - Livro do Desassossego, Lisboa, Assírio & Alvim, 1998, p. 356.
14 PINTO PAIS, A., Para compreender Fernando Pessoa, Lisboa, Arial Editores, 1996, p. 306.
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baseia-se normalmente no facto de ter encontrado nisso algo de próximo de si, algo que 

de  certa  forma  lhe  sugere  o  seu  próprio  estado  de  espírito,  não  constituindo  então 

verdadeiramente  um total  aniquilamento  do  eu,  mas  apenas  um  primeiro  passo  de 

descentramento, no qual se pressente reconhecer nesse outro ser algo de profundamente 

semelhante, uma espécie de intimidade. No caso contrário, porém, no qual o tal algo é 

indefinido,  não  aponta  para  um ente  concreto,  limitado,  mas  sim  para  o  vazio  ou 

plenitude,  para  o  seio  da  natureza  íntima  das  próprias  coisas  que  vê  mas  já  não 

distingue,  é  possível  atingir  estados  de  puro  êxtase,  já  bem  longínquos  do  sonho 

pessoal, individualizado e melancólico, estados de profunda comunhão com esse algo 

impossível  de  nomear  sem  o  trair,  nos  quais  o  tempo  pára  e  todos  os  limites 

desaparecem, todas as formas se esvaem como se de gelo se tratassem, formando agora 

um imenso mar, impassível de qualquer categorização imposta pela dualidade sujeito-

objecto (condição necessária ao próprio acto de predicar).  Nestes momentos dá-se a 

verdadeira experiência do sagrado, uma fusão plena entre o eu e o outro, entre o sujeito 

e o objecto, entre o interior e o exterior, entre a minha forma de me manifestar e a de 

tudo o resto, já que o eu e todas as coisas do mundo se ligam numa unidade que é 

exactamente  esta:  a  de  serem Ser.  “Entre  os  meus  olhos  e  as  estrelas  há  profunda 

intimidade;  mais – identidade”15.  (Notemos como esta expressão é antagónica da de 

Camilo Pessanha referida no ponto 1. De facto, elas exprimem vivências opostas do 

mundo.) Assim, nestes instantes de íntima e jubilosa união com o insondável do mundo, 

que  podemos  chamar  de  verdadeiramente  eróticos,  toda  a  multiplicidade  se  revela 

unidade,  tudo  em tudo  se  penetra,  e  toda  a  saudade  se  mata.  Cumpre-se,  neles,  o 

objectivo da mais profunda saudade, o misto de memória e desejo de infinito, que é 

precisamente atingir  aquilo de “onde nunca houve, há ou haverá qualquer memória, 

desejo e saudade”16.

Falámos há pouco da tentativa humana de se ligar a algo determinado (com isto 

querendo  dizer  individualizado,  já  que  nada  é  passível  de  perfeita  determinação). 

Deixámos de fora, no entanto, a experiência amorosa e sexual, já que esta se reveste de 

um carácter que merece especial atenção. De facto, semelhante a esta é a experiência de 

êxtase de que temos vindo a falar… Podendo iniciar-se com uma simples tentativa de 

transcender o nada que nos isola do outro, de forma a banir da alma o sentimento de 

solidão, a verdade é que nunca tal sentimento a abandona se não se der entre os dois 

15 PASCOAES, T. d., O Homem universal e outros escritos, Lisboa, Assírio & Alvim, 1993, p. 32.
16 BORGES, P., Da natureza primeira e última de todas as coisas, da mundaneidade e da saudade, in 
www.pauloborges.net, p. 14.
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amantes uma total fusão, na qual ambos se esqueçam de si próprios e mergulhem num 

estado pré-conceptual sem tempo e sem corrosão, de pura alegria, magia e experiência 

de infinito, de onde nasce o amor, o enternecimento e a mais pura compaixão. Este 

estado de êxtase incendiário, místico, no qual tudo em vertigem se mistura e ao mesmo 

tempo  tudo  parece  deixar  de  existir,  é  talvez  a  expressão  mais  natural  da  unidade 

primordial que a todos trespassa, uma vez que é aquele a que é possível ascender mais 

espontaneamente, sem métodos, cerimónias, rituais ou substâncias narcóticas.  

2.2 Outro  tipo  de  fuga,  a  das  experiências  dionisíacas,  assumiu,  desde  sempre, 

contornos específicos que delimitam bem a sua essência.  De facto, qualquer recolha 

historiográfica deste tipo de acontecimento revela, em primeiro lugar, uma dimensão de 

construção  cultural  e  de  grande  importância  colectiva.  As  sociedades  humanas 

dependem deste tipo de vivência como de um lenitivo ou bálsamo. Aqui não podemos 

ser  alheios  à  lição  de  Teixeira  Rego,  e  deixar  de  notar  que  parece  haver  algo  na 

complexa  engrenagem  das  comunidades  humanas  que  alienou  os  seus  próprios 

membros de uma forma mais natural de vida, tendo assim com esta mutação surgido 

também a necessidade de a recordar, como que para manter uma consciência trágica 

(que  Teixeira  Rêgo  encontra  no  ritual  das  Bufónias),  mas  ao  mesmo  tempo, 

acrescentamos nós, surgiu igualmente uma urgência latente de quebrar as correntes que 

essa  mutação  impôs  à  alma  humana,  cuja  natureza  fruitiva  e  contemplativa  se  vê 

silenciada à força e mergulhada na culpa. Qualquer que seja o princípio que rege uma 

amostra  civilizacional  coordenada,  ele  será  sempre  uma  imposição  com  vista  ao 

funcionamento produtivo do conjunto, que não é, de todo, acompanhado do sentido de 

felicidade. Falando do valor do trabalho, do dinheiro, da posse, da polis, etc., a marcha 

inexorável dos grandes grupos é altiva e tende sempre à submissão do indivíduo a um 

princípio material que o ordena indiferentemente da sua especificidade. Habitualmente, 

representa-se esta regulamentação como uma inculcação severa e propagandística dos 

princípios  defendidos  por  parte  do  poder  vigente.  Apesar  disso,  não  olhemos  com 

demasiada  crença  para  esta  interpretação  materialista,  de  modo  a  ficarmos  pela 

superfície do que tem potencial para chegar bem mais fundo. A descrição é exacta, mas 

a amplitude das suas raízes ainda resta debaixo da terra.

À  análise  tradicional  é  necessário,  então,  justapor  uma  outra  ordem  de 

escavações. É que a organização gregária do Homem leva a uma regulamentação de 

vários aspectos da sua vida, dos quais o trabalho, a obtenção de riqueza, etc., são apenas 
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alguns exemplos. No domínio das práticas de si, também observamos uma ritualização 

conjunta, sem que a sua explicação se deva resumir forçosamente a condicionalismos 

materiais. Assim, na ordem do espiritual, sob a égide tranquila das décadas ou séculos, 

os  discursos  dos  saberes  institucionalizados  deixam por  vezes  de  fazer  sentir  a  sua 

força,  abrindo espaço para o  advento  da conquista  da espontaneidade. Deste  modo, 

ainda  que  a  alienação  do  indivíduo  enquanto  força  de  trabalho  (ou  qualquer  outro 

princípio material específico) explique a necessidade de uma calendarização regular de 

experiências purgatórias,  não acreditamos ser  esta  a única causa da sua importância 

vital. Só mesmo na análise da própria experiência poderemos determinar o seu fito; o 

que procura atingir e o que atinge de facto; de que foge, e porque é que foge. 

Utilizemos então uma descrição nitzscheana17 dos rituais dionisíacos (referentes, 

aqui,  especificamente à época helénica e à precedente).  Segundo Nietzsche,  os ritos 

organizar-se-iam  em  torno  de  uma  explosão  de  desregramento  dos  sentidos  e  das 

emoções;  as  convenções  eram quebradas,  ou  melhor,  esquecidas,  e  os  participantes 

entregavam-se aos ritmos selvagens das suas forças mais profundas sem qualquer tipo 

de  restrição;  as  vozes  soavam  alto  e,  sem  caber  nas  palavras,  vibravam  de  forma 

sobrenatural; música, dança, sexo e bebida eram ingredientes usuais nesta vertigem da 

carne. Ora este desvario colectivo pode parecer algo primitivo e de ordem contrária à de 

uma purificação, dado que o sofrimento tinha uma parte nos mistérios,  pelo que, de 

certo, muita da psicologia contemporânea insistiria em sublinhar estes comportamentos 

desviantes como anormais, afirmando  ex cathedra que daqui só poderia resultar mais 

sofrimento. Mas a verdade é bem diferente, pois, diz-nos Nietzsche, mesmo o estranho 

“fenómeno do sofrimento que gera prazer ou da alegria que se exprime em gritos de 

dor”18 não é mais do que o anúncio de uma libertação mais profunda. Trata-se, então, de 

um arrebatamento violento e destruidor, desejado e vivido ávida e perigosamente, de 

uma energia telúrica que se ergue, plena de força, mesmo no salto para o precipício. Aos 

avatares  das  condutas  normalizantes,  funcionários  públicos  do  estado  de  coisas, 

contrapomos  este  aparentemente  aberrante  comportamento,  não  como  um  sinal  de 

doença ou anormalidade, mas sim como a expressão de uma saúde fulgurante.

Assim,  diz-nos Nietzsche que se tratam de festas de redenção libertadora do 

homem nas quais este  se transfigura e em que, através da harmonia universal  entre 

17 Cf. NIETZSCHE, F., Die geburt der tragödie aus dem geiste der musik, A origem da tragédia, trad. 
Álvaro Ribeiro, Lisboa, Guimarães Editores.
18 NIETZSCHE, F., Die geburt der tragödie aus dem geiste der musik, A origem da tragédia, trad. 
Álvaro Ribeiro, Lisboa, Guimarães Editores, p. 48.
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idênticos,  ocorre  uma reconciliação  do homem com o  homem,  mas  também com a 

natureza. Numa real experiência do divino, dá-se uma comunhão com o Uno na qual 

não cabe qualquer dualidade, e quebra-se com a ideia de um Deus transcendente, já que 

o sagrado está no mundo, e encontra-se em cada um de nós, é aquilo que nos faz ser. 

Mais  especificamente,  dá-se  uma  falência  do  princípio  da  individuação;  uma 

aniquilação do eu no total esquecimento de si, de tal modo forte que Nietzsche exclama: 

“…através das festas gregas perpassa o suspiro sentimental da natureza que geme por 

causa da sua repartição em indivíduos.”19

2.3 Momentos há em que, impelidos por uma voz interior, numa dinâmica contrária 

à acima descrita, temos tendência a nos isolarmos da agitação que nos rodeia. Nesses 

momentos, isolamo-nos para nos encontrarmos. Isolamo-nos porque sentimos saudade 

de  nós.  Saudade,  talvez,  desse  algo  que  é  em nós  indiferenciado  de  tudo  o  resto. 

Saudade, talvez, de sermos mundo. 

Para  este  tipo  de  experiências  recorre-se,  normalmente,  à  meditação,  numa 

tentativa  de atingir  estados  de ênstase.  Este  termo  designa  a  experiência  da mística 

natural,  que  se  opõe,  como dissemos,  ao  êxtase,  que  é  uma experiência  da  mística 

sobrenatural.  Jean  Varenne,  um estudioso  francês  da  cultura  indiana  e  do  budismo, 

comentou  a  pertinência  desta  palavra  da  seguinte  forma:  “Este  neologismo  tem  a 

vantagem de fazer violento contraste com a tradução errónea, ocasionalmente proposta, 

de samadhi por êxtase. O yogi em estado de samadhi não sai dele mesmo, ele não está 

encantado (enfeitiçado) como estão os místicos; ao invés, ele reentra completamente 

nele mesmo, imobiliza-se totalmente através da extinção progressiva de todas as causas 

de movimento: instintos, actividade corporal e mental, e até a inteligência. No samadhi 

perfeito  ocorre  a  extinção  definitiva  da  personalidade”20,  apenas  resistindo  na 

consciência uma sensação impessoal do acto de existir.

Deste modo se vê como, nestes casos, o indivíduo é visto não como fonte de 

angústias mas como possível lugar de uma libertação de si e de alcance da paz.

Em suma, as experiências da não dualidade são momentos de total plenitude e 

prazer transbordante, dos quais o tempo e o espaço se evadem, nos esquecemos de nós 

19 NIETZSCHE, F., Die geburt der tragödie aus dem geiste der musik, A origem da tragédia, trad. 
Álvaro Ribeiro, Lisboa, Guimarães Editores, p. 48.
20 Upanishads du Yoga, trad. Jean Varenne, Paris, Gallimard/Unesco, 1971, in 
www.psyvig.com/lexique.php?menu=18&car_dico=E&id_dico=186.
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enquanto sujeitos onto-psicológicos, e para os quais qualquer palavra que usemos para 

os descrever é uma pedra, já que são pré-conceptuais e alheios a qualquer categoria que 

defina e limite o que não tem limites. Tais momentos são Absolutos. Indizíveis. Puro 

excesso. São o mundo gozando-se de o não ser… E o motor que os desencadeia é a 

saudade, a saudade cujo objecto nos escapa, a saudade-tensão para um não-sei-quê que 

não conhecemos, mas cuja presença na ausência padecemos. 

Neste ponto 2 seria também de grande interesse analisar outras experiências em 

que o eu parece aniquilar-se, experiências de comunhão com o outro (normalmente um 

grupo), como as que unem os soldados numa linha de trincheira frente ao inimigo (que 

talvez  precisem  também  de  fazer  esquecer  ao  soldado  que  este  inimigo  é  um  seu 

semelhante),  as uniões de massas que se congregam em torno de um qualquer ideal 

político poderoso e apaixonante, dispostas a levar até ao fim o que lhes dita o seu ideal, 

os ajuntamentos de pessoas que, em nome de uma fé num suposto Deus transcendente, 

vivem momentos do que se pode chamar puro êxtase e encantamento, entre outras. Por 

falta de tempo, bem como de vontade de não fazer deste trabalho uma manta de retalhos 

em que os assuntos só pudessem ser abordados de forma breve e superficial, deixaremos 

estes temas para um posterior trabalho, mais centrado na fenomenologia da experiência 

religiosa e na antropologia que o presente escrito. 

3-  A importância  da  partilha  e  da  transmissão.  Outra  tentativa  de 

escapar à solidão e à morte.

“ Mas tudo esquece tão cedo, tudo é tão cedo inacessível!”

Vergílio Ferreira

“Escrevo contra o medo.”

Al Berto

A memória é um refúgio bastante vulnerável para se guardar lembranças, para 

além de que, se a memória for individual, ela morre irremediavelmente connosco. O 
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facto de vivermos experiências que nos avassalam e nos fazem aspirar a revivê-las, isto 

é, que nos deixam saudade, faz com que sintamos um impulso urgente em as partilhar, e 

com que, por vezes, estagnemos frente à evidência de termos que encontrar um meio de 

as fixar, se não queremos cair na angústia de sentirmos que foram, porque solitárias, em 

vão.

Longe  que  nos  encontramos  das  sociedades  nas  quais  todos  os  ensinamentos  e 

experiências, todo um fundo histórico-cultural, era transmitido por via oral, de geração 

em geração, tendemos a valorizar mais a partilha através da escrita ou de qualquer outro 

meio que não deixe de estar disponível durante um longo período de tempo, como pode 

acontecer com uma experiência contada a alguém que não a transmita, impossibilitando 

um efeito em cadeia. No entanto, o discurso conceptual, um dos, se não mesmo o mais 

usual destes meios,  acaba por revelar-se muitas vezes uma tarefa ingrata, quando as 

experiências que de que pretende dar conta se passam a um nível pré-conceptual, de não 

dualidade eu-mundo, interior-exterior, impossível de alcançar através de palavras. No 

máximo estas conseguem sugerir esses estados, indiciar o que neles se revelou como 

aparição,  o que mais facilmente se consegue através da poesia.  A melhor  forma de 

partilha será a que una dois ou mais seres na mesma experiência, e cuja transmissão seja 

garantida de forma eficaz (dentro do possível, é claro, já que os legados sofrem eles 

mesmos  mutações  ao  longo  do  tempo).  Porém,  é  evidente  que  isto  nem  sempre 

acontece, e que não depende só de nós que aconteça. 

Parece-nos interessante neste ponto referir um caso passado em plena 2ª Guerra 

Mundial,  no campo de concentração de Auschwitz,  relatado na primeira pessoa por 

Primo Levi no seu livro Se Isto É Um Homem. Antes de mais, impera salientar que esta 

obra nasceu de uma visceral necessidade de contar aos outros o que ali incrivelmente se 

passara, tomando esta necessidade “o carácter de um impulso imediato e violento, ao 

ponto de rivalizar com as outras necessidades primárias”21.  Daqui podemos concluir 

que não só as experiências prazeirosas como qualquer vivência marcante, seja positiva e 

enriquecedora, ou negativa e mortificante, impele o ser humano a divulgá-la, a partilhá-

la, enfim, a não a deixar cair no esquecimento. Mas debrucemo-nos um pouco sobre um 

certo  episódio  de  que  nos  fala  Levi,  ocorrido  num dia  em que,  devido  a  inúmeras 

circunstâncias especiais, Levi e Jean, um jovem seu companheiro no campo, dispõem de 

cerca de uma hora de relativo sossego, descanso físico e privacidade. Durante esta hora, 

21 PRIMO LEVI, Se questo è un uomo, Se isto é um homem, trad. S. Cabrita Neto, Porto, Público 
Comunicação Social SA, 2002, p. 8.
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Levi lembra-se do prazer que costumava sentir ao ler  A Divina Comédia de Dante e, 

apesar de Jean não conhecer a língua italiana, surge dentro de si um súbito apelo para 

tentar  fazer  o  seu amigo entender  o  canto XXVI da  dita  obra:  o  Canto  de Ulisses. 

Apesar  de  tudo  a  que  os  nazis  os  haviam  submetido  para  os  esventrar  da  sua 

humanidade e para os esvaziar de ser, reduzindo-os a zombies e autómatos, apesar de 

todas  as  dificuldades  em  que  a  experiência  no  campo  de  extermínio  os  havia 

mergulhado, e dos lapsos de memória que a fome e a exaustão tornavam inevitáveis, 

Levi encontra na memória e na saudade de um gozo passado forças para partilhar, não 

só as palavras do texto, mas o que ele via, subitamente, constituir o seu mais profundo 

significado. “Tenho pressa, uma pressa furibunda”22, diz-nos ele, pressa de recordar a 

antiga experiência, e pressa também de, através da partilha, se unir a Jean na fruição 

daquelas mágicas palavras, que o transportavam para uma espécie de êxtase: “Atenção 

agora,  Pikolo [  Jean],  abre os  ouvidos e  a  mente,  preciso que entendas:  “De vossa 

origem meditai n’altura/ Que vos impede a vida como brutos/ Mas por saber, por bem, 

sempre exaltada.” Como se eu também o ouvisse pela primeira vez: como um tocar de 

trompete,  como a voz de Deus.  Por um momento,  esqueci-me de quem sou e  onde 

estou.”23 E a febre é tanta que Levi afirma que seria capaz de trocar a ração de comida 

do dia pela lembrança dos versos esquecidos, numa demonstração comovente da intensa 

e  profunda  saudade  que  experimentava  ao  não  se  recordar  deles,  e  também  da 

emergência  de  deles  se  lembrar  para  poder  transmiti-los:  “Detenho  Pikolo,  é 

absolutamente necessário e urgente que oiça, que entenda este “como de Alguém foi 

desejo”, antes que seja demasiado tarde, amanhã ele ou eu podemos estar mortos, ou 

nunca  mais  voltar  a  ver-nos,  tenho  de lhe  dizer,  explicar-lhe  a  Idade  Média,  o  tão 

humano,  necessário  e  porém inesperado anacronismo,  e  outras  coisas  mais,  algo de 

gigantesco que eu próprio só agora vi, na intuição de um instante, talvez o porquê do 

nosso destino, do nosso estar aqui hoje…”24 Tal como se impôs, naquele momento, a 

partilha dos breves instantes de alegria de Levi com Jean, impôs-se também a escrita da 

obra que nos fala desses mesmos instantes, bem como de toda a história de horror que 

os circunda.

22 PRIMO LEVI, Se questo è un uomo, Se isto é um homem, trad. S. Cabrita Neto, Porto, Público 
Comunicação Social SA, 2002, p. 126.
23 PRIMO LEVI, Se questo è un uomo, Se isto é um homem, trad. S. Cabrita Neto, Porto, Público 
Comunicação Social SA, 2002, p. 126.
24 PRIMO LEVI, Se questo è un uomo, Se isto é um homem, trad. S. Cabrita Neto, Porto, Público 
Comunicação Social SA, 2002, p. 127.
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Este relato impressionante faz-nos compreender o quão atormentados vivemos 

perante a constatação de que o tempo faz com que tudo, inclusive as nossas próprias 

vivências, sabedoria e sentimentos, entrem no fluxo do eterno devir, de forma a que, 

pelo  menos  aquilo  que  nos  marcou  profundamente,  que  nos  modificou  e/ou 

engrandeceu, que nos fez aprender algo que se evidencia como de extrema importância 

(e este aprender tem um sentido lato, não se referindo ao adquirir de um saber erudito), 

desejemos com todas as nossas forças preservar, partilhando-o directa ou indirectamente 

com os outros. Assim, talvez eles possam também aprender com as nossas experiências 

ou mesmo de certo modo partilhá-las, e nós não sintamos no mais fundo de nós, com 

tristeza infinita, que elas foram em vão. Deste modo, dizemos que este impulso para a 

partilha é mais uma forma de tentarmos escapar à solidão e à morte, ao mesmo tempo 

que  revela  o  desejo  de  aniquilar  em nós  a  saudade  de  momentos  de  plenitude,  ou 

aniquilar a possibilidade de se repetirem aqueles que de horror se revestiram.  

4 – O crime de ser outro.
“És abismo. A que te agarras?”

Paulo Borges Paulo Borges

Passados  os  momentos  de comunhão com o mundo e regressados  à terra  da 

dualidade sujeito-objecto, mas não esquecendo jamais esses instantes de plenitude, nos 

quais  acedemos  à  realidade  última  das  coisas  e  nos  dissolvemos  nela,  uma imensa 

saudade  invade  o  nosso  coração.  Não  podemos  nunca  esquecer  que  estamos  todos 

ligados enquanto simples manifestações de uma mesma força telúrica que nos faz ser, e 

que nos encontramos todos dependentes uns dos outros.

Esta dependência, assente em múltiplos factores, pode ser representada através 

da intersecção entre os diversos horizontes de possibilidades individuais, bem como de 

um horizonte possível mais englobante. Contudo, interessa é aqui atentar às implicações 

inerentes para o sentir  e reflectir  humanos.  Efectivamente,  enquanto enredados num 

mundo de multiplicidades separadas, somos forçados a reconhecer as relações entre os 

resultados da nossa  vontade,  e  os  acontecimentos  influentes  para  o  outro que deles 

resultam.
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De facto, vivemos a maior parte do tempo submergidos no mundo da dualidade, 

carregando  como  a  um  monstro  sem  rosto  a  certeza  da  morte,  combinada  com  a 

incapacidade visceral que temos de compreender o que significa morrermos. Ao mesmo 

tempo, sentindo-nos vivendo num tempo que não deixa jamais de passar, sentimo-nos a 

cada instante ligados aos outros, pelo que o reconhecimento da interligação universal 

tem como correlato o surgimento do conceito de responsabilidade, catapultando as suas 

fronteiras  para o  limite  da infinitude,  onde o indivíduo é,  paradoxalmente,  o  centro 

nevrálgico  de  um  mundo  de  singularidades,  e  por  outro  lado,  parte  de  um  tecido 

complexo  e  unificado  onde  o  princípio  da  individuação  se  encontra  anulado.  Neste 

cruzamento  antinómico,  encontramo-nos,  então,  perante  uma  certa  vertigem  de 

deificação, i.e., o poder absoluto de determinação do alheio, e um peso esmagador e 

paralisante  para qualquer ser  sensível,  instaurado pela mesmidade que é  o signo da 

nossa condição última. Assim, a interligação universal deve ser sinónimo de partilha de 

estatuto, arrastando inflexivelmente para cena a igualdade entre todos os entes, e com 

ela uma solidariedade e compaixão esclarecidas que não admitem hierarquizações sem 

recuperar uma separação artificial que nos devolveria o nada.

Assim, da vivência sentida deste turbilhão contrariamente polarizado, nasce o 

conceito  de  uma  responsabilidade  universal  sofrida,  pura  expressão  da  sensação  do 

crime  de  existir  como  entidade  separada  mas  influente,  e  que  traz  consigo 

irremediavelmente a culpa de ser outro: a culpa resultante do drama da minha escolha, a 

culpa de saber que os outros sofrerão consequências dos meus actos, que trarei para o 

mundo, muito provavelmente, sofrimento. Simone de Beauvoir dá-nos, em O Sangue 

dos  Outros,  uma  descrição  pungente  deste  conflito  interno  através  da  voz  de  um 

dirigente  revolucionário  que havia  influenciado com os  seus  discursos  inflamados e 

algumas atitudes corajosas um seu amigo, Jacques: “Assassino. Assassino. Pus-me a 

andar pela noite fora, hesitava, corria, fugia. Ele estava ali, tranquilo, no meio dos seus 

poemas e dos seus livros. Eu peguei-lhe na mão, dei-lhe um revólver e empurrei-o para 

o meio das balas. (…) era preciso que o tempo se detivesse e que eu me afundasse (…), 

que  o  mundo se  afundasse”25.  Porque a  experiência-limite  da  responsabilidade  e  da 

culpa é capaz de esmagar aquele que esteja consciente da semelhança que o une ao 

outro,  sendo por  isso  capaz  de  uma genuína compaixão  ao  ver  o  desequilíbrio  (ou 

injustiça)  que,  devido a  essa  semelhança,  não deveria  existir.  O reconhecimento  do 

25 DE BEAUVOIR, S., Le sang des autres, O Sangue dos Outros, trad. M. Serras Pereira, Porto, Público 
Comunicação Social SA, 2003, p. 36.
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outro  enquanto  nosso  semelhante  faz  com  que  caia  sobre  nós  o  peso  da 

responsabilidade, faz com que se jorre sobre a nossa face o sangue dos outros… E numa 

dialéctica de razões, convicções, sentimentos e compaixão, surge como uma evidência 

que,  façamos  o  que  fizermos,  seremos  sempre  responsáveis.  No  caso  do  dirigente 

revolucionário a quem solicitavam ajuda na luta contra a anexação da Áustria por Hitler, 

o dilema instaura-se: matar ou ser cúmplice dos que matam sem me revoltar? “Somos 

todos responsáveis. Mas todos, quer dizer cada um. (…) Basta a minha voz para que o 

mundo tenha uma voz. Quando ela se cala, a culpa é minha.”26. Surge, então, a culpa 

resultante do simples acto de existir sendo outro, a culpa que nasce, simultaneamente, 

da irremediável ligação que existe entre os caminhos traçados por cada um de nós na 

vida do outro, e pela importância de que, enquanto seres não amputados de compaixão, 

se reveste para nós as nossas decisões. Profundamente imersa no mundo das dualidades, 

esta experiência atinge, em homens colocados perante dilemas radicais, uma dimensão 

de intensidade brutal:  “Tu não te apagarás.  Ninguém decidirá  por ti,  nem mesmo o 

destino. O destino dos outros és tu. Decide: tens esse poder.”27, e nem mesmo o suicídio 

aparece como solução, já que “Serei ainda responsável por todos os actos que a minha 

ausência  tornou  possíveis”28.  E  não  é  demais  reforçar  o  carácter  vivencial  desta 

experiência, sendo que a sua fundamentação não pode ser dada de forma racional, no 

máximo pode ser sugerida. Em primeiro lugar, porque enquanto nos mantivermos na 

visão tradicional teremos que operar a partir de conceitos e definições. Ora, a génese 

deste tipo de cognição (termo que para nós ultrapassa a esfera da racionalidade) tem 

como primeiro movimento a separação metódica dos entes, fundada sobre princípios de 

igualdade e de exclusão, forjados implicitamente para uso instrumental. É certo que a 

reflexão filosófica deve quase todos os seus produtos a esta forma de cognição, mas, 

como ficou estabelecido, há uma forma primordial de contacto com o mundo que urge 

fazer ressaltar. Aqui, torna-se clara a insuficiência da forma canónica de análise, pois os 

instrumentos que nos põe ao dispor não fornecem uma explicação satisfatória para o 

problema da união. Sintomático disto é toda a discussão em torno dos universais; é que, 

sendo  de  facto  impossível  unir-me  a  algo  que  não  é  eu,  nem  tem  uma  essência 

semelhante à qual me ligue, mesmo o caso mais simples em que se admite a partilha de 

26 DE BEAUVOIR, S., Le sang des autres, O Sangue dos Outros, trad. M. Serras Pereira, Porto, Público 
Comunicação Social SA, 2003, p. 128.
27 DE BEAUVOIR, S., Le sang des autres, O Sangue dos Outros, trad. M. Serras Pereira, Porto, Público 
Comunicação Social SA, 2003, p. 121.
28 DE BEAUVOIR, S., Le sang des autres, O Sangue dos Outros, trad. M. Serras Pereira, Porto, Público 
Comunicação Social SA, 2003, p. 121
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uma essência também deixa em claro como se estabelece a ligação entre os entes em 

causa, e qual a posição ontológica das partículas de religação, isto é, qual a realidade da 

segura determinação das diferenças específicas que se encontram para auferir da união 

ou separação dos tais entes. Confiar nos instrumentos de separação para nos revelarem a 

intimidade da união soa claramente a contra-senso. Teremos que confiar noutro tipo de 

análise,  sob pena de nos encontrarmos permanentemente no vai-vem das infindáveis 

discussões  teóricas  estéreis  que  caracterizam  e  caracterizaram  muitos  movimentos 

intelectuais.

Em segundo lugar, é a própria natureza da realidade última que assim o dita. 

Este espaço primordial  de interligação universal é puramente a-conceptual,  pelo que 

toda  a  tecnologia  analítica  desenvolvida  não  passa  sequer  do  pórtico,  junto  ao 

amontoado de toda a conceptualização ilusória. A filosofia neste espaço original dá-se 

de uma forma diferente  da habitual  indagação  metódica,  as  questões  colocadas  não 

valem literalmente pelo seu peso em palavras, mas sim pela sua capacidade de nos fazer 

sentir algo; de nos dirigir a atenção. Assim, é pela experiência radical de contacto com 

os  primórdios,  descrita  já  nas  suas  diversas  formas,  que  somos  estimulados  até  à 

conclusão de que existe “ sim-patia e interdependência da fenomenalidade universal 

(…) [e que] nada possui consistência autónoma e separada”29.

O  peso  assustador  desta  revelação  não  pode  deixar  de  ser  associado  ao 

sentimento saudoso. Este, enquanto farol da nossa existência, é também manifestação 

da incompletude das nossas acções.  De facto,  enredados exclusivamente no jogo da 

cognição racionalista, jamais acalmaremos a enormidade da nossa culpa, perdidos que 

estamos nas regras a que voluntária mas inconscientemente (pelo menos a maioria de 

nós) nos submetemos. Aprendamos então a ouvir a saudade, e a seguir as pistas que esta 

nos deixa.

Bibliografia:

- FERREIRA, V., Aparição, Lisboa, Bertrand Editora, 1999.

- FERREIRA, V., Pensar, Lisboa, Bertrand Editora, 1998.

- BORGES, P., Da natureza primeira e última de todas as coisas, da mundaneidade e  

da saudade, in www.pauloborges.net.

- BORGES, P., Da saudade, in www.pauloborges.net.

29 BORGES, P., Da saudade como União-Cisão Primordial, in www.pauloborges.net, p. 3.

21

http://www.pauloborges.net/
http://www.pauloborges.net/
http://www.pauloborges.net/


- BORGES, P., Da saudade como União-Cisão Primordial, in www.pauloborges.net.

- REGUEIRAS, D., Ontofilia Materialista, in www.pauloborges.net.

- PRIMO LEVI, Se questo è un uomo, Se isto é um homem, trad. S. Cabrita Neto, Porto, 

Público Comunicação Social SA, 2002.

-  DE BEAUVOIR,  S.,  Le  sang  des  autres,  O  Sangue  dos  Outros,  trad.  M.  Serras 

Pereira, Porto, Público Comunicação Social SA, 2003.

- NIETZSCHE, F.,  Die geburt der tragödie aus dem geiste der musik,  A origem da 

tragédia, trad. Álvaro Ribeiro, Lisboa, Guimarães Editores.

- PASCOAES, T. de, O Homem universal e outros escritos, Lisboa, Assírio & Alvim, 

1993.

-  PESSOA,  F.,  Poesias  inéditas  de  Fernando Pessoa  (1930-1935),  Lisboa,  Edições 

Ática, 1978.

- PESSOA, F., Poesia de Álvaro de Campos, Lisboa, Edições Ática.

- PESSOA, F., Odes de Ricardo Reis, Lisboa, Publicações Europa-América.

- PESSOA, F.,  Bernardo Soares - Livro do Desassossego, Lisboa, Assírio & Alvim, 

1998.

- PINTO PAIS, A., Para compreender Fernando Pessoa, Lisboa, Arial Editores, 1996.

- PESSANHA, C., Clepsidra, Lisboa, Alma Azul.

- REGO, T., Nova teoria do sacrifício, Lisboa, Assírio & Alvim, 1989.

- DOSTOIEVSKI, F., Noites Brancas, trad. Carlos Loures, Lisboa, Publicações Europa-

América, 2000.

22

http://www.pauloborges.net/
http://www.pauloborges.net/

