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Introdução
Este trabalho é o resultado de uma reflexão pessoal que abrange vários tópicos, 

aproveitados  diferentemente,  provenientes  de  todas  as  cadeiras  frequentadas  neste 

semestre. Tendo como nota dominante a investigação fenomenológica, é, contudo, com 

a introdução da temática da saudade que o esquema ganha outra coerência e, sobretudo, 

proficuidade.

Não  negamos  a  ambição  desmesurada  desta  empresa,  certamente 

insuficientemente  desenvolvida,  nem  a  ingenuidade  no  seu  propósito  abrangente. 

Contudo,  seguindo  passo  a  passo,  desde  uma  primeira  crítica  à  fenomenologia 

científica,  ao  estabelecimento  de  uma  epistemologia  apoiada  em  pensadores  como 

Heidegger ou Merleau-Ponty, até à abertura a uma particular tese naturalista, o processo 

decorreu com a possível calma reflexiva que permitiu culminar neste texto.

Já por aqui se pode perceber um pouco dos caminhos tortuoso em que nos vimos 

enredados. De facto, conciliar uma abordagem fenomenológica com uma outra de teor 

naturalista  parece-nos,  como antes  nos  pareceu,  uma tarefa  vã.  Contudo,  o  uso que 

fazemos da fenomenologia afasta-nos deliberadamente do idealismo transcendental que 

caracterizou os seus  primeiros  momentos1,  deixando-nos  um pouco mais  livres  para 

atingir outro tipo de resultados.

Efectivamente,  o lema da fenomenologia pode ser,  e foi,  usado de diferentes 

formas. Um retorno àquilo que temos de mais primordial na nossa experiência cognitiva 

do mundo parece-nos um passo acertado e, porventura, um dos primeiros impulsos do 

questionar filosófico. Assim o foi para os gregos, e assim o é para nós, conquanto que 

tenhamos  em mente  a  natural  abrangência  do  conceito  de  cognição,  cuja  limitação 

tecnocrática hodierna tende a elidir.  Foi esta  a linha orientadora de todo o primeiro 

capítulo.

Quanto ao segundo capítulo, surgido no contexto de uma reflexão ética, parte de 

uma  tese  naturalista  de  Daniel  Dennett  acerca  da  evolução.  Mais  concretamente, 

podemos dizer que se trata da compreensão do impulso gregário presente em diferentes 

1 Referimo-nos à fase mais madura de Husserl.
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formas de vida, não tomado na sua interpretação sociológica, mas de um ponto de vista 

evolutivo e biológico.

Ora, aquilo que uniu inicialmente dois eixos de investigação tão diversos foi um 

sentimento residual. Falamos da sensação de que em ambos os casos, a observação do 

estado das coisas actuais não pode deixar de nos surpreender com a afirmação de que, 

ou nos afastamos de um sentido original de viver, ou até que o ignoramos por completo.

Qual é, então, o lugar que a saudade ocupa? Francamente, a saudade é o elo de 

ligação entre a especulação pueril e um conhecimento que se pretende fundado no saber 

de Si, longe dos grandes edifícios teoréticos onde tantas almas se perderam, amarradas 

nos seus próprios nós conceptuais. Por isso mesmo, ela surge nesta reflexão apenas nos 

seus momentos finais, num instante em que nos debatíamos com a fundamental questão 

acerca da validade das nossas próprias construções. Ela não só estabelece a ligação entre 

os dois temas do nosso pensamento, como nos firma, com um pouco mais de segurança, 

no  terreno  do  qual  nunca  pretendemos  sair:  um  conhecimento  de  si  avesso  à 

multiplicação  desnecessária  de  construções  teóricas.  Numa  era  de  excesso  de 

informação, no apogeu do homem teórico/tecnológico/científico, o caminho da filosofia 

deverá ser outro, porventura mais antigo, mais abrangente, e, fundamentalmente, mais 

respeitador da verdadeira dimensão da cognição.

A  saudade  é  aqui,  então,  a  expressão  sentida  de  uma 

desadequação/esquecimento de uma forma de vida mais primordial. Mas não só, pois 

apresenta-se também como constituinte do próprio sentido da temporalidade.

Finalmente, referimos que nos expusemos totalmente neste texto. De facto, ainda 

que apoiados frequentemente nos ombros de alguns pensadores, este é, especialmente 

no segundo capítulo e na conclusão, o resultado de uma reflexão pessoal sem grandes 

referências. Escolhemos fazê-lo assim, porque é essa mesma a vontade que nos move, 

aceitando de antemão os riscos envolvidos.
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I. Os subterrâneos da Razão.

1. Acerca do contacto primeiro com o mundo.
Escolhemos começar esta reflexão pelo nosso primeiro contacto com o Mundo, 

o fundamento de toda a reflexão e de toda a vida consciente. Pretendemos descrever os 

processos  universais  do  acesso  à  realidade,  não  com  a  intenção  de  fundar  novas 

categorias filosóficas, mas sim no sentido de uma espécie de prática de Si. Falamos de 

uma forma antiga  de  auto-conhecimento  cujo  interesse  não  é  nunca  a  formação  de 

doutrina, mas experimentativo. Neste contexto, encontra-se implícita a caracterização 

do sentimento saudoso como algo de transversal à humanidade; uma espécie de desvio 

colectivo da nossa particular natureza que desperta a maquinaria de alarme que nos é 

constitutiva: a angústia, a ansiedade, e a depressão. No que se refere à saudade, somos 

avessos às teorias providencialistas, e por isso mesmo acreditamos que esta terá que ser 

derivada da  condição  humana,  ou,  mais  propriamente,  de  um afastamento  da nossa 

condição natural. Daí o retorno a uma forma de filosofia da experiência, movimento que 

se auto-justificará com o decorrer da palavra escrita (pelo menos, assim o desejamos).

O percurso é, neste momento, o de compreender os fenómenos que nos chegam 

à consciência tal como são recebidos no momento inaugural, de forma a determinar o 

domínio próprio da vida mental, e qual a matéria a partir da qual opera. Neste caminho 

pretendemos  abandonar  preconceitos  naturalistas  e  psicologistas  para,  seguindo  a 

máxima secular  da fenomenologia,  encetarmos um regresso às  coisas  elas  mesmas2. 

Mas  renovamos  o  nosso  voto:  o  estabelecimento  de  conceitos  surge  paralelamente, 

como  consequência  do  método  discursivo  escolhido  para  a  apresentação  do  nosso 

ideário, mas a tónica dominante encontra-se na experiência directa.

Assim sendo, deparamo-nos imediatamente com a primeira pedra no caminho: o 

que são as coisas elas mesmas? Onde encontrá-las e como examiná-las? A verdade é 

que a pergunta revela já algo da resposta (assunto a que voltaremos mais à frente), e, 

neste caso, o facto é que questionamos as coisas que temos à mão simplesmente porque 
2 Acreditamos nos benefícios metodológicos de uma análise que assenta sobre aquilo que temos de mais 
imediato: os actos mentais. Quanto ao naturalismo e psicologismo, abstemo-nos de julgar acerca da sua 
validade neste momento, por isso mesmo temos que os abandonar até que a sua presença seja requerida.
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isto revela-se, no próprio acto, o movimento mais natural, algo como o Zuhandensein 

heideggeriano.  Ora,  levando  a  reflexão  um  pouco  mais  atrás,  vemos  que  esta 

característica se revela nos dados primeiros da consciência, i.e., que orientamos a nossa 

atenção para os fenómenos tais como nos são apresentados na nossa vida mental. Neste 

ponto temos já traçado parte do caminho percorrido pela tradição metafísica, mas há 

uma inquietude que não se satisfaz com esta resposta. Basicamente, porque o olhar que 

procura reflectir sobre esta matéria original não é um olhar desenraizado, mas sim a 

expressão de uma vontade que procura aprofundar o seu conhecimento. O que levanta a 

problemática em torno desta visão é a constatação de que um olhar perscrutador é um 

olhar orientado, ou seja, que o acto reflexivo é análogo ao questionar, e o questionar 

implica sempre uma expectativa daquilo que se procura encontrar3. Utilizemos como 

exemplo o regresso às coisas husserliano. De facto, tal  como Heidegger denuncia, a 

busca  em  Husserl  deste  regresso  às  coisas  estava  manchada  por  um  preconceito 

cognitivista, que o levou a centrar a sua atenção na esfera noemática da experiência 

consciente.  Por  outras  palavras,  Husserl  procura  uma  ciência  eidética  baseada  em 

essências recebidas/percebidas através dos actos mentais, cujo objectivo é fundamentar 

toda a cognição, mas o seu método fica limitado por uma posição prévia em relação ao 

significado de cognição. Contrariamente à posição de Husserl, defendemos que o nosso 

primeiro contacto com as coisas não se dá segundo uma fórmula racionalista, ou até 

linguística. Fundamentalmente, afirmamos a diferença entre as coisas elas mesmas, e as 

coisas  tal  qual  as  conhecemos e  constituímos  como objectos  teoréticos.  Decorrendo 

disto,  acreditamos  na  necessidade  da  revisão  dos  próprios  conceitos  de  cognição  e 

conhecimento, pois a esfera fundamental do nosso saber-do-mundo, i.e., das aptidões 

cognitivas necessárias para actualização da nossa humanidade (ou do nosso lugar no 

mundo),  não se encontram nos processos racionais pelos quais criamos um discurso 

organizado acerca deste mundo. A cognição não é o conjunto de operações pelas quais 

manipulamos teoreticamente os objectos do nosso horizonte vivencial, ao invés, é todo 

o processo segundo o qual estabelecemos uma hierarquização do Real, recortando os 

seus elementos do todo originário (o elemento primeiro de toda a vida pré-reflexiva). 

No domínio criado por esta abertura do conceito de cognição, acreditamos encontrar de 

forma mais pura a experiência primeira da consciência.

3 Desenvolveremos mais este assunto no segundo capítulo, nomeadamente, aproveitando as teses de 
Heidegger em relação ao questionar.
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Utilizamos já um conceito que necessita obrigatoriamente de explicitação. Trata-

se  do  Todo  originário,  pelo  qual  entendemos  um  fluxo  fenoménico  sem  qualquer 

interferência. Ou seja, afirmamos que este fluxo de fenómenos, livre da interferência de 

uma mente e de um corpo que o altere e/ou interprete, ou que altere interpretando, ou 

que  interprete  alterando,  é  análogo  à  esfera  parmenídea  do  Ser:  é  um  todo 

indistinguível, homogéneo e completo. Aqui não há lugar para não-ser, para categorias, 

ou para leis universais. Defendemos claramente que toda a intuição categorial e todo o 

constructo  metafísico  não  são  movimentos  originais,  e  que,  contrariamente,  estes 

surgem exclusivamente pela introdução de uma mente no seu caminho. Apesar disso, a 

nossa busca é exactamente acerca das formas de consciência para uma mente. E, ainda 

que a universalidade seja o signo desta procura, há que não esquecer que este é já um 

movimente consequente, e não genésico, tratando-se portanto de uma universalidade 

estrutural.  Metodologicamente,  poder-se-á  objectar  que  esta  caracterização  do  Todo 

original é uma tomada de posição temerária, dado que nunca podemos sair da esfera da 

nossa mente, e que tudo o que recebemos é sempre sob o seu auspício, o que tornaria 

qualquer  reflexão  sobre  o  que  a  ultrapassa  um  simples  gesto  no  escuro.  A  isto 

respondemos  que  a  análise  dos  fenómenos  revela-nos  elementos  fundamentais  do 

entrelaçamento de uma consciência com o mundo, e que a tese apresentada é resultado 

da extrapolação deste resultado para um mundo possível onde os traços fundamentais da 

vida mental são anulados. Acreditamos, contudo, que esta tese se tornará mais clara com 

o seguimento do texto.

Voltando à análise dos fenómenos para uma consciência, reconhecemos então 

que a  revelação  basilar  na experiência  dos  fenómenos  é  a  do nosso entrelaçamento 

sensorial com o mundo. Mais, que os dados recebidos apresentam sempre a marca das 

afecções  emocionais,  resultado  directo  da  apropriação  dos  fenómenos,  e  não  da 

reflexão.  Mesmo  o  estado,  aparentemente  neutro,  da  movimentação  quotidiana  do 

Homem no seu horizonte, imerso (ou até perdido) nos problemas particulares da sua 

existência (trabalho, filhos, horários, etc.), revela-se prenhe de marcadores emocionais. 

Fenomenologicamente, dizemos simplesmente que há marcadores emocionais em cada 

acto mental.  O reconhecimento deste passo, presente em Heidegger,  é já o ponto de 

partida para toda esta reflexão, ele revela-nos que há um envolvimento pré-reflexivo 

com os fenómenos cuja forma urge determinar. Aproveitando a visão de Merleau-Ponty, 

dizemos  que  “as  nossas  intenções  corporais  levam-nos  sempre  para  um  mundo 
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constituído para nós antes de o encontrarmos conceptualmente na cognição.”4. Quanto à 

evidência  desta  hipótese,  certamente  partilhada  pela  maioria  dos  observadores  dos 

próprios actos mentais, vê-se reforçada em estudos como os de António Damásio que, 

num registo semelhante ao já apresentado, defendem igualmente uma redefinição do 

conceito de cognição, de modo a englobar os estados emocionais. Acrescentamos ainda 

que, nestes estudos, a presença de um entrelaçamento emocional é induzida para toda a 

espécie humana, resultado obtido em experiências com simples operações quotidianas, 

efectuadas após o registo dos diferentes estados emocionais dos sujeitos.

Daqui  abrem-se  duas  vias  para  a  análise:  uma,  referente  à  apropriação  dos 

objectos da nossa vizinhança; outra, no recorte destes mesmos objectos do todo original 

da vida pré-reflexiva. Escolhemos esta ordenação dos dois momentos por reflectir mais 

fielmente o processo segundo o qual se estabelece a nossa cognição (no sentido mais 

abrangente de cognição já referido). O facto de ser contra-intuitivo é apenas mais um 

sinal de que a razão não exerce aqui o seu poder, e que estes movimentos se constituem 

alogicamente,  e  não  ilogicamente.  Em  pormenor,  aquilo  que  afirmamos  é  que  a 

presença de uma mente no fluxo do Todo originário é imediatamente seguida de uma 

confrontação  sensorial  e  emocional  com  este  todo,  cujo  resultado  se  configura  na 

primeira  hierarquização  subjectiva  do  seu  conteúdo.  Operativamente,  a  causa  desta 

determinação  do  que  é  homogéneo  e  completo  é-nos  dada  pela  fenomenologia  das 

sensações,  ao  apresentar  uma  distribuição  espacial  e  modal  do  fluxo  fenoménico 

determinada pela especificidade de cada sensação.

Neste ponto esbarramos com outro aspecto fundamental da nossa cognição: o 

corpo. É que, ainda no campo do irreflectido, reconhecemos já emoções associadas a 

esta primeira apropriação dos fenómenos. A distribuição sensorial é concomitante com 

o  aparecimento  de  marcadores  emocionais.  Ora,  juntando  a  experiência  corporal, 

presente  na  vivência  sensorial,  com este  entrelaçamento,  estamos  em condições  de 

reconhecer o corpo como fronteira e ponto de embate entre consciência e fenómeno. 

Mas há ainda que referir um factor implícito5, que é o de que o corpo não é um simples 

transmissor,  mas  sim  que  se  envolve  e  altera  conforme  a  vivência  sensorial, 

constituindo  as  emoções  como  consciência  simples  das  alterações  sofridas.  O 

entrelaçamento entre as duas fica, deste modo, perfeitamente visível.

4 DERMOT, M., Introduction to Phenomenology, UK, Routledge, 2005, p. 402.

5 A desenvolver no capítulo seguinte.
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Encontramo-nos então no primeiro degrau do contacto com o mundo. Temos já 

uma espécie de desmembramento do Todo originário, através do qual este se constitui 

num  espaço  diferenciado  em  escalas  de  intensidade6 fornecidas  pelas  emoções. 

Contudo, o processo não se fica por aqui. À medida que começamos a movimentar-nos 

neste espaço novo vamos também reconhecendo as possibilidades de manipulação. Não 

só nos encontramos ligados emocionalmente com o mundo, como também descobrimos 

a nossa capacidade de o alterar,  e, consequentemente, de nos alterar fazendo-o. Ora, 

fazendo uso destas capacidades manipulativas,  prosseguimos recortando virtualmente 

objectos  neste  espaço  conformes  às  nossas  necessidades.  Aqui  se  constituem  os 

objectos,  e  se  dá  o primeiro sentido da  dualidade  sujeito/objecto.  Trata-se,  nunca é 

demais referir, de um conceito operacional, não constitutivo da realidade primeira.

De forma ilustrativa, tomamos o exemplo de uma pedra: assim que lhe pegamos 

sabemos  que  ela  é  pesada,  directamente,  e  não  através  da  formulação  de  um 

pensamento. Queremos dizer que o predicado ‘pesada’ é obtido na experiência directa, 

no  contacto,  e  não  por  actividade  mental  ou  linguística.  Na  esteira  de  Heidegger, 

afirmamos que a única natureza da verdade é a aletheia, discordando, contudo, no que 

se refere à localização plena da sua revelação, assunto a que voltaremos no capítulo 2.

Concluindo,  estamos  então  num  ponto  de  viragem  cujas  consequências  são 

inumeráveis para todos os ramos fundamentais da Filosofia. O primado epistemológico 

deste par sensação/emoção não pode deixar de revolucionar certas teses fundamentais, 

entre elas a importância da lógica, a utilidade da linguagem e das suas formas, e o lugar 

e matéria da Metafísica.

Por outro lado, afastando-nos das visões tradicionais que tendem a considerar a 

racionalidade  como  a  fronteira,  especificamente  humana,  entre  subjectividade  e 

realidade, chegamos a um resultado que nos aproxima das restantes espécies animais. O 

factor  diferenciador,  linguagem  e  razão,  revela-se  de  somenos  importância:  somos 

humanos,  mas  principalmente  somos  animais,  e  partilhamos  com a  maioria  deles  a 

forma primeira de apropriação do Real.

2. Lógica da Sensação e Teoria da Informação.
Depois de apresentada a forma geral da experiência primeira de mundo, temos 

agora que analisar este espaço aberto. Viramos a atenção para os momentos originais 

6 O conceito de espaço em escalas de intensidade serve-nos como descrição teórica do efeito para a 
consciência produzido pela recepção do fluxo fenoménico efectuada no complexo somato-emocional.
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dos actos mentais, com o intuito de encontrar aquelas estruturas universalizáveis que 

nos  poderiam  revelar  a  verdade  metafísica.  Conscientes  do  perigo  resultante  da 

intimidade entre descrição, interpretação e apropriação, tentaremos limitar o uso das 

faculdades  reflexivas,  mantendo-nos  no  campo da  descrição  do  espaço causalmente 

determinado pela introdução do primado já referido no esquema cognitivo.

Assim sendo, encontramo-nos num espaço contínuo de intensidades, primeiro 

momento  já  apresentado no capítulo anterior.  Claramente,  os  conceitos  de sujeito  e 

objecto  não podem ser  aqui  aplicados.  As  curvas  de intensidades  variáveis  formam 

unidades simbióticas sempre em constante mutação. Como exemplo, tomemos a visão 

de  um  Homem  sentado  em  frente  a  uma  lareira.  Este  par  constitui  uma  unidade 

simbiótica  para um observador  externo, dado que existe  uma interacção permanente 

entre os dois elementos (uma troca de calor), que, na ausência de qualquer perturbação, 

mantém-se  constante.  Dizemos  que  se  atinge  um equilíbrio  entre  os  dois,  e  que  o 

observador, na atitude original7, não distingue para além deste compósito em equilíbrio. 

Aliás, a própria palavra compósito é aqui desapropriada, pois revela já uma ideação por 

partes, coisa que não se revela na experiência em atitude original. Acrescentemos um 

outro factor: imaginemos que uma pessoa inicia uma conversa com o sujeito da primeira 

experiência,  mas  a  uma distância  que  não  permite  uma interacção  relevante  com a 

radiação da lareira. Neste caso, a imagem complica-se, e agora temos uma sobreposição 

de duas curvas de intensidade sobre o mesmo indivíduo. Uma que o liga à lareira, e 

outra  que  o  liga,  de  forma  diferente,  ao  interveniente.  Juntemo-nos  agora  nós, 

observador  na  atitude  original,  aos  dois  momentos  desta  experiência.  Em primeiro 

lugar, ocupemos uma posição que nos permita receber o calor da lareira negligenciando 

o discurso  do terceiro  interveniente.  Estaremos  envolvidos  no  primeiro  conjunto  da 

experiência,  e  formaremos  uma  unidade  simbiótica  com  ele.  Em  segundo  lugar, 

afastemo-nos da lareira e voltemos a atenção para a conversa, participando nela. Deste 

modo formamos uma outra unidade simbiótica.

Utilizamos o exemplo apresentado com a intenção explícita de revelar aspectos 

particulares  das  estruturas  próprias  e  originais  dos  nossos  actos  mentais. 

Fundamentalmente,  interessa-nos  sublinhar  as  violações  aos  princípios  básicos  da 

Lógica.  No  lugar  do  primeiro  sujeito  da  experiência  ocorre  uma  sobreposição  de 

unidades simbióticas diferentes, resultando numa violação dos princípios da identidade 

7 Introduzimos o conceito de ‘atitude original’ pelo qual nos referimos a um observados cujas faculdades 
racionais (reflexão, juízo, descrição, etc.) são postas em suspensão.
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e do terceiro excluído (ele é um com a lareira, mas também é um com o interlocutor, e 

estes formam conjuntos mutuamente exclusivos). Um pensamento que funciona num 

espaço de intensidades variáveis não se conforma com as regras tradicionais da Lógica, 

subverte-as e revela a sua inadequação funcional. Mais, enquanto teoria padrão para a 

determinação de critérios de validade, esta inadequação assalta-nos com uma revelação 

preocupante: então como determinar a validade? Esta tarefa está nas mãos da lógica da 

sensação, e os seus obreiros não serão apenas os filósofos ou os cientistas cognitivos. 

Talvez se chegue à conclusão de que não é possível constituí-la num corpo teórico, o 

que  nos  parece  bem  provável.  Neste  momento,  confiando  apenas  na  intuição, 

acreditamos  que  os  critérios  de validade  devem ser  encontrados  também no campo 

emocional.  Isto  porque  os  estados  emocionais  são  respostas  directas  às  alterações 

produzidas  em nós,  como um todo,  pelos  estímulos  recebidos,  o  que  as  torna  uma 

espécie de barómetro orgânico. Ora, este constante medidor da nossa homeostase será a 

nossa  referência  para  estabelecer  a  validade  numa  lógica  da  sensação.  Em  termos 

homeostáticos, a relação equilíbrio/desequilíbrio serviria de fundamento para a bússola 

veridificante que são as nossas emoções8.

Como  primeiro  resultado  desta  investigação  temos,  então,  que  o  primado 

cognitivo  das  sensações  e  das  emoções  nos  afasta  irremediavelmente  de  qualquer 

concepção racionalista da consciência. Mais, atentemos que a Lógica nasce no seio da 

linguagem, concretamente, na estruturação do raciocínio proposicional. Ora, o que este 

resultado  nos  mostra  é  que  não  encontramos  aqui  um  caminho  aceitável  para  a 

revelação  metafísica.  Novamente  trilhamos  um  caminho  familiar  a  Heidegger,  que 

afirma  claramente  a  irredutibilidade  da  verdade  a  um  conjunto  de  proposições 

filosóficas.

Mas  temos  ainda  que  recuar  um pouco mais  atrás.  De  facto,  a  distinção  de 

unidades simbióticas baseadas nas curvas de intensidades necessita já de um movimento 

por parte do intelecto operante, acção que só é atingida, normalmente, pela deslocação 

ou manipulação de elementos. Deste modo, a constatação mais fulgurante é a de que a 

própria visão de mundo conseguida no primeiro instante da vida consciente é, também 

ela, um todo, uma espécie de holismo geral, em que tudo se encontra interligado pelas 

próprias curvas de intensidade. Este é também um facto estruturante da constituição do 

mundo na consciência: tudo está interligado. Uma verdade fundamental do ser humano 

8 A Saudade enquadra-se nos sistemas interligados por este sentido orgânico de homeostasia.
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é o seu entrançamento irrevogável com o todo que constitui o nosso horizonte vivencial. 

Esta verdade é recolhida na experiência directa da atitude original. 

Contudo,  assumimos  a  necessidade  de  experimentar  outro  caminho. 

Consideremos o questionar, traçando a sua estrutura e o seu potencial para revelar a 

verdade.  “Heidegger  insistiu  fortemente  que  todo  o  questionamento  carrega  certos 

preconceitos que governam o inquérito, e até predeterminam, num certo grau, aquilo 

que pode ser descoberto”9. Aproveitando a sua lição, mantemos que estes preconceitos 

são o resultado directo de o nosso contacto primordial com o mundo não ser linguístico 

nem racional, pelo que a linguagem nunca ultrapassa o ponto de apenas indiciar uma 

revelação fundamental por detrás. Apesar disso, e aqui afastamo-nos ligeiramente de 

Heidegger, vemos a linguagem, incluindo o questionar, como uma estrutura com regras 

próprias, diferentes da lógica da sensação que pretendemos descrever, e, deste modo, 

concluímos  acerca  da sua inadequação essencial  em relação à  estrutura  imediata  da 

verdade. A linguagem é um instrumento de apropriação do Real com modos próprios e 

campo de aplicação reduzido. Como instrumento, dizemos que a linguagem nos levou a 

distâncias inacreditáveis,  mas não podemos nunca perder de vista esta sua limitação 

essencial.

Apesar disso, um exame mais aprofundado leva-nos outra vez a um ponto de 

contacto  com Heidegger.  A linguagem,  como qualquer  outra  estrutura  regrada,  não 

deixa nunca de apresentar os seus pontos de contacto com algo que a transcende. Neste 

caso falamos  das  emoções,  e,  mais  concretamente,  do dizer  poético.  Se há  área  da 

linguagem que se esforçou por manter este contacto vital com o que a fundamenta foi a 

poesia,  mantendo  assim  vivo  o  único  ponto  de  fuga  que  nos  permite  escapar  dos 

subterrâneos  da  Razão.  Tanto  a  razão  como a  linguagem são,  em última  instância, 

instrumentos,  pelo que é perfeitamente ilícito esperar que estes nos revelem alguma 

verdade  acerca  de  nós  ou  do  nosso  mundo.  Seria  o  equivalente  a  esperar  que  os 

computadores  tivessem  algo  de  filosófico  a  dizer!  Enquanto  instrumentos  reais  e 

construídos por nós, a sua ligação com a verdade encontrar-se-á apenas nas fronteiras, e 

aí  apenas indiciada.  Pragmaticamente,  a linguagem e a razão constituem um mundo 

aparte, funcionando de modo análogo a um polarizador, seleccionando elementos do 

fluxo fenoménico original e censurando outros. Assim também se justifica a expressão 

de subterrâneos da razão, pois o uso destes instrumentos, sem consciência do seu papel 
9 “Heidegger has strongly insisted that all questioning carries certain presumptions which govern the 
enquiry and even predetermine to a certain extent what can be discovered.” In DERMOT, M., 
Introduction to Phenomenology, UK, Routledge, 2005, p. 237.
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subalterno,  leva directamente  a  um afundamento  com consequências frequentemente 

desastrosas.

Não estranhamos,  portanto,  que grande parte do discurso sobre a  saudade se 

exprima segundo a forma poética, pois é esta que se aproxima mais intensamente da 

experiência concreta. O caminho do saber é bem distinto do caminho da ciência, facto a 

que  apenas  alguns  autores  prestaram atenção.  Como exemplo,  tomemos  a  distinção 

efectuada por Foucault, na sua História da Sexualidade I, entre a ars erotica e a scientia 

sexualis, como dois modos bem distintos de produzir conhecimento sobre o sexo em 

duas culturas diferentes. Uma, a primeira, assenta num conhecimento por experiência, 

transmitido deste mesmo modo, experimentalmente, de mestre para discípulo, uma arte 

do sexo; a outra, consiste na produção de discursos teórico sobre o sexo, multiplicado a 

aparelhagem conceptual, e, assim, balizando irresponsavelmente a própria experiência 

sexual: o sexo deixa de ser tomado pelo valor do que nos faz sentir e viver, mas pela 

verdade que violentamente dele pretendemos arrancar.

Concentremo-nos  agora  noutro  aspecto  já  descrito  por  vários  filósofos,  mas 

procuremos uma explicação baseada na teoria apresentada. Falamos da historicidade e 

facticidade  da  vida  humana.  Aqui  seguiremos  em  parte  o  caminho  apontado  por 

António Damásio, que nos leva a distinguir dois momentos na produção dos marcadores 

emocionais. Referimos já a primeira, interligada com a recepção sensorial, e deixamos a 

segunda  incógnita  por  ser  desprezável  no  contexto  da  experiência  original  da 

consciência. Trata-se da criação de marcadores emocionais associados à reflexão. De 

facto, também somos seres culturais, e o nosso mundo reflexivo é capaz de produzir os 

mesmos  marcadores  emocionais.  O  que  nos  faz  procurar  exaustivamente  estes 

marcadores  é  o  seu  poder  de  constituir  um  mundo  para  nós.  Na  sua  posição 

fundamental, ou seja, no seu entrelaçamento com o mundo, eles são capazes de dirigir o 

nosso  olhar  e  condicionar  a  nossa  reflexão;  são  uma  porta  de  entrada  para  os 

fenómenos, e qualquer alteração no seu equilíbrio reflecte-se obrigatoriamente naquilo 

que chega à nossa consciência. Juntamos ainda outro factor, ligado com a memória, pois 

os marcadores emocionais são relembrados pelo organismo sempre que se encontra face 

a face com o estímulo que o originou. Ou seja, provenha ele de uma resposta orgânica, 

ou de uma criação mental, terá sempre o mesmo efeito: condicionar a nossa cognição. 

Por  aqui  se  vê  a  importância  do factor  social  e  histórico  para  uma consciência:  os 

marcadores criados pela nossa particular história de vida e pelas construções culturais 

estarão  sempre  no  plano  pré-reflexivo  a  orientar  o  nosso  esforço  cognitivo.  Assim 
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falava  Nietzsche,  e  com toda  a  propriedade,  ao  afirmar  que  a  árvore  dos  sistemas 

filosóficos de cada pensador tem as suas raízes bem mais atrás…

O tópico final deste capítulo aplica todas as teses aqui apresentadas para chegar 

a uma conclusão assustadora. É que a sociedade actual ainda não conseguiu digerir a 

enchente de informação (linguística) que lhe chega de todos os quadrantes. Os efeitos 

são os já referidos subterrâneos da Razão, e o problema revela-se maior do que uma 

simples escolha pela vida na atitude teorética.  Acontece que o Homem reage a este 

afogamento  informativo  multiplicando-se  na  criação  de  marcadores  emocionais, 

envolvendo-se numa teia ilusória de virtualidades que lhe roubam o mundo passo a 

passo. Cada vez somos mais escravos da nossa Razão, e cada vez estamos mais cegos 

perante isto. Vivemos na era da teoria da informação, e o nosso ser, o nosso destino, 

está  cada  vez  mais  associado  a  um  elemento  unitário  de  informação:  um  qualia. 

Passamos simplesmente a ser um pólo receptor e emanador de informação, quase como 

um poste de telecomunicações, ou um satélite. A especificidade da nossa ligação ao 

mundo esconde-se cada vez mais de vista, e com ela a nossa humanidade.

3. Consequências.
Com esta longa digressão pretendemos iluminar um conflito profundo que afecta 

a nossa condição. O Todo já foi nosso, bem como a atitude holística de ligação a Tudo. 

A  nossa  posição  de  seres  vivos  animados  apresentou-nos  a  possibilidade  de 

movimentação e manipulação do mundo. Mas, acreditamos, estas capacidades servir-

nos-iam organicamente com instrumentos de uso ocasional. As suas congéneres criadas, 

a razão e a linguagem, tratam-se de outros elementos com os quais interagir  com o 

mundo. Contudo, o facto de nos ser específica esta criatividade em relação às formas de 

interacção com o mundo não quer nunca dizer que nos devemos afundar nelas, nem 

considerá-las aquilo que nos torna humanos. Pelo contrário, todas estas capacidades do 

Homem são a razão do desmembramento cognitivo do Todo originário, e, agora já à 

distância,  continuam  a  ditar  a  nossa  ignorância  e  a  afastar-nos  desta  experiência 

inaugural.

Virando-nos  para  a  saudade,  dizemos  que  ela  efectua  assim  a  ligação  entre 

presente e passado. Passado, porque nos relembra de um momento, tão mítico quanto 

real, no qual sentimos esta ligação universal com Tudo, em que não havia metafísica ou 

categorizações,  e  em  que  tudo  era  harmónico.  Presente,  porque  a  esfera  do  Todo 
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continua  por  detrás  das  máscaras  com que  a  revestimos,  e  essa  revelação  continua 

marcada em nós como um impulso. O fogo ainda arde por detrás da frieza das nossas 

unidades de informação.

II. O algoritmo evolucionário.

1. Um mecanismo de fundo orgânico.
Tomando de empréstimo o conceito de Dennett  de algoritmo evolucionário10, 

pretendemos, em primeiro lugar, explicitá-lo quanto à essência.

Essencialmente, o algoritmo evolucionário é um mecanismo natural que tende, 

ao  longo  de  milénios,  a  agregar  micro-estruturas  em  macro-estruturas.  As  suas 

evidências  encontram-se  bem patentes  na  história  biológica  do  universo:  de  células 

isoladas, cegas e surdas ao mundo exterior, constituíram-se agregados cada vez maiores 

e com capacidades cada vez melhores de interagir com o que as rodeia. Queremos com 

isto dizer que existe em nós um impulso orgânico para a agregação com o semelhante, 

uma partilha da experiência de mundo e vida. De certa forma, a nossa constituição como 

indivíduos completos, tomada outrora como ponto de viragem na nossa evolução, vê-se 

contrariada  por  um  movimento  intrínseco  que  nos  leva  ao  abandono  desta  mesma 

individuação  para  a  participação  plena  no  conjunto.  Não  nos  referimos  aqui 

especificamente a que tipo de conjunto, pois esta distinção é resolvida em graus que 

acreditamos serem também resultado da nossa evolução. 

De resto, o sentido implícito em muitos dos ritos populares apontam todos neste 

sentido. A importância das festas populares repousa, em última instância, neste impulso 

para a comunhão; na experiência comunitária de nos sentirmos iguais perante o jugo de 

uma  experiência  arrebatadora  (frequentemente  musical,  cuja  ligação  à  potenciação 

emocional é por demais conhecida).

2. Actualização.
Operativamente, o algoritmo depende de uma capacidade orgânica particular: o 

reconhecimento  do  Outro  e  do  Mesmo.  Sem  esta  capacidade  não  há  hipótese  de 

actualização do algoritmo. Trata-se de uma consequência da nossa própria constituição 

10 Ver DENNETT, D.C., Freedom Evolves, A Liberdade Evolui, trad. Jorge Beleza, Lisboa, Temas e 
Debates, 2005, p. 17.
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do mundo. Animicamente somos levados a efectuar distinções/hierarquizações no nosso 

horizonte. Seja porque de um lado vem o perigo, seja porque de outro vem o alimento, a 

raiz desta elaboração orgânica parece da ordem do interesse e da prudência. Contudo, a 

existência de um movimento contrário que nos leva a estabelecer ligações nas quais 

voluntariamente abdicamos do nosso estrito poder revela-nos um lado contra-intuitivo 

um pouco inesperado.

É claro que as explicações  sociológicas têm o seu interesse nesta  matéria.  É 

certo que um grupo organizado teria maior alcance que um simples indivíduo, mas que 

seja  este  o  sentido último do  algoritmo  evolucionário,  já  não  nos  parece  assim tão 

simples.

Segundo a tese apresentada, trata-se simplesmente de um aumento de poderes; e 

que cada espécie se sentiria impelida a aumentar os seus poderes. Ora, isto não pode 

deixar  de causar alguma estranheza,  pois esta orientação levar-nos-ia  a  considerar  a 

natureza como um gigante terreno de batalha, onde cada espécie luta para se sobrepor às 

outras, usando para isso todos os meios que encontra ao alcance. Discordamos que a 

luta  seja  um princípio constitutivo da natureza,  e  encaramos a  evolução  como uma 

questão de adaptação num espaço de simbiose. Se não esquecermos a máxima de que 

está tudo interligado, a conflitualidade da natureza apresenta-se como simples troca e 

interacção  entre  elementos.  Vista  assim,  a  definição  do  algoritmo  como  inscrição 

orgânica da ferocidade que nos leva a querer dominar redunda num grande contra senso. 

Ao  invés,  pretendemos  expulsar  esta  visão  da  luta  para  o  campo  dos  preconceitos 

introduzidos na natureza pelo olho humano que a descreve.

Por outro lado, temos também que notar a contradição com o sentido cultural 

ocidental do aumento das liberdades individuais. Ainda que procuremos teorias políticas 

baseadas no comunitarismo, a história política encontra-se prenhe de contra-revoluções 

no sentido da manutenção de um individualismo basilar.

Pretendemos,  então,  afirmar  a  presença  do algoritmo evolucionário no nosso 

todo orgânico, e que o choque deste sentimento de fundo com a valorização cultural do 

individualismo é causa de angústia, tanto mais sentida quanto mais o indivíduo se afasta 

de  concepções  comunitaristas  de  vida,  seja  no  plano  político,  bem como no  plano 

pessoal de afirmação do Eu.

A  explicação  deste  choque  prende-se  já  com  o  expresso  no  capítulo  I.  A 

ignorância  do  nosso  estado  original  de  pertença  a  um  Todo,  juntamente  com 

construções culturais que, enterrando-se nos subterrâneos da Razão, nos afastam de uma 
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visão mais  simples e  mais  primária  do mundo,  são a  génese de  todos os  aparelhos 

teóricos que olham para a natureza como um terreno de batalha.

3. Consequências.
O  algoritmo  evolucionário  funciona  como  um  impulso  orgânico  que  nos 

empurra  na  direcção  da  comunhão,  da  partilha,  e  de  abandono  voluntário  do 

individualismo. Pragmaticamente, acreditamos que a movimentação da nossa sociedade 

no sentido oposto ao deste mecanismo é a causa da maior parte dos distúrbios mentais. 

Ansiedade e depressão poderão ser a face mais visível deste nosso desenraizamento, 

mas doenças como a esquizofrenia são também símbolo de um indivíduo preso nos 

subterrâneos  da  Razão,  compreendendo  a  sua  virtualidade,  mas  amarrado  ao  seu 

impulso multiplicador de ficções.

Este sentido de comunhão aproxima-se então de um impulso presente orientado 

para o futuro. Parte sempre de uma desagregação e individuação presentes para uma 

deslocação visando a comunhão. Este sentimento de inadequação da nossa vida presente 

responde também pelo nome de Saudade, mas aqui virada para o futuro; é uma Saudade 

que encontrou a sua forma de realização e nos empurra para ela.

III. Conclusão.

A  Saudade  apresenta-se  aqui,  então,  em  duas  dimensões  que,  adicionadas, 

completam o círculo do Tempo. A Saudade é, ela mesma, uma das fontes constitutivas 

da temporalidade.

No  sentido  oferecido  de  experiência  originária,  encontra-se  o  momento  de 

contacto com o Todo, presente em cada acto mental,  mas ignorado devido ao nosso 

entrincheiramento nos subterrâneos da Razão. Ora, este contacto é semelhante a um 

arrebatamento,  pois  é  aí  que  se  dá  a  consciência  do  Ser  na  sua  totalidade 

(atematicamente).  Desde  o  primeiro  instante  até  ao  progressivo  afastamento,  esta 

emoção inaugural  é também causa de um marcador, que nos relembra organicamente o 

nosso alheamento: a Saudade. Dizemos que ela, nesta dimensão, religa o passado e o 

presente, e isto porque de facto encontramos o Todo em cada acto cognitivo, ainda que 

seja cada vez mais impossível a sua recuperação, mas também porque a memória desta 

experiência  encontra-se gravada na carne. Imageticamente,  olhemos para alguns dos 
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quadros de Francis Bacon, nos quais o Eu se encontra numa tensão insuportável, fluindo 

explosivamente por um qualquer ponto de fuga rasgado na própria máscara que é a 

constituição moderna do corpo, seja num sorriso tétrico, seja numa boca/ânus que tudo 

engloba.

A outra dimensão, aquela que completa a seta do tempo, fala-nos de uma espécie 

de redenção possível para os seres em geral, mas que também nos leva um pouco mais 

atrás.  De  facto,  a  nossa  condição  presente  de  seres  vivos  animados  permitiu-nos  a 

movimentação no espaço que nos rodeia. E a desagregação original do Todo surgiu por 

efeito deste mecanismo sensorial natural que nos poderia ter desligado para sempre do 

Todo. Contudo, encontramos outra forma de vivermos a totalidade, que é a comunhão. 

Após a cisão original do Todo, este é o sentido mais próximo que nos resta, e por isso 

somos impelidos para a comunhão11.

A introdução de seres vivos animados na esfera do Todo conduziu a uma Cisão 

no  próprio  ser  universal.  Ora,  estas  mesmas  formas  de  vida,  responsáveis  pela 

desagregação original, vêem agora uma hipótese de redenção: a religação do Todo, e a 

Saudade  é  a  categoria  primeira  deste  movimento  de  reconstituição,  a  sua 

impulsionadora.

Evitando o tom de manifesto, não podemos deixar de reafirmar a importância da 

educação estético-emocional da humanidade, e de um desvio cognitivo para o campo da 

experiência,  em  detrimento  da  sobre-teorização  hodierna.  Configura-se  assim  uma 

espécie de humanismo, bebendo de diversas fontes e tradições, cujo pórtico anuncia em 

letras de fogo: tu és o Todo, experimenta-o.

11 Não apresentamos a via das práticas meditativas porque, apesar do nosso desconhecimento ser total, 
parece-nos que a sua efectividade é sempre localizada, i.e., só é possível durante um espaço de tempo 
determinado.
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