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Esclarecimentos 

 

Romanização 

 

Segue-se um pequeno esclarecimento sobre o sistema de romanização Hanyu 

Pinyin (汉语拼音 , hànyǔ pīnyīn), sistema fonético que transcreve a sonoridade dos 

carateres chineses que, nesta dissertação, serão utilizados sempre que qualquer palavra 

seja escrita em chinês, apresentando-se logo após os caracteres chineses e fazendo 

correspondência, de forma romanizada, à leitura dos mesmos com os seus respetivos tons.  

O sistema de romanização Hanyu Pinyin, em termos de pronunciação, em muito 

se assemelha ao modo português de leitura. No entanto, contam-se algumas diferenças 

que se irão tentar esclarecer em seguida. De realçar, porém, que as indicações fonéticas 

seguintes se apresentam apenas como uma forma de ajudar o leitor português que não 

domine as normas de romanização chinesa, não seguindo, assim, o Alfabeto Fonético 

Internacional: 

 

As seguintes consoantes: 

 

 “h” pronuncia-se de forma aspirada, como a palavra inglesa “who”  

 “q” pronuncia-se como “tch”  

 “r” pronuncia-se como a palavra inglesa “pleasure”  

 “sh” pronuncia-se como o “ch” de “chave”  

 “zh” pronuncia-se como “dj” 

 “ch” pronuncia-se como “tch”  

 “c” pronuncia-se como “ts” 

 

As seguintes vogais: 

 

 “e” com leitura próxima de “a” de “amigo”  

 “i” pronuncia-se como o “i” da palavra “visão”, porém aquando seguindo “c, s, z, 

ch, sh, zh e r” não tem qualquer som.  
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 “u” pronuncia-se como “u” na palavra “uva”, porém aquando seguindo “j, q, x e 

y” pronuncia-se  “ü”, como no francês.  

 

Nas sílabas:  

  

 “ang” o “a” é  nasalado 

 “eng” o “e” é  nasalado  

 “ing” o “i” é nasalado 

 “ong” o “o” é nasalado  

 “iang” o “a” é nasalado  

 “iong” o “o” é nasalado  

 “uang” o “a” é nasalado  

 “ian” pronuncia-se como “ien”  
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Cronologia da História Chinesa 

 

 

Dinastia Xia (夏朝, Xiàcháo) - 2100 (?) a.C. - cerca de 1600 a.C. 

Dinastia Shang (商朝, Shāngcháo) - 1600 (?) a.C. - 1050 a.C.  

Dinastia Zhou Ocidental (西周, Xīzhōu) - 1050 a.C. - 771 a.C. 

Dinastia Zhou Oriental (东周, Dōngzhōu) - 771 a.C. - 221 a.C. 

Período da Primavera e Outono (春秋时代, Chūnqiū shídài) - 722 a.C. - 403 a.C.  

Período dos Estados Combatentes (战国时代, Zhànguó shídài) - 403 a.C. - 221 a.C.  

Dinastia Qin (秦朝, Qíncháo) - 221 a.C. - 206 a.C.  

Dinastia Han (汉朝, Hàncháo) - 206 a.C. – 220 d.C.  

Dinastia Han Anterior (前汉, Qián Hàn) - 206 a.C. – 8 d.C.  

Dinastia Xin (新朝, Xīncháo) - 8 d.C – 23 d.C. 

Dinastia Han Posterior (后汉, Hòu Hàn) - 25 d.C- 220 d.C.  

Período dos Três Reinos (三国, Sānguó) - 220 d.C – 265 d.C. 

Dinastias do Norte e do Sul (南北朝, Nánběicháo) - 265 d.C – 589 d.C.   

Dinastia Jin Ocidental (西晋, Xījìn) - 265 d.C – 316 d.C.  

Dinastia Jin Oriental (东晋, Dōngjìn) - 317 d.C- 420 d.C.  

Dinastia Tuoba Wei (拓跋魏, Tuòbá Wèi) - 386 d.C - 534 d.C. 

Dinastia Qi do Norte  (北齐, Běiqí) - 552 d.C – 577 d.C.  

Dinastia Zhou do Norte  (北周, Běizhōu) - 557 d.C – 581 d.C.  

Dinastia Sui (隋朝, Suícháo) - 589 d.C – 618 d.C.  

Dinastia Tang (唐朝, Tángcháo) - 618 d.C – 907 d.C.  

Período das Cinco Dinastias (五代, Wǔdài) - 907 d.C – 960 d.C.  

Dinastia Song do Norte  (北宋, Běisòng) - 960 d.C – 1125 d.C.  

Dinastia Song do Sul (南宋, Nánsòng) - 1127 d.C – 1279 d.C). 

Dinastia Yuan (元朝, Yuáncháo) - 1279 d.C – 1368 d.C.  

Dinastia Ming (明朝, Míngcháo) - 1368 d.C – 1644 d.C.  
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Dinastia Qing (清朝, Qīngcháo) - 1644 d.C – 1912 d.C. 

República da China (中华民国, Zhōnghuá mínguó) - 1912 d.C – 1949 d.C.  

República Popular da China (中华⼈人民共和国, Zhōnghuá rénmín gònghéguó) - 1949 d.C 

– atualidade.  
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Resumo 

 

A presente dissertação tem como principal objetivo fazer uma análise comparativa em 

termos ideológicos à obra poética de Alberto Caeiro e à obra clássica chinesa Dao De 

Jing (道德经，Dào dé jīng). Deste modo, este trabalho será constituído por três partes. 

Na primeira parte, pretende-se não só esclarecer o conceito Taoismo e explicar a origem 

da filosofia taoista, bem como analisar as ideologias e pensamentos transmitidos a partir 

da obra clássica Dao De Jing, que se encontra na base desta filosofia. Neste processo, 

tentar-se-á, paralelamente, enquadrar histórica e socialmente a origem desta corrente de 

pensamento, assim como explicar a posição que a filosofia assumiu na sociedade chinesa 

e a sua importância. A segunda parte focar-se-á em Alberto Caeiro e na sua obra poética, 

começando por se apresentar brevemente o célebre poeta português do século XX, 

Fernando Pessoa, juntamente à criação da sua heteronímia, focando o surgimento do 

heterónimo Caeiro e as ideologias encontradas nos seus poemas, o seu modo de estar na 

vida e de observar o mundo. Na terceira e última parte desta dissertação pretende-se 

comparar essas ideologias do Mestre Caeiro com as ideologias encontradas em Dao De 

Jing, analisando semelhanças e diferenças, de forma a identificar as razões de tais 

similaridades e afastamentos. Para tal, ter-se-á sempre em conta diferenças culturais, não 

só provenientes do facto das obras se encontrarem em países muito díspares e longínquos 

fisicamente, como também do facto de se localizarem em épocas temporalmente muito 

distantes.    

 

Palavras-chave: Taoismo, Dao De Jing, Lao Zi, Fernando Pessoa, Alberto Caeiro  
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Abstract 

 

The current dissertation has it’s main focus on the comparative analysis in ideological 

terms between the poetic work of Alberto Caeiro and the classical Chinese book Dao De 

Jing (道德 经, Dào de jīng). In this way, this work will be divided into three parts. In the 

first part, it is intended not only to clarify the concept of Taoism and to explain the origin 

of Taoist philosophy, as well as to analyze the ideologies and thoughts transmitted from 

the classic Dao De Jing, the basis of this philosophy. In this process, it will be tried, in 

parallel, to frame historically and socially the origin of this current of thought, as well as 

to explain the position that philosophy assumed in Chinese society and its importance. 

The second part will focus on Alberto Caeiro and his poetical work, starting with briefly 

presenting the celebrated Portuguese poet of the twentieth century, Fernando Pessoa, 

together with the creation of his heteronymy, focusing on the emergence of the 

heteronymous Caeiro and the ideologies found in his poems, his way of being in life and 

observing the world. In the third and last part of this dissertation we intend to compare 

these ideologies of Master Caeiro with the ideologies found in Dao De Jing, analyzing 

similarities and differences, in order to identify the reasons for such similarities and 

separations. This will always take into account cultural differences, not only due to the 

fact that the works are in very different and physically distant countries, but also because 

they are located in very distant times. 

 

Key words: Taoism, Dao De Jing, Lao Zi, Fernando Pessoa, Alberto Caeiro 
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摘要 

 

 

目前的论文主要集中在对阿尔贝托·卡埃罗的诗作和中国古典书籍《道德经》之

间的思想术语的比较分析。这样，这部作品将被分为三个部分.第一部分，不仅

阐明了道家和道教的概念，也解释说明了道家哲学的起源，还分析了由道家经典 

- «道德经» 中延伸出的思想和意识形态价值观。在这个过程中，它会被对比检验，

来勾画出其社会的和历史的渊源，阐明其在中国社会中的地位及其重要性。第二

部分会着重于阿尔贝托·卡埃罗和他的诗歇著作，由简要展示二十世纪葡萄牙饱

负盛名的诗人 -费尔南多·佩索阿及其创造的异名映射开始，着重于异名的卡埃

罗的产生出现和其诗中的思想意识形态， 即他生活和观察看待世界的方式。 

在第三部分也就是最后一部分中，我们将对比卡埃罗大师的价值观和 «道德经»  

中蕴含的价值观，分析二者的异同，进而明析这些相似和分歧的产生原因。文化

差异一直被考虑在内，不仅因为这些著作产生于地理位置不同的国度，也由于二

者年代的久远。 

 

 

关键词：道家, «道德经»，老子，费尔南多·佩索阿，阿尔贝托·卡埃罗 
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Introdução 
 

 

Cultura é um termo muito difícil de se definir ou categorizar, porém sabe-se que 

influencia e se reflete não só nas práticas e hábitos mais típicos de um povo, como também 

na própria língua, na linguagem, na forma de comunicação, na literatura e, no fundo, no 

próprio sistema de valores e nos quadros mentais de um povo. 

Nestes últimos anos de aprendizagem na Licenciatura em Línguas e Culturas 

Orientais na Universidade do Minho, compreendi a importância do conhecimento cultural 

no contexto de compreensão de um povo, e o quanto devemos valorizar as diferenças 

entre a forma de agir e de pensar dos diferentes povos. A fim de aumentar a nossa 

inteligência cultural, é fulcral tentar compreender os porquês das diferenças e aceitar que 

elas existam, pois o mundo é tão interessante devido a esta diversidade de estilos de vida 

e formas de pensar.  

Esta dissertação focar-se-á na comparação entre ideologias descritas em duas obras 

literárias muito distintas: Dao De Jing (道德经 dào dé jīng), uma obra clássica chinesa 

que está na base da filosofia taoista, e as obras de Alberto Caeiro, heterónimo de um dos 

poetas portugueses mais célebres do século XX, Fernando Pessoa. Este heterónimo é visto 

como um mestre por todos os outros heterónimos e para o próprio poeta ortónimo, 

afirmando que “Não tinha filosofia: tinha sentidos”.  

Mas seria possível um poeta não ter filosofia? Ora, “Filosofia é o domínio de 

atividade do pensamento que tem como finalidade uma reflexão sobre os seres e as coisas 

do universo, da história, etc”. 1  Não estaria Caeiro a “filosofar” quando escrevia sobre os 

seus sentidos, quando dava a sua visão de como era o mundo que o rodeava? De certa 

forma, não estaria ele a raciocinar sobre o que vida e sobre todas as sensações que sentia 

ao tentar transpô-las em palavras? São essas visões do mundo, essas ideias e “filosofias” 

que ele nos deixou nas suas obras que irão ser comparadas nesta dissertação. Ademais, a 

partir dessas comparações, encontraremos mais uma forma de contemplar a diversidade 

do mundo, a diversidade de formas de pensar, enfatizando as diferenças, claro, mas 

                                                                 
1Larousse, 1997: 3026 
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enfatizando também o facto interessantíssimo de existirem, porém, bastantes semelhanças 

entre elas.  

Deste modo, tentar-se-á dar uma resposta a algumas questões, entre elas: Em que 

aspetos tais ideologias se assemelham? Em que aspetos diferem? Porque diferem? 

Haverá algum motivo para essas diferenças? Que tipos de motivos estão por detrás 

destas ideologias? Será que existe algum fator histórico-social?  

Para tal, no primeiro capítulo, começar-se-á por fazer uma tentativa de 

esclarecimento do termo taoismo, bem como da filosofia taoista e da sua origem. 

Seguidamente, após um enquadramento histórico-social, explicar-se-á a importância da 

filosofia na China e o papel de um filósofo na sociedade da época. Após tais 

esclarecimentos, focar-nos-emos na obra Dao De Jing, no seu autor polémico e, 

principalmente, nas suas ideologias e nas interpretações das mesmas, que foram mudando 

ao longo dos tempos.  

Posteriormente, o capítulo segundo será principalmente dedicado a Alberto Caeiro, 

às suas obras e às suas ideologias, começando por apresentar Fernando Pessoa, o poeta 

criador, e por tentar explicar a sua heteronímia, o aparecimento e criação dos seus 

heterónimos. E por último, o terceiro capítulo irá conter a comparação das ideologias de 

ambas as obras, focando, deste modo, as principais diferenças e semelhanças.  
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CAPITULO I 

Filosofia Taoista, O Clássico Dao De Jing 
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1. Introdução: Esclarecimento do termo Taoismo 

 

Antes de se passar a uma apresentação e explicação da filosofia taoista, é importante 

esclarecer o próprio termo “taoismo”, termo esse que pode ter dois significados 

razoavelmente diferentes. O termo taoismo é utilizado para se referir tanto à religião 

taoista (道教,dàojiào) como à filosofia taoista (道家,dàojiā), podendo assim exprimir 

significados bastante díspares. Enquanto a filosofia taoista é uma linha filosófica seguida, 

principalmente, a partir dos pensamentos e ensinamentos de dois filósofos clássicos 

chineses: Lao Zi (老子,Lǎozǐ) e Zhuang Zi (庄子,Zhuāngzǐ), a religião taoista é um culto 

que inicialmente surgiu a partir de crenças e práticas de feitiçaria que se exerciam durante 

as dinastias Qin (秦朝,qíncháo) (221 a.C – 206 a.C) e Han (汉朝,hàncháo) (206 a.C. – 

220 d.C).  

Aquando o reinando de Shun Di (顺帝 ,Shùndì) (dinastia Han do Leste (东

汉 ,dōnghàn), 125 a 144 d.C) havia um eremita taoista chamado Zhang Ling ( 张

陵,zhānglíng) que se autointitulava “O Mestre Celeste” (祖天师, Zǔ tiānshī); a lenda 

dizia que Zhang Ling era provido de poderes incríveis, dotado da capacidade sobrenatural 

para curar doenças raras e complexas através de uma simples mistura de cinzas na água. 

Estas práticas mágicas, todo este misticismo envolto na procura pela longevidade e pela 

cura, fazem parte da base do que é a religião taoista, que não só serve culto a todas estas 

crenças místicas milagrosas, como também presta culto a Lao Zi e à sua filosofia de vida, 

estando principalmente fundamentada nos ditos descritos na obra Dao De Jing (道德

经,dàodé jīng), também conhecida como O Livro de Lao Zi.  

Com o passar do tempo, a religião taoista foi-se tornando uma religião mais 

completa e organizada, com doutrinas e disciplinas, bem como cerimónias, rituais, música 

e outros tipos de arte associados, deuses, sacerdotes e práticas de meditação. 

 

 Revelações posteriores deram origem a um cânone tauista que compreende 

cerca de 1400 títulos, várias subtradições, ou seitas, e uma considerável 

popularidade ao longo da história medieval chinesa até princípios da Idade 
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Moderna. Alcançar a imortalidade com o auxílio de um imenso panteão de deuses e 

imortais tornou-se o objectivo fundamental da prática religiosa tauista. 2 

 

Porém, no que toca à meditação praticada no Taoismo e à sua busca espiritual, esta 

centra-se na concentração no qi (气,qì), termo que, na cultura tradicional chinesa, se 

refere à energia que circula num indivíduo, a energia vital, uma energia ou matéria que 

compõe tudo o que existe (no caso das crenças taoistas, matéria que compõe, inclusive, 

os espíritos e diversos deuses). Nestas suas práticas, enfatizando a ligação intrínseca entre 

o corpo, a mente e o espírito, a religião taoista influenciou o desenvolvimento de algumas 

aplicações e conceitos da medicina tradicional chinesa que atualmente ainda são bastante 

praticados não só no território chinês como a uma escala mundial. 

Nos dias de hoje, a religião taoista abarca duas principais seitas: uma que consiste 

num sacerdócio que é eleito hereditariamente e a outra que dispõe de um sistema de 

formação de monges e monjas de forma monástica, na qual os mesmos têm de aprender 

e seguir a doutrina, passando diversas etapas de aprendizagem e devoção até serem 

considerados, efetivamente, monges ou monjas. Estes sacerdotes, fora dos seus templos, 

têm a principal função de realizar diversos rituais quando são convocados para participar 

em ocasiões específicas nas comunidades em que estão inseridos, passando por rituais 

individuais de passagem ou até mesmo rituais familiares ou que englobem toda a 

comunidade, representando, assim, o clericato desta religião popular chinesa. 

Porém, por detrás de todos estes rituais e mistérios, princípios e valores transmitidos 

na filosofia do Livro de Lao Zi estão presentes em parte deste culto, como o princípio de 

“ter satisfação”, encontrar o agrado no que se tem, sem ambicionar mais do que isso. 

 

Segundo o Taoismo, um dos princípios referentes à maneira de ser das 

pessoas é “ter satisfação”. “Se se sente satisfeito, não será humilhado; se sabe onde 

parar, não cometerá erro” (estância 44, Dao De Jing), e “Não há maior desastre 

que sentir-se insatisfeito. O maior erro é ter desejo, ficará sempre alegre se tiver 

verdadeira satisfação” (estância 46, Dao De Jing). Lembra -me um poema do 

Ricardo Reis: - “Quem quer pouco, tem tudo; Quem quer nada, é livre; Quem não 

tem, e não deseja, Homem, é igual aos deuses.” Ser deus é liberdade total do 

interesse material. Não é estranho que a religião Taoista acredite que a teoria de 

                                                                 
2Adler, 2002: 16 



 

7  

 

Lao Zi conduz as pessoas para um caminho de se tornar deuses. Fernando Pessoa 

partilha a mesma ideia.3 

 

Apesar dos mistérios envoltos na religião taoista e a imensa tradição, arte e cultura 

passada através da mesma, esta dissertação irá focar-se em analisar não a religião, mas 

sim a filosofia, a sua origem, os seus criadores, os seus ensinamentos e valores, bem como 

a grande obra, o clássico Dao De Jing. 

 

 

2. Enquadramento Histórico e Social - O Aparecimento 

dos Filósofos 
 

 

Há séculos atrás, num período em que a China era governada por reis e os períodos 

temporais divididos por dinastias 4 , existiu a dinastia Zhou (周朝,zhōu cháo), uma das 

primeiras dinastias do País do Meio e que a tradição diz ter estado no poder entre 1122 a 

256 a.C. Este período enorme da História dividiu-se em Zhou Ocidental (西周,xīzhōu) 

(1122 a 771 a.C) e Zhou Oriental (东周,dōngzhōu), sendo que este se subdividiu em dois 

períodos, o Período da Primavera e Outono (春秋时代,chūnqiū shídài) (771 a 476 a.C) 

e Período dos Estados Combatentes (战国时代,zhànguó shídài) (476 a 221 a.C).  

No início, Zhou localizava-se nas margens de um dos principais afluentes do Rio 

Amarelo (黄河,Huánghé), o Rio Wei (渭河, Wèihé), e foi a dinastia mais duradoura da 

História. No seu governo utilizava um sistema político chamado “Fengjian” ( 封

建,fēngjiàn) que se assemelha ao ocidental sistema feudal, consistindo na organização 

do território por estados subordinados. Esses estados divididos eram, por sua vez, 

governados por oficiais generais e conselheiros eleitos pela confiança do próprio rei 

(王,wáng) e da família real, pelo que tinham de pagar os seus tributos à capital Chang’an 

(长安,Cháng'ān), no vale do Rio Wei, muito próxima do que é hoje Xi’an (西安,Xī'ān) 

                                                                 
3
Zang, 1994: 264,265  

4As dinastias da época eram, na verdade, reinados governados por reis (王，wáng ), sendo o termo imperador (皇帝,) utilizado 

primeiramente para se referir ao unificador da China, Qin Shi Huang Di (秦始皇帝,Qínshǐhuángdì) da dinastia Qin (秦朝 , 
qíncháo). 

https://en.wiktionary.org/wiki/%E6%98%A5%E7%A7%8B
https://en.wiktionary.org/wiki/%E6%98%A5%E7%A7%8B
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na província de (陕西省,Shǎnxī shěng), e ao seu rei absoluto que， na altura， já não 

era visto como um xamã das cerimónias, como no passado, mas como o supremo monarca.  

 

Os reis já não eram vistos como xamãs, o dever de realizar os ritos sagrados 

foi delegado a profissionais - xamãs empregados pelo tribunal do reino. O Rei 

estava envolvido em apenas duas cerimónias - as mais importantes, as de Plantio de 

Primavera e Outono e a cerimónia de Ação de Graças. 5 

 

Nos primeiros tempos, tudo parecia próspero, porém, a partir de 771 a.C, o território 

chinês entrou num período de mudanças drásticas: Período da Primavera e Outono e 

Período dos Estados Combatentes. Daí que, até o país ter sido unificado em 221 a.C pelo 

Filho do Céu (天子, tiānzǐ), o grande imperador unificador da China, Qin Shi Huang Di 

(秦始皇帝,Qínshǐhuángdì), o reino se encontrava dividido pelos inúmeros estados que 

se haviam revoltado em busca do poder e que estavam em constante guerra uns com os 

outros. 

Nesse período negro de guerra e revolta, quem mais sofria era o povo, pois levava 

um estilo de vida de campo de batalha, em total miséria numa economia que ficara 

completamente destruída.  

 

As vítimas do campo de assassinatos aumentaram exponencialmente à medida 

que a " arte " da guerra progrediu de milícias emaranhadas para a eficiência de 

formações de tropas fixas semelhantes a falanges. Em todos os níveis de inovação, 

desde a introdução da cavalaria até as bestas de emissão padrão  e instrumentos 

para cercar e atacar, todos esses instrumentos de agressão fizeram uma defesa 

tresloucada. As cidades eram envoltas de muralhas e fortificadas apenas para serem 

quebradas; As fronteiras eram criadas só para serem redigidas; As alianças foram 

formadas apenas para serem traídas; Tratados foram assinados apenas para ser 

renegados. Geração após geração, a morte tornou-se num modo de vida, de modo 

que as mães davam à luz os seus filhos com a expectativa de que nunca alcançariam 

uma idade maior. 6 

                                                                 
5Wong, 1997: 20, “The kings were no longer shamans, the duties of performing the sacred rites have been delegated to professionals- 
Shamans employed by the court. The King was involved in only two ceremonies- the most important, those of Spring Planting and 
Autumn Thanksgiving.” (TdA) 
6Ames & Hall, 2003:1 “The Killing field casualties rose exponentially as the “art” of warfare progressed from swarming militia to the 
efficiency of phalanx-like fixed troop formations. At every level of innovation, from the introduction of cavalry, to standard issue 

crossbows, to siege engines, these instruments of aggression made a folly of defense. Cities were walled and fortified only to be 
breached; borders were drawn up only to be redrawn; alliances were formed only to be betrayed; treaties were signed only to be 
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No reino em tamanho tumulto de agitação social e desordem política, os 

governantes destes estados divididos preocupavam-se principalmente em se tornarem os 

mais fortes e poderosos, de forma a poderem dominar completamente os vizinhos estados 

que lutavam todos com a mesma ambição. Nestas circunstâncias sociais e na procura de 

soluções exequíveis para o caos da altura, os intelectuais focavam-se principalmente na 

busca de estratégias políticas que permitissem a resolução da desordem em que viviam 

na altura, cada um aconselhando o seu governante da forma que, em sua opinião, seria a 

mais viável. Surgiram, assim, as “Cem Escolas Filosóficas” (诸子百家，zhūzǐ bǎijiā) da 

época, com nomes como: Confúcio (孔 子 ,Kǒngzǐ) e Mencius (孟子 ,Mèngzǐ), os 

defensores do ser social, da ordem, da virtude e da comunidade; Lao Zi e Zhuang Zi, os 

grandes pensadores da filosofia Taoista; Mo Zi (墨子, Mòzi), que defendia o sacrifício 

pessoal e o amor universal, Sun Zi (孙子,Sūnzi), o mestre da estratégia militar, Han Fei 

Zi ( 韩 非 子 ,Hánfēizi), o pensador do Legalismo, entre outros que se tornaram 

imensamente conhecidos na História da filosofia chinesa e que são considerados como 

sendo dos maiores filósofos de todos os tempos a nível mundial.  

 

 

3. Importância da Filosofia na China - Filosofia e 

Religião7 
 

 

Na tradição chinesa, receber educação era sinónimo de receber conhecimentos 

sobre filosofia. Filosofia estava no âmago da literacia. Nos tempos antigos, se alguém 

tivesse meios para ter uma educação apropriada, certamente seria educado com alguns 

ensinamentos filosóficos.  

 

Quando as crianças iam para a escola, Os Quatro Livros (四書, sìshū), que 

consistiam nos Analectos de Confúcio (论语 lúnyǔ), no Livro de Mencius (孟

                                                                 
reneged upon. For generation after generation, death became a way of life, so that mothers gave birth to sons with the expectation that 
they would never reach majority.” (TdA) 
7
Nesta parte pretende-se tentar esclarecer a diferença entre filosofia e religião e a relação dos chineses com a filosofia, em paralelo 

com a explicação descrita no livro “A Short History of Chinese Philosophy- A Systematic Account of Chinese Thought From Its 
Origins to the Present Day” por Fung Yulan, autor que foi uma grande inspiração para a realização desta dissertação. (NdA) 
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子,mèngzǐ), o Livro da Grande Aprendizagem (大学,dàxué), e a Doutrina do 

Conhecimento (中庸,zhōngyōng), eram os primeiros a serem ensinados. 8 

 

Dada a grande importância dos estudos filosóficos na sociedade chinesa, é usual 

que se diga e considere que a filosofia ocupa um lugar comparado ao que a religião ocupa 

nas outras civilizações, principalmente nas ocidentais.  

Uma das filosofias que mais influência a sociedade chinesa, e muitas outras 

sociedades orientais, é o Confucionismo, sendo que, no ocidente, muitas vezes se refere 

ao Confucionismo como se fosse uma religião da China, facto justificada pela sua 

importância na construção da pirâmide de valores morais e éticos na sociedade 

influenciada. No entanto, é importante compreender que o Confucionismo, sendo apenas 

uma filosofia, não perde qualquer valor de importância para as sociedades envolvidas 

aquando comparada com uma religião.  

 

Na verdade, o Confucionismo não é mais religião do que, por exemplo, o 

Platonismo ou Aristotelismo. Apesar de ser verdade que Os Quatro Livros são vistos 

como “A Bíblia dos Chineses”, nos Quatro Livros não há história da criação ou 

qualquer menção ao céu ou ao inferno. 9 

 

Dialogando sobre os termos “filosofia” e “religião”, não se deve cair no erro de 

tomar apenas uma definição fixa. Dado a subjetividade dos termos, “filosofia” e “religião” 

podem tomar definições totalmente diferentes consoante o pensador. Cada pessoa poderá 

ter a sua própria definição de “filosofia” e religião”, sendo que também atribuem graus 

de importância diferentes.  

 

...o que eu chamo de filosofia é um pensamento sistemático e reflexivo sobre 

a vida. Todo o Homem, que ainda não morreu, está na vida. Porém não há muitos 

Homens que pensem reflexivamente sobre a vida, e ainda existem menos cujo 

pensamento é reflexivo sistemático. Um filósofo deve filosofar; Ou seja, deve pensar 

reflexivamente sobre a vida, e então expressar os seus pensamentos 

sistematicamente. Esse tipo de pensamento é chamado de reflexivo porque leva a 

                                                                 
8Fung, 1948:1, “When children went to school, the Four Books, which consist of the Confucian Analects, the Book of Mencius, the 
Great Learning, and the Doctrine of the Mean, were the first ones they were taught to read.” (TdA) 
9Idem : 2, “As a matter of fact, however, Confucianism is no more a religion than, say, Platonism or Aristotelianism. It is true that  the 
Four Books have been the Bible of the Chinese people, but in the Four Books there is no story of creation, and no mention of a heaven 
or hell.” (TdA) 
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vida como objeto. A teoria da vida, a teoria do universo e a teoria do conhecimento 

emergem desse tipo de pensamento. A teoria do universo surge porque o universo é 

o pano de fundo da vida – o palco onde uma peça de teatro ocorre.  10 

 

Tomando algumas religiões como exemplo, como o Cristianismo, podemos 

sublinhar a diferença de que a religião não só tem como pano de fundo a vida, não só se 

preocupa em pensar em traçar valores a serem praticados em vida, encontrar os porquês 

das questões da vida, como também se preocupa em desvendar o mistério do que vem 

para além da vida, a morte. No entanto, no que diz respeito à vida, na religião existe, 

consequentemente, um fundo de filosofia. 

 

Religião também tem algo relacionado à vida. No coração de cada grande 

religião está uma filosofia. De facto, todas as grandes religiões são uma filosofia 

com uma certa superestrutura, que consiste em superstições, dogmas, rituais, e 

instituições. É a isto que eu chamo de religião. 11 

 

Tomando em conta estas diferenças, no caso do Taoismo, existe, então, uma grande 

distinção entre a filosofia Taoista e a religião Taoista, sendo que, por vezes, os 

ensinamentos se configuram tão distintos que até se tornam totalmente contraditórios. 

Enquanto a filosofia Taoista ensina que devemos seguir o curso da natureza, a religião 

Taoista preocupa-se, nos seus mistérios, pela busca de formas em ir “contra a natureza”, 

tentando fugir à morte e estender a vida o mais possível. 

 

No presente, é sabido para muitos ocidentais que os chineses são menos 

preocupados na religião. Por exemplo, num dos seus artigos, "Ideias dominantes na 

formação da cultura chinesa" (Revista da Sociedade Oriental Americana, Vol. 62, 

No.4, pp. 293.9), reimpresso na China, pp. Prof. Derk Bodde diz: "Eles [os chineses] 

não são um povo para quem as ideias e atividades religiosas constituem uma parte 

importante e absorvente da vida... É a ética (especialmente a ética confucionista), e 

não a religião (pelo menos não a religião de tipo formal, organizada), que forneceu 

                                                                 
10Idem : 3, “…,What I call philosophy is systematic, reflective thinking on life. Every man, who has not yet died, is in life. But there 
are not many who think reflectively on life, and still fewer whose reflective thinking systematic. A philosopher must philosophize; 
that is to say, he must think reflectively on life, and then express his thoughts systematically. This kind of thinking is called reflective 

because it  takes life as object. The theory of life, the theory of universe, and the theory of knowledge all emerge from this type of 
thinking. The theory of the universe arises because the universe is the background of life-the stage in which the drama of life takes 
place.” (TdA) 
11Idem : 4, “Religion also has something to do with life. In the heart of every great religion there is a philosophy. In fact, every great 
religion is a philosophy with certain amount of superstructure, which consists of superstitions, dogmas, rituals and institutions. This 
is what I call religion.” (TdA) 
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a base espiritual na civilização chinesa... Tudo isso, naturalmente, marca uma 

diferença de importância fundamental entre a China e a maioria das outras grandes 

civilizações, em que uma igreja e um sacerdócio desempenharam um papel 

dominante. 12 

 

No entanto, não se pode afirmar que o povo chinês não tenha curiosidade no que 

vem para além da vida. Esse desejo e curiosidade estão na essência humana, o que, por 

conseguinte, não se constitui como exceção para a sociedade chinesa. Quando se afirma 

que a ética é mais importante na base espiritual da civilização chinesa do que a religião, 

tal não indica que os chineses não estejam conscientes dos valores que são superiores aos 

morais, ou que não se sintam curiosos sobre os mistérios do que vai para além da vida 

mundana. 

 

(...), eu diria que o desejo de algo além do presente mundo real é um dos 

desejos inatos da humanidade, e o povo chinês não é exceção. Eles não se 

preocupam tanto com a religião porque eles dão mais importância à filosofia. Eles 

não são religiosos porque são filosóficos. Na filosofia, eles satisfazem o seu desejo 

pelo que está além do mundo atual. Na filosofia também têm os valores super-morais 

expressos e apreciados, e ao viver de acordo com a filosofia, esses valores super-

morais são experimentados.13 

 

Neste sentido, a função da filosofia não é saber mais sobre as coisas nem 

simplesmente compreendê-las; a função principal da filosofia é a elevação da mente a um 

nível mais além do mundano. É o conhecimento e a realização de valores que estão muito 

para além dos valores e questões morais. Para a sociedade chinesa, atingir este estado de 

elevação da mente é como atingir a santidade. O filósofo que atinge tal conhecimento e o 

põe em prática é chamado, na tradição chinesa, como “sábio” (圣人，shèngrén), sendo 

esta designação quase equivalente aos santos nas religiões ocidentais.  

                                                                 
12Idem : 4,5, “At present it  is known to many Westerners that the Chinese people have been less conce rned with religion than other 
people are. For instance, in one of his articles, “Dominant Ideas in the Formation of Chinese Culture,” (Journal of American Oriental 

Society, Vol.62, No.4, pp.293-9. Reprinted in China, pp. 18-28 (H.F.MacNair, ed.), University of California Press, 1946.) Professor 
Derk Bodde says: “They [the Chinese] are not a people for whom religious ideas and activities constitute an all -important and 
absorbing part of life… It is ethics (especially Confucian ethics), and not religion (at least not religion of a formal, organized type), 
that provided the spiritual basis in Chinese civilization…All of which, of course, marks a difference of fundamental importan ce 

between China and most other major civilizations, in which a church and a priest hood have played a dominant role.” (TdA) 
13Idem : 5, “…,I would say that the craving for something beyond the present actual world is one of the innate desires of mankind, and 
the Chinese people are no exception to this rule. They have not had much concern with religion because they have had so much 
concern with philosophy. They are not religious because they are philosophical. In philosophy they satisfy their craving for what is 

beyond the present actual world. In philosophy also they have the super-moral values expressed and appreciated, and living according 
to philosophy these super-moral values are experienced.”(TdA) 
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Uma vez que o caráter do sábio é, de acordo com a tradição chinesa, um de 

“sagacidade dentro e realeza fora”, a tarefa da filosofia é permitir que o homem 

desenvolva esse tipo de caráter. Portanto, o que a filosofia discute é o que os 

filósofos chineses ajam de acordo com o Dao (Caminho, ou princípios básicos) da 

“sagacidade dentro e da realeza fora”.14 

 

Fala-se de “sagacidade dentro e realeza fora” no sentido em que a filosofia procura 

um crescimento a nível da mente e não a nível material. A riqueza procurada é um 

conhecimento avançado, não é ouro, poder político ou militar. 

 

Isto faz lembrar a teoria platônica do rei-filósofo. De acordo com Platão, num 

estado ideal, o filósofo deve ser o rei ou o rei deve ser um filósofo, e para se tornar 

um filósofo deve passar por um longo período de formação filosófica antes que a 

sua mente possa ser "convertida" a partir do mundo das coisas em mudança para o 

mundo das ideias eternas. Dessa forma, de acordo com Platão, tal como de acordo 

com os filósofos chineses, a tarefa da filosofia é permitir que o homem tenha o 

caráter de “sagacidade dentro e de realeza fora”. Mas de acordo com Platão,  

quando um filósofo se torna um rei, ele o faz contra sua vontade - em outras palavras, 

é algo forçado sobre ele, e envolve um grande sacrifício da sua parte. Esta é uma 

ideia que também foi apoiada pelos antigos Taoistas. Existe uma história de um 

sábio que, sendo solicitado pelo povo de um determinado estado para se tornar o 

seu governante, escapou e se escondeu numa caverna na montanha. Mas o povo 

encontrou na caverna, puxou-o para fora e obrigou-o a assumir a difícil tarefa. 15 

 

Desta forma, para a tradição chinesa, quem procura o conhecimento filosófico deve 

ter como objetivo, simplesmente, a elevação mental. E caso venha a utilizar os 

conhecimentos filosóficos, ocupando um cargo material ou politico elevado na sociedade, 

tal deverá ser um sacrifício para o mesmo. 

                                                                 
14Idem : 6, “Since the character of the sage is, according to Chinese tradition, one of sageliness within and kingliness without, the task 

of philosophy is to enable man to develop this kind of character. Therefore, what philosophy discusses is what the Chinese 
philosophers describe as the Tao (Way, or basic principles) of sageliness within and kingliness without.” (TdA) 
15Idem : 7, “This sounds like the Platonic theory of the philosopher-king. According to Plato, in an ideal state, the philosopher should 
be the king or the king should be a philosopher, and in order to become a philosopher, a man must undergo a long period of 
philosophical training before his mind can be “converted” from the world of changing things to the world of eternal ideas. Thus 

according to Plato, as according to the Chinese philosophers, the task of philosophy is to enable man to have the character of sageliness 
within and kingliness without. But according to Plato, when a philosopher becomes a king, he does so against his will- in other words, 
it  is something forced on him, and entails a great sacrifice on his part. This is what was also held by the ancient Tao ists. There is the 

story of a sage who, being asked by the people of a certain state to become their king, escaped and hid himself in a mountain  cave. 
But the people found the cave, smoked him out and compelled him to assume the difficult task.” (TdA) 
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Este é o lugar da filosofia e dos filósofos na civilização chinesa. Ambos estão num 

plano imensamente elevado na sociedade e tal é o motivo de confusão quando se tenta 

determinar certas linhas religiosas chinesas como seitas religiosas. No entanto, não sendo 

religião, filosofia ocupa inegavelmente um valor espiritual para os chineses e daí a sua 

extrema influência e importância. 

 

 

4. A Obra Dao De Jing 
 

 

 

4.1.  O seu Autor Mitológico: Lao Zi 
 

 

 

Clássico crucial para a literatura chinesa, acredita-se que Dao De Jing (道德经, dào 

dé jīng), por vezes referido como “O Livro do Caminho e da Virtude”, e também 

conhecido como “O Livro de Lao Zi”, foi uma obra escrita entre 350 e 250 a.C. Lao Zi, 

o “Velho Mestre”, é considerado, na tradição, como sendo o autor desta grandiosa obra, 

sendo que, todavia, atualmente se defende que Lao Zi possa nunca ter existido e, por 

conseguinte, Dao De Jing poderá ser, na verdade, um conjunto de sabedorias reunidas 

num só livro, transmitidas através dos tempos e a partir de vários autores diferentes. Estas 

sabedorias e pensamentos tornaram-se as bases inspiradoras de várias filosofias e até 

mesmo religiões, em especial das filosofia e religião taoistas.  

Dissertar sobre Lao Zi afigura-se, efetivamente, uma tarefa muito complexa, dado 

não existirem provas de que ele tenha mesmo existido na realidade. Na tradição e história 

chinesas, Lao Zi teria nascido no estado de Zhou, na atual província de Henan (河南

省, Hénán shěng), e teria vivido na mesma época de Confúcio, sendo apenas um pouco 

mais velho que este. Diz-se na história que Lao Zi se apelidava Li (李,Lǐ), proveniente 

de uma família de classe alta, e que o seu nome próprio seria Er (耳,Ěr). Acredita-se 

igualmente que este filósofo tenha sido um historiador oficial na casa real Zhou, bem 

como um bibliotecário dos arquivos imperiais e que se tornara conhecido pela sua 

aprendizagem prodigiosa. 

As lendas narram que Lao Zi teria entrado num estado de iluminação e que, 

consequentemente, viajara para lá da fronteira Oeste desaparecendo e tornando-se imortal. 
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Antes da sua partida, teria deixado um tratado com 5000 palavras, 81 breves capítulos (a 

maior parte dos quais em forma poética) a um guarda da fronteira chamado Wen Zi (文

子,Wénzǐ). Esse tratado é hoje conhecido como Dao De Jing e Wen Zi é considerado o 

primeiro discípulo de Lao Zi. Se tivermos em conta esta lenta, Dao De Jing foi, então, 

escrito na época da dinastia Zhou. Porém a maioria dos historiadores defendem que a 

época de origem é muito incerta e que, apesar disso, é mais provável que a maioria dos 

textos tenham sido escritos no Período dos Estados Combatentes. 

 

No ano de 1973, nos túmulos de Han número três (Han No. 3) escavados por 

Mawangdui, Changsha, Hunan, foram encontradas duas versões do manuscrito do 

“Livro de Lao Zi” que diferenciavam em muito da edição predominante, tanto nos 

seus arranjos, sendo até o De Jing sendo colocado antes de Dao, como na ordem de 

capítulos e frases. Foi verificado por especialistas que as versões recém-

encontradas estarão mais perto dos textos originais de O Livro de Lao Zi. 16 

 

As versões e teorias são imensas, sendo a questão da origem e do verdadeiro autor 

desta obra um mistério polémico. Contudo, antes de se especular sobre as origens ou sobre 

o autor de Dao De Jing, será melhor porventura considerar a questão da oralidade, dado 

que teorias atuais defendem que Dao De Jing é uma compilação de “ditos” e sabedorias 

colecionadas.  

 

D.C.Lau (…) sugere que as passagens rimadas que constituem mais de 

metade do texto foram provavelmente "aprendidas por rotina, com o significado 

explicado num comentário oral"(D.C.Lau, 1982:133). 17 

 

Michael LaFargue (...) argumenta que o texto não “ensina doutrinas 

filosóficas”, mas sim “ditos” que se divIdem em dois grupos: “provérbios polêmicos” 

que buscam corrigir alguns pressupostos comuns, e ditos que recomendam um certo 

regime de auto-cultivo (cultivação da vida). (LaFargue 1998: 263) 18 

                                                                 
16He, Bu, Tang & Sun, 1991: 86-87, “In the year 1973, in the Han tombs No.3 excavated at Mawangdui, Changsha, Hunan, there were 
found two versions of the manuscript of The Book of Lao Zi which differed from the prevailing edition both in their arrangements, the 
De Jing being put before the Dao Jing, and in their chapter orders and wording. It  was ascertained by experts that the newly found 
versions were closer to the original texts of The Book of Lao Zi.” (TdA) 
17

Ames & Hall, 2003: 3,“D.C. Lau (…) suggests that the rhymed passages that constitute more than half of the text were probably 

“learned by rote with the meaning explained at length in an oral commentary.” (D.C.Lau, 1982:133)”.” (TdA) 
18

Idem : 4, “Michael LaFargue (…) argues that the text does not “ teach philosophical doctrines” but rather contains “sayings” that fall 
into two groups: “polemic proverbs” that seek to correct some common assumption (“cheaters never prosper”), and sayings that 

recommend a certain regimen of self-cultivation. (LaFargue 1998: 263)” (TdA) 
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D.C.Lau, LaFarge, Roger Ames, David Hall e a maioria dos estudiosos concordam 

que Dao De Jing foi realmente um texto escrito numa grande extensão de tempo por várias 

pessoas que foram acrescentando, emendando e ajustando vários “ditos” e sabedorias 

numa só obra. Poderá até pensar-se que a obra fora corrompida por técnicas 

governamentais e militares adicionadas posteriormente, sendo essas partes as que gerem 

mais polémica e que levantam mais dúvidas à veracidade do texto como um todo. Porém, 

parte dessas incertezas provêm do carácter fragmentado do texto, por vezes com pouca 

coerência linear na sua ordem, o que o faz parecer deambular de temática para temática. 

Os estudos e obras supramencionados levam-nos a considerar que tal temática não 

poderá obter, em análise final, conclusões inquestionáveis, porquanto não se pode 

descartar um fator extremamente importante para as interpretações e estudos de uma obra 

clássica: a barreira linguística. Ler e compreender textos filosóficos assume, por si só, 

uma grande complexidade, à qual se juntam a linha de pensamento de dado filósofo, que, 

por norma, não se revela simples, e a não compreensão da língua do texto de partida. 

Dadas a complexidade da língua chinesa e a renovação notória do chinês tradicional para 

o chinês moderno, que passa, por vezes, pela troca completa de significados dos seus 

caracteres, a barreira linguista torna-se necessariamente mais evidente, dando azo a várias 

interpretações, as quais, por vezes, se tornam muito diferentes devido a, por exemplo, 

uma simples troca de vírgulas. 

 

Por causa da natureza sugestiva de escritos filosóficos chineses, a barreira 

linguística torna-se ainda mais formidável. O caracter sugestivo dos ditos e escritos 

dos filósofos chineses é algo que dificilmente pode ser traduzido. Quando se lê uma 

tradução dos mesmos, perde parte desse caracter sugestivo; e isso significa que a 

pessoa perde uma grande parte do verdadeiro significado. A tradução, afinal, é 

apenas uma interpretação. Quando se traduz uma frase de, digamos, Lao Zi, o 

tradutor acaba por dar a sua própria interpretação do significado. A tradução pode 

transmitir apenas uma ideia, enquanto na verdade, o original pode conter muitas 

outras ideias além daquela dada pelo tradutor. O original é sugestivo, mas a 

tradução não é, e não pode ser. Assim sendo, perde muito da riqueza inerente ao 

original. 19 

                                                                 
19Fung, 1948: 14, “Because of the suggestive character of Chinese philosophical writings, the language barrier becomes even more 
formidable. The suggestiveness of the sayings and writings of the Chinese philosophers is something that can hardly be translated. 
When one reads them in translation, one misses the suggestiveness; and this means that one misses a great deal.  
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Assim sendo é igualmente possível que muitas pistas sobre as origens dos textos 

presentes nesta obra possam ter sido distorcidas por interpretações e traduções posteriores. 

No entanto, não se pode desmentir o facto de Dao De Jing ter sido, efetivamente, o 

primeiro texto do Taoísmo e que, podendo ter sido escrito por vários autores, é 

considerado como produto do Período dos Estados Combatentes, no qual, envolvidas por 

um meio social caótico, as filosofias de Dao De Jing, tal como as filosofias emergentes 

na época, propunham conselhos de governo e de milícia, ofertas de formas de ultrapassar 

o caos e alternativas políticas para o sucesso. No caso de Dao De Jing, sábio era aquele 

que conseguia seguir a ordem natural das coisas, seguir o caminho natural, ou seja, viver 

em harmonia com Dao. 

 

(…) o sábio era um individuo que compreendia a lei natural das coisas (o 

Dao) e vivia em harmonia com ele; então, as mudanças na sociedade poderiam 

viram apenas das mudanças nos indivíduos, e as mudanças nos indivíduos só 

poderiam acontecer seguindo os princípios de Dao. 20 

 

 

4.2.  Ideologias na Obra Dao De Jing 
 

 

Com o avançar dos tempos, o mundo vai mudando; a paisagem, as pessoas, as 

comunidades, a situação social, as políticas e normas, as filosofias e ideologias vão 

avançando ou até regredindo. Tudo no mundo está em constante mudança e, 

consequentemente, a maneira através da qual os seres humanos perceciona e considera as 

realidades mundanas ou metafísicas está em constante renovação. Assim sendo, para 

dialogar sobre as ideologias descritas numa obra é crucial um estudo e análise das mesmas, 

as quais, dependendo do leitor e/ou investigador, apresentarão nuances distintas/variadas. 

                                                                 
A translation, after all, is only an interpretation. When one translates a sentence from, say, the Lao Zi, one gives one’s own 
interpretation of its meaning. But the translation may convey only one idea, while as a matter of fact, the original may contain many 

other ideas besides the one given by the translator. The original is suggestive, but the translation is not, and cannot be. So it  loses 
much of the richness inherent in the original.” (TdA) 
20Wong, 1997:23, “…the sage was an individual who understood the natural way of things (the tao) and lived in harmony with it; 
therefore, changes in society must come from changes within individuals, and changes in individuals could come only from following 

the principles of the tao.” (TdA) 
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Um observador da natureza entenderia os ensinamentos em Dao De Jing como uma 

ajuda para a aceitação das mudanças das estações do ano, dos vegetais que crescem e 

amadurecem, das folhas das árvores que caem e voltam a crescer. Uma mãe 

compreenderia a razão pela qual o seu pequeno filho cresce tão depressa e a razão que 

justifica o aparecimento das rugas e a mudança de cor do seu cabelo.  Um militar 

consideraria os ensinamentos como estratégias bélicas para vencer aos seus inimigos, um 

político, estratégias para um governo sábio e próspero. Um idoso compreenderia que os 

momentos mais felizes que alguma vez teve na vida foram aqueles em que não se 

esforçava para contrariar a natureza, quando deixava o stresse do dia-a-dia de lado, 

quando envelhecia com calma e serenidade, aceitando de braços abertos o seu destino no 

cosmos. 

Tendo isto em conta, as análises seguintes têm como principal intuito veicular as 

principais ideologias ideologias encontradas em algumas interpretações pensadas ao 

longo dos tempos, podendo estas serem descritas em diferentes formatos e em diferentes 

intensidades. 

 

Como na poesia chinesa, encontramos tantos poemas como este: T’ao 

Ch’ien (d.C. 372-427)  

“Construí a minha cabana numa zona onde viviam os homens, 

No entanto, ao meu redor não soa nenhum ruído de cavalo ou 

cavaleiro, 

Sabes como isso é possível? 

Um coração distante cria um deserto à sua volta. 

Eu arranco crisântemos sob a cerca da fronteira, 

Então olhe longamente para as colinas distantes no verão. 

O ar da montanha é fresco no crepúsculo do dia; 

Os pássaros voadores regressam dois a dois. 

Nessas coisas há um profundo significado; 

No entanto, quando tentamos expressar isso, as palavras de 

repente falham." 

Aqui temos Taoismo no seu melhor. 21 

 

                                                                 
21

Fung, 1948: 23, “Likewise in Chinese poetry we find such poems as that by T’ao, Ch’ien (A.D. 372 -427):I Built  my hut in a zone 

of human habitation,Yet near me there sounds no noise of horse or coach, Would you know how that is possible? A heart that is distant 
creates a wilderness round it . I pluck chrysanthemums under the castern hedge, Then gaze long at the distant summer hills. Th e 
mountain air is fresh at the dusk of day; The flying birds two by two return. In these things there lies a deep meaning; Yet when we 

would express it , words suddenly fail us. Here we have Taoism at its best.” (TdA)  
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4.2.1. Taoismo e Confucionismo 
 

 

No ocidente, Lao Zi e a filosofia taoista não se encontram tão divulgados como 

Confúcio e o seu pensamento estão. Por conseguinte, é natural o surgimento de certas 

incertezas e comparações quando se intenta caracterizar o Taoismo (ou pensamento 

taoista). Neste sentido, será porventura interessante proceder-se a uma breve comparação 

para melhor esclarecer estas duas realidades. 

 

Talvez Lao Zi e o seu taoismo seja menos conhecido do que Confúcio e seu 

pensamento entre os ocidentais. Para conseguir uma imagem relativamente direita, 

referimos primeiro uma anedota: 

 

Uma pessoa do Reino Jin (um dos Reinos dos Estados Combatentes) perdeu um 

arco (arco para lançar flechas), mas ele não o ia procurar. Perguntaram-lhe por que 

não o procurava e disse: a pessoa de Jin perde, outra pessoa de Jin encontra, para que 

me preocupo em procurar? O Confúcio, depois de ouvir esta história, comentou: Se vou 

tirar daí a palavra “de Jin”, é melhor. O Lao Zi ao ouvir o comentário de Confúcio, 

disse: Tira daí a palavra “pessoa”, o resto já era suficiente. Ora, vamos ver, este senhor 

do reino Jin é uma pessoa que tem bastante espírito nacionalista. O Confúcio não está 

de acordo com este pensamento, e acredita que só o internacionalismo será uma saída. 

Não era preciso discriminar entre as nações, para ele, devia ser “uma pessoa perde, 

outra pessoa encontra”, não lhe interessa se é uma pessoa de Jin ou de Qin. Tem 

realmente algum sentido humanista. O Laozi nem queria dizer pessoa. Para ele, o 

“perde” e “encontra”, desde o ponto de vista da Natureza, não existe, pois os homens 

apenas são uma parte da Natureza, não podemos ver o mundo a partir do interesse dos 

homens, é um espírito cósmico e universal. 22 

 

 Com esta pequena narrativa compreende-se que, enquanto o Confucionismo 

realça a importância do ser humano ser, essencialmente, um ser social, os Taoistas 

clássicos enfatizavam que o Homem é, sobretudo, um ser essencialmente natural. Assim 

sendo, o sentido da vida humana está em agir, pensar e sentir em harmonia com as leis e 

ritmos da natureza. 

                                                                 
22

Zang, 1994: 262 
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 Os seres humanos deviam ter a natureza como modelo para o seu 

comportamento na natureza e não uma sociedade anterior. Para os Taoistas, o ser 

humano era um ser natural, sendo a sociedade uma influência perversa. 23 

 

Para Confúcio, uma sociedade pacífica e harmoniosa era aquela que as 

pessoas observavam e seguiam os rituais corretos e códigos de conduta interpessoal; 

Não importava qual fosse a natureza do universo. Para os filósofos Taoistas, a 

compreensão da ordem natural das coisas era primordial, porque somente 

conhecendo os princípios do Dao (do caminho do cosmos), as pessoas poderiam 

viver em harmonia. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode considerar-se que a ideia de sociedade de Lao Zi é um paraíso utópico para o 

mundo humano, um paraíso onde as pessoas viveriam sem stress, sem angústias, sem 

frustrações de sonhos falhados, sem guerra e ambições desmedidas. O espírito Taoista 

esta no viver de forma simples e natural. 

 

                                                                 
23

Adler, 2002: 44 
24

Wong, 1997: 23 “For Confucius, a peaceful and harmonious society was one which people observed and followed the correct rituals 

and codes of interpersonal behavior; it  did not matter what the nature of the universe was. For the Taoist philosophers, understanding 
the natural order of things was paramount, because only by knowing the principles of the Tao could people live in harmony.” 

Figura 1 “Lao Tsé e Confúcio, numa 

pintura em seda do século XVII, de Wang Shugu. 

Confúcio é representado segurando um bebé, para 

sugerir a importância da família e da 

descendência na tradição confucionista.” - Adler, 

2002:44 
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Podemos ver um exemplo na pintura tradicional chinesa de paisagens, 

influenciada por este espírito de taoísmo, em que as pessoas entram no meio da 

natureza como pequena parte participante, e nunca como protagonista dominante. 

Por isso, afirmamos que o Laozi é o Taoismo, a Natureza. 25 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
25

Zang, 1994: 262 

Figura 2 O Pescador Solitário no Rio Frio, 

Por Yuan Shang-Tong, Dinastia Ming (明 

袁尚统  寒江独钓图 Míng Yuán Shàngtǒng 

hánjiāng dúdiào tú) (in: 

http://www.baike.com/wiki/明袁尚统寒

江独钓图[Acedido a 22 de junho de 2017]) 

Figura 3 Regresso do Pastor, Por Xiao Chen, 

Dinastia Qing (清  萧晨  杨柳归牧图 Qīng xiāo chén 

yángliǔ guī mù tú) (in: 

http://lishi.zhuixue.net/shanshuihua/html/000/472.h
tm [Acedido a 22 de junho de 2017]) 

http://lishi.zhuixue.net/shanshuihua/html/000/472.htm
http://lishi.zhuixue.net/shanshuihua/html/000/472.htm
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4.2.2. Lao Zi e a Influência da Cultura da 

Sociedade Zhou 
 

 

 

Considerando Lao Zi, filósofo mitológico, o fundador do Taoismo, deverá ter-se 

em conta que ele teria nascido no seio da dinastia Zhou, na região a sul do Rio Amarelo 

(黄河,Huáng Hé), sendo, então, os seguidores da sua filosofia também de origem no 

mesmo plano cultural. 

 

Vários estudiosos chineses proeminentes também notaram recentemente 

similaridades na construção da linguagem entre o Dao De Jing e a literatura da 

cultura de Zhou. 26 

 

Importante será referir que Zhou tinha uma sociedade fortemente influenciada pela 

cultura xamânica, a qual terá influenciado a escrita de Dao De Jing, especialmente nas 

discussões sobre o que era considerado um “sábio” e sobre a cultivação da vida. 

 

O sábio Taoista tinha habilidades semelhantes às do xamã de épocas mais 

antigas. Ele ou ela era imune ao veneno, falava com os animais e tinha um corpo 

que era tão macio e suave quanto o de um bebê. A energia sexual era forte, e o sábio 

praticava métodos de prolongar a vida. Essas qualidades xamãs do sábio 

permanecem uma característica permanente do taoísmo até hoje. 27 

 

O sábio na filosofia taoista também não seria igualmente afetado pelos males dos 

desejos e ambições desmedidas da sociedade, pois ele aceitava o mundo em seu redor. 

Ademais, considerava que, na vida, não era necessário ser forte e robusto, mas, sim, ser 

suave e frágil, o que se constituiria como o segredo para uma vida natural mais prolongada. 

Na filosofia taoista, o sábio é aquele que consegue cultivar a vida de forma correta 

e harmoniosa e, com efeito, em Dao De Jing, é possível encontrar um conjunto de 

métodos utilizados na promoção de uma vida longa e equilibrada. Entre estas técnicas 

físicas e atitudes, destacam-se o controlo e regulação de respiração, a adoção de posturas 

                                                                 
26

Wong, 1997: 24, “Several prominent Chinese scholars have also recently noted similarities in language construction between the 
Dao De Jing and the literature of the Chu culure.” (TdA) 
27Idem : 24, “The Taoist sage had abilities similar to thos of the shaman of more ancient times (yu’s times). He or she was immune to 

poison, talked to he animals and had a body that was as soft as an infant. Sexual energy was strong, and the sage practiced methods 
of prolonging life. These shamanic qualities of the sage remain a permanent feature of Taoism up to this day.” (TdA)  
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físicas precursoras da calistenia e exercícios de armazenamento e cultivo de energia 

sexual como fonte de juventude e vitalidade. 

 

Na escola de Lao Zi, existe uma arte para cultivar a energia vital: trata-se 

dos estudos antigos de preservação de vida, que se tornou uma das principais 

práticas da religião taoista. Um livro chinês antigo, Yongchuang-xiaopin28, regista 

muitas pessoas que viveram mais de cem anos, algumas com cento e oitenta até mais 

de duzentos anos. Talvez, estes praticassem o taoísmo? No meio ambiental da 

antiguidade, sem poluição da natureza e na vida política e psicológica, uma pessoa 

era possível viver muito mais do que agora. Provavelmente, por isso, se chamava 

Lao Zi, que significava “ senhor velho”. 29 

 

No que diz respeito às atitudes a ter de forma a agir em harmonia com a filosofia 

taoista, o Dao De Jing enfatiza que as pessoas não se devem apegar aos bens materiais. 

As emoções excessivas, bem como ambições e desejos, estimulam demasiado a mente, 

os sentidos e o corpo e, como resultado, são prejudiciais para o nosso bem-estar e saúde. 

Então, evitar o apego a algo como a fama e a fortuna constitui-se como um dos principais 

valores de um sábio taoista. 

 

A mensagem em Dao De Jing é: cultivar as qualidades físicas e mentais do 

sábio; envolver-se e ajudar de forma não intrusiva; retirar-se quando o trabalho é 

feito. 30 

 

Apesar de se considerar que a filosofia de Dao De Jing teve origem a partir do 

Período dos Estados Combatentes, é notável a influência da cultura da anterior dinastia 

Zhou, principalmente na retenção do poder do xamã. 

 

O Dao de Jing representa uma transição de crenças xamânicas para um 

sistema filosófico com uma visão unificada da natureza da realidade (o Dao), o 

sábio, e o cultivo da vida. 31 

                                                                 
28

Yongchuang-Xiaopin, t ítulo original: 涌幢小品  (yǒng chuáng xiǎopǐn), livro ant igo chinês, autor: Zhu Guozhen朱囯祯  (zhū 

guózhēn) 
29

Zang, 1994: 263 
30

Wong, 1997:25, “The message in Dao De Jing is: Cultivate the physical and mental qualities of the sage; get involved and help in 
nonintrusive way; retire when the work is done.” (TdA)  
31Idem : 25 “the Dao De Jing represents a transition from shamanic beliefs to a philosophical system with a unified view of the nature 
of reality (the tao), the sage, and the cultivation of life.” (TdA) 



 

24  

 

 

 

4.2.3.Interpretações no Período dos Estados 

Combatentes 
 

 

No Período dos Estados Combatentes, entendia-se que Dao De Jing enfatizava 

ainda mais a minimalização de desejo por parte do sábio. Os taoistas focavam-se no 

princípio de viver de forma mais simples e modesta possível. “Os Taoistas acreditavam 

que o envolvimento político e a longevidade eram inerentemente incompatíveis.” 32 

Nesta época, os principais filósofos Taoistas interpretavam “Dao”, não como uma 

entidade espiritual benevolente, mas como uma força de energia neutra, força essa 

considerada a “realidade subjacente de todas as coisas”. 33  O próprio Dao não tinha 

qualquer controlo sobre os seus próprios eventos, e não se supunha que tivesse, “O que 

tinha que acontecer, aconteceria, e nada poderia ser feito para facilitar ou prevenir essas 

ocorrências.” 34 

Defendia-se que todos os seres tinham o seu próprio lugar no universo, sendo que 

a todos caberia uma tarefa, um caminho que deviam seguir naturalmente, sem pressão, 

desejos ou objetivos mais além. Assim sendo, todos os seres do universo estariam ao 

mesmo nível, todos eles incluídos na totalidade que era o universo, todos eles 

descendentes de Dao. Ou seja, nenhum ser seria mais valioso ou importante que o outro. 

“Nenhuma coisa é mais valioso que a outra, nem uma, e nenhuma espécie animal 

(incluindo o Homem) era mais privilegiada do que a outra, nem uma.” 35 

Dado o estado caótico desta época de guerra, o povo chinês começava a opor-se às 

leis e políticas decorrentes, pois não obtinha nada mais do que sofrimento e caos na sua 

vida, não conseguindo, inclusive, antever nenhum futuro favorável nos governos dos seus 

reis cegos pela ambição. Viver de acordo com Dao seria visto como uma solução para a 

paz.  

                                                                 
32Idem: 26 “…the Taoists believed that political involvement and longevity were inherently incompatible.” (TdA) 
33

Idem: 27, “the underlying reality of all things”. (TdA) 
34Idem: 27,“What would happen would happen, and nothing could be done to facilitate it  or prevent it.” (TdA)  
35Idem: 28, “No one thing was more valuable than another, and no one species of animals (including humans) was more privileged 
than another.” (TdA) 
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(...) as normas sociais e culturais também foram condenadas. Regras e 

regulamentos eram obstáculos à liberdade de expressão e ao pensamento de viver 

em harmonia com Dao, de forma natural. 36 

 

Nesta ordem de ideias, no Período dos Reinos Combatentes, o Taoismo foi visto 

como uma voz que depunha contra a sociedade hipócrita da época, possibilitando o 

aparecimento de um novo estilo de vida: a vida eremítica. Os eremitas não eram acusados 

de fugirem às suas responsabilidades, eles eram, sim, símbolos de integridade pessoal, 

pessoas que expressavam liberdade individual. 

Assim sendo, pode-se afirmar que, na altura em que os estados estavam em 

decadência e o poder político era ineficaz, estes pensamentos taoistas eram vistos como 

uma nova esperança, refletidos na criação duma sociedade melhor, focando a liberdade 

individual e a cultivação da vida. 

 

(...) foi como uma resposta a estes dias mais escuros, em que o sangue das 

crianças da China irrigavam as colheitas e a sua carne fertilizava a terra, que o 

Dao De Jing surgiu como uma visão alternativa do que a experiência humana 

poderia ser assim. O mundo estava a perder-se, e o Dao de Jing foi um elixir 

misterioso que tinha sido oferecido para servir como seu renovador. 37 

 

 

4.2.4. Interpretações Políticas, 

Governamentais e Militares em Dao De Jing 
 

 

Quanto à sua ideologia política, Lao Zi manifestar-se-ia contra os ritos de Zhou, 

ritos do confucionismo, e contra o legalismo, pois considerava-os hipócritas e desonestos. 

““Os ritos (sobriedade) é a espessura de lealdade e honestidade, e o início da desordem”, 

disse ele.” 38 

                                                                 
36

Wong, 1997: 28,29, “…social and cultural norms were also condemned. Rules and regulations were obstacles to the fr eedom of 
expression and thinking and living in harmony with the Tao, or the natural way.” (TdA) 
37

Ames & Hall, 2003: 2, “…it was as a response to these darkest of days in which the blood of China’s children irrigated the crops 
and their flesh fertilized the land that the Dao De Jing emerged as an alternative vision of what the human experience might be like. 
The world was wasting away, and the Dao De Jing was a mysterious elixir that offered to serve as its restorative.” (TdA) 
38

He, Bu, Tang & Sun, 2001: 87, “The rites (propriety) is the thiness of loyaltty and honesty, and the beginning of disorder,” said he.” 
(TdA) 
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Assim sendo, Lao Zi expôs nas suas obras muitas contradições à sociedade do seu 

tempo. Ele enfatizava que o motivo pelo qual o povo enfrentava grandes períodos de fome 

teria origem na classe alta e nas elevadas taxas exigidas pela classe governante de então.  

 

Salientou:" O palácio é mantido limpo e agradável, mas os campos estão 

cheios de ervas daninhas e os celeiros estão bastante vazios "e ainda:" As pessoas 

estão a morrer à fome, porque o homem que está em cima devora impostos demais, 

então eles estão a morrer à fome. 39 

 

Lao Zi defendia que ambas as ideologias da sua época, confucionismo e legalismo, 

eram inúteis e que o melhor método de governar seria seguindo o seu Princípio da Não-

Ação (无为,wúwéi). O Princípio da Não-Ação é um dos conceitos mais importantes na 

obra Dao De Jing e designa o princípio de não fazer nada contrário à ordem natural das 

coisas, isto é, não agir com um objetivo. O indivíduo deveria deixar-se levar de forma 

natural na vida. Contudo, este conceito, quando interpretado num contexto mais 

governamental, poderia significar: o governo de “Não-Governar”. 

 

E, inversamente, não-ação significa também não inatividade, por inatividade- 

ou seja, seguir a ideia de nunca fazer nada- é considerada também uma atividade, 

de modo que não-governar implica que nada é não-governável. Nesta argumentação 

da atividade para a não-atividade e da não-atividade para não-inatividade, 

podemos encontrá-lo num nível mais levado de pensamento do que todos os 

pensadores anteriores. 40 

 

Com a aplicação do Princípio da Não-Ação, pretender-se-ia não só atingir os 

governantes, para que estes fossem brandos com as suas diligências, elegendo medidas 

fáceis de serem aceites e seguidas pelo povo, como também se pretendia relaxar a 

população, levando a que esta entrasse num estado de calma e inércia que a afastaria de 

qualquer reação rebelde ou de qualquer resistência. 

 

                                                                 
39Idem : 87, “Pointed out: “The palace is kept clean and nice, and the fields are full of weeds and the granaries are quite empty” and 
again: “The people are starving; because the man on top devours too much tax, so they are starving.” (TdA)  
40Idem : 87, “And conversely, non-activist means also non-inactivity, for inactivity- i.e., making up one’s mind never to do anything- 

means also an activity; so that non-ruling implies that nothing is unruled. In this argumentation from activity to non-activity and from 
non-activity to non-inactivity, we find in him on a higher level than all the previous thinkers.” (TdA) 
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Não ajo e as pessoas renovam-se, Amo a tranquilidade e as pessoas retificam-

se, Pratico a não-ação e as pessoas tornam-se prósperas, Não tenho desejos e as 

pessoas tornam-se simples. (capítulo 57, Dao De Jing) 41 

 

Em Dao De Jing, pode-se encontrar o modelo para uma sociedade ideal, quase que 

um retroceder para uma sociedade mais primitiva e simples: 

 

Um país pequeno com poucos habitantes;…Embora haja barcos e carruagens, 

ninguém irá guiá-los; embora haja armas e armaduras, não haveria lugar para os 

guardar… Deixa que os Estados vizinhos se olhem mutuamente através das 

fronteiras, que escutem os cães e as galinhas uns dos outros. Porém, até morrerem 

velhos, que nunca se visitem. (capítulo 80, Dao De Jing) 42 

 

O simples e natural era o caminho certo. A existência de problemas e preocupações 

no mundo, era justificada pela escolha humana em abandonar a simplicidade. 

 

Quanto mais restrições e proibições houver no mundo, mais pobre será o povo. 

Quanto mais afiadas forem as armas que as pessoas possuem, mais caótico será o 

país. Quanto mais artesãos existirem, mais arranjos perniciosos aparecerão. 

Quanto mais leis forem promulgadas, mais ladrões e bandidos haverá.  (capítulo 57, 

Dao De Jing) 43 

 

Assim sendo, era interpretado que um governante sábio, seguindo estes princípios 

de simplicidade, poderia criar um reino próspero e organizado. 

 

Não aclames os dignos, e o povo não entrará mais em contendas. Não 

valorizes os tesouros difíceis de obter, e não haverá mais ladrões. Se as pessoas não 

virem objetos que possam desejar, a sua mente não será confundida. Assim sendo, 

o sábio no seu governo, Mantém as suas mentes vazias, Os seus estômagos cheios, 

                                                                 
41

Cao, 2010: 206, “我无为，而民自化 ; 我好静，而民自正; 我无事，而民自富; 我无欲，而民自朴。” “wǒ wúwéi, ér mín zì huà; 

wǒ hǎo jìng, ér mín zì zhèng; wǒ wú shì, ér mín zì fù; wǒ wú yù, ér mín zì pǔ.” (TdA) 
42Idem: 377,  “小国寡民。。。虽有舟舆， 无所乖之; 虽有甲兵， 无所陈之。。。邻国相望，鸡犬之声相闻，民至老死，不

相往来。” “xiǎoguó guǎ mín... suī yǒu zhōu yú, wú suǒ guāi zhī; suī yǒu jiǎbīng, wú suǒ chén zhī... lín guó xiāng wàng, jī quǎn zhī 

shēng xiāng wén, mín zhì lǎosǐ, bù xiāng wǎnglái.” (TdA) 
43Idem : 206, “天下多忌讳，而民弥贫；人多利器，国家滋昏；人多伎巧，奇物滋起；法令滋彰，盗贼多有。” 

“ tiānxià duōjìhuì, ér mín mí pín; rén duō lìqì, guójiā zī hūn; rén duō jì qiǎo, wù qí zī qǐ; fǎlìng zī zhāng, dàozéi duō yǒu.” 

(TdA) 
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As suas aspirações fracas, Os seus ossos fortes, Mantém sempre o seu povo longe 

do conhecimento ou desejo. (capítulo 3, Dao De Jing)  44 

 

         Faça desaparecer a sabedoria, descarte o conhecimento, e o povo será 

beneficiado cem vezes mais. Faça desaparecer o humanismo, descarte a cerimónia 

e as regras de etiqueta, e o povo será obediente e compassivo. Não valorize o lucro 

e os ladrões e bandidos desaparecerão. (capítulo 19, Dao De Jing)  45 

 

Em Dao De Jing, mencionar “não ter conhecimento” ou “ignorância”, é sinónimo 

de enaltecimento à simplicidade, à inocência e à genuinidade. Conceito este que no campo 

das interpretações políticas é muitas vezes aclamado como método essencial na promoção 

de um povo simples e ignorante, já que, sabendo menos, este ambiciona menos. Sendo 

simples, ficaria satisfeito com pouco e, consequentemente, seria mais fácil responder às 

suas demandas e proceder à sua governação. 

Um outro conceito muito falado na obra Dao De Jing é o conceito de “suavidade”. 

Para Lao Zi, tudo o que era mais suave e débil era certamente mais resistente e conseguia 

conquistar o que era forte, duro e rude. Chama-se a atenção para a existência, na língua 

portuguesa, do provérbio “água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.” É um 

provérbio que favorece a qualidade da “água mole”, que é resistente e adaptável e, por 

isso, consegue até mesmo furar a “pedra dura”. Para Lao Zi, os humanos deveriam 

aprender com a água, ser suaves e adaptáveis às situações de forma natural. “Lao Zi 

adotou a sua própria atitude para o mundo e para com a sua vida; valorizou a suavidade 

e a fraqueza, aderiu à posição feminina, opunha-se à dureza e à força, negando a ambição.” 

46 

Lao Zi defendia ainda a sua ideologia a partir do que observava, do mundo natural 

em seu redor. Através da agricultura, constatou que as plantas eram suaves e débeis 

enquanto germinavam, conseguindo continuar a crescer na sua frágil existência. E uma 

vez que se tornassem endurecidas significaria que estariam no fim da sua vida, a morrer 

                                                                 
44

Idem : 12, “不尚贤，使民不争; 不贵难得之货， 使民不盗; 不见可欲，使民心不乱。是以圣人之治，虚其心，实其腹，
弱其志，强其骨。常使民无知无欲。”  “bù shàng xián, shǐ mín bùzhēng; bù guì nándé zhī huò, shǐ mín bù dào; bùjiàn kě yù, shǐ 

mínxīn bù luàn. shì yǐ shèngrén zhī zhì, xū qí xīn, shí qí fù, ruò qí zhì, qiáng qí gǔ. cháng shǐ mín wúzhī wú yù ” (TdA) 
45

Idem : 89,“绝圣弃智，民利百倍；绝仁弃义，民复孝慈；绝巧弃利，盗贼无有。” “jué shèng qì zhì, mínlì bǎibèi; jué rén qì 

yì, mín fù xiàocí; jué qiǎo qì lì, dàozéi wú yǒu..” (TdA) 
46

He & Gao, 1985:9,“According to this principle, Lao Zi adopted his own attitude towards the world and life; valuing softness and 
weakness, adhering to the feminine position, objecting to hardness and strength, denying ambition.” (TdA) 
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ou mortas. "As ervas e as árvores são suaves e frescas quando estão vivas, quando estão 

mortas elas secam e enrijecem. ". (capítulo 76, Dao De Jing) 47 

Seguindo a lógica descrita em Dao De Jing, a melhor forma de obter uma vida longa 

e tranquila, e assim “escapar” à morte, é viver com uma atitude terna e débil, evitar ao 

máximo ser forte, robusto e poderoso. “Os suaves e fracos vencem os duros e fortes.” 

(capítulo 36, Dao De Jing) 48, “Nada no mundo é tão suave como a água porém, ao atacar 

o que é forte, nenhuma força pode comparar-se com ela.” (capítulo 78, Dao De Jing) 49 

Nesta última citação, encontra-se uma prova do valor da água descrito em Dao De 

Jing, e uma confirmação de que a água, sendo suave, é a melhor forma para derrotar o 

que é duro e robusto. Afinal, como consegue a água derrotar o mais forte e robusto? “O 

bem supremo é como a água. A água está apta a beneficiar todas as coisas e não compete 

com elas.” (capítulo 8, Dao De Jing) 50 

A água consegue vencer pois não compete. Não tem o objetivo de derrotar e, então, 

consegue vencer, pois, se ninguém competir com ela, ela já será vencedora. De certa 

forma, nesta linha de pensamento também se pode notar a base do Princípio da Não-Ação: 

a não-competição é o caminho certo que levará à vitória, é a solução sábia. 

Considera-se que esta atitude para com a vida estava intrinsecamente interligada à 

situação económico-social do final do Período de Primavera e Outono, inícios do período 

dos Estados Combatentes, pois, no sistema económico da época, os proprietários com 

menor poder económico e menos influência eram mais fracos e, consequentemente, 

subjugados pelos mais ricos e influentes, sendo ainda explorados e oprimidos pelos mais 

fortes. Desta forma, os ensinamentos em Dao De Jing passavam a mensagem de que a 

fraqueza desses reinos subjugados era uma mais-valia, pois eles podiam usar a sua 

suavidade contra a força dos mais fortes, cooperando com o inimigo. De facto, "Para 

enfraquecê-lo, é necessário fortalecê-lo temporariamente. Para destruí-lo, é necessário 

promovê-lo temporariamente." (capítulo 36, Dao De Jing). 51 Ou seja, esta é uma filosofia 

que acalmava a população oprimida e tentava evitar o caos.  

 

                                                                 
47

Cao, 2010: 355, “草木之生也柔脆，其死也枯槁。” “cǎomù zhī shēng yě róu cuì, qí sǐ yě kūgǎo.” (TdA) 
48Idem : 160, “柔弱胜刚强” “róuruò shèng gāngqiáng” (TdA) 
49Idem : 366, “天下莫柔弱于水，而攻坚强者莫之能胜，以其无以易之。”  “tiānxià mò róuruò yú shuǐ, ér gōngjiān qiáng zhě 

mò zhī néng shēng, yǐ qí wú yǐ yì zhī.” (TdA) 
50Idem : 34, “上善若水, 水善利万物而不争.” “shàngshànruòshuǐ, shuǐ shànlì wànwù ér bùzhēng” (TdA) 
51Idem : 160, “将欲弱之，必固强之；将欲废之，必固兴之” “jiāng yù ruò zhī, bì gù qiáng zhī; jiāng yù fèi zhī, bì gù xìng zhī” 

(TdA) 
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Este conjunto de táticas foi adotado por governantes de todos os períodos na 

China em esquemas e intrigas contra o povo. Por outro lado, os líderes das guerras 

revolucionárias e dos movimentos de libertação nacional na história chinesa sempre 

adotaram esses conceitos para usar contra os seus inimigos. 52 

 

Em estratégia militar, estes ensinamentos resistiram à ação do tempo e, ainda hoje, 

continuam muito presentes no pensamento chinês. Dao De Jing ensina a valorizar o fraco, 

defendendo o princípio do afastamento do foco nos pontos fortes do inimigo para uma 

maior atenção aos seus poucos fracos.  

 

(…) os exercícios chineses, Judo/Jujitsu (柔术,róu shù) o Daoyinshu (导引

术,dǎo yǐn shù) (exercício de respiração Taoista) e o Taijiquan (太极拳,tàijí quán) 

(exercício de respiração profunda com movimentos corporais) também envolvem, 

direta ou indiretamente, o espírito do Lao Zi de valorizar a suavidade e a fraqueza 

e são realmente eficazes. 53 

 

 

4.3. Conceitos Essenciais de Lao Zi 
 

 

De seguida apresentar-se-á alguns dos conceitos mais abordados na obra Dao De 

Jing e cuja sua compreensão é crucial na compreensão da mensagem das ideologias 

descritas. 

 

 

4.3.1. A Vontade do Céu  
 

 

Antes de nos debruçarmos sobre o conceito “A Vontade do Céu” (天道，tiāndào) 

abordado em Dao De Jing, é perentório esclarecer o significado de Céu. Céu (天,tiān), 

                                                                 
52

He & Gao, 1985: 10, “This set of tactics has been adopted by rulers of all periods in China in schemes and intrigues against the 

people. On the other hand, the leaders of revolutionary wars and national liberation movements in Chinese history always adopted 
these concepts to use against their enemy.” (TdA) 
53

Idem: 14, “…Chinese exercises rou-shu (jujitsu), duoyinshu (Taoist breathing exercise) and taijiquan (deep breathing exercise with 

body movements) also directly or indirectly encompass Lao Zi’s spirit  of valuing softness and weak ness and are really effective.” 
(TdA) 
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para além de significar necessariamente “o céu” como espaço infinito que nos rodeia e 

onde se localizam e movem os astros, na China, este pode igualmente significar algo mais 

espiritual, sendo visto e abordado como uma entidade sagrada, dono dos mistérios mais 

inexplicáveis, como Deus. Na língua portuguesa, existe a expressão: “Oh meu Deus!” 

que, no universo chinês, encontra o seu equivalente em“我天啊!” (wǒ tiān a!) (“Oh 

meu céu!”), tendo exatamente a mesma conotação. 

Na sociedade primitiva, o Céu, o Divino, era simplesmente responsável pelo bem-

estar das pessoas. Todavia, com o aparecimento da classe religiosa, ao Céu passou 

também a ser atribuída a capacidade de punir ou recompensar os humanos. Assim sendo, 

“A Vontade do Céu” era, na verdade, a vontade das classes dominantes da sociedade. 

Como He Guanghu (何光沪, Hé Guānghù) afirma na obra “The Book of Lao Zi” (O 

Livro de Lao Zi), “Recompensa por contribuições e punição por crimes incorporava a 

vontade da classe dominante após a emergência do estado." 54 

No entanto, a filosofia de Lao Zi opunha-se a esta visão supersticiosa e ingrata de 

“Vontade do Céu”. O Céu, em Dao De Jing, não é uma entidade com personalidade, daí 

não julgar nem castigar. O céu era natureza, presente em todas as coisas. Por outras 

palavras, uma presença natural que não tomava partidos. 

 

Ele (Céu/Deus) não é outro senão um ser mais abrangente e objetivo, um ser 

mais fundamental, a proto matéria que forma todas as coisas, a que Lao Zi chamou 

“ Dao ”. A palavra “Dao” é mencionado Livro de Lao Zi (Dao De Jing), que tem 

cinco mil palavras, setenta e quatro vezes. 55 

 

 

4.3.2. O Dao (道, dào) 
 

 

O conceito Dao (道 ,dào) assume desde logo a sua complexidade, pois a sua 

definição e/ou classificação nunca são feitas de forma clara. Dao (道,dào) é um termo 

muito complexo de se definir ou classificar, na expressão “A Vontade do Céu” (天道，

                                                                 
54Idem : 4, “Reward for contributions and punishment for crimes embodied the will of the ruling class after emergence of the state.” 
(TdA) 
55Idem : 4, “ it  (heaven) is none other than a most comprehensive and objective being, a most fundamental being, the proto-matter that 

forms all things, which is “ tao” as Lao Zi called it . The word “tao” is mentioned in the 5000 - word Book of Lao Zi seventy-four times.” 
(TdA) 
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tiāndào) ，Dao seria traduzido como “Vontade”. Pela vontade do céu, Dao seria o 

caminho a seguir, a via. Em Dao De Jing, Dao antecedia todas as coisas, precedia até 

qualquer Deus, sendo, inclusive, anterior ao Céu e à Terra. Assumia-se como algo 

indescritível, sem forma, sem som, sem imagem e sem tato ou textura- no fundo, uma 

força intemporal, sem noção de espaço, inesgotável e uma fonte de onde todas as 

realidades mundanas nasceram.  

 

Em Dao De Jing, o céu, a terra, os rios e as montanhas eram parte de um 

enorme e unificado poder, conhecido como Dao, que é impessoal e sem nome. Uma 

força que está por detrás do funcionamento do universo. 56 

 

Assim sendo, tudo aquilo que caracteriza o mundo em nosso redor, humanos e 

animais, plantas e paisagens, objetos, ciclos, movimentos e mudanças no universo, tem 

semelhante origem em Dao. Todos nós somos diferentes expressões da mesma fonte 

originária.  

Elenca-se, em seguida, um conjunto de definições que poderão ajudar o leitor no 

entendimento deste conceito. 

 

 Dao é indiferenciado e completo: 

 

Existe algo indiferenciado e, ainda assim, completo. (capítulo 25, Dao De Jing) 57 

 

Dao dá à luz a unidade (uma), a unidade divide-se em dois aspetos opostos (dois), os 

dois aspetos opostos dão origem ao terceiro (três), o terceiro dá origem uma miríade de 

coisas. (capítulo 42, Dao De Jing)  58 

 

 Dao é a proto matéria:  

 

Dao é a eterna madeira pura sem nome. Apesar de poder ser pequena, nada nem ninguém 

no mundo pode subjugá-la. (capítulo 32, Dao De Jing) 59 

 

                                                                 
56

Wong, 1997: 23, “In Dao De Jing, the sky, the earth, rivers, and mountains are part of a larger and unified power, known as Dao, 
which is an impersonal and unnamed force behind the workings of the universe.” (TdA) 
57Cao, 2010: 115,  “有物混成” “yǒu wù hǔnchéng” (TdA) 
58Idem : 186, “道生一，一生二，二生三，三生万物。” “dàoshēng yī, yīshēng èr, èr shēng sān, sān shēng wànwù.” (TdA) 
59

Idem : 147, “道常无名，朴。虽小，天下莫能臣。” “dào cháng wúmíng, pǔ. Suī xiǎo, tiānxià mò néng chén.” (TdA) 
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 Dao é o movimento da natureza: 

 

Ser Grandioso significa estar em constante movimento, estar em constante movimento 

significa ir longe e estar em toda a parte, estar em toda a parte significa que retrocede. 

(capítulo 25, Dao De Jing)  60 

 

 Dao é a lei de todas as coisas: 

 

A Vontade do Céu,…o caminho dos homens. (capítulo 77, Dao De Jing)  61 

 

 Dao é impercetível aos sentidos dos humanos: 

 

Olhas mas não consegues vê-lo, é chamado Sem-Forma. Escutas mas não consegues 

ouvi-o, é chamado de Sem-Som, Apanhas mas não o consegues agarrar, é chamado de 

Intangível. (capítulo 14, Dao De Jing) 62 

 

 Dao não tem forma, nem definição, nem nome: 

 

Sem-Nome é a origem de todas as coisas. (capítulo 1 Dao De Jing) 63 

 

Como se verifica, o termo Dao pode ser definido de inúmeras formas, no entanto, 

parece que, analisando o conceito de uma forma mais superficial, este pode ser 

considerado como algo negativo, dado que as palavras empregues na sua caracterização 

veiculam um sentido menos positivo e mais incerto a quem os lê. Atente-se, por exemplo, 

em “sem forma”, “o nada”, “o vazio”, “sem imagem”, “sem-existência”. Porém, em Dao 

De Jing, podemos ver que o invisível, vazio e sem forma são a origem de tudo, sendo 

perspetivados com grandeza e positivismo. Assim, Dao é denominado inúmeras vezes 

como “o Grande”, “o Supremo”. Os ensinamentos de Lao Zi acabam, de certa forma, por 

induzir a população a uma libertação da sua dependência religiosa e teológica 

(dependência nos ritos e regras sociais), dado que, o “Supremo” não estava descrito nos 

rituais nem nos ditos religiosos. A população deveria apenas seguir o caminho de Dao, a 

                                                                 
60Idem : 115, “大曰逝，逝曰远，远曰反。”“dà yuē shì, shì yuē yuǎn, yuǎn yuē fǎn.” (Tda) 
61Idem : 361, “天之道，…人之道” “tiān zhī dào,…rén zhī dào” (TdA) 
62Idem : 63, “视而不见，名曰夷；听之不闻，名曰希；搏之不得，名曰微。” “shì'érbùjiàn, míng yuē yí; tīng zhī bù wén, míng 

yuē xī; bó zhī bùdé, míng yuē wēi.” (TdA) 
63

Idem : 1, “无名，万物之始也” “wúmíng, wànwù zhī shǐ yě”(TdA) 
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lei natural das coisas, tomando uma vida simples em equilíbrio com o céu e com a 

natureza circundante. Para tal, apenas necessitariam de “não fazer nada”, de seguir o 

Princípio da “Não-Ação”, sem contrariar nada do que já acontecia natural e simplesmente. 

“O Tao é um novo terreno no qual Lao Zi tentou romper com o domínio da religião  

tradicional; É mais autoritário do que Deus.” 64 

 

 

4.3.3. O Pensamento Dialético  
 

 

Em Dao De Jing, está bastante explícito o fundamento da dialética, a 

interdependência dos opostos ou, noutras palavras, a importância dos conceitos Yin e 

Yang (阴阳,yīnyáng) 65 , cujas interseção e coexistência 

permitem que a existência de tudo no mundo seja 

possível. “Lao Zi sistematicamente diz que todas as 

coisas existentes são interdependentes, não são isoladas 

umas das outras.” 66 

De facto, nos seus poemas, Dao De Jing transmite 

a teoria de que os opostos estão em constante interação. 

O oposto de um dado elemento (ou realidade) permitirá 

ao mesmo a sua existência.  

 

Existência e não-existência geram-se um ao outro, 

difícil e fácil complementam-se, longo e curto dão forma um ao outro, alto e baixo 

dependem um do outro, música e voz harmonizam-se um ao outro, frente e verso 

seguem-se um ao outro, isso é constante. (capítulo 2, Dao De Jing) 67 

 

Tudo no mundo funciona em harmonia, numa dança de pares na melodia da 

existência: a noite e o dia, o céu e a terra, o bonito e o feio, o suave e o duro, o forte e o 

fraco, o difícil e o fácil, a vitória e a derrota, o honra e a desgraça, a luz e a escuridão, a 

sabedoria e a idiotice, o nascer e o morrer, o subir e o descer, o surgir e o desaparecer, a 

                                                                 
64

He & Gao, 1985: 6, “The Tao is a new ground on which Lao Zi attempted to break away from the domination of traditional religion; 
it  is more authoritative than God.” (TdA) 
65Yin representando o negativo ou passivo e Yang o positivo ou ativo. Forças que, no Taoismo, têm origem em Dao.   
66

 He & Gao, 1985: 8, “Lao Zi systematically says that all things in existence are interdependent, not isolated from each other.” 
(TdA) 
67

Cao, 2010: 6, “有无之相生也，难易之相成也，长短之相刑也，高下之相盈也，音声之相和也，先后之相随，恒也” “yǒu 

wú zhī xiāngshēng yě, nán yì zhī xiāng chéng yě, chángduǎn zhī xiāng xíng yě, gāo xià zhī xiāng yíng yě, yīnshēng zhī xiāng hé yě, 
xiānhòu zhī xiāng suí, héng yě” (TdA) 

Figura 4 Yinyang ( 阴 阳 ,yīnyáng), 

(http://wellitude.com/power-of-energetics-

yin-and-yang/ [Acedido a 3 de julho de 2017] 

Editada pelo Autor) 

http://wellitude.com/power-of-energetics-yin-and-yang/
http://wellitude.com/power-of-energetics-yin-and-yang/


 

35  

 

existência e a não-existência. Tudo é uno, tudo possui a mesma origem e nenhum 

sobrevive sem o outro. 

Neste cenário, caracterizado pela incerteza caótica da sociedade de então, o 

aparecimento deste pensamento deve-se sobretudo às constantes transformações 

verificadas então. Por outras palavras, Lao Zi foi capaz de observar que fortuna e desgraça, 

riqueza e pobreza, paz e guerra, entre outros, eram pares que não se poderiam separar. 

Esta seria a tendência do mundo: a mudança constante entre realidades opostas. Neste 

sentido, este filósofo considerava que agir, tentar mudar as coisas, revelar-se-ia como 

inútil, pois as coisas já se mudavam genuinamente. Caso alguém procedesse, por vontade 

própria, à alteração de alguma realidade, se alguém agisse e tentasse mudar alguma coisa 

no mundo, o efeito iria ser, muito provavelmente, oposto àquele desejado, dado que, 

inevitavelmente mais cedo ou mais tarde, essas alterações passariam a transformar-se no 

seu oposto. “O sábio não falha em nada pois não faz nada; não perde nada pois não tem 

nada.” (capítulo 64, Dao De Jing) 68 

Tentar enriquecer levaria, nesta linha de pensamento, ao empobrecimento; tentar 

fortalecer seria sinónimo de enfraquecimento; ganhar seria perder. Neste sentido, somente 

através do Princípio da Não-Ação se agiria segundo a lógica e só assim se encontrava a 

harmonia. Sendo suave e débil, é-se adaptável como a água e atinge-se a vitória sem 

necessidade de lutas. “O duro e forte pertence à morte, o suave e débil pertence à vida.” 

(capitulo 76, Dao De Jing) 69 

Noutro campo da dialética, Dao De Jing transparece igualmente que algo mudado, 

aparentemente semelhante àquilo que era no passado, assume melhorias quando 

comparado a esse mesmo passado.  

 

Compreender Dao é como estar confuso sobre isso; Prosseguir em Dao é 

como andar para trás; O caminho nivelado parece acidentado; A Virtude Superior 

é como um vale; A Virtude Abundante parece não ser suficiente; A Virtude Robusta 

parece indolente; A pureza parece volátil (…) (capítulo 41, Dao De Jing) 70 

 

                                                                 
68Idem : 292, “圣人无为故无败，无执故无失.” “shèngrén wúwéi gù wú bài, wú zhí gù wú shī” (TdA)  
69Idem : 355, “坚强者死之徒，柔弱者生之徒。” “ jiānqiáng zhě sǐ zhī tú, róuruò zhě shēng zhī tú.” (TdA) 
70Idem: 181, “明道若昧，进道若退，夷道若颣。上德若谷；大白若辱；广德若不足；建德若偷；质真若渝。” “míngdào ruò 

mèi, jìn dào ruò tuì, yí dào ruò lèi. Shàng dé ruògǔ; dàbái ruò rǔ; guǎng dé ruò bùzú; jiàn dé ruò tōu; zhì zhēn ruò yú.” (TdA) 

http://www.zdic.net/z/28/js/98A3.htm
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A Grande Perfeição parece incompleta, a sua utilidade nunca acaba. A 

Grande Abundância parece vazia, a sua utilidade é inesgotável. (capítulo 45, Dao 

De Jing)  71 

 

Em Dao De Jing, pretende-se fazer um alerta. Aquele que parece ser mais imperito 

pode, na realidade, assumir-se como o mais talentoso; o que parece vazio pode conter 

nele toda a utilidade. Na verdade, é no facto de se ser vazio que reside toda a utilidade, 

porquanto “um pote só é útil porque é oco.” (capítulo 11, Dao De Jing) 72 Uma carruagem 

só tem, efetivamente, utilidade porque está vazia. Desta forma, ser-se vazio pode afigurar-

se como uma melhoria de uma característica original ou como surgimento de uma nova 

qualidade.  

Ainda neste tópico, é possível traçar as origens de certas máximas e sabedorias 

chinesas até Dao De Jing. Por exemplo, o ensinamento de que “quando uma coisa atinge 

o seu limite/o seu extremo, reverte-se”, retirado do ditado chinês: “水满则覆 过犹不及” 

(Shuǐ mǎn zé fù guòyóubùjí), encher um recipiente de água até ao topo pode ser 

irremediavelmente demasiado (vertendo a água toda). 73  Vejamos: “Reverter é o 

movimento de Dao.” (capítulo 40, Dao De Jing) 74 , “Então, ventos fortes não duram a 

manhã inteira; Chuvas torrenciais não duram o dia todo.” (capítulo 23, Dao De Jing). 75 

Assim sendo, Lao Zi diz-nos que se alguém é alguma coisa em exagero, uma vez 

que atinge o extremo, pode reverter-se; se alguém for rico, atingindo o seu extremo de 

riqueza, ficará empobrecido; se alguém for demasiado sonhador, chegando ao exagero, 

tornar-se-á chocantemente realista. Num movimento cíclico eterno, tudo o que chegar ao 

extremo reverter-se-á e refletir-se-á no seu oposto.  

 

Lao Zi diz-nos: "Se as pessoas de riqueza e alta posição são arrogantes, eles 

abandonam-se a eles próprios e a ruína é inevitável". (9) A arrogância é o sinal de 

que alguém atingiu o limite extremo. É a primeira coisa que se deve evitar. 76 

 

                                                                 
71Idem : 202, “大成若缺，其用不弊。大盈若冲，其用不穷。” “dàchéng ruò quē, qí yòng bù bì. Dà yíng ruòchōng, qí yòng bù 

qióng.” (TdA)  
72Idem : 50, “埏埴以为器，当其无，有器之用。” “shān zhí yǐwéi qì, dāng qí wú, yǒu qì zhī yòng.” (TdA) 
73

Sabedoria chinesa fundamentada a partir do conto número 35 – TRADUZIR- “宥坐之器” (yòu zuò zhī qì) das séries de contos de 

Confúcio:《孔子故事系列》之三十五 (Kǒngzǐ gùshì xìliè” zhī sānshíwǔ) 
74

Cao, 2010: 175, “反者道之动.” “fǎn zhě dào zhī dòng.” (TdA) 
75Idem : 107, “故飘风不终朝，骤雨不终日” “gù piāo fēng bù zhōng cháo, zhòu yǔ bù zhōngrì” (TdA) 
76

Fung, 1948: 98, “Lao Tzu tells us: “If people of wealth and exalted position are arrogant, they abandon themselves to unavoidable 
ruin.” (9) Arrogance is the sign that one’s advancement has reached is extreme limit. It  is the first  thing that one should avoid.” (TdA) 
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Claro que estes “opostos” são relativos e têm em conta a circunstância do caso em 

questão. Bem como o que é considerado limite, que, dada a sua subjetividade, não deverá 

ser admitido como algo concreto. O limite do homem rico poderá ser quando o seu ouro 

passa a ser a única riqueza do seu ser, tornando-se, então, empobrecido em tudo o resto 

que é importante na vida. Riqueza, que numa primeira instância se assume como algo de 

bom, chegando ao seu limite, tornar-se-á porventura em algo mau. Por outras palavras, 

do “bom” para o “mau” - um reverter de significâncias. 

 

Quando um homem come demais, ele sofre. Em demasia, o que é geralmente 

bom para o corpo torna-se algo prejudicial. Deve-se comer apenas a quantidade 

certa de alimentos. Mas esta quantidade certa depende da idade, da saúde, e da 

qualidade do alimento que se come. 77 

 

Compreendendo o movimento de Dao, o ciclo que nunca para, é-se capaz de 

compreender as mudanças que ocorrem ao nosso redor e visse-versa, isto é, 

compreendendo as mudanças das estações do ano, a passagem do frio do inverno para o 

calor do verão, o período de secas e o período de chuvas, o escuro da noite e a clareza do 

dia, é possível compreender o movimento de Dao e viver de forma simples e harmoniosa, 

seguindo-o genuinamente. 

 

Ao antecipar as mudanças nas suas condições, e permanecendo focado 

apesar das vicissitudes inevitáveis que são visitadas acima de ti, como se te movesses 

ao longo de uma continuidade do começo até ao fim, és capaz de otimizar as 

possibilidades a cada momento e, assim, aproveitar o passeio ao seu máximo. 

Cultivar uma disposição adequada e estar preparado para as estações através das 

quais passas desde o nascimento até à morte, vai-te permitir obter consistentemente 

o máximo proveito das tuas circunstâncias. É a tua resolução- a intensidade 

encontrada no centro-que irá manter o teu foco na tua experiência de vida, que irá 

                                                                 
77Fung, 1948: 98, “When a man eats too much, he suffers. In overeating, what is ordinarily good for the body becomes something 
harmful. One should eat only the right amount of food. But this right amount depends on one’s age, health, and the quality of food 
one eats.” (TdA)  
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estabelecer-te como um objeto de deferência, e permitir que desfrutes tanto uma vida 

produtiva como de uma morte saudável. 78 

 

 

4.3.4. A Simplicidade 
 

 

Para o Taoismo, a maneira mais correta de viver é aquela em que se vive de forma 

satisfeita e não se sente vontade em mudar nada. O segredo é aceitar e ficar agradecido 

com o simples e natural. Ambicionar ou desejar é sempre motivo impulsionador do caos 

e da guerra. “Não há calamidade maior do que o descontentamento; Nenhum erro é pior 

do que a ganância.” (capítulo 46, Dao De Jing) 79 

Em suma, segundo as ideologias taoístas, descritas em Dado De Jing, ser uma 

pessoa virtuosa é ser simples e pura como uma criança.  

 

Quem é bem dotado de virtude pode ser comparado a uma criança recém-

nascida. Insetos venenosos não a picam, Animais ferozes não a agarram, Aves de 

rapina não o apanham. Tem ossos fracos e tendões débeis, porém é forte e 

consistente. Nada sabe sobre sexo e ainda assim o seu pénis fica ereto, isso é porque 

a sua essência é completamente pura. Chora o dia todo, no entanto nunca fica rouco, 

pois está em perfeita harmonia. (capítulo 55, Dao De Jing) 80 

 

Não se pretendia, no entanto, um recuo a um estado pueril. Tal descrição pretendia, 

no fundo, ser um apelo à genuinidade e à pureza, à vida simples, em que os seres humanos 

seguissem os seus instintos, sem pensar ou ambicionar em demasia. Os ensinamentos em 

Dao De Jing opõem-se ao espírito empreendedor, aos humanos ambiciosos por riqueza 

ou fama. Ele valoriza, pelo contrário, a suavidade, a debilidade e a humildade. Para Lao 

Zi, todo o movimento que estivesse para além do movimento cíclico natural da natureza 

                                                                 
78Ames & Hall, 2003: 28,29, “By anticipating the changes in your conditions, and by remaining focused despite the unavoidable 
vicissitudes that are visited upon you as you move along the continuum from beginning to end, you are able to optimize the possibilities 
at each moment and thus enjoy the ride to its fullest. Cultivating a proper disposition and being prepared for the seasons through which 

you pass from birth to death will enable you to consistently get the most out of your circumstances. It  is your resolution- the intensity 
found at the center- that will keep your life experience in focus, establish you as an object of deference, and enable you to enjoy both 
a productive life and a healthy death.” (TdA) 
79

Cao, 2010: 208, “祸莫大于不知足；咎莫大于欲得。” “huò mòdà yú bùzhī zú; jiù mòdà yú yù de.” (TdA) 
80Idem: 260, “含德之厚，比于赤子。毒虫不螫，猛兽不据, 攫鸟不搏。骨弱筋柔而握固。未知牝牡之合而朘作，精之至也。

终日号而不嗄，和之至也。” “hán dé zhī hòu, bǐ yú chìzǐ. dúchóng bù shì, měngshòu bù jù, jué niǎo bù bó. gǔ ruò jīn róu ér wò 

gù. Wèizhī pìn mǔ zhī hé ér zuī zuò, jīng zhī zhì yě. zhōngrì hào ér bù á, hé zhī zhì yě.” (TdA) 
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seria um erro. A sua dialética favorece o complemento dos opostos, sendo que a luta 

contra tal seria inatural e não-lógico. Uma dialética que por si só já era satisfeita, assim 

como todos nós, seres humanos e todos os seres do mundo, devemos ser: satisfeitos com 

o status quo existente, sem iniciar qualquer conflito e sem buscar atritos.  

Esta dialética, a importância do equilíbrio do Yin e Yang, influenciou 

profundamente a ideologia e a cultura do povo chinês, estando presente em quase todos 

os ramos da sociedade chinesa, na medicina, na alimentação, na música, nas danças, nas 

artes marciais e, necessariamente, na forma como as pessoas aceitam o mundo, agem e 

pensam sobre o mesmo. 
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CAPITULO II 

Alberto Caeiro e a sua Filosofia “Sem-Filosofia” 
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1. O Poeta Criador 
 

 

1.1. Fernando Pessoa 
 

 

 

No século XIX, na freguesia dos Mártires de Lisboa, 

prédio nº.4, nasceu a 13 de junho de 1888 um dos principais 

poetas da literatura portuguesa, com uma herança literária 

brilhante e mundialmente reconhecida: Fernando António 

Nogueira Pessoa. Pessoa chega mesmo a ser reconhecido pelo 

crítico Harold Bloom e por Pablo Neruda como o mais 

representativo poeta do século XX e em The Western Canon, 

Bloom considera-o um dos escritores responsáveis por 

determinar os parâmetros da literatura ocidental.  

Descendente de fidalgos e judeus, era filho de Joaquim 

de Seabra Pessoa e Maria Madalena Pinheiro Nogueira. O seu 

avô paterno, Joaquim António de Araújo Pessoa, foi um 

defensor e combatente das campanhas liberais, enquanto o avô materno, Luís António 

Nogueira, foi conselheiro, jurisconsulto e Diretor Geral do Ministério do Reino.   

Fernando Pessoa, por sua vez, não teve qualquer cargo 

público ou especial função social, era apenas tradutor e relações 

públicas com o estrangeiro para casas comerciais, e poeta de 

vocação. A juventude passada fora do país, em Durban (África 

do Sul), dotou-o de um profundo conhecimento da língua inglesa. 

Aí estudou e viveu com a mãe e o padrasto, o comandante João 

Miguel Rosa, cônsul de Portugal em Durban.  

Em 1903, com apenas 15 anos, já havia ganho um galardão 

de estilo inglês “Prémio Rainha Vitória” no seu exame de 

admissão na Universidade Cabo da Boa Esperança. 

Considerava-se cristão gnóstico, opondo-se às igrejas e 

organizações religiosas, com especial aversão à igreja católica, 

sendo crente e fiel à Tradição Secreta do Cristianismo e, consequentemente, à Tradição 

Secreta em Israel, a Santa Kabbalah e aos mistérios e essências ocultas da Maçonaria. 

Figura 5 "Representação visível de si 

próprio" com 26 anos de idade. 
(in:http://www.umfernandopessoa.co
m/uploads/1/6/1/3/16136746/8835829

_orig.jpg [Acedido em 22 de junho de 
2017])  

Figura 6 “Pessoa aos 10 
anos”em Durban, África do Sul. 
(in:http://www.umfernandopess
oa.com/uploads/1/6/1/3/161367

46/3119257_orig.jpg [Acedido 
em 22 de junho de 2017]) 

http://www.umfernandopessoa.com/uploads/1/6/1/3/16136746/8835829_orig.jpg
http://www.umfernandopessoa.com/uploads/1/6/1/3/16136746/8835829_orig.jpg
http://www.umfernandopessoa.com/uploads/1/6/1/3/16136746/8835829_orig.jpg
http://www.umfernandopessoa.com/uploads/1/6/1/3/16136746/3119257_orig.jpg
http://www.umfernandopessoa.com/uploads/1/6/1/3/16136746/3119257_orig.jpg
http://www.umfernandopessoa.com/uploads/1/6/1/3/16136746/3119257_orig.jpg
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Pessoa considerava que o catolicismo português não tinha qualquer ligação à 

espiritualidade; manifestou o seu apoio a um nacionalismo místico que excluísse qualquer 

influência católica e se apoiasse espiritualmente na esperança num novo sebastianismo. 

Politicamente, assumiu-se como anticomunista, anti-reacionário, antissocialista e 

essencialmente nacionalista, orientando-se pelo lema: “Tudo pela Humanidade; nada 

contra a Nação”. “Ter sempre na memória o mártir Jacques de Molay, Grão-Mestre dos 

Templários e combater, sempre e em toda a parte, os seus três assassinos – a Ignorância, 

o Fanatismo e a Tirania.” (Nota Autobiográfica por Fernando Pessoa a 30 de Março de 

1935, Lisboa.)  81 

No que diz respeito à sua extensa obra literária, esta é bastante dispersa e grande 

parte dela fora publicada em publicações ocasionais, especialmente em revistas. Porém, 

o fundador do Primeiro Modernismo em Portugal não escreveu somente em português; 

fê-lo igualmente em língua inglesa com as coletâneas de poesia 35 Sonnets de 1918, 

English Poems I,  II e English Poems III.  

A Mensagem, constituída por quarenta e quatro poemas, 

publicada em 1934 e vencedora do Prémio Antero de Quental do 

Secretariado Nacional da Informação (classe de “poema ou poesia 

solta”), é considerada um apelo veemente do poeta à reconstrução de 

Portugal, uma glorificação dos heróis do passado e da Época das 

Descobertas e um extravasamento de orgulho no Portugal antigo, que 

o sujeito poético contrasta com a decadência da sua época. 

 Esta demonstração de orgulho no passado não ilude, todavia, 

uma antevisão cautelosa e algo preocupada do futuro, envolto em 

“nevoeiro”. 

Deixou na Mensagem o enfâse na cultura da sua nação e a 

certeza de que o sacrifício dos nossos antepassados não pode ter sido em vão, “tudo vale 

a pena Se a alma não é pequena”:  

 

Ó mar salgado, quanto do teu sal 

São lágrimas de Portugal! 

Por te cruzamos, quantas mães choraram, 

Quantos filhos em vão rezaram! 

                                                                 
81Pessoa, 1986: 252 

Figura 7 “1ª edição de 

Mensagem” 
(in:http://www.umfernand
opessoa.com/uploads/1/6/
1/3/16136746/9458743_o

rig.jpg[Acedido em 22 de 
junho de 2017]) 
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Quantas noivas ficaram por casar 

Para que fosses nosso, ó mar! 

Valeu a pena? Tudo vale a pena 

Se a alma não é pequena. 

 

Quem quer passar além do Bojador 

Tem que passar além da dor. 

Deus ao mar o perigo e o abismo deu, 

Mas nele é que espelhou o céu. 82  

 

 

1.2. A Heteronímia Pessoana 

 

 

1.2.1. Aparecimento e Criação dos 

Heterónimos 
 

 

Pessoa é para os portugueses como o mar. Está em frente dos olhos e 

permanece desconhecido e com zonas inexploradas, denso e sem luz nas 

profundidades. Perigoso para mergulhadores inexperientes e cientistas zelosos. 

Apesar dos milhares, milhões de palavras que já se escreveram sobre Fernando 

António Nogueira Pessoa, nascido no Dia de Santo António de Lisboa, 13 de Junho 

de 1888, apesar dos cultos e das apreciações, das exegeses e das alucinações, das 

devoções e das sapiências, Pessoa é um mistério. 

João Gaspar Simões   

 

 

Pessoa e a sua tendência para a criação heteronímica representam “um mistério”. 

Uma tendência que, segundo o próprio poeta, poderia até ter fundamentos psíquicos, 

chegando a afirmar: “A origem dos meus heterónimos é o fundo traço de histeria que 

                                                                 
82Pessoa, 1972: 70 
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existe em mim.” 83  Um traço que já lhe era essência e que lhe dava a propensão para 

simular outras personalidades, pessoas novas que lhe apareciam de forma espontânea e 

com as quais vivia na sua mente:  

 

(…) a origem mental dos meus heterónimos está na minha tendência orgânica 

e constante para a despersonalização e para a simulação. Estes fenómenos – 

felizmente para mim e para os outros – mentalizaram-se em mim; quero dizer, não 

se manifestam na minha vida prática, exterior e de contacto com os outros; fazem 

explosão para dentro e vivo-os eu a sós comigo. 84 

 

Parece que essas tendências de imaginar e simular nasceram com ele, fazendo, na 

realidade, parte da sua pessoa desde a infância. As crianças são naturalmente dotadas do 

que se chama “uma imaginação fértil”, a capacidade mais incisiva para criar mundos 

fictícios e personagens para as suas brincadeiras; porém, Pessoa levava essa capacidade 

a um nível mais elevado, criando na sua mente amigos e até mesmo familiares que só 

existiam na sua imaginação, adquirindo, todavia, visibilidade, estrutura e movimentos 

próprios, personalidades individuais, histórias pessoais, que os convertiam em seres tão 

reais quantos os que factualmente existem.  

 

Esta tendência para criar em torno de mim um outro mundo, igual a este mas 

com outra gente, nunca me saiu da imaginação. Teve várias fases, entre as quais 

esta, sucedida já em maioridade. Ocorria-me um dito de espírito, absolutamente 

alheio, por um motivo ou outro, a quem eu sou, ou a quem eu suponho que sou. 

Dizia-o, imediatamente, espontaneamente, como sendo de certo amigo meu, cujo 

nome inventava, cuja história acrescentava, e cuja figura – cara, estatuto, traje e 

gesto – imediatamente eu via diante de mim. E assim arranjei, e propaguei, vários 

amigos e conhecidos que nunca existiram, mas que ainda hoje, a perto de trinta anos 

de distância, ouço, sinto, vejo. Repito: ouço, sinto, vejo… E tenho saudades deles. 

85 

 

 Na muito vasta panóplia de heterónimos criados por Fernando Pessoa, alguns deles 

esquecidos, outros com uma existência publicamente reconhecida, como é o caso de um 

                                                                 
83Pessoa, 1986: 199  

84Idem:199 
85Idem:199 
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dos seus primeiros heterónimos, Chavalier de Pas, o qual escrevia cartas ao próprio 

Pessoa quando este tinha apenas seis anos de idade, destacam-se os poetas Alberto Caeiro, 

Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Sobre eles importa elaborar uma breve análise que 

evidencia os seus percursos bem diferentes, humana, intelectual e mentalmente.  

O monárquico Ricardo Reis estudara num colégio de jesuítas e tornara-se médico, 

Alberto Caeiro era um camponês com apenas a escolaridade primária, e Álvaro de 

Campos um estudante de liceu que fora estudar engenharia mecânica e naval na Escócia. 

Com imagens, histórias e personalidades tão diferentes uns dos outros, com certeza 

distinguiam-se igualmente no conteúdo da sua poesia e na sua maneira de escrever, 

revelando traços muito próprios que denunciam diferentes formações, mas também 

sensibilidades díspares perante a sua época. Caeiro escrevia com um português simples e 

direto, Álvaro de Campos com um português mais rico e na sua excentricidade usava 

muito de assonâncias, onomatopeias e aliterações exageradas, bem como exclamações 

em demasia, metáforas ousadas, estrangeirismos e neologismos. Ricardo Reis, por sua 

vez, segundo o próprio Pessoa, escrevia melhor que ele. Tinha uma escrita culta, muito 

pensada e cuidada. Num estilo neoclássico, recorria com frequência à mitologia e exibia 

um vocabulário variado e de recorte latino. 

Atentemos na forma como Pessoa descreve as tonalidades de escrita dos três 

heterónimos:  

 

Como escrevo em nome destes três? Caeiro, por pura e inesperada inspiração, 

sem saber ou sequer calcular que iria escrever. Ricardo Reis, depois de uma 

deliberação abstracta, que subitamente se concretiza numa ode. Campos, quando 

sinto um súbito impulso para escrever e não sei o quê. 86  

 

Ora note-se a palavra “heterónimo” cuja origem grega significa “outros nomes, 

diferentes nomes” que é importante não confundir com “pseudónimo”. Pseudónimo é um 

outro nome para designar uma pessoa na sua essência e totalidade, é uma forma de 

encobrir e ocultar um nome verdadeiro de alguém usando um outro nome (como acontece 

nos conhecidos casos portugueses de Miguel Torga e Eugénio de Andrade), enquanto 

“heterónimos” são “outros nomes”, outras partes, isto é, partes distintas de uma pessoa. 

  

                                                                 
86Idem:199 
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Na verdade, a ideia de “heterónimo” corresponde a um desejo de 

desdobramento sem identidade: é exactamente uma representação, através de 

diferentes personagens, de diversas faces da mesma individualidade original, ou, 

então, a expressão de diferentes conceitos da vida de uma mesma personalidade. 

Confessadamente, Fernando Pessoa reconhecia, assim, que os diferentes nomes de 

que ia servir-se para escrever a sua obra de poeta e até de prosador- Alberto Caeiro, 

Ricardo Reis e Álvaro de Campos- encarnava, cada um deles, um seu diferente 

conceito da vida. 87 

 

Assim sendo, embora sejam inegáveis os traços verdadeiramente individuais de 

cada um dos seus principais heterónimos, é possível notar por vezes um paralelismo no 

que diz respeito aos problemas e às questões abordados nas obras dos diferentes autores, 

certas preocupações do próprio Pessoa que são comuns nos seus heterónimos e que cada 

um tenta contornar e resolver de maneira particular, por outras palavras, certas 

encruzilhadas da vida que são idênticas a todos eles mas, nas quais, cada um opta por um 

caminho diferente. O motivo pelo qual essas encruzilhadas, questões e problemas são 

comuns é o facto de os heterónimos, apesar de tão diferentes, terem origem na mesma 

pessoa, sendo assim partes integrantes da mesma. 

Na Carta a Casais Monteiro de 13 de janeiro de 1935, Fernando Pessoa dá a 

entender que o nascimento dos seus heterónimos foi um ato involuntário, que as 

personagens lhe apareceram na mente e que as vira como se estivesse a ver pessoas reais. 

No entanto, também revela que, uma vez as personae criadas, lhes inventou uma história 

e traços biográficos, o que significa que fora algo que fez conscientemente. Assim, é 

questionável o facto da criação dos heterónimos ter sido um ato completamente 

involuntário.  

 

Nesta mesma peça capital que é a carta dirigida a Casais Monteiro, e em que 

atribui os heterónimos ao «fundo traço de histeria», talvez histero-neurastenia, que 

nele existe, Pessoa, embora a certa altura ponha ironicamente em dúvida que o seu 

eu seja mais real que os eus de personagens inventadas, expressamente inculca os 

heterónimos como partes dele próprio, autor em segundo grau, autor de autores (o 

que também acontece em no fragmento inédito a que adiante me refiro, publicado 

em Obra Poética, p.131): «pus no Caeiro todo o meu poder de despersonalização 

dramática, pus em Ricardo Reis toda a minha disciplina mental, vestida da música 

                                                                 
87Simões, 2011:24-25 
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que lhe é própria, pus em Álvaro de Campos toda a emoção que eu não dou nem a 

mim nem à vida». 88 

 

Já na «Tábua Bibliográfica», publicada na Presença nº17, à luz das poesias 

polémicas de Álvaro de Campos, o poeta declarou que, mesmo que pudesse discordar 

dessas poesias, não podia evitar publicá-las, como se fosse algo que estivesse fora do seu 

controlo.  

 

Nessa <Tábua>, os heterónimos são definidos assim: <A obra pseudónima é 

do autor em sua pessoa, salvo no nome que assina; a heterónima é do autor fora da 

sua pessoa; é de uma individualidade completa fabricada por ele, como seriam os 

dizeres de qualquer personagem de qualquer drama seu.> Ora o termo fabricada 

indica uma invenção meditada, trabalhada a frio. O leitor fica, pois, sem saber se o 

poeta é médium ou fabricante, agente ou autor. 89 

 

Desta forma, pode-se constatar que o próprio Fernando Pessoa, quando explica a 

obra heterónima ou os surgimentos dos seus heterónimos, pode adotar diferentes posturas: 

por vezes, dá a entender que tudo é espontâneo e distante do seu controlo; outras vezes, 

opta por explicações mais deliberadas e conscientes. Todavia, sugere sempre que os 

heterónimos são personalidades independentes da sua, portanto, entidades autónomas. 

 

Não sei quem sou, que alma tenho. Quando falo com sinceridade não sei com 

que sinceridade falo. Sou variamente outro do que um eu que não sei se existe (se é 

esses outros). Sinto crenças que não tenho. Enlevam-me ânsias que repudio. A minha 

perpétua atenção sobre mim perpetuamente me aponta traições de alma a um 

carácter que talvez eu não tenha, nem ela julga que eu tenho. Sinto-me múltiplo. Sou 

como um quarto com inúmeros espelhos fantásticos que torcem para reflexões falsas, 

uma única central realidade que não está em nenhum e está  em todos. Como o 

panteísta se sente árvore [?] e até a flor, eu sinto-me vários seres. Sinto-me viver 

vidas alheias, em mim, incompletamente, como se o meu ser participasse de todos 

os homens, incompletamente de cada, individuado por uma suma de não -eus 

sintetizados num eu postiço. 90 

 

                                                                 
88Coelho, 1985: 160 
89Idem : 160 
90 Pessoa, 1966: 93 
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1.2.2. Influências Culturais  
 

 

Para uma melhor compreensão e capaz explicação 

da criação dos heterónimos de Fernando Pessoa e da 

própria obra ortónima, é então necessário ter em conta as 

influências provindas das experiências culturais vividas 

pelo autor.   

Como se viu anteriormente, Pessoa vivera no 

estrangeiro durante a sua juventude. Com apenas sete 

anos, já tinha sido levado para a África do Sul e lá se 

deparou com uma cultura bastante diferente da sua, com 

um ambiente cultural novo que lhe permitiu uma 

libertação e um afastamento das tradições nacionais que provinham da cultura latina, 

conhecendo e adaptando-se à cultura inglesa. “O seu bilinguismo facilitaria nele o dom 

de se desdobrar, de se outrar, se me é permitido repetir o neologismo pessoano.” 91 

Na sua adolescência e juventude teve grande contacto com a poesia inglesa, com 

poetas clássicos e românticos como John Milton (1608-1674), William Wordsworth 

(1770-1850) e Edgar Allan Poe (1809-1849), como também com a poesia simbolista de 

poetas franceses que influenciaram a sua obra: Paul-Marie Verlaine (1844-1896), 

Maurice Maeterlinck (1862-1949), Arthur Rimbaud (1854-1891). Além disso, manteve 

sempre contacto com a literatura portuguesa. 

 

(…) teve contacto (…) com a lírica portuguesa moderna, a partir de Antero e 

Cesário, e que fez leituras sobre psiquiatria e filosofia um tanto ao acaso. Na carta 

a Osório de Oliveira por este publicada no Diário de Lisboa de 29-5-1936, Pessoa 

concretiza um pouco mais: «No que posso chamar a minha terceira adolescência, 

passada aqui em Lisboa, vivi na atmosfera dos filósofos gregos e alemães, assim 

como na dos decadentes franceses, cuja acção me foi subitamente varrida do espírito 

pela ginástica sueca e pela leitura da Dégénérescence de Max Nordau.» 92  

 

                                                                 
91 Coelho, 1985: 172 
92Idem : 172 

Figura 8 “Pessoa por Almada Negreiros” 
(in: 
http://www.umfernandopessoa.com/upload
s/1/6/1/3/16136746/554106_orig.jpg 

[Acedido em 22 de junho de 2017]) 
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Essa atmosfera de “filósofos alemães” continha nomes como Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel (1770-1831) que no seu idealismo e panteísmo transcendental defendia 

que “tudo o que é real é racional” e “tudo o que é racional é real”, bem como os famosos 

filósofos Arthur Schopenhauer (1788-1860) e Friedrich Nietzsche (1844-1900). 

 

Tais leituras terão aguçado, se não despertado, em Fernando Pessoa o 

espanto de existir que Schopenhauer coloca no ponto de partida de todo o filosofar 

e considera na razão directa da inteligência reflexiva e condicionado pela 

experiência da dor e pelo conhecimento da morte. Em especial Schopenhauer pôde 

ensinar ao nosso poeta que o homem dotado de espírito filosófico, intuindo uma 

realidade diferente para além das aparências, vê as imagens deste mundo como 

ilusão, fantasmagoria; que à nossa inteligência só é dado atingir os fenómenos, não 

a coisa em si. 93 

 

Apesar do cristianismo estar no código genético e, 

consequentemente, cultural de Portugal, Fernando Pessoa 

considerava-se pagão e qualificou a sua obra como pagã. Não 

só a sua obra ortónima, como também as dos seus heterónimos 

sedimentaram a construção de doutrinas neopagãs. Pessoa 

sentia profunda admiração e nostalgia pela idade clássica e 

prova disso foi a revista que criou, em 1924, juntamente com 

Rui Vaz à qual deu o nome de Athena:  

 

(…) Chamou-lhe Athena e expôs no primeiro número um conceito clássico de 

arte, fruto da colaboração da sensibilidade e do entendimento, figurada em Apolo, 

como Atena simboliza a união da arte e da ciência. Esse conceito realiza-o a lírica 

de Reis e a lírica do Pessoa ortónimo. 94 

 

Fernando Pessoa fora um estrangeiro no seu país, sendo as suas principais 

influências culturais as obras e os autores que lia, as filosofias que apreendia, interrogava 

e pensava. Cada diferente autor, texto ou poema poderia, assim, influenciar cada parte do 

seu ser, cada heterónimo. Ora, note-se o caso de Alberto Caeiro, leitor do poeta Cesário 

Verde cuja ingenuidade, forma simples e objetiva de expressão, com imagens claras, o 

                                                                 
93Idem : 173-174 
94Coelho, 1985: 175 

Figura 9  “Athena nº1” (in: 
http://www.umfernandopessoa.com/
uploads/1/6/1/3/16136746/1454936

_orig.jpg [Acedido em 22 de junho 
de 2017]) 
 



 

52  

 

mundo real, com certeza lhe deram profunda inspiração. E também o poeta Walt Whitman 

(1819-1892), pois, tal como ele, Caeiro atribuía à natureza tal valor que a sociedade, a 

humanidade e a civilização perdiam qualquer significado. “Whitman, cujo expansivo 

instintivismo, amor constante à Natureza e aura de vidente de uma era primitiva se 

reproduzem em Caeiro, como ele versilibrista.” 95 

 

 

2. O Heterónimo Alberto Caeiro 
 

 

 

Alberto Caeiro da Silva nasceu na capital portuguesa, em abril do ano de 1889, 

sem que o dia certo se conheça. Apesar de ter nascido na cidade, viveu praticamente 

toda a sua vida no campo, numa quinta isolada na região do Ribatejo, considerando a 

aldeia mais próxima como sua terra. Só os seus primeiros dois anos e os dois últimos 

meses de vida foram passados na cidade natal, tendo falecido no ano de 1915, vítima de 

tuberculose. Levou uma vida calma, humilde e sábia, não tendo experienciado 

momentos pontuais ou imprevistos. “A vida de Caeiro não pode narrar-se pois que não 

há nela de que narrar. Seus poemas são o que houve nele de vida. Em tudo o mais não 

houve incidentes, nem há história.” 96 

Se se quiser imaginar uma figura física para Caeiro, ter-se-á em conta que ele se 

distinguia da maioria dos ribatejanos daquela época, os quais eram morenos graças ao 

trabalho no campo de sol-a-sol. Caeiro tinha pele pálida, olhos azuis e cabelo loiro. E 

apesar da sua estrutura mediana, tinha uma saúde bastante débil.  

Álvaro de Campos refere-se a ele com um olhar cuidado de atenção e admiração: 

 

 

                                                                 
95Idem : 185 
96Pessoa, 1994: 25 
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Vejo-o diante de mim, e vê-lo hei talvez eternamente como primeiro o vi. 

Primeiro, os olhos azuis de criança que não tem mêdo; depois, os malares já um 

pouco salientes, a côr um pouco pálida, e o estranho 

ar grego, que vinha de dentro e era uma calma, e não 

de fora, porque não era expressão nem feições. O 

cabelo, quási abundante, era louro, mas, se faltava luz, 

acastanhava-se. A estatura era média, tendendo para 

mais alta, mas curvada, sem ombros altos. O gesto era 

branco, o sorriso era como era, a voz era igual, 

lançada num tom de quem não procura senão dizer o 

que está dizendo – nem alta nem baixa, clara, livre de 

intenções, de hesitações, de timidezas. O olhar azul 

não sabia deixar de fitar. Se a nossa observação 

estranha qualquer cousa, encontrava-a: a testa, sem 

ser alta, era poderosamente branca. Repito: era pela 

sua brancura, que parecia maior que a da cara pálida, 

que tinha majestade. As mãos um pouco delgadas, mas 

não muito; a palma era larga. A expressão da bôca, a 

última cousa em que se reparava – como se falar fosse, 

para êste homem, menos que existir-, era a de um 

sorriso como o que se atribui em verso às cousas 

inanimadas belas, só porque nos agradam – flores, 

campos largos, águas com sol -, um sorriso de existir, 

e não de nos falar. 97 

 

Uma figura humilde e simples, que, de aspeto físico, não se poderia imaginar 

muito mais que traços conjeturados. No entanto, quem quiser idealizá-lo como pensador 

e poeta, terá muito que ter em consideração, pois Alberto Caeiro, apesar de ser um 

heterónimo de Fernando Pessoa e produto da sua imaginação, tornou-se um artista 

concreto na herança da literatura portuguesa que, sem profissão e educação quase 

nenhuma, inovou completamente a poesia do século XX, seja na sua estrutura poética 

genuína, seja no seu modo direto de escrever, seja explorando ideologias novas a serem 

abordadas e pensadas para a época. 

 

                                                                 
97Pessoa, 1994:157 

Figura 10 “Alberto Caeiro por Almada Negreiros” 
1958 - Mural Faculdade de Letras de Lisboa (In: 
http://multipessoa.net/elementos/imagem/343 

[Acedido em 22 de junho de 2017]) 
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Foi no dia 8 de março de 1914 que surgiu esta personalidade na vida de Fernando 

Pessoa e na sua obra. E incorporando-a na sua mente, escreveu quase um livro inteiro, 

de uma lançada, como se estivesse a ser iluminado pelas palavras e a sabedoria de um 

mestre. O próprio conta como tal aconteceu na Carta a Adolfo Casais Monteiro datada 

de 13 de janeiro de 1935, onde aborda principalmente a temática da génese dos seus 

principais heterónimos: 

  

(…), lembrei-me um dia de fazer uma partida ao Sá-Carneiro – de inventar 

um poeta bucólico, de espécie complicada, e apresentar-lho, já me não lembro 

como, em qualquer espécie de realidade. Levei uns dias a elaborar o poeta mas 

nada consegui. Num dia em que finalmente desistira – foi em 8 de Março de 1914 

– acerquei-me de uma cómoda alta, e tomando um papel, comecei a escrever, de 

pé, como escrevo sempre que posso. E escrevi trinta e tantos poemas a fio, numa 

espécie de êxtase cuja natureza não conseguirei definir. Foi o dia triunfal da minha 

vida, e nunca poderei ter outro assim. Abri com um título, O Guardador de 

Rebanhos. E o que se seguiu foi o aparecimento de alguém em mim, a quem dei 

desde logo o nome de Alberto Caeiro. Desculpe-me o absurdo da frase: aparecera 

em mim o meu mestre. Foi essa a sensação imediata que tive. E tanto assim que, 

escritos que foram esses trinta e tantos poemas, imediatamente peguei noutro 

papel e escrevi, a fio, também, os seis poemas que constituem a Chuva Oblíqua, de 

Fernando Pessoa. Imediatamente e totalmente… Foi o regresso de Fernando 

Pessoa-Alberto Caeiro a Fernando Pessoa ele só. Ou melhor, foi a reacção  de 

Fernando Pessoa contra a sua própria inexistência como Alberto Caeiro. 98  

 

Alberto Caeiro surge na vida de Pessoa no momento em que o poeta tentava 

derrotar o seu Paulismo 99, a corrente literária criada pelo mesmo na qual exprimia o seu 

sentimento de impasse perante a vida (metaforizada em águas escuras que não corriam 

para lugar algum e nas quais ele “não se encontra”) e esse subjetivismo que o fazia sofrer 

e fingir.  

 

 (…) venceu-o (o Paulismo) de forma tão súbita e agressiva que não teve 

outro remédio senão dar um nome a esse crítico, a esse juiz, a esse cardeal diabo, 

                                                                 
98Pessoa, 1986: 199 
99Paulismo é um movimento literário e a primeira das três estéticas modernistas de Fernando Pessoa (Paulismo, Interseccionismo, 
Sensacionismo) que surgiu com poema intitulado Impressões de Crepúsculo, datado de 29 de Março de 1913 e publicado na revista 
A Renascença em Fevereiro de 1914. 
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ali, de súbito, personalizado diante dele, pronto a chamá-lo à realidade do seu 

condenável subjectivismo. De facto, enquanto ele se debatia entre tendências 

diversas, mas todas de ordem mais ou menos romântica e subjectiva, uma voz 

rompe, inesperada, e o seu tom é sincero, grave, protestativo: «Li hoje duas 

páginas | Do livro dum poeta místico, | E ri como quem tem chorado muito. | Os 

poetas místicos são filósofos doentes, | E os filósofos são homens doidos.» 100 

 

Fernando Pessoa, no seu Paulismo, era desses poetas místicos dos quais Alberto 

Caeiro se ria “como quem tem chorado muito”, um riso que, apesar de o ser, exprimia 

o lamento de quem ri de si mesmo. Pessoa, “Cansado de se prestar ao jogo do 

“misticismo” e do “transcendentalismo panteísta”, saciado de subjectivismo – ei-lo que 

encontra, finalmente, a âncora salvadora.” 101  Descobre um apoio que o ajudaria a 

superar a dor do subjetivo que o afundava nas águas escuras do Paulismo.  

Das próprias palavras de Fernando Pessoa, sabe-se que Alberto Caeiro, sendo 

considerado um mestre aos seus olhos, influenciou os seus pensamentos e, 

consequentemente, a sua poesia ortónima, assim como a dos restantes principais 

heterónimos, Ricardo Reis e Álvaro de Campos, considerados os primeiros discípulos 

de Caeiro a seguir ao próprio Pessoa. 

Assim sendo, apesar de criação pessoana, Caeiro existia muito vivo e concreto, 

posicionado num espaço e num tempo ditos como reais, e com assinatura e credibilidade 

de um poeta independente de Pessoa e dos restantes heterónimos. Fernando Pessoa em 

Aspectos (1917) esclarece mais uma vez: 

 

(…) Alberto Caeiro, que nasceu próximo de Lisboa em 1889 e morreu onde 

nascera em 1915. Se me disserem que é absurdo falar assim de quem nunca existiu, 

respondo que também não tenho provas de que Lisboa tenha alguma vez existido, 

ou eu que escrevo, ou qualquer coisa onde quer que seja. (…) Cada personalidade 

dessas- reparai- é perfeitamente una consigo própria, e, onde há uma obra 

disposta cronologicamente, como em Caeiro e Álvaro de Campos, a evolução da 

pessoa moral e intelectual do autor é perfeitamente definida. 102 

 

                                                                 
100Pessoa, 1994: 26 
101Simões, 2011: 26 
102Pessoa, 1994: 240  
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Alberto Caeiro, sendo, portanto, um autor com uma personalidade e um estilo tão 

bem definidos, criou também uma herança literária muito única. Nessa quinta isolada 

onde vivia, Caeiro teria escrito quase toda a sua obra que se divide em três partes: O 

Guardador de Rebanhos, O Pastor Amoroso e Os Poemas Inconjuntos. O Guardador 

de Rebanhos é considerada a verdadeira obra-prima e a principal herança de Alberto 

Caeiro. Uma coletânea de quarenta e nove poemas que vieram a lume em 1925 nas 

publicações das quarta e quinta edições da revista Athena, sendo a exceção o oitavo 

poema desta coleção que só viria a ser publicado mais tarde na revista Presença, em 

1931. É nestes quarenta e nove poemas que podemos encontrar as ideologias concretas 

que Caeiro tinha sobre o mundo, onde mostrava o que os seus olhos viam e em que 

acreditavam. Como disse Álvaro de Campos “O Guardador de Rebanhos é a vida 

mental de Caeiro”. 103 

A seguinte obra, O Pastor Amoroso, que o próprio Fernando Pessoa não 

considerava sequer um livro mas sim uma obra incompleta, é um conjunto de oito 

poemas românticos sobre o amor, que Ricardo Reis acreditava terem sido escritos numa 

fase em que Caeiro “estava doente”: não uma doença física mas uma doença da mente, 

um estado de paixão que lhe confundia as ideias. Álvaro de Campos, concordando que, 

de facto, a obra era supérflua, ainda conseguiu elogiá-la:   

 

O Pastor Amoroso é um interlúdio inútil, mas os /poucos/ poemas que o 

compõem são dos grandes poemas de amor do mundo, porque são poemas de amor 

por serem de amor, e não por serem poemas. O poeta amou porque amou, e não 

porque há amor, e foi isso mesmo que disse. 104 

 

Poemas Inconjuntos é com conjunto de sessenta e oito poesias líricas datadas de 

1913 a 1915 e publicadas pela primeira vez na revista Athena, vol. I (5) em fevereiro de 

1925, incluindo um outro poema intitulado “O Penúltimo Poema”, que fora publicado 

na revista Presença, Vol. II (31-32) de março a junho do ano de 1931. Dado que os 

últimos poemas que constam nesta coletânea “Poemas Inconjuntos” tenham sido 

produto dos últimos tempos de vida de Alberto Caeiro, tempos esses vividos em Lisboa 

já em estado de doença, é natural que se notem alguma novidade e estranheza em 

comparação com o geral da sua restante obra. 

                                                                 
103Idem :163 
104Idem:163 
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Os Poemas Inconjuntos são já a descida. Distingo assim para mim próprio: 

há poemas dos Poemas Inconjuntos que eu imagino que talvez pudesse ter escrito. 

Não há giro da minha imaginação que me faça passar pelo sonho de poder ter 

escrito qualquer poema de O Guardador de Rebanhos.  

 

Nos Poemas Inconjuntos há cansaço, e portanto diferença. Caeiro é Caeiro, 

mas Caeiro doente. Nem sempre doente, mas às vezes doente. Idêntico mas um 

pouco alheado. Isto aplica-se sobretudo aos poemas médios dessa terceira parte 

da sua obra. 105 

 

Como comenta Ricardo Reis: “ (…) para falar de Caeiro eu não iria evidentemente 

escrever uma biografia, (…). A biografia não teria interesse, porque na vida de Caeiro 

nada se passou, a não ser os versos que escreveu (…) ”. 106  Tudo o que há para falar 

sobre o poeta está nos seus poemas, onde patenteia o paganismo na sua mais pura 

essência. 

 

 A obra, porém, e o seu paganismo, não foram nem pensados nem até 

sentidos; foram vividos com o que quer que seja que é em nós mais profundo 

que o sentimento ou a razão. Dizer mais fora explicar, o que de nada serve; 

afirmar menos fora mentir. Toda a obra fala por si, com a voz que lhe é 

própria, e naquela linguagem em que se forma na mente; quem não entende 

não pode entender, e não há pois que explicar-lhe. É como fazer 

compreender a alguém espaçando as palavras, um idioma que assim 

aprende (…) 107 

 

Das mãos de Fernando Pessoa surgiu a obra poética de Alberto Caeiro, enquanto 

incorporava nele um poeta concreto, espontâneo, anti metafísico, materialista, ingénuo 

e simples, um poeta da Natureza. 108  Ricardo Reis eleva o seu mestre Caeiro a um 

patamar inalcançável na literatura portuguesa da época: 

                                                                 
105Idem:163 
106Pessoa, 1994:181 
107Idem : 25 
108Idem : 218 
O Sr. Alberto Caeiro faz cinco afirmações, repetida e lapidarmente a respeito de si próprio como poeta. Essas afirmações entram na 

lógica da sua obra e da sua filosofia. Concebendo a sua teoria metafísica tal e qual a concebe, é natural que o Sr.  Alberto Caeiro se 
conceba a si próprio como sendo o género de poeta naturalmente concebível como sendo aut or da tal obra. (…) Pretende o Poeta de 
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Os parentes de Alberto Caeiro, a quem ele deixou entregue o seu livro 

completo, e os poemas dispersos que o suplementam, quiseram que eu, a única 

pessoa a quem o destino concedeu que pudesse considerar-se discípulo do poeta, 

fizesse uma espécie de apresentação, ou de prefácio explicativo, à (…) definitiva 

colação dos seus poemas. (…) 

 

Direi de Alberto Caeiro, demonstrando-o, com a força que a mim caiba:  

1) Que ele é o maior e o mais original dos poetas nascidos, de todas as línguas 

que eu conheço. 

2) Que ele é o reconstrutor do sentimento pagão, perdido e nunca sentido […] 

novamente, desde que a civilização pagã se perdeu; 

3) Que na poesia dele, tomando-a no seu conjunto, madrugou, amanheceu uma 

nova civilização, um pouco aparentada com certas vozes, correntes europeias 

e americanas, mas agora, nesta obra, pela primeira vez coordenadas, feitas 

sentido [?] e unas.” 109 

 

Alberto Caeiro é considerado um dos mais notáveis poetas do século XX, senão o 

maior e mais autêntico poeta português de Novecentos: a sua obra inovadora e grandiosa 

não conheceu, todavia, a fama e a glória, incompatíveis com a humildade de um mestre:  

 

Alberto Caeiro é, cremos, o maior poeta do século vinte, porque é o mais 

completo subversor de todas as sensibilidades diversamente conhecidas, e de todas 

as fórmulas intelectuais variamente aceites. Viveu e passou obscuro e 

desconhecido. É esse (dizem os ocultistas) o sinal dos Mestres. Os próprios gregos 

da velha Grécia, criadores do Objectivismo, não alcançaram o Objectivismo 

Transcendente do assombroso português, a quem a Fama nada deu, porque ele 

nada lhe pediu; nem, se lhe pedira, ela, (hoje tão injustamente pródiga) saberia 

que dar-lhe. 110 

 

                                                                 
si próprio que é (1) um poeta materialista, (2) um poeta concreto, (3) um poeta espontâneo, (4) um poeta da Natureza, isto é,  

antimetafísico, e (5) um poeta ingénuo e simples. (…) 
109Pessoa, 1994:27  
110Idem: 36 
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“A obra de Caeiro é, mister que seja lida com uma atenção nova. Tudo é novo ali.” 

111 E são as ideologias lá apresentadas que a tornam tão única e alvo de constante análise 

não só a nível literário com a nível filosófico. 

  É sobre essas ideologias que refletirei na secção seguinte.  

 

 

3. Ideologias na Obra de Alberto Caeiro 
 

 

Porque poesia é uma arte, a sua leitura pode suscitar uma multiplicidade de 

interpretações pelos diferentes leitores. Os poemas de Caeiro, bem como toda a restante 

obra literária pessoana, ao longo dos anos, têm sido alvo de vários e distintos estudos e 

análises. Tendo isto em conta, após uma pesquisa pelas análises já realizadas e publicadas, 

de seguida tentar-se-á apresentar algumas características dos traços ideológicos de 

Alberto Caeiro que podem ser encontrados na sua obra, nomeadamente, pensamentos ou 

visões que este mostra perante a vida e sobre tudo o que o rodeia, e que escrevia, de uma 

forma natural e espontânea, com a alma de uma criança que sabia observar.  

 

 

3.1. A Água e o Curso da Vida 
 

 

Na obra de Alberto Caeiro, bem como na restante obra pessoana, são muitas as 

alusões à água, principalmente à água que corre continuamente numa direção fixa, isto é, 

aos rios que seguem o seu curso naturalmente, sem inverter a direção ou estagnar. Caeiro 

via nos rios a reflexão do que é a vida: passageira e fluindo numa só direção natural. 

“Vária é a hidrografia da sua obra poética, (…) com mais frequência aparecem os rios 

que trazem sempre a marca duma transitoriedade: da consciência, da razão, da vida.” 112 

Até ao último momento, Caeiro queria “sentir a vida correr …, como um rio por 

seu leito”. 113Não queria tomar decisões, fazer escolhas, lutar contra ou para nada. Para 

ele, a vida só tinha o começo na nascente e a morte na foz, e de um acontecimento para o 

                                                                 
111Idem: 36 

 
112Padrão, 1981: 71 
113Pessoa, 1994: 100 (O Guardador de Rebanhos: XLIX) 
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outro, só se fixava nos dias que passavam naturalmente. “Anémico de vontade por 

definição própria, os desejos de imitação de Pessoa-Caeiro são a confissão directa e sem 

reservas de quem não quer agir.” 114  

Caeiro pretendia seguir a corrente da Natureza numa atitude passiva, como se fosse 

a Natureza que o levava pela vida fora. “O que é preciso é ser-se natural e calmo” 115diz-

nos, sem desvios levados pelo desejo, e se tiver realmente algum desejo, seria “ser 

cordeirinho” 116 , ou ser “o pó da estrada”, “os rios que correm”, “os choupos à beira-rio”, 

“o burro do moleiro” 117 , mais um ser que existe com uma atitude passiva, que vai 

indiferente “rio abaixo sem licença de metafísica.” 118 Sem ter que pensar em nada ou agir 

contra, “Caeiro passa como o rio”. 119 

 

 

3.2.  O Tempo Eternamente Presente  
 

 

Caeiro vivia eternamente no Presente, “Sinto-me recém-nascido a cada momento 

Para a completa novidade do mundo.” 120 O tempo não tem qualquer importância, porque 

só lhe importa existir no momento do instante, na realidade e é esse apelo que faz com 

insistência: “Vive, dizes, no presente; Vive só no presente. Mas não quero o presente, 

quero a realidade; Quero as coisas que existem, não o tempo em que estão.” 121  Assim, 

cada momento só existe porque é instantâneo, tudo o resto, que aconteceu no passado ou 

que poderá acontecer no futuro, não existe mais ou nunca existiu, não se pode ver com os 

olhos, logo, não tem relevância. Este aspeto, assim como a relevância da água, assinalada 

no tópico anterior, revela uma coincidência muito próxima com a obra poética de Ricardo 

Reis. Também ele se fixa no momento presente, observando com dor o passado e 

interrogando com sofrimento o que lhe trará o futuro.  

 

Falar de um tempo psíquico em Alberto Caeiro ou querer interpretar as suas 

posições em relação a qualquer problemática pode parecer uma traição. Ele é 

                                                                 
114Padrão, 1981: 72-73 
115Pessoa, 1994: 71 (O Guardador de Rebanhos: XXI) 
116Idem: 42 (O Guardador de Rebanhos: I) 
117Idem: 67 (O Guardador de Rebanhos: XVIII) 
118Idem:137 (Poemas Inconjuntos: 45) 
119Padrão, 1981: 74 
120Pessoa, 1994: 132 (Poemas Inconjuntos, 33) 
121Idem : 148 (Poemas Inconjuntos, 64) 
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simples de definir: tem um ritmo de existir que bate certo com o da natureza e, 

antevendo uma apreciação à sua vida, adverte os biógrafos de que ela não tem mais 

do que duas datas- a da nascença e a da morte. A sua temporalidade psíquica é 

estática: não recorda, não faz planos, nunca constrói- passa e cada instante é feito 

de uma duração igual à dos relâmpagos, ou à das flores, ou à das árvores, ou à do 

sol. 122 

 

Para Caeiro o tempo é constituído por sucessões constantes e momentâneas, que 

decorrem de acordo com a Natureza. São momentos que mudam, como o dia passa para 

a noite, como o verão passa para o outono. “Caeiro não admite a realidade dos números e não 

quer saber de passado nem de futuro, pois recordar é atraiçoar a Natureza ‘A Natureza nunca se 

recorda, e por isso é bela’ e o futuro é o campo das conjecturas, das miragens.” 123  Os 

acontecimentos da vida de Caeiro são os momentos em que ele existe, apenas por existir 

no mundo, como uma árvore na Natureza.  

 

Este poeta pretende ser o poeta da independência mais perfeita sonhando com 

um tempo que é sempre criação primeira e única, sem actuação de inteligência mas 

só operação da sensibilidade, numa sequência de experiências desligadas. O tempo 

começa numa ausência para ir acabar no mesmo vazio. 124 

 

Porém, por muito pesar que lhe possa trazer, Alberto Caeiro é humano. Na sua 

noção de tempo “sem-tempo”, ele não deveria pensar ou escrever sobre o passado ou 

sobre o futuro, pois escrever reflete um pensamento a respeito do assunto. No entanto, 

em alguns momentos da sua poesia, pode notar-se o traço de um ser humano que se lembra 

do passado e de ter amado: “Uma vez amei, julguei que me amariam, Mas não fui amado. 

Não fui amado pela única grande razão - Porque não tinha que ser”; 125  e que aceita o 

futuro, a sua morte: “Creio que irei morrer. Mas o sentido de morrer não me move.” 126 

Deste modo, “Ao pensar no futuro, como ao pensar no passado, está a destruir-se por suas 

próprias mãos porque nega o que afirma ser o fulcro da sua vida: a vivência da realidade 

no momento, o nascimento a cada minuto.” 127  

 

                                                                 
122Padrão, 1981:124 
123Coelho, 1985: 24 
124Padrão, 1981:125 
125Pessoa, 1994: 124 (Poemas Inconjuntos: 18) 
126Idem: 137 (Poemas Inconjuntos: 46) 
127Padrão, 1981: 126 
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3.3. A Existência é O Que Se Vê (Objetivismo 

Absoluto)  
 

 

Caeiro é o poeta das sensações e a visão é o seu sentido mais valorizado e apurado. 

“Ele não quer, só vê muito lucidamente. Se Caeiro é um símbolo duma aventura 

subjectiva de Pessoa, os olhos são um símbolo de Caeiro.” 128 

Na sua poesia é imensa a utilização de palavras pertencentes ao campo lexical da visão, 

como: ver, fitar, observar, olhar, espreitar e olhos; e é pelos olhos que ele “define” o 

mundo que o rodeia.  

Para o poeta, o que importa não são elementos subjetivos como as memórias, os 

sentimentos ou os desejos. Tudo o que capta o seu interesse são as coisas visíveis, as 

únicas que, de facto, considera que existem: 

 

 O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas 

estradas Olhando para a direita e para a esquerda, E de vez em quando olhando 

para trás… E o que vejo a cada momento É aquilo que nunca antes eu tinha visto 

(…) 129 

 

Caeiro vê a cada momento, fixa cada instante e aclama-o como único, sem o 

comparar com o passado ou sem o desejar para o futuro. Contempla, assim, a unidade do 

momento e daquilo que vê.  

 

Cada coisa é uma plenitude de conteúdo original, e Universo, árvore ou flor 

têm o mesmo significado emotivo: são iguais porque qualquer dos elementos é um 

todo. A flor transformar-se imediatamente nas dimensões do Universo, já que nem 

um nem outro são vistos mas sonhados e as coisas sonhadas nunca se estabilizam 

numa dimensão. O infinitamente pequeno toma jeitos de grandeza cósmica. A 

natureza é um Absoluto e a flor, o outeiro, o renque de árvores, a pedra, também o 

são. 130 

 

                                                                 
128Idem: 155 
129Pessoa, 1994:44 (O Guardador de Rebanhos: II) 
130Padrão, 1981:156 
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Num mundo civilizado, cheio de subjetivismo e de dúvidas, Alberto Caeiro 

apresenta-se como o mestre do objetivo e defende que todas as coisas do mundo são o 

que está à vista, portanto, nada mais havia de importante a saber sobre elas.  

 

 Caeiro veio, no dizer de Ricardo Reis, rasgar o véu que vendava os olhos de 

verem a realidade real, «mão de cirurgião que me abriu, com os olhos, a vista. Em 

um momento transformou-se a Terra, e todo o mundo adquiriu o sentido que eu 

tivera instintivo em mim» (PI, 366). Apresenta-se como o revelador da verdadeira 

face das coisas. 131 

 

Se acaso fossem atribuídos adjetivos e motivos às coisas, estar-se-ia a inventar e a 

mentir sobre essas mesmas coisas, a imaginá-las segundo os nossos padrões mentais. Ora, 

segundo Caeiro, tudo isso não é capaz de pertencer ao mundo real. 

 

Referindo-se a Caeiro, dirá um dia pessoa: “Ele vê as coisas apenas com os 

olhos, não com a mente. Ele não deixa nenhum pensamento surgir aquando olha 

uma flor. Longe de ver sermões em pedras, ele nunca deixa que ele conceba uma 

pedra como o começo de um sermão. O único sermão que uma pedra contém, é que 

existe. A única coisa que uma pedra lhe diz é que nada tem para lhe dizer. (PI, 338. 

Cf. OP, 210 e 213.)” O existir em si é inexplicável, porque alógico, porque nem 

idêntico nem in-idêntico, porque apenas é existir. 132 

 

Para Caeiro, as coisas não tinham que ter qualquer classificação ou nome. “Nomes” 

são também invenções dos humanos, portanto, são falsos e desnecessários. Podemos 

assim concluir que a sua obra poética reduz a realidade à essência, à substância: 

 

Tristes das almas humanas que põem tudo em ordem, Que traçam linhas de 

cousa a cousa, Que põem lettreiros com nomes nas árvores absolutamente reaes; E 

desenham parallelos de latitude e longitude Sobre a própria terra innocente e mais 

verde e florida do que isso! 133 

 

                                                                 
131Coelho, 1971a: 289 
132Idem: 289-290 ; “He sees things with the eyes only, not with the mind. He does not let any thoughts arise when he looks at a flower. 

Far from seeing sermons in stones, he never even lets himself conceive a stone as beginning a sermon. The only sermon a stone 
contains for him is that is exists. The only thing a stone tells him is that it  has nothing at all to tell him.”  (TdA) 
133Pessoa, 1994: 95 (O Guardador de Rebanhos: XLV) 
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Classificar, “traçar linhas” e adjetivar são processos do pensamento e não da visão. 

“Sou alheio ao espectáculo que vejo: vejo-o, É exterior a mim. Nenhum sentimento me 

liga a ele.” 134 

 

Só a Natureza é divina, e ela não é divina…Se falo dela como de um ente É 

que para falar dela preciso usar da linguagem dos homens. Que dá personalidade 

às cousas, E impõe nome às cousas. Mas as cousas não têm nome nem personalidade: 

Existem, e o céu é grande a terra larga, E o nosso coração do tamanho de um punho 

fechado…135 

 

Esta ciência de simplesmente ver, sem nada mais, faz compreender um objetivismo 

absoluto completamente alheio ao pensamento: 

 

Passa uma borboleta por deante de mim E pela primeira vez no Universo eu 

reparo Que as borboletas não têem cor nem movimento, Assim como as flores não 

têem perfume nem cor. A cor é que tem cor nas azas das borboletas, No movimento 

da borboleta o movimento é que se move, O perfume é que tem perfume no perfume 

da flor. A borboleta é apenas borboleta E a flor é apenas flor…136 

 

Mas será possível olhar alguma coisa inibindo o pensamento? E escrever sobre ela? 

Será possível uma visão pura das coisas sendo o ser humano um ser pensante? Poderá o 

ser humano realmente conhecer alguma coisa apenas olhando para ela? Será que o que 

vemos é tudo o que há para conhecer?  

Este objetivismo absoluto é uma utopia, e até mesmo Ricardo Reis, que considerava 

Caeiro um mestre, não conseguia submeter-se a olhar a Natureza apenas na sua superfície: 

“A Natureza é só uma superfície. Na sua superfície ela é profunda E tudo contém muito 

Se os olhos bem olharem. Aprende, pois, tu, das cristãs angústias, Ó traidor à multíplice 

presença Dos deuses, a não teres Véus nos olhos nem na alma.” 137 

 

O verdadeiro Caeiro define-se por íntimas tensões, por uma ascese da 

ingenuidade como limite distante; é um civilizado que procura libertar-se da carga, 

tornada insuportável, dos produtos de uma razão milenária; representa-nos; tenta, 

                                                                 
134Idem: 143 (Poemas Inconjuntos: 55) 
135Idem: 77 (O Guardador de Rebanhos: XXVII) 
136Idem :90 (O Guardador de Rebanhos: XL) 
137Pessoa, 1946: 167 
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como nós, fazer a lavagem ao cérebro tornada necessária: «O essencial é saber ver, 

/ Saber ver sem estar a pensar […] Mas isso (tristes de nós que trazemos a alma 

vestida!) / Isso exige um estudo profundo, / Uma aprendizagem de desaparecer…» 

138 

 

 

3.4. A Metafísica de Não Pensar em Nada  
 

 

No quinto poema da obra O Guardador de Rebanhos, Caeiro presenteia-nos com a 

sua visão do que a metafísica representa e da sua utilidade. “Há metaphysica bastante em 

não pensar em nada. O que penso eu do mundo? Sei lá o que penso do mundo! Se eu 

adoecesse pensaria nisso.” 139 Se se encontrasse a pensar em tais questões certamente era 

porque estava doente das ideias ou de olhos fechados: “Que idéa tenho eu das cousas? 

Que opinião tenho sobre as cousas e os effeitos? Que tenho eu meditado sobre Deus e a 

alma E sobre a creação do mundo? Não sei. Para mim pensar nisso é fechar os olhos.” 

Alberto Caeiro não via qualquer necessidade na busca de respostas para tais questões 

metafísicas e filosóficas. Ele não se interessava pelo mistério das coisas, nem sabia o que 

era o mistério, nem queria saber o que isso era. Para ele: “O único mysterio é haver quem 

pense no mysterio”.  

Para Alberto Caeiro, como se viu anteriormente, era necessário viver de olhos 

abertos: ver, e não andar de olhos fechados na escuridão, porque isso seria ceder aos 

pensamentos. É no escuro que a imaginação voa porque a visão real nos falha, e isso era 

algo a evitar “Porque a luz do sol vale mais que os pensamentos De todos os philosophos 

e de todos os poetas.” 140 

Para o mestre Caeiro a melhor “metafísica” era a das árvores “Que é a de não saber 

para que vivem Nem saber que o não sabem”. 141  Para ele «A Constituição intima das 

cousas» 142 , o «Sentido intimo do universo» 143  todas ideias eram inúteis, “Tudo isso é 

falso, tudo isto não quer dizer nada” 144 porque “O único sentido intimo das cousas É ellas 

                                                                 
138Coelho, 1985: 31 
139Pessoa, 1994: 48-49 (O Guardador de Rebanhos: 5) 
140Idem: 48-49 (O Guardador de Rebanhos: 5) 
141Idem : 48-49 (O Guardador de Rebanhos: 5) 
142Idem : 48-49 (O Guardador de Rebanhos: 5) 
143Idem : 48-49 (O Guardador de Rebanhos: 5) 
144Idem : 48-49 (O Guardador de Rebanhos: 5) 
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não terem sentido intimo nenhum.” 145 Por isso, para Caeiro, não havia razão para pensar 

em sentidos e motivos para as coisas, era inútil “como pensar em razões e fins Quando o 

começo da manhã está raiando”. 146  

Caeiro apenas acreditava no que via, “Não acredito em Deus porque nunca o vi.”, 

e era o mundo diante dos seus olhos que ele venerava e seguia. “Se Deus é as flores e as 

arvores E os montes e sol e o luar, Então accredito nelle a toda a hora, E a minha vida é 

toda uma oração e uma missa, E uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos.” 

 

Em Alberto Caeiro, Pessoa vai encarnar a reacção que ele pretende integral 

contra séculos de metafísica e idealismo e, numa época de desintegração do 

cristianismo, vai fazê-lo surgir, segundo os moldes gregos, com um carácter 

fortemente objectivo e inteiramente pagão. Ele é o homem que atribui a cada objecto 

a sua realidade verdadeira e única, o «Paganismo Absoluto, sem ramificação ou 

intenção segunda» (PIAI, p.323) 147 

 

Contudo, na sua “filosofia de não filosofar”, Caeiro não deixa de ter filosofia, com 

a sua metafísica da “não-metafísica”. Escrever sobre estas realidades impõe pensar sobre 

elas, nem que seja apenas para as questionar ou negar.  

 

Apesar de negar todas as perguntas metafísicas, e nós sabemos que isto não 

é acidental na obra de Fernando Pessoa, Caeiro ainda (ou simplesmente) questiona 

tudo metafisicamente e digamos metafisicamente porque Caeiro, considerado como 

o mestre de todos os heterónimos de Pessoa, não pode evitar a Metafísica, mesmo 

querendo ser um não-metafísico e isto é talvez uma das ironias mais profundas e 

dolorosas do pensamento pessoano. Caeiro constrói uma poética negativa, para não 

dizer metafísica negativa, negando até o pensamento, para deixar, voluntariamente 

ou involuntariamente, aparecer bem claro e frio a mais íntima e assustadora e (…) 

inumana essência de todo o pensar físico e metafísico. - Dirk Hennrich 148 

 

Em suma, conclui-se que, mesmo que nem sempre seja bem-sucedido na sua 

supressão de qualquer pensamento, o sujeito poético deixa claro o conselho de que a 

                                                                 
145Idem : 48-49 (O Guardador de Rebanhos: 5) 
146Idem : 48-49 (O Guardador de Rebanhos: 5) 
147Padrão, 1981: 154 
148Borges, 2010: 103  
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melhor via seria seguir calmamente a Natureza, sem acreditar na existência de qualquer 

mistério:   

 

A Criança Nova que habita onde vivo Dá-me uma mão a mim E a outra a tudo 

o que existe E assim vamos os três pelo caminho que houver, Saltando e cantando e 

rindo E gozando o nosso segrêdo comum Que é o de saber por tôda a parte Que não 

há mistério no Mundo E que tudo vale a pena. 149 

 

Deste modo, dever-se-á saborear o concreto sem procurar profundidades ou 

mistérios, e aproveitar a vida como uma Nova Criança.  

 

“O movimento do “conhecimento” deve ser, não no “sentido” vertical de 

aprofundamento e interiorização nas coisas, mas no “sentido” horizontal de pura 

coincidência com as coisas perifericamente, superficialmente, amorosamente, na 

sua concretitude. 150 

 

Na obra Um Fernando Pessoa, o pensador português Agostinho da Silva esclareceu 

esta posição de Alberto Caeiro perante a metafísica: “Assim Caeiro, num mundo de 

reflexivos e de metafísicos, era, ou pelo menos pretendia ser, o não-metafísico, o não-

discursivo, o não-reflexivo; cumpria-lhe ser calmo, porque o era, cumpria-lhe, porque o 

era, uma coisa entre as coisas.” 151 

 

 

3.5.  Felicidade na Ignorância e na Aceitação 
 

 

A inteligência lembra uma varinha de condão: graças a ela, tudo o que 

dormia o sono do nada, incluindo o próprio Homem, acorda para a existência. Ser 

é ser objecto de conhecimento. A mesma varinha, porém, por um uso intenso e 

persistente, acaba por esvaziar de realidade as coisas, fá-las regressar ao nada de 

onde vieram. É um instrumento de destruição que vitima aquele que o maneja, lhe 

                                                                 
149Pessoa, 1994: 56 (O Guardador de Rebanhos: VIII) 
150Coelho, 1971a: 307 
151Silva, 1996: 72 
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provoca a dor da «universal ignorância», a sensação de tactear nas trevas, e ao 

mesmo tempo o cansa, o corrói, mina as condições elementares de felicidade.  

Jacinto do Prado Coelho 

 

Fernando Pessoa vivera muito intensamente este antagonismo, sendo escravo do 

seu pensamento que tanto o fazia sofrer. A sua vocação de poeta acrescentava a “dor de 

pensar” que ele não conseguia evitar, e o seu processo criativo, todos os seus rasgos de 

imaginação, eram frutos do um intelecto louvável.  

 

Pessoa padeceu dramaticamente o suplício da sua grandeza: «O emprego 

excessivo e absorvente da inteligência – diz ele na carta a Cabral Metello publicada 

na Contemporânea em Fevereiro de 1923-, o abuso da sinceridade, o escrúpulo da 

justiça, a preocupação da análise, que nada aceita como se pudesse ser o que se 

mostra, são qualidades que poderão um dia tornar-me notável; privem, porém, de 

toda espécie de elegância porque não permitem nenhuma ilusão de felicidade.» 152 

 

Todos os heterónimos de Pessoa, nas suas diferentes formas, ambicionavam este 

estado de inconsciência e de inocência, e entristeciam quando constatavam que tal não 

seria mais possível. Até o mestre Caeiro sofre subtilmente desta “dor de pensar”: «Os 

meus pensamentos são contentes. Só tenho pena de saber que elles são contentes, Porque, 

se o não soubesse, Em vez de serem contentes e tristes, Seriam alegres e contentes.» 153 

Para Alberto Caeiro, “Não bastava abrir a janella Para ver os campos e o rio. Não é 

bastante não ser cego Para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter philosophia 

nenhuma.” 154  A ignorância era mais valorizada que a inteligência, pois pensar equivalia 

a estar doente. O poeta via a felicidade em ser puro como uma criança, que faz bolas de 

sabão só pelo prazer de as fazer, que apanha flores só por apanhar, que vive ingenuamente 

sem ter que ser levada por raciocínios.  

Não questionar a Natureza e aceitá-la tal e qual como é, era uma máxima de Caeiro. 

Vivia identificado com todas as coisas do mundo, aceitando a vida e a morte, as mudanças, 

as doenças, todas as pessoas e todos os seres da terra tal como eles são. Sentia-se satisfeito 

até com os dias de chuva, com o passar dos dias e com a sua indiferença de ação e de 

motivos de ação.  

                                                                 
152Coelho, 1985: 97,98 
153Pessoa, 1994: 41 (O Guardador de Rebanhos: I) 
154Idem : 113 (Poemas Inconjuntos: 1) 
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A moral de Caeiro, aliás como a de Bernardo Soares, é uma moral de 

indiferença. Diz Bernardo Soares no Livro do Desassossego: “Assim como, quer o 

saibamos quer não, temos todos uma metafísica, assim também, quer o saibamos 

quer não, temos todos uma moral. Temos uma moral muito simples – não fazer a 

ninguém nem mal nem bem” (Publicado in Descobrimento, nº3, Outono, 1931, 

Lisboa.) Caeiro propõe como ideal desta moral uma integração total na Natureza, 

o ser-se uma coisa entre as outras coisas. 155 

 

Nos puros poemas do Mestre Ingénuo, podemos assim encontrar a sua fórmula para 

a verdadeira felicidade: Ambicionar só o que se tem, fazer parte do mundo sendo apenas 

mais “uma coisa entre as outras coisas”, aceitar as coisas como são, não perder a 

ingenuidade e a doce ignorância de criança, viver na simplicidade e seguir a Natureza 

passivamente, como se ela nos levasse pela mão.    

 

Quem me dera que a minha vida fosse um carro de bois Que vem a chiar, 

manhãzinha cedo, pela estrada, E que para de onde veio volta depois Quase à 

noitinha pela mesma estrada. Eu não tinha que ter esperanças – tinha só que ter 

rodas… A minha velhice não tinha rugas nem cabelo branco… Quando eu já não 

servia, tiravam-me as rodas E eu ficava virado e partido no fundo de um barranco. 

156 

 

Quem me dera que eu fosse o pó da estrada E que os pés dos pobres me 

estivessem pisando…Quem me dera que eu fosse os rios que correm E que as 

lavadeiras estivessem à minha beira…Quem me dera que eu fosse os choupos à 

margem do rio E tivesse só o céu por cima e a água por baixo… Quem me dera que 

eu fosse o burro do moleiro E que ele me batesse e me estimasse…Antes isso que ser 

o que atravessa a vida Olhando para trás de si e tendo pena . 157 

 

 

 

 

                                                                 
155Coelho, 1971b: 84 
156Pessoa, 1994: 65 (O Guardador de Rebanhos: XVI) 
157Idem : 67 (O Guardador de Rebanhos: XVIII)  
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3.6. A Rejeição do Humanitarismo 
 

 

Tenho de sujeitar-me a um baptismo regenerador, que me purifique dos 

atavismos, do que me veio do comércio com a sociedade, do que aprendi, do modo 

de lembrar-me, das deformações dos sentidos. Tenho de desembrulhar-me e tornar-

me não homem, mas um animal humano, sem pretensões preconcebidas, que se 

contente com a gratuidade da Natureza, que traga o Universo ao Universo.  

António Pina Coelho 

 

Caeiro acredita na utopia do “animal humano”, defendendo que o ser humano nunca 

deveria ser escravo da sociedade falaciosa, e nunca deveria submeter-se a uma 

comunidade que o faz sofrer; na verdade, não deveria subjugar-se a nada senão à Natureza.  

 

O indivíduo não deve ser sacrificado à comunidade nem sob pretexto de um 

humanitarismo. Tal humanitarismo é misticismo, e misticismo de mulheres. O pagão 

não é humanitarista, antes rejeita o humanitarismo como último baluarte do 

cristianismo. Por isso, Caeiro se opõe a Whitman, pois, enquanto este alimenta um 

sentimento democrático e o interesse por todas as coisas humanas, Caeiro sente em 

si a aversão contra qualquer forma de humanitarismo e a indiferença por tudo 

quando os homens sentem, sofrem, ou gozam. 158 

 

O mestre faz questão de insistir nesta “aversão contra qualquer forma de 

humanitarismo, defendendo que a humanidade é a razão de sofrimento acrescido e de 

insatisfação inesgotável do ser humano. Se os Homens se contentassem com a realidade 

do mundo, com o céu e a terra e com o simples facto de existirem, então, não havia 

motivos para sofrerem.  

 

    Hontem á tarde um homem da cidade Fallava à porta da estalagem Fallava 

commigo também. Fallava da justiça e da lucta para haver justiça E dos operários 

que soffrem, E do trabalho constante, e dos que têem fome, E dos ricos, que só têem 

costas para isso. E, olhando para mim, viu-me lágrimas nos olhos E sorriu com 

agrado, julgando que eu sentia O ódio que elle sentia, e a compaixão Que elle dizia 

que sentia. (Mas eu mal o estava ouvindo. Que me importa a mim os homens E o que 

                                                                 
158Coelho, 1971b: 48-49 
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soffrem ou suppõem que soffrem? Sejam como eu- não soffrerão. Todo o mal do 

mundo vem de nos importarmos uns com os outros, Quer para fazer bem, quer para 

fazer mal. A nossa alma e o céu e a terra bastam-nos. Querer mais é perder isto, e 

ser infeliz. 159 

 

Fallas de civilização, e de não dever ser, Ou de não dever ser assim. Dizes 

que todos soffrem, ou a maioria de todos, Com as cousas humanas postas d’esta 

maneira. Dizes que se fossem differentes, soffreriam menos. Dizes que se fossem 

como tu queres, seria melhor. Escuto sem te ouvir. Para que te quereria eu ouvir? 

Ouvindo-te nada ficaria sabendo. Se as cousas fossem differentes, seriam differentes: 

eis tudo. Se as cousas fossem como tu queres, seriam só como tu queres. Ai de ti e 

de todos que levam a vida A querer inventar a machina de fazer felicidade! 160 

 

O Homem é mais uma coisa única da Natureza, entre todas as outras, que vive na 

Terra e que está envolto pelo céu: “Falaram-me em /homens/, em humanidade, Mas eu 

nunca vi /homens/ nem vi humanidade. Vi um homem assombrosamente diferente um do 

outro Cada um separado do outro por um espaço sem homens.” 161  Caeiro não via a 

humanidade, por isso, não acreditava nela.  

 

A humanidade é uma revolta de escravos. A humanidade é um governo 

usurpado pelo povo. Existe porque usurpou, mas erra porque usurpar é não ter 

direito. Deixai existir o mundo exterior e a humanidade natural! Paz a todas as 

coisas pré-humanas, mesmo no homem. Paz à essência inteiramente exterior do 

Universo! 162 

 

Em suma, pode então concluir-se que Alberto Caeiro é um poeta que enfatiza a 

diferença do que é a realidade e do que são as invenções da mente. É um mestre que 

valoriza o concreto da Natureza ao invés da inteligência do Homem. Sente fascínio apenas 

pela simplicidade e pela pureza da existência das coisas. É um poeta que fala e sente pelos 

sentidos, descartando os sentimentos. Sentindo pelas sensações, recusa deixar-se levar 

por pensamentos, somente valoriza o que vê, ouve, cheira, toca ou saboreia, sem 

necessidade de categorizar ou de dar nomes ao que o rodeia.   

                                                                 
159Poemas, 1994: 82 (O Guardador de Rebanhos: XXXII) 
160Pessoa, 1994: 113 (Poemas Inconjuntos: 2) 
161Idem : 131 (Poemas Inconjuntos: 32) 
162Idem : 142 (Poemas Inconjuntos: 52)  
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Se, depois de eu morrer, quizerem escrever a minha biografia, Não há nada 

mais simples. Tem só duas datas – a da minha nascença e a da minha morte. Entre 

uma e outra cousa todos dos dias são meus. Sou fácil de definir. Vi como um 

damnado. Amei as coisas sem sentimentalidade nenhuma. Nunca tive um desejo que 

não pudesse realizar, porque nunca ceguei. Mesmo ouvir nunca foi para mim senão 

um acompanhamento de ver. Comprehendi que as coisas são reaes e todas 

differentes umas das outras; Comprehendi isto com os olhos, nunca com o 

pensamento. Comprehender isto com o pensamento seria achal-as todas eguaes. Um 

dia deu-me o somno como a qualquer creança. Fechei os olhos e dormi. Além d’isso, 

fui o único poeta da Natureza. 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
163Idem : 126 (Poemas Inconjuntos: 20) 
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CAPITULO III 

Análise Comparativa entre as Ideologias de Alberto Caeiro e a Filosofia 

Taoista em Dao De Jing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75  

 

1. Análise Comparativa  
 

 

No capítulo que se segue, pretende-se fazer uma análise comparativa entre as 

ideologias do heterónimo Alberto Caeiro, apreendidas na sua obra literária, e as filosofias 

taoistas transmitidas através do clássico Dao De Jing.  

É importante clarificar que, para se fazer tal análise comparativa, dever-se-ão ter 

sempre em conta, em cada ponto, as grandes diferenças óbvias entre os dois pólos de 

comparação, dado que comparamos uma obra clássica da filosofia chinesa, que se pensa 

ter sido escrita entre 350 e 250 a.C, com a obra literária de um heterónimo de Fernando 

Pessoa, escritor-poeta modernista português do século XX. Deste modo, diferenças 

culturais providas de épocas diferentes, locais distantes e vivências muito distintas são 

bastante claras aquando duma tentativa de análise comparativa das mesmas. Porém, o 

mais interessante e curioso é o facto de que, com todos os seus contrastes, ambas as obras 

partilham alguns traços ideológicos que se encontram em certos pontos, harmonizando 

pensamentos e denotando-se bastantes similaridades.  

Assim, segue-se uma análise comparativa focada nas suas principais diferenças e 

semelhanças: 

 

 

1.1.  O Conceito de Dao, a Origem de Todas 

as Coisas  
 
 

Como já anteriormente apresentado nesta dissertação, Dao é o conceito mais 

importante abordado em Dao De Jing, contendo a verdade fundamental e indescritível. 

Trata-te se algo sem nome, anterior ao pensamento conceptual, anterior a tudo e que deu 

origem à totalidade do mundo. É tido como uma existência abstrata, porém muito real, 

abrangível e primordial na filosofia taoista.  
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Dao, como coisa, é elusivo e intangível. Intangível e elusivo, porém contém a 

aparência; elusivo e intangível, porém contém a matéria. Obscuro e profundo, 

porém contém essência, a essência é real (…) (capítulo 21, Dao De Jing) 164 

 

(…) Quando Dao é expresso, é como se tivesse um gosto tão suave que parece 

não ter qualquer sabor, olha-se, mas não se consegue ver realmente, ouve-se, mas 

não se consegue escutar realmente, usa-se, mas não se consegue esgotá-lo. 

(capítulo 35, Dao De Jing) 165 

 

A existência deste conceito, bem como a sua relatividade e abstração, são, 

porventura, as diferenças mais evidentes entre estes dois pólos comparativos, dado que 

Alberto Caeiro, como objetivista absoluto, apenas acredita no que está claro ao seu olhar: 

 

 (…) Vi que não há Natureza, Que Natureza não existe, Que há montes, valles, 

planícies, Que há arvores, flores, hervas, Que há rios e pedras, Mas que não há 

um todo a que isso pertença, Que um conjuncto real e verdadeiro É uma doença 

das nossas idéas. A Natureza é partes sem um todo (…) 166 

 

Assim, Caeiro acredita nas coisas individuais e unas no mundo, sem qualquer 

mistério de criação, sem antecedentes únicos, sem misticismos ou forças abstratas. 

Acredita na “existência absolutamente real sem sombras nem erros / A coincidência 

exacta (e inteira) de uma coisa consigo mesma”. 167 A “Natureza é partes sem um todo”, 

e o conceito de Universo como síntese, como conjunto, é uma ideia abstrata, portanto, 

irreal aos olhos de Caeiro.  

Dao De Jing, por outro lado, aborda a relatividade daquilo que os nossos olhos vêem: 

“Os caminhos que parecem caminhos, não são O caminho. Nomes que parecem nomes, 

não são O nome”.  (capítulo 1, Dao De Jing) 168 Afirmando, assim, que a grande verdade 

só existia em Dao: 

 

                                                                 
164Cao, 2010: 99, “道之为物，惟恍惟惚。惚兮恍兮，其中有象；恍兮惚兮，其中有物；窈兮冥兮，其中有精，其精甚真

(…)”, “Dào zhī wèi wù, wéi huǎng wéi hū. Hū xī huǎng xī, qízhōng yǒu xiàng; huǎng xī hū xī, qízhōng yǒu wù; yǎo xī míng xī, qízhōng 
yǒu jīng, qí jīng shén zhēn. ” (TdA) 
165Idem : 157, “道之出口，淡乎其无味，视之不足见，听之不足闻，用之不足既。”, “Dào zhī chūkǒu, dàn hū qí wúwèi, shì 

zhī bùzú jiàn, tīng zhī bùzú wén, yòng zhī bùzú jì.” (TdA) 
166Pessoa, 1994: 98 (O Guardador de Rebanhos: XLVII) 
167Pessoa, 1994: 145 (Poemas Inconjuntos: 59) 
168Cao, 2010: 1, “ 道可道，非常道。名可名，非常名。”, “Dào kě dào, fēicháng dào. Míng kě míng, fēicháng míng.” (TdA) 
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Compreender Dao é como estar confuso sobre isso; Prosseguir em Dao é 

como andar para trás; O caminho nivelado parece acidentado; A Virtude Superior 

é como um vale; A Virtude Abundante parece não ser suficiente; A Virtude Robusta 

parece indolente; A pureza parece volátil; A grande claridade parece torpe, Os 

grandes quadrados não têm cantos, A grande música tem pouco som; A grande 

imagem não tem forma; Dao é escondido e não tem nome. (capítulo 41, Dao De Jing) 

169 

 

Existe algo indiferenciado e, ainda assim, completo, Nasceu primeiro que o 

céu e a terra. Silencioso e vazio, independente e imutável, Revolvendo-se sem fim, 

pode ser considerado como a Mãe do céu e da terra. (capítulo 25, Dao De Jing) 170 

 

A supramencionada “Mãe do Céu e da Terra” deveria ser, então, respeitada e 

seguida: “Só quando a humanidade realmente amar o Universo, e conseguir estar 

verdadeiramente integrada na Natureza, poderá sobreviver de forma saudável”. 171
  

No entanto, apesar dos conceitos de “Natureza” e “Universo” serem abordados de 

forma distinta entre os dois pensamentos, ambos apelam para a necessidade de viver 

seguindo a via natural, respeitando e ficando satisfeito com o que está ao nosso redor, tal-

qualmente se verá nos pontos a seguir nesta comparação. 

 

 

1.2.  O Pensamento Dialético e a 

Individualidade 
 

 

Todos entendem beleza como beleza, ai está a feiura. Todos entendem o bem 

como bem, ai está o mal. A existência e a não-existência geram-se uma à outra, o 

difícil e o fácil completam-se um ao outro, o comprido e o curto dão forma um ao 

                                                                 
169Idem: 181, “明道若昧，进道若退，夷道若纇。上德若谷；大白若辱；广德若不足；建德若偷；质真若渝。大方无隅；大

器晚成；大音希声；大象无形；道隐无名。”, “Míng dào ruò mèi, jìn dào ruò tuì, yí dào ruò lèi. Shàng dé ruò gǔ; dàbái ruò rǔ; 

guǎng dé ruò bùzú; jiàn dé ruò tōu; zhì zhēn ruò yú. Dàfāng wú yú; dà qì wǎn chéng; dà yīn xī shēng; d à xiàng wúxíng; dào yǐn 
wúmíng.” (TdA) 
170Idem: 115, “有物混成，先天地生。寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆，可以为天地母。”, “Yǒu wù hǔnchéng, xiān 

tiāndì shēng. Jì xī liáo xī, dúlì ér bù gǎi, zhōu xíng ér bù dài, kěyǐ wéi tiāndì mǔ.” (TdA) 

171Wang (王宇) (24/6/2015): 3 “只有当人类真正的去爱护宇宙万物，并且能够真正地与大自然融为一体，那么，人类才能更
为健康地生存下去。Zhǐyǒu dāng rénlèi zhēnzhèng de qù àihù yǔzhòu wànwù, bìngqiě nénggòu zhēnzhèng de yǔ dà zìrán róng wéi 

yītǐ, nàme, rénlèi cáinéng gèng wèi jiànkāng dì shēngcún xiàqù. (TdA) 
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outro, o alto e o baixo dependem um do outro, o som e a voz harmonizam-se, a frente 

e a traseira seguem-se uma à outra, e isso é constante. 172 

 

Capítulo 2, Dao De Jing 

 

Uma outra diferença bastante evidente entre as ideologias em Dao De Jing e as 

ideologias expostas nos poemas de Alberto Caeiro reflete-se na importância dada à 

harmonia e à dependência dos opostos.  

Como abordado em parâmetros anteriores, Yin e Yang (阴阳, yīnyáng) são conceitos 

base na tradição e filosofia chinesas, representando o equilíbrio das forças opostas que 

dependem uma da outra para coexistirem. Em Dao De Jing, é clara a explicação de que 

todas as coisas do mundo são fruto destas forças originárias em Dao. Deste modo, “(…) 

Todas as coisas carregam Yin às costas e abraçam Yang, o Qi de ambos converge e torna-

se em harmonia.” (capítulo 42, Dao De Jing) 173, sendo Qi (气, qì) a força vital presente 

em todos os seres do mundo.  

Enfatizando que “ (…) Todas as coisas do mundo nasceram da existência, A 

existência nasce da não-existência.” (capítulo 40, Dao De Jing) 174 , Dao De Jing evoca a 

importância e a necessidade da existência dos opostos de todas coisas, mesmo que esses 

opostos possam causar sentimentos negativos. Sem o mal, não existiria o bem; sem a 

morte, não existiria a vida, assim como, sem doença, não existiria a saúde e, sem 

imperfeição, a palavra “perfeição” não teria qualquer significado.  

Apesar de Caeiro também revelar uma aceitação por todos os acontecimentos do 

mundo, dizendo até que “Um dia de chuva é tão belo como um dia de sol. Ambos existem; 

cada um como é.” 175, Ele afirma igualmente que: “ (…) Se não houver imperfeição, havia 

uma coisa a menos. E deve haver muita coisa Para termos muito enquanto vemos e 

ouvimos…”. 176  Ora, tal ideia, tivesse ela sido escrita em Dao De Jing, teria sofrido uma 

ligeira alteração, que faria, no entanto, bastante diferença a nível de significação: Se não 

                                                                 
172Cao, 2010: 6,“天下皆知美之为美，恶已；皆知善，斯不善矣。有无之相生也，难易之相成也，长短之相刑也，高下之

相盈也，音声之相和也，前后之相随，恒也。” “Tiānxià jiē zhī měi zhī wèi měi, è yǐ; jiē zhī shàn, sī bùshàn yǐ. Yǒu wú zhī 

xiāngshēng yě, nán yì zhī xiāng chéng yě, chángduǎn zhī xiāng xíng yě, gāo xià zhī xiāng yíng yě, yīnshēng zhī xiāng hé yě, qiánhòu 

zhī xiāng suí, héng yě.” (TdA) 

173Idem: 186, “万物负阴而抱阳，冲气以为和。”, “Wànwù fù yīn ér bào yáng, chōng qì yǐwéi hé.” (TdA) 
174Idem: 175, “天下万物生于有，有生于无。”,“Tiānxià wànwù shēng yú yǒu, yǒu shēng yú wú.” (TdA) 
175Pessoa, 1994: 127 (Poemas Inconjuntos: 22) 
176Idem : 91 (O Guardador de Rebanhos: XLI) 



 

79  

 

existisse a imperfeição, haveria duas coisas a menos. Pois se não houvesse “imperfeição”, 

não existiria também o seu oposto, não existiria “perfeição”.  

Alberto Caeiro, ao contrário do pensamento dialético, aclamado persistentemente 

em Dao De Jing, coloca ênfase na individualidade das coisas e no facto destas já se 

encontrarem completas na sua simples existência: “A espantosa realidade das coisas É a 

minha descoberta de todos os dias. Cada coisa é o que é, E é difficil explicar a alguem 

quanto isso me alegra, E quanto isso me basta. Basta existir para se ser completo”. 177 

Enquanto em Dao De Jing, se verifica a existência de um apelo à compreensão de 

que, exemplificando, o feminino não existe sem o masculino, o quente não existe sem o 

frio, o dia não existe sem a noite, Alberto Caeiro atribui um valor muito próprio à unidade 

e individualidade das coisas. Essa independência dá-lhe alegria e paz:  

 

Última estrela a desaparecer antes do dia. Pouso no teu trémulo azular 

branco os meus olhos calmos, E vejo-te independentemente de mim, Alegre pela 

vitória que tenho em poder ver-te, Sem «estado de alma» nenhum, senão ver-te. A 

tua beleza para mim está em existires. A tua grandeza está em existires inteiramente 

fora de mim. 178 

 

 

1.3.  O Movimento da Natureza e a Noção 

Temporal  
 

 

A filosofia taoísta apresenta duas características essenciais para a presente análise: 

em primeiro lugar, defende que tudo no mundo possui a mesma raíz; em segundo, crê que 

a natureza se encontra em constante mudança num movimento circular denominado 

Movimento de Dao (道之动，dào zhī dòng). O Movimento de Dao ou, por outras 

palavras, o movimento da natureza ou o movimento natural, é o conceito que defende 

todas as coisas, quando atinge o seu extremo, regressam, necessariamente, ao início, num 

movimento eterno e constante. Regressar é, assim, o Movimento de Dao (“反者道之动”, 

“fǎn zhě dào zhī dòng”) (capítulo 40, Dao De Jing). 179 

 

                                                                 
177Idem : 122 (Poemas Inconjuntos: 16) 
178Idem : 144 (Poemas Inconjuntos: 56) 
179 Cso, 2010: 175, “反者道之动”, “ fǎn zhě dào zhī dòng” (TdA) 
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Estende o vazio até ao limite, Mantém-te quieto e calado até ao extremo. 

Todas as coisas prosperam, e eu contemplo o seu retorno. Todas as coisas retornam 

às suas raízes. Regressar às raízes é tranquilidade, tranquilidade é reconquistar a 

própria natureza, reconquistar a própria natureza é continuidade.  (capítulo 16, 

Dao De Jing) 180 

 

Esta ideia de ciclo constante, de caminho natural e circular entre o passado, presente 

e futuro em regresso, é um ponto que contrasta com a ideologia do poeta Alberto Caeiro. 

Caeiro, por sua vez, defende que o “tempo” é uma coisa irreal. Ele afirma-se “recém-

nascido a cada momento Para a completa novidade do mundo”. 181 Os momentos não têm, 

para ele, qualquer ligação temporal. E, assim, faz por viver na instantaneidade de 

momentos despegados e dependentes de qualquer ciclo ou sucessão interligada com o 

passado ou com o futuro. Assim mostra nos poemas:  

 

“Passou a diligencia pela estrada, e foi-se; E a estrada não ficou mais bella, 

nem sequer mais feia. Assim é a acção humana pelo mundo fóra. Nada tiramos e 

nada pomos; passamos e esquecemos; E o sol é sempre pontual todos os dias.” 182 

 

(…) ás vezes, á flor dos ribeiros, Formam-se bolhas de agua Que nascem e se 

desmancham E não teem sentido nenhum Salvo serem bolhas de agua Que nascem 

e se desmancham. 183 

 

 

 1.4. O Mistério do Profundo 
 

 

As bolas de sabão que esta creança se entretem a largar de uma palhinha São 

translucidamente uma filosofia toda. Claras, inúteis e passageiras como a Natureza, 

Amigas dos olhos como as cousas, São Aquillo que são Com uma precisão 

                                                                 
180Idem: 74, “致虚极，守静笃；万物并作，吾以观复。夫物芸芸，各复归其根。归根曰静，静曰复命。复命曰常” “zhì xū jí, 

shǒu jìng dǔ; wànwù bìng zuò, wú yǐ guān fù. fū wù yúnyún, gè fùguī qí gēn. guīgēn yuē jìng, jìng yuē fùmìng. fùmìng yuē cháng” 

(TdA) 
181Pessoa, 1994: 132 (Poemas Inconjuntos: 33) 
182Idem : 92 (O Guardador de Rebanhos:XLII) 
183Idem : 87 (O Guardador de Rebanhos: XXXVII) 
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redondinha e aérea, E ninguém, nem mesmo a creança que as deixa, Pretende que 

ellas são mais do que parecem ser. (…)  

 

Alberto Caeiro 

 

Para o Mestre Caeiro, tudo o que existe é o que se vê, e tudo o que não se consegue 

compreender nitidamente pelos olhos não carece do nosso pensamento ou crença.  

Em Dao De Jing, no processo de compreensão do mundo, também se atribui 

importância à observação e contemplação do que está ao nosso redor: “A partir do mundo 

observas o mundo. Como é que sabes que o mundo é desta forma? É desta forma” 

(capítulo 54, Dao De Jing). 184   Porém, Dao De Jing e a filosofia taoista não têm uma 

visão tão objetivista quando comparadas com a visão de Alberto Caeiro. Dao De Jing 

também se debruça sobre a temática do mistério, principalmente aquele relacionado à 

criação do mundo através de Dao, o mistério do que é profundo e que tanto chama à 

curiosidade dos homens para descobrir de que matéria é feito, o que nele está escondido 

e qual é o seu significado. “Profundo e ainda mais profundo, é o portal para todos os 

mistérios”. (capítulo 1, Dao De Jing) 185 ; “Dao é um vaso vazio que nunca fica cheio. 

Profundo como a fonte de todas as coisas; Tão profundo que sobrevive, vagamente existe.” 

(capítulo 4, Dao De Jing) 186 ; “O Dao é o santuário de todas as coisas, é o mistério de 

todas as coisas” (capítulo 62, Dao De Jing). 187 

Por seu lado, Caeiro mantém-se fiel ao seu utópico objetivismo absoluto:  

 

Ver as coisas até ao fundo…E se as coisas não tiverem fundo? Ah, que bela a 

superfície! Talvez a superfície seja a essência E o mais que a superfície seja o mais 

que tudo E o mais que tudo não é nada. Ó face do mundo, só tu, de todas as faces, 

És a própria alma que reflectes. 188 

 

Para ele, todas as coisas do mundo eram como a própria Natureza em si: clara, inútil 

e passageira. Em Dao De Jing, todavia, encontramos uma definição de Natureza muito 

                                                                 
184Cao, 2010: 245 “以天下观天下。吾何以知天下然哉？以此。” “yǐ tiānxià guān tiānxià. wú héyǐ zhī tiānxià rán zāi? yǐ cǐ.” 

(TdA) 
185Idem: 1, “玄之又玄，众眇之门。”, “xuánzhīyòuxuán, zhòng miǎo zhī mén.” (TdA)  
186Idem: 17, “道冲，而用之或不盈渊兮！似万物之宗; 湛兮！似或存。”, “dào chōng, ér yòng zhī huò bù yíng yuān xī! shì 

wànwù zhī zōng; zhàn xī! shì huò cún.” (TdA) 
187Idem: 283, “道者，万物之奥”, “dào zhě, wànwù zhī ào” (TdA) 
188Pessoa, 1994: 149 (Poemas Inconjuntos: 65) 
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diferente desta dada pelo Caeiro, sendo a Natureza profunda e misteriosa, mudando no 

seu movimento circular e provida de uma utilidade constante:  

 

Trinta traços convergem no centro: No qual não existe nada, É ai que está a 

utilidade do veículo. Misturar água e argila para fazer um recipiente: No qual não 

existe nada, É ai que está a utilidade do recipiente. Abrir portas e janelas para fazer 

uma sala: Na qual não existe nada, É aí que está a utilidade da sala. Então, a 

existência traz vantagem, “o nada”/“o vazio” traz utilidade.  (capítulo 11, Dao De 

Jing) 189 

 

Esta grande utilidade em ser-se vazio e profundo parte do mesmo fundamento da 

grande vantagem de se ser passivo e calmo, clarificado no próximo ponto.  

 

 

1.5.  O Princípio da Não-Ação 
 

 

O Princípio da Não-Ação (无为，wúwéi), “Nada fazer”, ou a “Inação”, integra 

possivelmente um dos mais importantes preceitos de Lao Zi abordado em Dao De Jing. 

Contudo, esta “inação” não se refere ao sentido literal de não fazer rigorosamente nada, 

mas sim à ideologia da abstenção da ação “fabricada”, isto é, da ação fictícia que tem 

base nos pensamentos humanos, nos desejos, nas dúvidas e curiosidades, etc. Deste modo, 

Dao De Jing apela a uma ação através de reações intuitivas, que estejam de acordo com 

a verdadeira essência do ser-humano como parte integrante da Natureza. “O Homem 

segue a lei da Terra, a Terra segue a lei do Céu, o Céu segue a lei de Dao, e Dao segue 

aquilo que é, naturalmente” (capítulo 25, Dao De Jing). 190 

 

(…) O mundo é como um utensílio sagrado, não se pode agir sobre ele ou 

agarrá-lo. Os que agem sobre ele vão falhar, os que o agarram vão perdê-lo. É por 

isso que o sábio pratica o Princípio da Não-Ação, desse modo não falha nem perde. 

(capítulo 29, Dao De Jing) 191 

 

                                                                 
189Cao, 2010: 50, “三十辐共一毂，当其无，有车之用。埏埴以为器，当其无，有器之用。凿户牖以为室，当其无，有室之

用。故有之以为利，无之以为用。” “Sānshí fú gòng yī gǔ, dāng qí wú, yǒu chē zhī yòng. Shān zhí yǐwéi qì, dāng qí wú, yǒu qì zhī 

yòng. Záo hùyǒu yǐwéi shì, dāng qí wú, yǒu shì zhī yòng. Gù yǒu zhī yǐwéi lì, wú zhī yǐwéi yòng.” (TdA) 
190Idem: 115, “人法地， 地法天，天法道，道法自然.”, “Rén fǎ de, dì fǎ tiān, tiān fǎ dào, dào fǎ zìrán” (TdA) 
191Idem: 134, “天下神器，不可为也，不可执也。为者败之，执者失之。是以圣人无为，故无败，故无失。”, “Tiānxià 

shénqì, bùkě wéi yě, bùkě zhí yě. Wèi zhě bài zhī, zhí zhě shī zhī. Shì yǐ shèngrén wúwéi, gù wú bài, gù wú shī.” (TdA) 



 

83  

 

(…) Os que agem falham, os que agarram perdem. É por isso que o sábio não 

faz nada e por isso não falha; ele não agarra nada, logo, nada perde. (…) É por isso 

que o sábio deseja não desejar, não valoriza coisas raras, estuda sem estudar, e 

balança os excessos da multidão. Ele ajuda todas as coisas a crescer sem as possuir. 

(capítulo 64, Dao De Jing) 192 

 

Alberto Caeiro enfatiza semelhantemente que o ser-humano deveria ser espontâneo 

e intuitivo nos seus feitos, e que, para agir segundo a sua verdade, a sua essência, teria de 

evitar ações baseadas em pensamentos ou em ambições: 

 

E há poetas que são artistas E trabalham nos seus versos Como um 

carpinteiro nas tábuas!... Que triste não saber florir! Ter que pôr verso sobre verso, 

como quem constrói uma casa E ver se está bem, e tirar se não está!...Quando a 

única casa artística é a Terra toda Que varia e está sempre boa e é sempre a mesma. 

Penso nisto, não como quem pensa, mas como quem /respira/ E olho para as flores 

e sorrio…Não sei se elas me compreendem Nem se eu as compreendo a elas, Mas 

sei que a verdade está nelas e em mim E a nossa comum /divindade/ De nos 

deixarmos ir e viver pela Terra E levar ao colo pelas Estações contentes E deixar 

que o vento cante para adormecermos. 193 

 

Para Caeiro, a “Terra” tinha a virtude de ser “sempre boa”. Mesmo com as suas 

variações naturais, mantém-se “sempre a mesma” e fiel à sua natureza. Em Dao De Jing, 

um dos conceitos mais aprofundados é necessariamente essa “Virtude” e o ser-se virtuoso. 

Essa Virtude, na obra chinesa usando o termo chinês “德, dé”, não se refere ao poder 

moral, mas à aptidão de conseguir realizar alguma coisa, à habilidade ou utilidade, sendo 

a maioria das vezes simbolizada pela “madeira em bruto”, a madeira pura que nunca foi 

modificada pelo Homem. “Dao é a eterna madeira pura sem nome. Apesar de poder ser 

pequena, nada nem ninguém no mundo pode subjugá-la” (capítulo 32, Dao De Jing). 194 

 

O Dao pratica eternamente o Princípio da Não-Ação, no entanto, coisas 

acontecem, nada fica por fazer. Se os reis e governantes o seguissem, todas as coisas 

                                                                 
192Idem: 292, “为者败之，执者失之。是以圣人无为故无败，无执故无失。民之从事，常于几成而败之。慎终如始，则无败

事。是以圣人欲不欲，不贵难得之货，学不学，复众人之所过，以辅万物之自然而不敢为。”, “Wèi zhě bài zhī, zhí zhě shī 

zhī. Shì yǐ shèngrén wúwéi gù wú bài, wú zhí gù wú shī. Mín zhī cóngshì, cháng yú jǐ chéng ér bài zhī. Shèn zhōng rú shǐ, zé wú bài 

shì. Shì yǐ shèngrén yù bù yù, bù guì nándé zhī huò, xué bù xué, fù zhòngrén zhī suǒguò, yǐ fǔ wànwù zhī zìrán ér bù gǎn wéi.” (TdA) 
193Pessoa, 1994: 86 (O Guardador de Rebanhos: XXXVI) 
194Cao, 2010: 147, “道常无名，朴。虽小，天下莫能臣。”, “Dào cháng wúmíng, pǔ. Suī xiǎo, tiānxià mò néng chén.” (TdA) 
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se iriam mudar-se-iam a elas próprias. Com a mudança, os desejos vão aparecendo, 

mas eu acalmo esses desejos com a madeira pura sem nome. Acalmo com a madeira 

pura sem nome, e não terão mais desejos. Sem desejos e calmo, o mundo corrigir-

se-á a ele mesmo. (capítulo 37, Dao De Jing) 195 

 

O Dao dá vida, a virtude alimenta, a forma define, as circunstâncias 

completam. É por isso que todas as coisas veneram Dao e valorizam a virtude. Dao 

é venerado, a virtude é valorizada, Porque eles nunca dão ordens mas sempre 

deixam as coisas acontecer naturalmente. Então, Dao dá vida, a virtude alimenta, 

faz crescer e educa, desenvolve e amadurece; sustenta e protege. Dar vida mas não 

possuir, Deixar as coisas acontecer mas não tirar vantagem nem depender disso, 

Desenvolver mas não governar, não dominar - A isso chama-se A Profunda Virtude. 

(capítulo 51, Dao De Jing) 196 

 

 

1.6. A Água e a Adaptação 
 

 

Em Dao De Jing, está escrito que, para se usufruir de uma vida longa e calma, é 

importante adotar, como já visto anteriormente, uma postura submissa, passiva e baseada 

na humildade. Esta mensagem é muitas vezes transmitida através da alusão das 

características da água e dos vales, das virtudes mais "femininas" da natureza: "O espírito 

dos vales nunca morre; É chamado de "profunda fêmea". A porta de entrada do profundo 

feminino, é considerada a raiz do céu e da terra. É contínua e parece permanecer! Útil, 

porém nunca trabalha em exagero" (capítulo 6, Dao De Jing). 197 

 

Os grandes Estados ficam nos baixos alcances dos rios, Esses são sítios para 

o feminino do mundo, Sítios onde o mundo converge. A fêmea invariavelmente 

supera o macho por ser tranquila, e na sua quietude ela adota uma posição mais 

                                                                 
195Idem: 165, “道常无为而无不为。候王若能守之，万物将自化。化而欲作，吾将镇之以无名之朴，镇之以无名之朴，夫将
不欲。不欲以静，天下将自定。”, “Dào cháng wúwéi ér wúbù wéi. Hòu wángruònéng shǒuzhī, wànwù jiāng zì huà. Huà ér yù zuò, 

wú jiāng zhèn zhī yǐ wúmíng zhī pǔ, zhèn zhī yǐ wúmíng zhī pǔ, fū jiāng bù yù. Bù yù yǐ jìng, tiānxià jiāng zì dìng.” (TdA) 
196Idem: 230, “道生之，德畜之，物形之，势成之。是以万物莫不尊道而贵德。道之尊，德之贵，夫莫之命而常自然。故道
生之，德畜之，长之育之，亭之毒之；养之覆之。生而不有，为而不恃，长而不宰，是谓玄德。”, “Dào shēng zhī, dé chù 

zhī, wù xíng zhī, shì chéng zhī. Shì yǐ wànwù mòbù zūn dào ér guì dé. Dào zhī zūn, dé zhī guì, fū mò zhī mìng ér cháng zìrán. Gùdào 
shēng zhī, dé chù zhī, zhǎng zhī yù zhī, tíng zhī dú zhī; yǎng zhī fù zhī. Shēng ér bù yǒu, wéi ér bù shì, cháng ér bù zǎi, shì wèi xuán 

dé.” (TdA)  
197Idem: 25, "谷神不死，是谓玄牝。玄牝之门，是谓天地之根。绵绵呵！其若存！用之不堇。" , "Gǔ shén bùsǐ, shì wèi xuán 

pìn. Xuán pìn zhī mén, shì wèi tiāndì zhī gēn. Miánmián hē! Qí ruò cún! Yòng zhī bù jǐn." (TdA) 
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baixa. Então, se um grande Estado ficar abaixo de um pequeno Estado, ele superará 

o pequeno Estado; Se o pequeno Estado ficar abaixo do grande Estado, Ele superará 

o grande Estado. (capítulo 61, Dao De Jing) 198 

 

Ao adaptar-se naturalmente, espontaneamente, ao que lhe é proporcionado pela 

Natureza, ao agir como a água, de forma passiva e calma, seguir-se-ia Dao, e 

paradoxalmente, qualquer governante conseguiria alcançar a harmonia no seu Estado. 

Conseguiria assim alcançar o seu propósito sem esforço: " (…) A tranquilidade vence a 

inquietação, o frio vence o quente. A tranquilidade é a norma do mundo " (capítulo 45, 

Dao De Jing). 199 

 

Nada no mundo é tão suave como a água porém, ao atacar o que é forte, 

nenhuma força pode comparar-se com ela. O débil vence o forte, o suave vence o 

rijo, Não há quem desconheça este facto, porém ninguém leva a cabo este 

conhecimento. (capítulo 78, Dao De Jing) 200 

 

 “Água, tem a qualidade de nutrir o mundo para o beneficiar, sem competir. Assim 

como os sábios ancestrais diziam: ‘A água envia os barcos e nutre os campos quando está 

fora do vale’, a água faria o bem incondicionalmente, beneficiaria o mundo”. 201 

Alberto Caeiro também acreditava nesta norma de valorizar a calma, acreditava que 

devíamos aprender com a água e compreender que era necessária a adaptação às 

circunstâncias presentes: “O meu olhar azul como o céu É calmo como a água ao sol. É 

assim, azul e calmo, Porque não interroga nem se espanta…”. 202  Para ele, o necessário 

seria simplesmente seguir o curso natural das coisas e acontecimentos: “O que é preciso 

é ser-se natural e calmo, Na felicidade ou na infelicidade”. 203 

                                                                 
198Idem: (Capítulo 61, Dao De Jing) “大邦者下流，天下之牝，天下之交也。牝常以静胜牡，以静为下。故大邦以下小邦，则

取小邦；小邦以下大邦，则取大邦。” “Dà bāng zhě xiàliú, tiānxià zhī pìn, tiānxià zhī jiāo yě. Pìn cháng yǐ jìng shèng mǔ, yǐ jìng 

wèi xià. Gù dà bāng yǐxià xiǎo bāng, zé qǔ xiǎo bāng; xiǎo bāng yǐxià dà bāng, zé qǔ dà bāng .” (TdA) 
199Idem: (Capítulo 45, Dao De Jing) “  (…)静胜躁，寒胜热。清静为天下正。”, “(…)Jìng shèng zào, hán shèng rè. Qīngjìng wéi 

tiānxià zhèng.” (TdA) 
200Idem: (Capítulo 78, Dao De Jing) “天下莫柔弱于水，而攻坚强者莫之能胜，以其无以易之。弱之胜强，柔之胜刚，天下莫

不知，莫能行。”, “Tiānxià mò róuruò yú shuǐ, ér gōngjiān qiáng zhě mò zhī néng shēng, yǐ qí wú yǐ yì zhī. Ruò zhī shèng qiáng, róu 

zhī shèng gāng, tiānxià mò bùzhī, mò néng xíng.” (TdA) 
201Nan (南怀瑾) (2005): 161 “水，具有滋养万物生命的德性.它能使万物得它的利益，而不与万物争利。例如古人所说: "

到江送客棹,出岳润民田。" 只要能做到利他的事，就水不推辞地做。” “Shuǐ, jùyǒu zīyǎng wànwù shēngmìng de dé xìng. 

Tā néng shǐ wànwù dé tā de lìyì, ér bù yǔ wànwù  zhēng lì. Lìrú gǔrén suǒ shuō: "Dào jiāng sòng kè zhào, chū yuè rùn míntián." 

Zhǐyào néng zuò dào lìtā de shì, jiù shuǐ bù tuīcí de zuò.” (TdA) 
202Pessoa, 1994: 73 (O Guardador de Rebanhos: XXIII) 
203Idem : 71 (O Guardador de Rebanhos: XXI) 
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Deste modo, ambos os textos e autores demonstram, inquestionavelmente, um 

discurso fortemente pacifista, enfatizando o quão desnecessário e contraproducente era 

todo o tipo de guerras ou qualquer tipo de atrito ou espanto. Ora, note-se os seguintes 

exemplos: 

 

Em Dao De Jing:  

 

Quando o mundo segue Dao, Os cavalos são retirados para arar os campos. 

Quando o mundo não segue Dao, Os cavalos nascem em campos de batalha. Não 

há calamidade maior do que o descontentamento; Nenhum erro  é pior que a 

ganância. (…) (capítulo 46, Dao De Jing) 204 

 

Em Poemas Inconjuntos: 

 

 “A guerra, que aflige com os seus esquadrões o mundo, É o tipo perfeito do 

erro da filosofia. A Guerra, como tudo humano, quer alterar e alterar muito E 

alterar depressa. Mas a guerra inflige a morte. E a morte é o desprezo do universo 

por nós. Tendo por consequência a morte, a guerra prova que é falsa. Sendo falsa, 

prova que é falso todo o querer-alterar. (…)” 205 

 

 

1.7.  Os Nomes e a Classificação   
 

 

A manhã raia. Não: a manhã não raia. A manhã é uma coisa abstracta, está, 

não é uma coisa. Começamos a ver o sol, a esta hora, aqui. Se o sol matutino dando 

nas árvores é belo, É tão belo se chamarmos à manhã «Começarmos a ver o sol» 

Como o é se lhe chamarmos a manhã. Por isso se não há vantagem em por nomes 

errados às coisas, Devemos nunca lhes por nomes alguns. 

 

Alberto Caeiro, 21-5-1917 

 

                                                                 
204Cao, 2010: 208, “天下有道，却走马以粪，天下无道，戎马生于郊。祸莫大于不知足；咎莫大于欲得。”, “Tiānxià yǒu 

dào, què zǒumǎ yǐ fèn, tiānxià wú dào, róngmǎ shēng yú jiāo. Huò mòdà yú bùzhī zú; jiù mòdà yú yù dé.” (TdA) 
205Pessoa, 1994: 142 (Poemas Inconjuntos: 52) 
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Para Caeiro, o Objetivista Absoluto, adjetivar, categorizar ou até atribuir nomes às 

coisas, não tinha qualquer fundamento, já que “nomes”, por si só, não eram coisas 

concretas, mas invenções humanas, e por isso, falsas.  

 

Só a Natureza é divina, e ela não é divina… Se às vezes falo dela como de um 

ente É que para falar dela preciso usar da linguagem dos homens Que dá 

personalidade às coisas, E impõe nome às coisas. Mas as coisas não têm nome nem 

personalidade: Existem, e o céu é grande e a terra é larga, E o nosso coração do 

tamanho de um punho fechado…206 

 

Ora, a visão transmitida em Dao De Jing não é muito dissemelhante desta, pois, 

tendo todos os seres e todas as coisas do mundo a mesma origem em Dao, categorizar 

também era visto como algo desnecessário. E ainda mais dispensável que essa separação 

intelectiva, era a transferência da mesma pelo meio de palavras e nomes: “Sem-nome é o 

início do céu e da terra” (capítulo 1, Dao De Jing). 207 No taoismo, o início do céu e da 

terra aconteceu, esse acontecimento fez com que o céu e a terra existam, essa existência 

é o que realmente importa e é o suficiente, não carece de ter qualquer nome. Segundo a 

filosofia taoista, o Dao é sem nome. E se o chamamos de “Dao” é porque queremos falar 

sobre ele ou nos referir a ele. Porém, Lao Zi disse: “Poupa as palavras e deixa as coisas 

existirem como elas são.” (capítulo 23, Dao De Jing) 208, e “Os que sabem não falam, os 

que falam não sabem.” (capítulo 56, Dao De Jing) 209 , defendendo que “ensinar sem 

palavras, beneficiar da não-ação, poucos no mundo conseguem” (capítulo 43, Dao De 

Jing). 210 No entanto, esta seria a principal solução para seguir o caminho certo.  

 

 

1.8. A Aceitação e a Satisfação 
 

 

Um outro ponto em que ambas as ideologias convergem muito semelhantes é a ideia 

de que devemos excluir o desejo das nossas vidas. Desejar é não aceitar o que se tem ou 

                                                                 
206Pessoa, 1994: 77 (O Guardador de Rebanhos: XXVII) 
207Cao, 2010: 1, “无名天地之始”， “Wúmíng tiāndì zhī shǐ” (TdA) 
208Idem: 107, “希言自然”, “Xī yán zìrán” (TdA) 
209Idem: 260, “知者不言，言者不知”, “Zhìzhě bù yán, yánzhě bù zhī” (TdA) 
210Idem: 192, “不言之教，无为之益，天下希及之”, “Bù yán zhī jiào, wúwéi zhī yì, tiānxià xī jí zhī” (TdA) 



 

88  

 

o que se é, e tal é completamente contra as crenças tanto da filosofia taoista como de 

Alberto Caeiro, que afirmava não ter qualquer ambição ou desejo, nem mesmo o de ser 

poeta: “Não tenho ambições nem desejos. Ser poeta não é uma ambição minha.” 211 

Na filosofia taoista, a aceitação era impulsionadora da inclusão na Natureza, em 

Dao, e a forma de estarmos em harmonia com o mundo: “Aceitação significa 

imparcialidade, imparcialidade significa inclusão, totalidade, inclusão e totalidade 

significa a Vontade do Céu, a Vontade do Céu significa Dao” (capítulo 16, Dao De Jing). 

212Desta forma, “Não há calamidade maior do que o descontentamento; Nenhum erro é 

pior que a ganância.” (capítulo 46, Dao De Jing). 213 

Ter ganância era percecionado como um grande erro também para Caeiro, e ele 

deixa isso muito claro na sua poesia:   

 

(…) Mesmo se nascessem flores novas no prado E se o sol mudasse para mais 

belo, Eu sentiria menos flores no prado E achava mais feio o sol… Porque tudo é 

como é e assim é que é, E eu aceito, e nem agradeço, para não perceber que penso 

nisso…214 

 

Levando a importância de se ser natural a um patamar muito elevado, o poeta 

procura a aceitação tanto das coisas boas como das coisas más, pois, se o mundo às vezes 

lhe mostra infelicidade, então é porque a infelicidade também faz parte de ser-se natural: 

 

 (…)Mas eu nem sempre quero ser feliz. É preciso ser de vez em quando infeliz 

para se poder ser natural… Nem tudo é dias de sol, E a chuva, quando falta muito, 

pede-se. Por isso tomo a infelicidade com a felicidade Naturalmente, como quem 

não estranha Que haja montanhas e planícies E que haja rochedos e erva…O que é 

preciso é ser-se natural e calmo Na felicidade ou na infelicidade. 215 

 

O Mestre Caeiro era satisfeito, não procurando ter o que não tinha. Não invejava as 

posses dos outros, nem ambicionava ser como os outros. 

 

                                                                 
211Pessoa, 1994: 41 (O Guardador de Rebanhos: I) 
212Cao, 2010: (Capítulo 16, Dao De Jing) “容乃公，公乃全，全乃天，天乃道” “Róng nǎi gōng, gōng nǎi quán, quán nǎi tiān, 

tiān nǎi dào”(TdA) 
213Idem: (Capítulo 46, Dao De Jing) “祸莫大于不知足；咎莫大于欲得。” “Huò mòdà yú bùzhī zú; jiù mòdà yú yù dé.” (TdA) 
214Pessoa, 1994: 73 (O Guardador de Rebanhos: XXIII) 
215Idem : 71 (O Guardador de Rebanhos: XXI) (TdA) 
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Aquela senhora tem um piano Que é bom de ouvir mas não como os rios, Ou 

o murmúrio que as árvores fazem…Para que é preciso ter um piano? O melhor é ter 

ouvidos E ouvir bem os sons que nascem. Aquela mulher tem um piano Que é bonito 

de ouvir, mas é o que ela faz dele. Faz uma música feita, Nem é o soar fraco dos 

ribeiros estreitos Nem o som afastado que mais que uma árvore alta faz, O melhor 

é não ter piano E ouvir só o que nasce com som.216 

 

Em Dao De Jing encontramos muitos poemas, em forma de sábios conselhos para 

o governo do povo, que também apontam para a procura da rejeição à ganância e na 

valorização do simples. Entre eles:  

 

Desejar ganhar o mundo e agir sobre ele, para mim isso não vai resultar em 

nada. (…) O sábio recusa o excessivo, ou o extravagante, ou o extremo.  (capítulo 

29, Dao De Jing) 217 

 

O que é mais querido – A reputação ou a tua vida? O que é mais valioso- A 

tua vida ou os teus bens? O que é mais vulnerável – o teu ganho ou a tua perda? 

Cuidar origina demasiado gasto; Depositar demais causa muita perda. Então saber 

quando basta não é humilhante, saber quando parar não é perigoso, essa é a forma 

de perdurar. (capítulo 44, Dao De Jing) 218 

 

O grande caminho é plano, simples e suave, E mesmo assim as pessoas 

preferem os caminhos estreitos e complicados. Os seus palácios são impecavelmente 

limpos, os seus campos são cultivados em demasia e desperdício, os seus armazéns 

são vazios; eles usam vestes bordadas e com floreados, eles carregam espadas 

cortantes, Deliciam-se com comida e bebida, Têm luxo em coisas materiais; isso é 

o caminho dos bandidos, não é o caminho certo, não é Dao! (capítulo 53, Dao De 

Jing) 219 

 

                                                                 
216Idem : 60 (O Guardador de Rebanhos: XI) (TdA) 
217Cao, 2010: 134, “将欲取天下而为之，吾见其不得已。” “Jiāng yù qǔ tiānxià ér wéi zhī, wú jiàn qí bùdéyǐ.” (TdA) 
218Idem : 196, “名与身孰亲？身与货孰多？得与亡孰病？甚爱必大费，多藏必厚亡。故知足不辱，知止不殆，可以长久。” 

“Míng yǔ shēn shú qīn? Shēn yǔ huò shú duō? Dé yǔ wáng shú bìng? Shén ài bì dà fèi, duō cáng bì hòu wáng. Gù zhīzú bù rǔ, zhī zhǐ 

bù dài, kěyǐ chángjiǔ.” (TdA) 
219Idem: 240, “大道甚夷，而人好径。朝甚除，田甚芜，仓甚虚，服文采，带利剑，厌饮食，财货有余，是谓盗竽。非道也

哉！” “Dàdào shén yí, ér rén hǎo jìng. Cháo shén chú, tián shén wú, cāng shén xū, fú wén cǎi, dài lì jiàn, yàn yǐn shí, cái huò yǒuyú, 

shì wèi dào yú. Fē idào yě zāi!” (TdA) 
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Deixa que (o povo) desfrute da comida, admire as vestes, se sinta seguro no 

seu espaço, se alegre dos seus hábitos. Deixa que os Estados vizinhos se olhem 

mutuamente através das fronteiras, que escutem os cães e as galinhas uns dos outros. 

Porém, até morrerem velhos, que nunca se visitem. (capítulo 80, Dao De Jing) 220 

 

Não aclames os dignos, e o povo não entrará mais em contendas. Não 

valorizes os tesouros difíceis de obter, e não haverá mais ladrões. Se as pessoas não 

virem objetos que possam desejar, a sua mente não será confundida. Assim sendo, 

o sábio no seu governo, Mantém as suas mentes vazias, Os seus estômagos cheios, 

As suas aspirações fracas, Os seus ossos fortes, Mantém sempre o seu povo longe 

do conhecimento ou desejo. Faz com que os que saibam não ajam. Pratiquem o 

Princípio da Não-Ação, E assim não há quem não consiga governar. (capítulo 3, 

Dao De Jing) 221 

 

Embora os escritos assumam a forma de conselhos governamentais, é inegável que 

os ensinamentos transcritos nos poemas anteriores passam uma ideologia que em muito 

é paralela da descrita de uma forma natural e sem objetivo pelo poeta Caeiro.   

 
 

1.9. A Felicidade e a Ignorância  
 

 

Alberto Caeiro, tal como todos os outros heterónimos pessoanos e o próprio poeta 

ortónimo, fala-nos um pouco, como já se viu anteriormente, na “dor de pensar”, a dor de 

ser consciente sobre as coisas. Caeiro prefere ter “o olhar nítido como o girassol” e focar-

se nessa clareza do que está à sua vista, ao invés de ser debruçar sobre os pensamentos 

que passam no escuro da mente, os quais, para ele, são apenas ilusões e mentiras. Este é 

mais um ponto em comum com os ditos escritos em Dao De Jing, pois estes também 

focam a importância de tentar desviar os conhecimentos desnecessários da mente, sem 

buscar saber para além do que já se sabe. Quanto mais os Homens soubessem e quisessem 

saber sobre o mundo, mais infelizes, frustrados e descontentes se tornavam. Assim, os 

                                                                 
220Idem: 377, “甘美食，美其服，安其居，乐其俗，邻国相望，鸡犬之声相闻，民至老死不相往来。” “Gān měi shí, měi qí fú, 

ān qí jū, lè qí sú, lín guó xiāng wàng, jī quǎn zhī shēng xiāng wén, mín zhì lǎosǐ bù xiāng wǎng lái.” (TdA) 
221Idem: 12, “不上贤，使民不争；不贵难得之货，使民不为盗；不见可欲，使民不乱。是以圣人之治也，虚其心，实其腹，

弱其志，强其骨，恒使民无知、无欲也。使夫知不敢、弗为而已，则无不治矣。” “Bù shàng xián, shǐ mín bù zhēng; bù guì 

nán dé zhī huò, shǐ mín bù wéi dào; bù jiàn kě yù, shǐ mín bù luàn. Shì yǐ shèng rén zhī zhì yě, xū qí xīn, shí qí fù, ruò qí zhì, qiáng qí 
gǔ, héng shǐ mín wú zhī, wú yù yě. Shǐ fū zhī bù gǎn, fú wéi éryǐ, zé wú bù zhì yǐ.” (TdA) 
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poemas de Dao De Jing e as suas filosofias tentavam aconselhar o governador de forma 

a passar esta mensagem:  

 

Nos tempos antigos, quem era bom em Dao não fazia com que o povo fosse 

iluminado, mantinha-o na ignorância. O povo é difícil de governar e controlar se 

tiver muitos conhecimentos. Então, governar com inteligência é uma aflição para o 

Estado. Governar com ignorância é uma bênção. (capítulo 65, Dao De Jing) 222 

 

Porém, esta ignorância não era vista como algo negativo, mas sim como uma 

bênção de felicidade. Havia que ser ignorante, ingénuo e puro como uma criança. “Ser 

como uma criança” é tanto enfatizado nos poemas de Caeiro como em Dao De Jing, e é 

certamente um símbolo da filosofia de ambos, que nos diz para não deixarmos morrer a 

criança que vive em nós. Note-se os exemplos: 

 

Em Dao De Jing: 

 

Inocente como um bebé (…) Toda a gente é clara e óbvia, e só eu sou  tolo. 

Toda a gente é perspicaz, e só eu sou vagaroso e simples. Todos têm algo útil para 

fazer, enquanto eu sou incorrigivelmente estúpido. Só eu, diferente de toda a gente, 

dando valor a ser alimentado pela mãe. (capítulo 20, Dao De Jing) 223 

 

Quem é bem dotado de virtude pode ser comparado a uma criança recém-

nascida. Insetos venenosos não a picam, Animais ferozes não a agarram, Aves de 

rapina não o apanham. Tem ossos fracos e tendões débeis, porém é forte e 

consistente. Nada sabe sobre sexo e ainda assim o seu pénis fica ereto, isso é porque 

a sua essência é completamente pura. Chora o dia todo, no entanto nunca fica rouco, 

pois está em perfeita harmonia. (capítlo 55, Dao De Jing) 224 

 

 

                                                                 
222Idem: 296, “古之善为道者，非以明民，将以愚之。民之难治，以其智多。故以智治国，国之贼；不以智治国，国之福” 
“Gǔ zhī shàn wéi dào zhě, fēi yǐ míng mín, jiāng yǐ yú zhī. Mín zhī nán zhì, yǐ qí zhì duō. Gù yǐ zhì zhìguó, guózhī zéi; bù y ǐ zhì 

zhìguó, guózhī fú” (TdA) 
223Idem: 94, “沌沌兮，如婴儿之未孩(…)俗人昭昭，我独昏昏。俗人察察，我独闷闷。澹兮，其若海；飂兮，若无止。众

人皆有以，而我独顽且鄙。我独异于人，而贵食母。” “Dùn dùn xī, rú yīng'ér zhī wèi hái (…) súrén zhāozhāo, wǒ dú hūn hūn. 

Súrén chá chá, wǒ dú mèn mèn. Dàn xī, qí ruòhǎi; liù xī, ruò wú zhǐ. Zhòngrén jiē yǒu yǐ, ér wǒ dú wán qiě bǐ. Wǒ dú yì yú rén, ér guì 

shí mǔ.” (TdA) 
224Idem: 250, “含德之厚，比于赤子。毒虫不螫，猛兽不据,攫鸟不搏。骨弱筋柔而握固。未知牝牡之合而朘作，精之至

也。终日号而不嗄，和之至也。” “Hán dé zhī hòu, bǐ yú chìzǐ. Dúchóng bù shì, měngshòu bù jù, jué niǎo bù bó. Gǔ ruò jīn róu 

ér wò gù. Wèizhī pìn mǔ zhī hé ér zuī zuò, jīng zhī zhì yě. Zhōngrì hào ér bù á, hé zhī zhì yě.” (TdA) 
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Em o Guardador de Rebanhos: 

 

Num meio-dia de fim de Primavera Tive um sonho como uma fotografia. Vi 

Jesus Cristo descer à terra. Veio pela encosta de um monte Tornado outra vez 

menino, A correr e a rolar-se pela erva E a arrancar flores para as deitar fora E a 

rir de modo a ouvir-se longe. (…) Êle mora comigo na minha casa a meio do outeiro. 

Êle é a Eterna Criança, o deus que faltava. Êle é o humano que é natural, Êle é o 

divino que sorri e que brinca. E por isso é que eu sei com toda a certeza Que êle é o 

Menino Jesus verdadeiro. E a criança tão humana que é divina. (…) A Criança Nova 

que habita onde vivo Dá-me uma mão a mim E a outra a tudo o que existe E assim 

vamos os três pelo caminho que houve. 225 

 

 

1.10. O Sábio  
 

 

O sábio resolve os assuntos pelo Princípio da Não-Ação, Ensina sem usar 

palavras; Deixa que todas as coisas aconteçam, mas não as inicia, Deixa que elas 

nasçam e cresçam, mas não as possui, Deixa que aconteçam sem depender delas, 

Tem sucesso mas não aclama crédito. E é por ele não aclamar o seu crédito Que ele 

nunca perde. 226  

 

Capítulo 2, Dao De Jing 

 

Em Dao De Jing, o que significa ser sábio e o que isso implica é um tópico 

muitíssimo abordado. Em todos os escritos que falam sobre ser-se sábio, talvez a 

qualidade que mais tem relevância é a humildade: “Retirar-se quanto se atinge o sucesso, 

isso é o Dao do Céu” (capítulo 9, Dao De Jing). 227 

 

Quem tem em demasia tem a tendência para sofrer com a perda. Coisas 

afiadas não conseguem sempre manter a sua ponta. Uma sala cheia de riquezas não 

                                                                 
225Pessoa, 1994: 52-56 (O Guardador de Rebanhos: VIII) 
226Cao, 2010: 6, “圣人居无为之事，行不言之教，万物作而弗始也，为而弗志也，成功而弗居也。夫唯弗居，是以弗去。” 

“Shèngrén jū wúwéi zhī shì, xíng bù yán zhī jiào, wànwù zuò ér fú shǐ yě, wéi ér fú zhì yě, chénggōng ér fú jū yě. Fū wéi fú jū, shì yǐ 

fú qù.” (TdA) 
227Idem: 40, “功成身退，天之道也。” “Gōng chéng shēn tuì, tiān zhī dào yě” (TdA) 
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consegue proteger as posses. A riqueza e a arrogância tra zem desgraça. Em 

qualquer situação: “fazer em demasia é tão mau como não fazer o suficiente” Então, 

ser bem-sucedido e ter fama por isso, é chegar ao extremo. É claro que se tem de se 

recuar. Só dessa maneira, se é correto ao atingir os seus méritos, se ev ita a culpa. 

228 

 

Portanto, para seguir Dao, era necessário tentar ao máximo não procurar fama, nem 

se considerar superior aos outros em qualquer aspeto: “Pode ser chamado de grande. Mas, 

como não aclama a sua grandiosidade, atinge a grandiosidade” (capítulo 34, Dao De Jing). 

229 

Alberto Caeiro também era um mestre humilde. Ele não se considerava mais 

importante que uma flor ou uma pedra. Ele era o que era, assim como uma flor era uma 

flor e uma pedra era uma pedra. Considerava-se uma existência no mundo e não mais do 

que isso: 

 

 (…) Sim, escrevo versos, e a pedra não escreve versos. Sim, faço ideias sobre 

o mundo, e a planta nenhumas. Mas é que as pedras não são poetas, são pedras; E 

as plantas são plantas só, e não pensadores. Tanto posso dizer que sou superior a 

ellas por isto, Como que sou inferior. Mas não digo isso: digo da pedra, «é uma 

pedra», Digo da planta, «é uma planta», Digo de mim, «sou eu». E não digo mais 

nada. Que mais há a dizer? 230 

 

E, por vezes, nem poeta se considerava, evitando ao máximo valorizar a sua arte ou 

procurar reconhecimento através dela. Caeiro deixava claro que escrevia o que via, e, 

neste sentido, se os seus poemas eram bonitos, seria porque o que ele via era bonito, em 

nada estava relacionado com o seu engenho: 

 

 Uma vez chamaram-me poeta materialista, E eu admirei-me, porque não 

julgava Que se me pudesse chamar qualquer coisa. Eu nem seque sou poeta: vejo. 

                                                                 
228Ren (任法融) (1988): 27 “既知过盈有倾失之患，锐利不可常保其刃，金玉满堂无法守藏，富贵而骄必遭祸殃，万事万物 

"过犹不及" ，那么，功成名遂，已达顶点，退身于外，也就是理所当然的了。只有这样，才能善终其功，善全其名，避

免咎祸。” “Jìzhīguò yíng yǒu qīng shī zhī huàn, ruìlì bùkě chángbǎo qí rèn, jīnyù mǎntáng wúfǎ shǒu cáng, fùguì ér jiāo bì zāo 

huòyāng, wànshì wànwù"guòyóubùjí", nàme, gōng chéngmíng suì, sì dá dǐngdiǎn, tuì shēn yú wài, yě jiùshì lǐsuǒdāngrán dele. Zhǐyǒu 
zhèyàng, cáinéng shànzhōng qí gōng, shàn quán qí míng, bìmiǎn jiù huò.” (TdA) 
229Cao, 2010: 153, “可名为大。以其终不自为大，故能成其大。” “Kě míng wéi dà. Yǐ qí zhōng bù zì wéi dà, gù néngchéng qí dà.” 
(TdA) 
230Pessoa, 1994: 121 (Poemas Inconjuntos: 15) 
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Se o que escrevo tem valor, não sou eu que o tenho: O valor está alli, nos seus versos. 

Tudo isso é absolutamente independente da minha vontade. 231 

 

Desta forma, poderia então afirmar-se que Alberto Caeiro se integra na categoria 

de sábio tão falada em Dao De Jing? Se apenas considerássemos a característica da 

humildade, então, Alberto Caeiro era a imagem de um sábio. Porém, a humildade e a 

simplicidade não são as únicas qualidades a ter em conta. Os poemas de Dao De Jing têm 

muito em consideração mais dois atributos necessários, que, juntamente com a humildade, 

integram os três tesouros (三宝, sānbǎo) do sábio:  

 

Eu tenho 3 tesouros, que guardo bem. O primeiro é a compaixão, o segundo 

é a frugalidade, o terceiro é a humildade, abster-me de estar à frente do mundo. 

Com compaixão consegue ser-se corajoso; sendo frugal então é-se abundante, 

recusando estar à frente do mundo, consegue-se estar à frente de tudo e todos. As 

pessoas ultimamente abandonam a compaixão à procura de coragem; abandonam 

a frugalidade à procura de abundância, abandonam a posição de estar atrás na 

procura de ir para a frente; Acabam por morrer! (capítulo 67, Dao De Jing) 232 

 

 (…) Nenhum desastre é maior que levar o inimigo de forma leviana, levar o 

inimigo de forma leviana quase acabou com os meus tesouros, Quando dois 

exércitos com a mesma força se confrontam, O que tem tristeza por compaixão, 

ganha. (capítulo 69, Dao De Jing) 233 

 

Alberto Caeiro, por sua vez, apesar de levar igualmente um estilo de vida frugal, 

sem exageros ou luxos, não é minimamente compassivo, julgando-se até dono de um 

certo egoísmo e chegando a duvidar se a compaixão realmente existe ou se há alguém que 

a tenha. 

 

  Hontem á tarde um homem das cidads Fallava á porta da estalagem. Fallava 

comigo também. Fallava da justiça e da lucta para haver justiça E dos operarios 

                                                                 
231Idem : 122 (Poemas Inconjuntos: 16) 
232Cao, 2010: 309, “我有三宝，持而保之：一曰慈，二曰俭，三曰不敢为天下先。慈故能勇；俭故能广；不敢为天下先，故

能成器长。今舍慈且勇；舍俭且广；舍后且先；死矣！” “Wǒ yǒu sānbǎo, chí ér bǎo zhī: Yī yuē cí, èr yuē jiǎn, sān yuē bù gǎn 

wéi tiānxià xiān. Cí gù néng yǒng; jiǎn gù néng guǎng; bù gǎn wéi tiānxià xiān, gù néngchéng qì  zhǎng. Jīn shě cí qiě yǒng; shě jiǎn 

qiě guǎng; shě hòu qiě xiān; sǐ yǐ!” (TdA) 
233Idem: 320, “祸莫大于轻敌，轻敌几丧吾宝。故抗兵相若，哀者胜矣。”, “Huò mòdà yú qīngdí, qīngdí jǐ sàng wú bǎo. Gù kàng 

bīng xiāng ruò, āi zhě shèng yǐ.” (TdA) 
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que sofrem, E do trabalho cosntante, e dos que teem fome, E dos ricos, que só teem 

costas para isso. E, olhando para mim, viu-me lagrimas nos olhos E sorriu com 

agrado, julgando que eu sentia O odio que elle sentia, e a compaixão Que ele dizia 

que sentia. (Mas eu mal estava ouvindo. Que me importa a mim os homens E o que 

sofrem ou supõem que sofrem? Sejam como eu- não soffrerão. Todo o mal do mundo 

vem de nos importarmos uns com os outros, Quer para fazer bem, quer para fazer 

mal. A nossa alma e o ceu e a terra bastam-nos. Querer mais é perder isto, e ser 

infeliz.) (Louvado seja Deus que não sou bom, E tenho o egoísmo natural das flores 

E dos rios que seguem o seu caminho Preoccupados sem o saber Só com o florir e 

ir correndo. E’ essa a única missão no mundo, Essa-existir claramente, E saber 

fazel-o sem pensar nisso.) 234 

 

No entanto, sendo parte dos três tesouros, como anteriormente se viu, a compaixão 

era um valor muitíssimo realçado em Dao De Jing, e com ele vinham a bondade e a 

confiança:  

 

O sábio nunca tem uma mente e um coração dele próprio, Ele toma todas as 

mentes e corações como sendo dele. Os que são bons trato como bons; os que não 

são bons, também trato como bons; até o bom prevalecer. Nos que são de confiança 

eu confio; nos que não são de confiança eu também confio, até que a confiança 

prevaleça. (capítulo 49, Dao De Jing) 235 

 

E, juntamente com a bondade e a confiança, vinha a generosidade para com os 

outros. O sábio tentava salvar as pessoas e aconselhá-las da melhor maneira a seguir o 

caminho de Dao. Estendia-lhes a mão em auxílio, sem excluir ninguém: “O sábio é 

sempre bom a salvar as pessoas, Então ninguém é abandonado; Ele é sempre bom a salvar 

todas as coisas, Então nada é abandonado” (capítulo 27, Dao De Jing). 236 O sábio preferia 

servir, pois a dar e a servir ele como também acabava por receber: “O sábio não acumula, 

Quanto mais serve mais tem, Quanto mais dá mais recebe” (capítulo 81, Dao De Jing). 

237 

                                                                 
234Pessoa, 1994: 82 (O Guardador de Rebanhos: XXXII) 
235Cao, 2010: 221, “圣人常无心，以百姓之心为心。善者，吾善之；不善者，吾亦善之，德善。信者，吾信之；不信者，吾

亦信之，德信。” “Shèngrén cháng wúxīn, yǐ bǎi xìng zhī xīn wéi xīn. Shàn zhě, wú shàn zhī; bù shàn zhě, wú yì shàn zhī, dé shàn. 

Xìn zhě, wú xìnzhī; bùxìn zhě, wú yì xìn zhī, dé xìn.” (TdA) 
236Idem: 125, “是以圣人常善救人，故无弃人；常善救物，故无弃物。” “Shì yǐ shèngrén cháng shàn jiù rén, gù wú qì rén; cháng 

shàn jiù wù, gù wú qì wù.” (TdA) 
237Idem: 383, “圣人不积，既以为人己愈有，既以与人己愈多。” “Shèngrén bù jī, jì yǐwéi rén jǐ yù yǒu, jì yǐ yǔ rén jǐ yù duō.” 

(TdA) 
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1.11. A Rejeição da Sociedade  
 

 

Tanto o Mestre Caeiro como o Mestre Lao Zi demonstram uma certa aversão à 

sociedade e às suas normas, acusando-a de mentirosa e exagerada, sendo tal facto uma 

enorme similaridade entre os pensamentos de ambos. O Mestre Caeiro, porém, não só 

recusa a sociedade como também a Humanidade, e esse é um ponto onde diferem bastante. 

Caeiro, não acreditando, de todo, na Humanidade, só considera as coisas pré-humanas 

como valiosas e verdadeiras. Assim sendo, conseguimos notar na sua poesia um apelo 

mais efusivo à não humanização do mundo: “Deixai existir o mundo exterior e a 

humanidade natural! Paz a todas as coisas pré-humanas, mesmo no homem. Paz à 

essência inteiramente exterior do Universo!” 238 

Nos poemas de Dao De Jing, por sua vez, denota-se a tentativa em dar a conhecer 

a melhor forma de viver a Humanidade, sem que a sociedade seja uma prisão opressiva. 

Neles encontram-se conselhos para um melhor governo, pois esse era uma das principais 

missões de um filósofo na história da China: aconselhar o governante com a sua sabedoria. 

Os seus conselhos fixavam-se na procura de uma sociedade que fosse libertadora, que 

não incentivasse as guerras, que não mostrasse ao povo razões para que vivesse 

descontente e insatisfeito, que não valorizasse demais as leis e as coisas materiais, mas 

sim o que era simples e natural: “ (…) Dar vida mas não possuindo, deixar as coisas 

acontecer mas não depender delas, desenvolver mas não dominar nem governar – A isso 

é chamado A Profunda Virtude” (capítulo 51, Dao De Jing). 239  Um governante teria de 

ser um verdadeiro sábio a governar, seguindo indicações simples mas que, ao mesmo 

tempo, estão completas de sabedoria:  

 

O melhor governante é o que não se sabe que existe, do qual não se dá conta 

da sua presença; O segundo melhor governante é o que é confiado e prezado; O 

terceiro melhor governante é o que é temido, seguido por aquele que é desprezado 

                                                                 
238Pessoa, 1994: 142 (Poemas Inconjuntos: 52)  
239Cao, 2010: 230,“生而不有，为而不恃，长而不宰，是谓玄德。”  “Shēng ér bù yǒu, wéi ér bù shì, cháng ér bù zǎi, shì wèi 

xuán dé.” (TdA) 
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e insultado. Onde a confiança não é suficiente, há desconfiança. Relaxe e poupe as 

suas palavras. (capítulo 17, Dao De Jing) 240 

 

Governa o Estado corretamente; Conduz a guerra com estranheza, evitando-

a; Consegue o mundo sem intromissão. Como é que eu sei que deve ser assim? 

Porque: Quantas mais inibições o mundo tiver, mais empobrecido o povo é; Quanto 

mais instrumentos e armas o governo possuir, mais desordenado é o seu Estado; 

Quanto mais destreza o governo tiver, mais coisas indesejadas irão suceder; Quanto 

mais leis e requerimentos houver, mais ladrões e bandidos existirão. É por isso que 

o sábio diz: Eu não faço nada, e as pessoas comuns mudam-se a elas próprias. Eu 

prefiro ficar calmo e quieto, e as pessoas comuns conseguem seguir a própria norma. 

Eu não me intrometo, e as pessoas comuns tornam-se prósperas. Eu não tenho 

desejos e as pessoas tornam-se puras e simples. (capítulo 57, Dao De Jing) 241 

 

O povo tem fome, porque os que estão acima dele cobrem demasiadas taxas, 

é por isso que ele tem fome. O povo é complicado de governar, porque os que estão 

acima dele fazem demais, é por isso que é complicado de governar. As pessoas 

tomam a morte como algo leviano, porque os que estão acima delas cuidam demais 

da vida deles, é por isso que as pessoas levam a morte como algo leviano. Aqueles 

que não fazem demasiado pelas próprias vidas, sãos mais sábios dos que os que 

procuram uma vida luxuriosa. (capítulo 75, Dao De Jing) 242 

 

 

 1.12. A Morte  
 

 

A morte é inevitável para quem está vivo, e esse facto está muito explícito na poesia 

de Alberto Caeiro. Ele vê as plantas a nascer e a morrer, aceitando com clareza tal destino 

                                                                 
240Idem: (Capítulo 17, Dao De Jing) “太上，不知有之；其次，亲而誉之；其次，畏之；其次，侮之。信不足焉，有不信焉。

悠兮，其贵言。功成事遂，百姓皆谓“我自然。”  “Tài shàng, bùzhī yǒu zhī; qícì, qīn ér yù zhī; qícì, wèi zhī; qícì, wǔ zhī. Xìn 

bùzú yān, yǒu bùxìn yān. Yōu xī, qí guì yán. Gōng chéngshì suì, bǎixìng jiē wèi “wǒ zìrán .” (TdA) 
241Idem: (Capítulo 57, Dao De Jing) “以正治国，以奇用兵，以无事取天下。吾何以知其然哉？以此：天下多忌讳，而民弥贫；

人多利器，国家滋昏；人多伎巧，奇物滋起；法令滋彰，盗贼多有。故圣人云："我无为，而民自化；我好静，而民自正；

我无事，而民自富；我无欲，而民自朴。” “Yǐ zhèng zhìguó, yǐ qí yòngbīng, yǐ wú shì qǔ tiānxià. Wú héyǐ zhī qí rán zāi? Yǐ cǐ: 

Tiānxià duōjìhuì, ér mín mí pín; rén duō lìqì, guójiā zī hūn; rén duō jì qiǎo, qí wù zī qǐ; fǎlìng zī zhāng, dàozéi duō yǒu. Gù shèngrén 

yún:"Wǒ wúwéi, ér mín zì huà; wǒ hǎo jìng, ér mín zì zhèng; wǒ wú shì, ér mín zì fù; wǒ wú yù, ér mín zì pǔ.” (TdA) 
242Idem: (Capítulo 75, Dao De Jing) “民之饥，以其上食税之多，是以饥。民之难治，以其上之有为，是以难治。民之轻死，

以其上求生之厚，是以轻死。夫唯无以生为者，是贤于贵生。” “Mín zhī jī, yǐ qí shàng shí shuì zhī duō, shì yǐ jī. Mín zhī nán 

zhì, yǐ qí shàng zhī yǒu wéi, shì yǐ nán zhì. Mín zhī qīng sǐ, yǐ qí shàng qiúshēng zhī hòu, shì yǐ qīng sǐ. Fū wéi wú yǐ shē ng wèi zhě, 
shì xián yú guì shēng.” (TdA) 
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sem querer nem antecipá-lo nem adiá-lo: “ (…) O tamanho, a duração não têm 

importância nenhuma… São apenas tamanho e duração…O que importa é a flor durar e 

ter tamanho…”. 243 A Morte, para ele, é natural como a vida e assim, não tem qualquer 

importância acrescida: “ (…) Sinto uma alegria enorme Ao pensar que a minha morte não 

tem importância nenhuma. (…) Por isso, se morrer agora, morro contente, Porque tudo é 

real e tudo está certo. (…) O que fôr, quanto fôr, é que será o que é.” 244  

A filosofia taoista, como já anteriormente se analisou, também se guia pelos traços 

de aceitação para com a morte e o ciclo da vida, todavia, em certos poemas de Dao De 

Jing, denota-se uma tentativa em aconselhar aqueles que procuram por uma vida longa. 

Assim que, só seguindo o caminho de Dao, seria possível prevenir uma morte precoce. A 

velhice é tanto símbolo de longevidade como sabedoria, e talvez seja esse um dos motivos 

pelo qual a obra Dao De Jing tenha sido atribuída a Lao Zi (A Criança Velha, O Mestre). 

A valorização da longevidade é uma característica cultural muito forte da China, sendo 

um dos objetivos e desejos mais ambicionados: ter uma vida longa e sábia.  

 

De todos os que nascem e morrem, os que vivem por muito tempo são 3 em 

cada 10; os que morrem cedo são 3 em cada 10; os que estão vivos mas que se 

movem em torno da morte, os que se encontram às portas da morte, também são 3 

em cada 10. E Porquê? Isso é porque cuidam demasiado bem da própria vida, 

porque se preocupam em demasia. Eu ouvi que aqueles que sabem como se 

preservar não encontram rinocerontes nem tigres pelo caminho, nem usam 

armadura quando vão para a batalha. Os rinocerontes não encontram neles sítio 

para perfurar com o seu corno, os tigres não encontram neles sítio para cravar as 

suas presas, a arma não encontra neles sítio para espetar a sua lâmina. E Porquê? 

Porque esses que se sabem preservar não se encontram no terreno da morte. 

(capítulo 50, Dao De Jing) 245 

 

Porém, tal como Alberto Caeiro, a filosofia taoista diz que quando chegar a hora, 

quando já não tiver mais utilidade estar vivo, então morrer é o melhor destino.  

 

                                                                 
243Pessoa, 1994: 127 (Poemas Inconjuntos: 25) 
244Idem:: 125 (Poemas Inconjuntos: 19) 
245Cao, 2010: 230 (Capítulo 50, Dao De Jing)“出生入死，生之徒，十有三；死之徒，十有三；人之生，动之于死地，亦十有

三。夫何故？以其生生之厚。盖闻善摄生者，陆行不遇兕虎，入军不被甲兵。兕无所投其角，虎无所措其爪，兵无所容其

刃。夫何故？以其无死地。”  “Chūshēngrùsǐ, shēng zhī tú, shí yǒusān; sǐ zhī tú, shí yǒusān; rén zhī shēng, dòng zhī yú sǐdì, yì shí 

yǒusān. Fū hégù? Yǐ qí shēngshēng zhī hòu. Gài wén shàn shèshēng zhě, lù xíng bùyù sì hǔ, rù jūn bù bèi jiǎbīng. Sì wú suǒ tóu qíjiǎo, 
hǔ wú suǒ cuò qí zhǎo, bīng wú suǒ róng qí rèn. Fū hégù? Yǐ qí wú sǐdì.” (TdA) 
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O Céu e a Terra não são humanos, tratam todas as coisas do mundo como palha 

e cães [objetos de sacrifício que são queimados e deitados fora no final de perderem 

o seu propósito]; o sábio não é humano, trata toda a gente como palha e cães. O 

espaço entre o Céu e a Terra não parece um fole para soprar um fogo numa fornalha? 

Vazio mas nunca esgotado, dinâmico e ainda mais produtivo. (capítulo 5, Dao De 

Jing) 246 

 

Caeiro disse: “Quem me dera que a minha vida fosse um carro de bois (…) Quando 

já não servia tiravam-me as rodas e eu ficava virado e partido no fundo de um barranco” 

247. E ficar ali esquecido era o único destino natural, pois já estava morto. Sentir saudades 

dele ou relembrá-lo seria tentar revivê-lo e isso seria antinatural: “(…) O que foi não é 

nada. E lembrar é não ver. Passa, ave, passa, e ensina-me a passar!” 248 

 

Quando a erva crescer em cima da minha sepultura, Seja esse o sinal para 

me esquecerem de todo. A Natureza nunca se recorda, e por isso é bela. E se tiverem 

a necessidade doente de «interpretar» a erva verde sobre a minha sepultura, Digam 

que eu continuo a verdecer e a ser natural. 249 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
246Idem: 21,“天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗。天地之间，其犹橐龠乎？虚而不屈，动而俞出。” 
“Tiāndì bùrén, yǐ wànwù wèi chú gǒu; shèngrén bùrén, yǐ bǎixìng wèi chú gǒu. Tiāndì zhī jiān, qí yóu tuó yuè hū? Xū ér bùqū, dòng 

ér yú chū. Duō wén shù qióng, bù ruò shǒu yú zhōng.” (TdA) 
247Pessoa, 1994: 65 (O Guardador de Rebanhos: XVI) 
248Idem : 93 (O Guardador de Rebanhos: XLIII) 
249Idem :127 (Poemas Inconjuntos: 23)  
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Conclusão 
 

 

No primeiro capítulo desta dissertação, começou-se por esclarecer a diferença entre 

taoismo como religião e taoismo como corrente filosófica, sendo que, esta última, tem 

como base a obra clássica Dao De Jing, uma obra cheia de ensinamentos e filosofias que, 

uma vez seguidas, continham a chave para uma vida longa e pacífica, de acordo com a 

via da Natureza. Com os muitos anos de história, e todos os seus possíveis autores, esta 

obra ainda prevalece de extrema importância na sociedade chinesa, sendo normalmente 

atribuída a Lao Zi. Considerado como um sábio e mestre da filosofia a nível mundial, Lao 

Zi assume, para população chinesa, o papel de um santo que merece ser louvado e prezado, 

assim como os seus ensinamentos devem ser relembrados, para que a nação se desenvolva 

sempre no caminho correto, com sabedoria e naturalidade.  

No segundo capítulo, dando foco ao heterónimo Alberto Caeiro de Fernando Pessoa, 

foi possível concluir que ele toma um papel muito importante na literatura moderna. Se 

Fernando Pessoa é um dos poetas portugueses mais ilustres e importantes do século XX, 

Caeiro, considerado o mestre do poeta ortónimo e de todos os outros heterónimos, e a sua 

obra são, sem dúvida, uma das maiores riquezas da literatura nacional. Nos seus poemas, 

o Mestre Caeiro deixa-nos a sua forma muito particular e objetivista de ver o mundo. Ele 

escrevia sensações que, apesar de serem apenas registos do que ele afirmava ser nada 

mais do que o mundo ao seu redor, estavam repletas de “filosofia”. A “filosofia” de um 

poeta que considerava não ter filosofia. As ideologias encontram-se carregadas de 

sabedoria e expressas pela simplicidade de poemas puros, sem qualquer preocupação de 

métrica ou enriquecimento linguístico. São essas ideologias de Caeiro que, no terceiro e 

último capítulo desta dissertação, foram comparadas com os ensinamentos descritos em 

Dao De Jing.  

Apesar de ambas as obras serem poesias líricas, com composições não muito 

extensas, os seus autores viveram em épocas muito distintas e em lugares muitos 

longínquos, o que, por conseguinte, nos permite afirmar a existência de diferenças óbvias 

provenientes de diferentes culturas de sociedades muito díspares. Ora, por um lado em 

Dao De Jing, encontramos poemas clássicos, muitas vezes escritos como se fossem 

conselhos governamentais, dado que esse era o papel do filósofo na antiguidade chinesa 
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– aconselhar o governante. Por outro Alberto Caeiro presenteia-nos com as suas 

ideologias em poemas ingénuos, com uma escrita espontânea, que deixa transparecer o 

seu nível básico de educação. 

A um nível ideológico, ambos as obras contrastam em certos pontos. Nas obras de 

Alberto Cairo, o poeta, como objetivista absoluto, recusa-se a aceitar como real algo que 

não seja claro à sua vista. Ou seja, conceitos abordados com muita importância em Dao 

De Jing, como o conceito de Dao, o início do universo ou os mistérios do profundo, não 

são explorados por Caeiro, sendo até mesmo totalmente rejeitados por este.  

O pensamento dialético, a importância da coexistência das forças opostas Yinyang, 

tão primordial na cultura chinesa e tão abordada em Dao De Jing, não são sequer 

abordados por Caeiro que, enaltecia, por sua vez, a individualidade de todas as coisas do 

mundo, dizendo que elas, no simples facto de existirem, já eram completas e já continham 

a toda verdade.  

Enquanto Dao De Jing nos diz que o movimento natural se realiza em forma circular, 

enfatizando que tudo o que chega ao seu extremo irá regressar ao início num movimento 

constante, Alberto Caeiro, para quem o conceito “tempo” é algo abstrato e, portanto, irreal, 

afirma-se “recém-nascido a cada momento | Para a completa novidade do mundo”.

 Todavia, talvez o mais interessante é o facto de, em vários aspetos, ambos 

transmitirem ideologias incrivelmente semelhantes, como o Principio da Não-Ação (无

为, wúwéi), em Dao De Jing, que nos diz que devemos tomar uma atitude mais passiva 

perante a vida. A mesma atitude é igualmente valorizada por Alberto Caeiro, que nos 

ensina que não devemos lutar para nada nem contra nada, que devemos ser gratos e 

satisfeitos com o que já temos, sem ambições e sem guerras. Um discurso pacifista, onde 

ambos valorizam as características da água, que é adaptável e suave, mas que, ainda assim, 

é invencível, pois não luta.  

Ambos descartavam a utilização de nomes ou classificações, desse processo da 

mente humana que retira a verdadeira essência das coisas. A mente humana tende a matar 

a criança ingénua que há em cada um de nós, e que ambos os autores defendem que se 

deve manter viva. Uma criança que não interroga nem ambiciona em demasia, que fica 

encantada e satisfeita com a mais pequena das coisas, que não se opõem à sua realidade 

e que, ainda assim, é puramente feliz. 

Compreendiam ambos que se deveria levar a vida simplesmente na sua existência, 

sem querer ser mais do que se é, sem buscar fama. Ambos os autores tinham a humildade 
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de um sábio e recusavam qualquer glória, pois acreditavam que ninguém era mais do que 

os outros, cada ser tem o seu lugar no mundo. E quando a morte chegasse, deveria ser 

aceite com a naturalidade de como se aceita que o dia acaba, que as flores murcham, que 

as folhas caiem, porque todos nós somos mais um ser natural, incluídos na Natureza.  
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