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A sentimentalidade. pura - ou a saudade
onto/6gica - como via a/temativa de conhecimento. 0 autor
parte da historiea impossibilidade de se ter acesso ao ser
existenciado pela via do conhecimento abstrativo. Como
forma de ultrapassar 0 impasse, propoe uma via
alternativa - profundamentesintoniea com povos de indole
liriea - na qual se elimine a mediac;aoentre sujeito e objeto
e se obtenha uma experi€mcia direta do ser a partir da
intuic;ao da sua propria solitariedade nesse mesmo ser.
Esta intuic;aoda-se numa esfera sentimental que e anterior
a qualquer determinayao objetivada - a estera da
sentimentalidade pura - e contunde-se com a experi€mcia
da individualidade ontiea do sujeito, eaptada na sua
saudade ontol6giea.



Sem querer entrar no merito das teorias pro e
contra, pensamos que se imp5e, em qualquer dos .casos: ~na:, na
reflexao filos6fica, espa~os reais para as vivenc~as.ongm31s de
cada povo. Ate porque urna filosofia que na? ~eja mterpre~a~
de realidades situadas ou e mero exerClClOmental ou e
especula~ao sobre mundos ut6picos.

Tomando como exemplo a problematica do conhecer
humano, e impressionante constatar como tern ~ido ela urn dos
grandes divisores de epocas, de sistemas, de ~eonas e de escolas.
Mais: poderiamos, ate, definir a Hist6ria da Fllosofia como sendo
a hist6ria da luta por conhecer, ou reconhecer, 0 ser. Co~
efeito tanto no que toea a origem como no que se refere a
essen~ia .do conhecimento, os seculos foram sobrepondo
explic~Oes e teorias como 0.u~astantas tentativas de se. veneer ~
fosso existente entre urn SUjeltoque conhece ~ urn obje~o~ue e
conhecido. Realismo, empirismo, intelectualismo, apnonsmo,
idealismo, fenomenalismo..., sao, entre tantos outros, ~omes - e
apenas nomes - que escondem urna marcha, sempre macabada'
para a capta~ao do ser e estabelecimento.da v~rdade.

E 0 mais doloroso de tudo lStOe constatarmos que,
em todas as grandes tentativas de acercamento ao ser, sempre
essa verdade ficou de fora ou, pelo menos, profundamente
condicionada. No platonismo, por exemplo, e~a p~eten~e
manifestar-se independentemente do sujeito~no r~clOnahsmo e,
por este, imposta~no empirismo, e imposta pelo ob}eto.Enq~to
na fenomenologia tal verdade resulta de supe~a~oes.e redu~oes
que, para fugirem dos psicologismos, nos distanclam do real,
no marxismo, ela e construida como que de fora para .dentro,.a
partir de uma praxis humana. E ate mesmo em ~rspecllV~ malS
personalistas, como, por exemplo, na perspectlva de Plaget, a
fixidez e a universalidade da verdade parecem ficar
comprometidas nesse continuo fazer-se a que 0 proeesso
evolutivo conduz.

The pure sentimentality - or the onthologic
"saudade"-as an alternative way of kn~wledge. The author
starts from the historic impossibility of accessing the
existenciated being through abstractive knowledge, and
proposes an alternative way - deeply sintonic with folks of
sentimental trend - in which any mediation between subject
and object can be eliminated, and a direct experience of
being, starting from the intuition of one's own loneliness in
being, can be riched. This intuition takes place in that
sentimental sphere which is behind any objectivated
determination - the pure sentimentality - and is identified
with the experience of one's onthic individuality: the
onthologic "saudade".

Cada povo tern seus tra~os cmacteristicos. E esses
tra~os - 0 seu "eidos" pr6prio -- quando muito dominantes,
podem ser suficientes para alicer~arem uma abordagem filos6fica
original capaz de 0 interpretar e individualizar como povo. Da
transcendencia sensivel dessa marca, ou desse "eidos", podera
brotar nao s6 uma maneira nova de se refletirem os conteudos
metafisicos do ser - 0 homem, <> mundo e 0 absoluto - mas ainda, ,
uma nova caracteriza~ao instrumental de conhecimento desses
mesmos conteudos.

E isto porque, pese embora 0 carater de
universalidade inerente a filosofia, vale perguntar: tera que ser
esta filosofia urna especie de sistema ilnico com validade
universal, ou sera possivel falar-se em filosofias dentro da
filosofia? Nao sera que a universalidade de certos metodos, ditos
filos6ficos, tera levado, inconscientemente, a uma correlata
universalidade sistemica?



conhecimento e nao, abertamente, como faculdade de apreensao
da verdade. E como se dissessemos que 0 sentimento nos da a
experiencia global, mas somente a nivel individual, ao passo que
as faculdades abstrativas integram essa experiencia no universal.
Universal que, neste caso, vai enriquecido pela carga de
existencialidade que 0 pronunciamento mental informou. Otero
Pedrayo, da universidade de Santiago de Compostela, fala, a este
respeito, na existencia de um "ante-saber" e de urn "pre-sa~r"
dentro da sentimentalidade pura, e nao nurn verdadeuo
conhecimento. Fala ainda num "pOs-saber" ou, para usarmos
suas proprias palavras, na "sublima~ao dos saberes particulares
naquilo que tem de fatalmente demarcado num saber de essencias
vividas presencialmente.,,1 Cremos que, em tal perspectiva, se
pode, por urn lado, salvaguardar a ultrapassagem do mero
empirico em que 0 conhecimento experiencialpode incorrer e,
por outro, obviar a urn fenomeno, de certa forma tragico, qual
seja 0 de sacrificar a meros esquemas logicos e ideais toda a
riqueza da realidade que a nossa esfera sentimental surge como
globalidade e como vida. .

Esta saudade e, pois, urna forma de sabedoria, mais
do que de disquisi~ao cognitiva estrita. E urn saber de si~tese,
urn saber englobante, precursor. Perante e1a, cada fato concreto
sera sentido como conjunto integrado onde se prescinde do tempo
e do espa~o e ~ assumem todos os determinantes existenciais
que 0 fazem concreto, desta ou daquela maneira. E, enquanto
saber de totalidade, pode, ate, nao assistir 0 individuo no
pormenor momentaneo, mas assiste-o sob a forma de
"inconformidade" perante 0 misterio e, como tal, mantem 0
sujeito tensionado; acompanha todas as coisas e ate se antecipa a
elas no tempo. E por isso que e possivel falar-seem saudade do
futuro; e, por esta saudade, em conhecimento antecipado.
Enquanto fenomeno sentido coletivamente nurn povo em que se

Nao assim, julgamos n6s, no conhecer pela
sentimentalidade pura ou, para usarmos urna terminologia
redutivel, no conhecer ~Ia saudade ontologica.

.' Nesta pecuhar experiencia, como haveremos de ver a
r~c~~t1V1dadee adequa~ao sujeito-objeto dao-se por similitude'
~umhtude 9ue se traduz por graus de afmidade e simpati E '
ISSOq~e ]ulgamos valid~ abordar, tambem, a que:iao ~~
conhecImento, como passlvel de altemativas. Uma alternativa,
por exemJ?lo,em que 0 objeto possa ser reconhecido na medida
em qu~ 0 ser pe~~te se autoconhece como sujeito. E a
altemanva antropologtca.por .excelencia; a via sentimental pura;
~uela em que, como mal~adiante se explicitani, 0 conhecimento
e, antes de tudo, reconheclIDentoexperiencial

. E tal altemativa, pensamos nos, parece coadimar-se
pecuharmente com 0 "eidos" de povos como 0 brasil ., ' d I" ' erro, em
que os mvelS 0 msmo e da sentimentalidade se foram fi . dcom ... ' ofJan 0

o ~:as eXlstenClaIS.E urn conhecer sentindo como
contraposl~ao ao conhecer ob1etivado' urn nh' .

'A • • 'J . , co ecer por
expenencIa, po~ conaturalidade, por simpatia radical - urn
co~ece~ pela Vl~ '!,ue, sendo experiencia imediata do ser, nao
admite mtennedIa~oes nem distanciamentos psiquicos: a via,
~nfi~, a ~ue chamamos da "saudade ontologica" ou da
sentlIDentahdadepura". .

. Mas~que se entende, afinal, por saudade ontologica,
ou sennmentahdade pura? 0 conceito pode ate causar
estr~eza, sobre~do se nao .se abstrair do linguajar' popular.
Con~em, .por ISS0, anahsar esta saudade, ou esta'
sentImentahdade, nos seus vanos niveis para melhor lhe
~aptannos 0 -papelde "reveladora" das distintas concretiza~oes
o ser. E dizemos "reveladora" em vez de "conhecedora"

por~uanto ,talvez seja mais seguro apresentarmos es~
sentImentalldade pura como simples "plataforma" ou "campo" de

1PEDRA YO, R. Otero.Filosofia e Saudade. In : Aetas do I Cogresso Nacional
de Filosofia. Braga: 1955, p. 291.



insere, ela permite, aMm disso, certa sintonia psiquica e cultural
face aos mesmos enigmas. Ou seja, possibilita tambem urn saber
ou conhecimento coletivos.

Mas aprofundemos mais a ques1Ao.Para isolarmos a
experiencia que entendemos como sentimentalidade pura faz-se,
tambem, necessArio precisarmos 0 correspondente termo
saudade. E, assim, devemos falar desta em dois niveis: 0

ontol6gico e 0 psicol6gico, conforrne a mesma se origina ou na
pura intimidade do homem ou, ao contnirio, na sua
trans~end.~n~iaobjeti~a~. E sobretudo 0 grande fil6sofo galego
Ramon PmeIro quem mSlstenesta duplicidade de enfoque.2

. Segundo Piiieiro, a saudade onto16gica nao e outra
COlsasenao 0 sentimento da pr6pria solitariedade, ou "s6-edade"
no ser; s6-~~e. esta, sem sofrimento de qualquer especie, qu~
ocorre na mtlffildade do homem, independentemente das suas
ativi~de~ cognosci~v~ e.vol~tiva.C:0nfunde-se,portanto, com a
expenenCla da propna smgulandade ou individualidade
ontol6gica. E urn sentir puro, inobjetivado sem referencias
dispersivas que transcendam a intuiyao primordial de existir.

Quanto a saudade psicol6gica, ao contnirio, ela
origina-se na atividade transcendente propriamente dita·
atividade que, supondo sempre referencia e tendencia para ~
objeto individualizado, experimenta, algumas vezes a
impossibilidade de possuir esse objeto. Quando tal acontece: diz-
se que 0 sujeito fica sozinho. Fica "s6-edoso" ou
"desacompanhado" do objeto concreto para 0 qual tende. Fica
privado e desejoso: sente saudade. A esta saudade podemos
chamar ~e "eco.sentimental" daquela anterior saudade ontol6gica
ou sentlmentahdade pura. E, enquanto "eco sentimental", esta
saudade psicol6gica e sempre, e foryosamente, objetivavel.

Tal objetivayao varia conforme os diferentes modos
de urn sujeito se relacionar com 0 bem por ele lembrado e
desejado. E de tal diversidade nasce, tambem, urna pluralidade de
modos de saudade psicol6gica. Assim, pode alguem sentir-se "86-
edoso" em relayao, por exemplo, a patria distante ou a lugares
fisicos percorridos na ilif'ancia- e teremos a saudade-nostalgia -;
pode sentir-se "s6-edoso" em relayao a pessoas, objetos ou
situayoes preteritas - e teremos a saudade-privay80 -; pode,
finalmente, sentir-se "s6-edoso" em relayao a estados idealizados
de felicidade e perfeiyao, pressentidos antecipadamente - e
teremos a saudade-expectayao, ou a saudade do futuro. Todas
estas formas, repetimos, referidas a situayOesobjetivas que; alem
da sentimentalidade pura, pressup5em 0 concurso de outras
faculdades; ou seja, pressupOem a atividade da mem6ria para
lembrar e a da vontade para desejar. E, todas elas, apreendidas
como vagamente dolorosas.

Nostalgia, privayao e expectayao sao, assim, as vozes
da saudade psicol6gica; vozes que nao a esgotam, mas a
constituem. De urna ou de outra forma aparece, nelas, bem
patente, 0 elemento objetivo da referencia. Todas tern explicayao
concreta a partir de situayoes exteriores ao pr6prio sentir.
Poderiamos dizer que saDsentimentos mas nao saD0 sentimento.
Nao envolve, cada urna delas, 0 eu como urna totalidade radical,
nem jamais se manifestam como fenomeno inobjetivado. Isto
quer dizer que 0 eu sentimental conserva a sua anterioridade em
relayao a cada sentir especifico, e que a faculdade do sentir nao
sOyobrano sentimento.

Com a saudade ontol6gica, ou sentimentalidade pura,
as coisas passam-se de modo diferente. Esta, para usarmos 0

linguajar galego do proprio Ramon Piiieiro, "Carece de
referencia a un ouxeto, faltalle isa direicion sifiificativa que nos
permite a inteleicion dos outros sentimentos, que veiien a ser 0

'eco sentimental' de situacions alleas 0 sentimento mesmo". 32 PINEIRO, Ramon. Siiiificado Matafisico da Saudade. In:- Presen~ de
Galicia, n° 1 da Col~ "Grial". Galaxia.Vigo. Junho de 1951. Reprod.
em Revista Filosofica 1 (1951) 141-159; e Pra unha Filosofia da
Saudade. In: La Saudade .. Galaxia. Vigo. 1953, pp. 11-59.



E por isso ~ue, na perspectiva antropologica em que
nos situarnos, tal valonza~ao da sentimentalidade tern que estar,
tambem, subjacente a qualquer ila~ao que se chegue a tirar em
termos de conhecimento. Tal postura se entende melhor se, para
tanto, anali~armos a estrutura ontica do ser humano. Com efeito,
temos que lsolar nesta estrutura tres mveis distintos e irredutiveis
de abordagem do real: 0 intelecto, a vontade e 0 sentimento. Nao
como estratos organizados sob qualquer forma de hierarquia ou
subordina~ao, mas como esferas neutras e, de certa forma
recorrentes, numa plataforma comum que constitui aquilo que
vulgarmente se chama de "interioridade humana". Tal
recorrencia e neutralidade se entendem melhor quando vistas na
rela~ao do sujeito a realidade imediata que 0 envolve em
qualquer experiencia de conhecimento. Se nao, vejamos.

. Pelo intelecto, a realidade e-Ihe "presentada"
cognosclvall!ente dentro dele mesmo. Nao a podendo captar, nem
enquanto transcendente, hem enquanto objetividade natural em
que se manifesta, a faculdade modifica-a a sua maneira para a
tomar "compreensivel" dentro da propria subjetividade. Trata-se
de uma faculdade que somente "sabe ler" dentro dela mesma.

Pela vontade, da-se 0 movimento inverso. Ha nela
uma proje~ao ativa da propria pessoa sobre a realidade' uma
es~cie de levar-se a si mesma para dentro do mundo. E:nbora
seJa . ta~bem na subjetividade que 0 real e apreendido
termmattvamente como bern, parece dar-se urn dinamismo
formalmente distinto em ambas as faculdades; faculdades que,
em qualquer caso, san sempre de e para alguma coisa: dizem
rela~ao ao ser constituido.

, Pel? sentimento, ao contcirio, poderiamos dizer que
nem ~a mOVlmento centripeto nem centrifugo. Ha, antes,
neutrah~ade. ~le e pura vivencia originaria, ou pura intimidade,
ond~ .nao eXlstem referencias concretas a realidades extra-
sUbJetIv~s.EJe "sente" a a~ao das outras faculdades mas nao se
pronuncla. E-Ihes essencial como condi~ao, mas indiferente
como receptor.

Sendo plataforma passiva, esta sentimentalidade nao
se confunde nem com as demais faculdades nem com esse

/

mencionado painel de fundo a que chamamos de "interioridade
humana". E ela que, nao sendo sentimento disto ou daquilo,
possibilita que 0 sujeito, enquanto conhece e ama ( intelecto e
vontade), se experimente como interioridade indivisa. Permite
manter a consciencia de identidade na muta~ao do agir, e permite
"sentir-se" como originalidade irredutivel e como referencia
unitaria de quanto se passa no homem, seja ao mvel da imanencia
seja ao myel da transcendencia. E do mesmo modo que nao ha
nenhuma ressomlncia sentimental na pura tendencia do intelecto,
quando elabora uma rela~ao abstrata, nem da vontade, ao tender
para 0 seu objeto proporcionado, tambem a sentimentalidade
pura do homem guarda a sua autonomia propria dentro do mundo
interior a que pertence. E ela, repetimos, a tomada de consciencia
intuitiva e direta da propria situa~ao de individualidade no ser; ou
seja, perceber-se no mais privativo da intimidade singular como
solidao ontologica, como "so-edade", como saudade.

E porque nao se trata de urn eco sentimental de
qualquer coisa, nem de um agir de e para, este sentimento nao e
objetivavel nem definivel por conceitos. Tern que ser captado na
propria experiencia do existir. E e,xperienciar0 proprio existir e
experienciar, direta e intuitivamente, 0 ser: e captar-se a si
mesmo na propria dimensao ontologica; e conferir
definitivamente a sentimentalidade, na sua correspondencia de
"saudade ontologica", 0 estatuto de via altemativa de
conhecimento.

Para analisa~os 0 que pode significar urn conhecer
pelo sentimento, importa, antes de mais, refletir sobre 0 que
seja, em si mesmo, conhecer, independentemente de qualquer
escola ou teoria. Importa verificar 0 que e que se passa no



interior do sujeito cognoscente, e quais as implica~Oes
verificaveis nesse ato psiquico.

Em Ultima anaIise, conhecer , e tentar achegar-se ao
ser dos entes. E tentar fazer perten~a do mundo psiquico de urn
sujeito, a realidade objettva, isto e, a realidade enquanto exterior
a faculdade cognoscitiva; e, finalmente, tentar estabelecer a
identidade real entre os termos de urna rela~ao biruiria, sem que a
anterior dualidade s~obre.

Mas tal conhecer nao se formaliza enquanto nao se
encontrar a condi~o ou via de possibilidade. Nao se cIa,nem 0

achegar-se ao ser, nem a intemalizafiio, nem a identidade,
enquanto persistam barreiras a mediatizar a a~ao psiquica. Por
outras palavras, 0 desocultamento do ser, que esti na raiz de
qualquer 810 cognitivo, so sera conseguido na propor~ao da
experiencia real que 0 sujeito da rela~ao for tendo do proprio
objeto a conhecer.

Tal experiencia admite dpis niveis: urn de ordem
formal, ou logica, outro de natureza ontica ou presencia!. Pelo
primeiro, 0 ser das realidades intemaliza-se no ~ em forma
ideal, como visita ouapari~ao descomprometida. Nao se entrega;
apenas se anuncia. Gera urn dialogo sem proporcionalidade aos
esquemas mentais ou as puras essencias, separadas de sua
existencia real por urna estranha opera~ao mental, na qual urna
faculdade cognitiva real abstrai elementos ideais, deixando de
fora 0 ser todo enquanto realizado e manifestado. Nessa rela~ao,
urn dos termos se situa no plano existencial e 0 outro no plano
abstrato. Tenta-se captar 0 ser em si mesmo, sem se ter emconta
o ser do proprio instrumento que se usa.

Pelo segundo nivel de experiencia, 0 achegar-se ao
real nao se realiza mais por qualquer esquema mental esteril mas,
antes, por aquilo a que poderiamos chamar de
proporcionalidade existencial. Nela, 0 sujeito aborda oobjeto no
mesmo plano em que ele proprio se encontra. Nao 0 reduz nem 0

idealiza: antes respeita-o.

Podemos dizer que em ambos os niveis descritos
existe risco, ja que a verdade nao se da gratuitamente. No
primeiro, 0 risco vem do fato de reduzir-se 0 real.a conceitos~no
segundo, 0 risco esta no perigo de nao se conseguu. ultrapassar 0

plano empirico. Sera se~pre. urn A c~nheClmento se~
envolvimento total nem Identldade ontIca. Quanto a
correspondencia ontologica, ficaremos sempre no plano ~o
"talvez" e das analogias~isto e, nao se completara a verdadelra
posse do ser dos entes. ..

Perante 0 impasse, e Justo perguntar-se: qual podena
ser 0 caminho capaz de encurtar 0 fossa entre 0 logico e 0 real?
Ou seja, de que modo se poderia garantir a proporcionalidade de
niveis sem se cair na aporia de querer chegar-se ao ontico pelo
logico? Nao sera valido recorrer-se a outra via que nao seja 0

lan~ar mao de esquemas ideais para significar essencias reais?
Nao sera que, atraves de urn reexame do comportamento
humano, poderiamos surpreender outras rela~oes cognitivas?

Vma coisa parece definitiva: 0 homem, enquanto
sujeito do conhecer racional, so pode analisar 0 ser da realidade
fora dele mesmo atraves da intui~ao imediata do seu proprio ser.
Ele proprio sera a primeira manifesta~ao captada~epifania do ser
para SImesmo.

E como se dara este aparecimento do ser no seu
proprio ser? Sera pela via da atividade formalmente intelectual,
ou pela via intuitiva da sentimentalidade?

Pensando bern, 0 ser humano, ao experienciar-se
como realidade pensante, apreende-se como existencia atual. Foi
esta a intui~ao cartesiana~ intui~ao que transcende qualquer
possibilidade de contesta~ao, ja que nao so 0 agir segue a
natureza do ser, mas e-lhe, logica e existencialmente, posterior.

E como e que 0 ser humano se auto-apreende como
existente? Julgamos que isto somente pode acontecer atraves de
uma experiencia global de natureza intuitivo-sentimentaL Nela, 0

eu sente-se como ser, nao so oposto aos outros eus mas,
igualmente, a toda a realidade circundante. Apreende-se como



urn todo original diferenciado, separado, nao repetido. Sente-se
como ser situado, com urn antes e urn depois, e com urn espa~o
onde existe. Sente-se como urn ser de rela~ao e nao apenas de
contato, como os outros animais. A perce~ao sentimental de si
mesmo engloba, nurn mesmo ato de sentir, os seus diferentes
niveis de ser, nomeadamente 0 ontologico, 0 psicologico, 0
religioso, e 0 social. Tern perce~ao de si mesmo dentro do
mundo e de que 0 mundo e realidade ob-jetiva ou exterior. Sente-
se, em rela~ao aos outros, como se todos eles fossem periferia.

Tal sentir produz a consciencia de fosso ou vacuo em
torno de si. Engloba a intimidade como indevassavel e a
consciencia de urn eu ligado a uma sucessao de atos pela
memoria. E urn sentimento onde 0 existir puro esta incoado. A
existencia propria e, nele, urn dado gratuito, seminal, anterior a
qualquer determina~ao de ser. Faz parte essencial do proprio ato
com que se apreende. Enquanto condi~ao e materia primeira do
sentir existencial ela e, ao mesmo tempo, efeito e causa.

Nesta percep~ao sentimental original, dci-se,portanto,
a tao desejada identidade de termos ou de momentos possiveis.
Como nao existe previa elabora~ao pelas faculdades, essa
experiencia global primeira aniquila qualquer dualismo ou linha
de for~a que possa abrir urna fissura no ser do eu. Este desvela-
se, num primeiro nivel, como totalidade e como unidade;
hermetico na sua identidade.

Num segundo nivel, desvela-se como plurifacetado.
Sente-se como urna unidade de tendencia ao mesmo tempo
centripeta e centrifuga. Sente-se como tendencia para a
identidade de si mesmo, enquanto estatico e dimlmico. Sente-se,
naturalmente, como eu in e eu ad; ou, mais especificamente,
como urna permanencia que se transcende.

Nasce aqui - ainda no ambito do sentir - a percep~ao
da sua solidao ontica (nivel da permanencia) e a perce~ao da
sua tensao de rela~ao (nivel de transcendencia). au seja, 0
sujeito, sem perda da sua identidade no ser, sente, tambern, e no
mesmo ato, as diferentes saidas, ou tensoes relacionais, para fora

de si. Isto e, sente a sua tensao para 0 mundo espacial
(sentimento de cosmicidade), a sua tensao para os outros eus
(sentimento de sociabilidade), e a sua tensao p~r~ urn qualquer
valor supremo, ou absoluto, (sentimento rebg10so ou, pelo
menos de contingencia). .

' Todas estas formas de sentir-se 0 eu sao antenores ao
exercicio da atividade mental enquanto tal: Tal. apreens~o
sentimental (tao imediata e intuitiva que nao fOt~esvlftuada) nao
coincide com 0 conhecimento que outro eu, extertor, possa ter de
si mesmo, nem tambem com a~uele que al~em possa ter de urn
eu que nao seja ele proprio. E urn Co.nh~~lmentofor~osamen~e
individual e personalizado; e pura subJettvldade. E nem podena
ser de outro modo, ja que nao se podem. enqua~8:r, em
universalidade, as experiencias absolutamente lrrepetivels. .O~
seja: 0 conhecimento-sentimento que cada eu Atern de Sl e
diferente daquele que tern dos outros ou os outros tern del~.~ .

Evisto que nao permanece inaltera~elm~nte IdentIco
no espa~o e no tempo, esse conhecimento val vanando. com 0
acfunulo ou alternancia de experiencias novas. a todo val sendo
apreendido como urn todo parcialmente em muta~ao. ~.

Mas 0 que nele muda e 0 myel da trans~end~nc1a:
aquele somatorio de vetores de saida; nao 0 myel da 1denttdade
estatica ou ontica. Por outras palavras: sente-se como sendo urn
mesmo eu em permanente mudan~a.

Quanto ao ato de sentir, esse permanec~ ?a m~s~a
natureza: urn sentir de globalidade em que matena-espmto,
imanencia-transcendencia, antes e depois, aqui e ali..., sao
sentidos nurn mesmo ato: 0 ato de existir; 0 ato em que 0 eu se
conhece (ou reconhece) como existencia historicamente concreta
sem elabora~oes de analise. .,

Neste proprio ato primigenio de sentlf-se, tambem
nao se posiciona em termos de sistema de ~alores ou de uma
etica. Estes virao ap6s urnaapreensao de Sl mesmo com~ s~r
situado e conscientemente confrontado com a natureza do propno
eu pessoal. Nao queremos dizer que nao se sinta como ser etico.



o ato fundamental de sentir-se como existente concreto inclui
tambem essa dimensao; apenas nao a formula nem avalia.

Pela sentimentalidade pura 0 homem tern, pois, a
mais profunda experiencia do que e ser. Para ele, ser e ser-ele-
mesmo: urn algo que se reconhece como identidade ontica (ser-
eu), como corpo (ser-cosmos), como tensao de transcendencia
(exigencia de absoluto). Por outras palavras: no ato singular de
sentir-se, 0 homem sente a realidade em todos os niveis do ser
manifestado, a saber: 0 eu, 0 mundo e 0 absoluto. Nao precisou
trazer 0 ser da realidade de fora para dentro de si, sob a forma de
conceito; foi ele proprio ao encontro da realidade na sua
existencialidade: foi a realidade sem sair de si proprio. Foi a
realidade, respeitando-a; sem redu~oes logicas, sem
extrinsecismos e sem cortes de acesso.

Com esta renuncia definitiva a urn conhecimento
meramente objetivista - no qual sempre se persegue 0 ser a partir
de realidades transcendentes ao sujeito - 0 conhecer pode trocar-
se em autoconhecer ou conhecer-se, para 0 qual deixam de ter
validade as categorias do conhecimento racional com base no
conhecimento objetivo vazado em meros conceitos. Tais
categorias so seriam apliCliveis caso 0 homem fosse, tambem,
algo de objetivo em rela~ao a ele mesmo, ou, quando muito,
uma ideia. Serviriam para urn pensar-se mas nao para urn
conhecer-se. Ora, visto que a maneira como 0 homem se percebe
a si mesmo e pelo sentimento, segue-se que 0 conhecer-se passa,
enta~, a equivaler a sentir-se; e, em troca da objetividade como
categoria gnosiologica, surge a intimidade. E se esta intimidade
se identifica com a pura sentimentalidade humana, temos, enta~,
dado 0 salta definitivo para a assum~ao de uma experiencia
nova, e diferente, como via altemativa de conhecimento - 0

conhecimento pela saudade onto/6gica ou, pelo seu equivalente,
a sentimentalidade pura.

Conclusao.

Ao propormos uma via de conhecimento pela
saudade nao foi nossa inten~ao negar caminhos hi.storica~ente
percorridos. Tratou-se, ta~ somente, de sugenr cammhos
complementares que, ao suprimirem quaisquer instrumentos de
media~ao, mais diretamente pudessem desvelar.0 ser. Nem t~l
caminho e pura experiencia; antes uma tentattva de harmoma
entre experiencia e universalidade.

Sem pretender afirmar, com Leonardo Coimbra -
filosofo criacionista portugues do inicio deste seculo - que "0
conhecimento e, fundamentalmente, urna obra da Saudade,,4,
podemos, pelo menos, afirmar que 0 conhecimento e tambem
resultado dela; pelo menos, quando considerada no marco
conceitual proposto nas paginas anteriores. Seguir 0 seu rasto e
garantir, repetimos, que nao se perca 0 real na passagem da
experiencia para a abstra~ao. ,. ,

o presente esfor~o e, tambem, Julgamos nos, uma
proposta de conhecimento mais ao jeito do~ ~ovo~ de indole
lirica e sentimental; mais ao jeito do povo braslleuo. E ela, afinal
de contas, a proposta gnosiologica que, sem duvida,. perp~s~a
submersa pelo misterioso mundo das intui~oes eXlstenClaIS
hurnanas: 0 conhecer particularissimo de misticos e de poetas.

E a compreensao do fato e simples. Tratando-se de
urn fenomeno existencial que escapa as formula~oes abstratas da
racionalidade ele e mais facil de ser captado nas vivencias da
arte, na liri~a dos poetas ou na experiencia inefavel dos
contemplativos.Todos eles parecem captar diretamente 0 ser na
sua nascente original. E por isso que afirmavamos antes serem,
por exemplo, as formas liricas da arte e do sentir, a natural
transcendencia da saudade: a sua manifesta~ao.



Sendo assim, 0 ser poeta e, ao mesmo tempo,
fil6sofo, deixanl de representar um dilema quando se
compreender que ambas· as atividades podem conviver numa
sintese superior - a sintese cognitiva encontrada na mais autentica
fenomenologia humana, aquela em que 0 sentimento e a razao se
vao fundir numa reconcilia~ao existencial de reflexao uniUiria5.

Assim foram, por exemplo, Sao Joao da Cruz, Antero de Quental,
Rosalia de Castro, Teixeira de Pascoais, ou ate mesmo Fernando
Pessoa. Mentes que pensaram sentindo por conaturalidade.

E e somente nesta linha de conaturalidade que a
saudade ontol6gica pode ser estudada. S6 assim ela se podeni
surpreender como energia e vivencia animica inserida no ser do
homem como se fosse uma dialetica nova de ato e potencia;
dialetica na qual se realiza uma autentica uniao de contrarios -
nao em moldes metafisicos mas em categorias hist6ricas.
Distancia e proximidade,· amante e amado, desejo e posse,
solidao e companhia, ausencia e pres.enl;a, finito ~ infinito...,
harmonizam-se e manifestam-se unitariamente. E tensao e
movimento vitais que irao· realizalido sempre novas
determinal;oes onticas. Enquanto produz e revela este novo fazer-
se, a saudade nao implica nem puro imanentismo nem puro
subjetivismo 16gicoou idealista; antes, se origina num universo
ontol6gico anterior a qualquer constru~ao previa.

E por isso que, para garantirmos que tal descida as
matrizes profundas e vivas do nosso eu e da totalidade de um
povo nao seja desvirtuada, faz-se necessario purificar este
sentimento saudoso de tudo 0 que 0 possa desvirtuar. Ao toma-Io
na sua acepl;ao ontol6gica, ele tem que ser anterior a quaisquer
vivencias de angUstia, melancolia ou tristeza; e, mais do que
anterior, ele tem que ser constitutivo e consistente no ser
humano; e tao consistente e constitutivo que, se nao teriamos

dificuldade em afirmar que todo 0 homem e, naturalmente,
saudoso, considerariamos arriscado dizer que ele e, por natureza,
triste.

Conhecer, pois, pela via da sentimentalidade pura,ou
pela saudade ontol6glca, e possibili~ de,finitiva~ente ~~
abertura direta ao mundo da metafislca. E garanur, medlauzada
pela experiencia ontica do eu, uma experiencia primeira e real
daquilo a que se chama seT. , .

E tudo isto, numa aten~ao antropologIca onde a
psicologia brasileira parece mais naturalmente reconhecer-se.

5 Veja-se, a este respeito, MARINHO, Jose. Filosofia da Saudade e Filosofia
Profetica. In Verdade Condifiio e Destino no Pensamento Portugues
Contempordneo. Lello & Innao - Editores. Porto, 1976, pp.223-247.


