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“tudo é matéria de poesia,  

uma vez que traga as condições  

do belo ou dos elementos de que ele se compõe”  

Machado de Assis  

 

 

 A descoberta da obra de Eduardo Lourenço
1
, neste caso o Labirinto, gerado no 

ambiente histórico do próprio, tem a vantagem de nos deixar aceder à voz do próprio 

autor e à própria “invasão” do seu pensamento e das suas crenças. Este ensaio foge 

assim ao simples desfolhar de um catalogado de suas obras e vivências.  

Abandonamos, neste ensaio, os dados meramente biográficos, facilmente 

consultáveis em uma qualquer página de internet, e tentamos esboçar alguns traços de 

vida e do questionar do autor da obra O Labirinto da Saudade, Psicanálise do Destino 

Português, publicado em 1978, considerada por muitos como uma das mais importantes 

obras portuguesas, talvez a mais importante, cuja temática é o próprio país, ou a 

imagiologia portuguesa, também já apelidada como uma obra que encerra um discurso 

profético. 

Esta obra revela-nos uma escrita, não apenas descritiva em termos históricos, 

mas um testemunho de envolvimento de Eduardo Lourenço no repensar do próprio país, 

que mesmo recusando a vergonha do passado de um povo, tendo mesmo condenado os 

protestos contra a permanência da estátua do Padre António Vieira, integra uma perspetiva 

artística e intelectual de uma necessidade de reconfigurar, galvanizar e fazer renascer o espírito 

português, atolado numa decadência, nos novos ambientes social, político, estético e económico 

(aqui discriminados mas que se interligam e influenciam mutuamente), seguindo, as palavras de 

António Sérgio 
2
 na famosa  polémica  com Teixeira de Pascoaes, este mesmo   espírito  teima  em  

_________________ 
1.”Eu fiquei em S. Pedro. Os primeiros dez anos da minha vida foram passados nessa aldeia, muito representativa do 

nosso atraso. Não havia água nem eletricidade […] Sem mitificar a infância, o que, aliás, seria justo e natural, foi um 

tempo despreocupado, todo entregue à brincadeira, irresponsável. E depois veio a entrada na escola, onde fui um 

menino aplicado” In “Retrato de um pensador errante”, texto de Luís Miguel Queirós in Publica, 13/05/2007, p.42. 

2. LOURENÇO, E. (2000). O labirinto da Saudade. Gradiva. p.167 “Em si mesma, a filosofia de Sérgio nem é uma 

filosofia fácil, nem da facilidade. Mas o comum dos seus leitores deixou de lado a funda inspiração platónica que a 

sustenta, a sua assimilação do Inteligível e do Bem, para reter apenas a apologia da inteligibilidade matematizante, a 

complacência pelos poderes racionais, a evidente facilidade com que o ilustre autor separava a treva da luz, tal como 

separava o Portugal (ou o mundo) como reino da estupidez do Portugal esclarecido, raro no passado e no presente, 

mas já futuro na perspectiva do seu místico racionalismo. A maioria desses leitores deixou cair o misticismo e Sérgio 

tornou-se, por obra deles, o viático de um racionalismo aceitável e, sobretudo, uma maneira de não pensar o que nele 

era, mesmo se contestável como todos, autêntico e fundado pensamento.170Assim, este homem cuja missão 

confessada era a de fazer pensar Portugal, por uma certa qualidade do seu próprio pensamento, mas mais ainda pelas 

condições particulares do nosso meio cultural, acabou por se converter no álibi daqueles que o não pensam. Sérgio 

pensava por nós, logo dispensava-nos de pensar.”  
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ressuscitar o que não tem hoje condições de vida, obcecado pela ideia absurda de que certa 

maneira de certa época é uma maneira absoluta a que nos temos de sujeitar per omnia saecula 

saeculorum. 

Não podemos esquecer o interior, onde Eduardo Lourenço nasceu, que também agoniza 

nesta patologia diagnosticada por António Sérgio, o imobilismo, inércia, contemplação do 

passado, amor de cristalizar ou mumificar o que já foi, rememorado, na Covilhã, no apogeu 

da terra da lã e da neve, a nossa idade do ouro, na história, contada por ferreira de Castro,  de 

um amor para lá da montanha entre o Horácio e Idalina 
3
, na ainda hoje apelidada “Cidade 

Fábrica” ou “Manchester Portuguesa”, adiando o respetivo distanciamento emocional 

das lutas dos operários numa sociedade fabril na ribeira da Carpinteira.  

Não será nossa intenção, à semelhança de Eduardo Lourenço, recusar e 

“indignificar” todo um património industrial da nossa cidade, mas mitigar os cultos 

idolátricos de um passado florescente esplendoroso, nas décadas de 50/70, dos muitos 

panos finos da arqueologia industrial, reconhecidos no emotivo entorpecimento do 

derrotismo do presente, de uma vitalidade perdida na era da desindustrialização. As 

memórias na nossa cidade depuraram as duras e indignas condições de vida de um 

operariado fabril, mistificando um passado colorido, afastando da lembrança, à maneira 

Freudiana, a desvalorização do trabalho manual repetitivo, as más condições de 

iluminação e salubridade, a falta de segurança das máquinas, as doenças profissionais, 

os baixos salários, a falta de apoio social, as longas jornadas de trabalho sem descanso e 

férias e que não respeitava o ciclo de vida humana.  

Muitas vezes associado a uma voz universalista,  teremos de fazer um compasso 

de espera e parar um pouco no termo Identidade, que poderá também ser a portuguesa, 

apesar de Eduardo Lourenço recusar o Labirinto como um discurso identitário, não 

tendo necessariamente de ser um compasso que nos faça cair no paradoxo, mas que nos 

poderá ajudar a explorar a relevância e proximidade destas duas entidades concetuais - 

identidade versus universalismo, tão exploradas por tantos dos nossos escritores 

referência do nosso universo literário. Mesmo um leitor pouco atento, terá presente a 

insistência  do  autor, em  questão, em  referir  a  literatura  como  a  interpretação  do  

 

_________________ 
3. de CASTRO, F. (2010). A lã e a Neve. Guimarães Editores “No começo do Verão, antes de demandar os altos da 

serra, ovelhas e carneiros deixavam, em poder dos donos, a sua capa de Inverno. Lavada por braços possantes, fiada 

depois, a lã subia, um dia, ao tear. E começava a tecelagem. O homem movia, com os pés, a tosca construção de 

madeira, enquanto as suas mãos iam operando o milagre de transformar a grosseira matéria em forte tecido. 

Constituía o acto uma indústria doméstica, que cada qual exercia em seu proveito, pois a serra não dava, nessas 

recuadas eras, mais do que lã e centeio.” 
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pensamento e do agir de uma cultura ou a psicanálise íntima de um povo, seus mitos, 

medos, recalcamentos, obsessões,  traumas e recalcamentos, desejos, sonhos e 

pesadelos, ilusões, projeções…permanecendo essa exploração numa inesgotável 

complexidade, mas que, ainda assim, nos poderá ajudar a reconfigurar constantemente a 

imagem que temos de nós próprios e da nossa cultura, assim como a repensar, ao nível 

das nossas fronteiras matriciais, a nossa posição no mundo face a um futuro. 

Eduardo Lourenço, remete, na obra que inspira este ensaio, para a visão irreal 

redutora da nossa identidade nacional como a de uma nação que inventou a 

mundialização ou da primeira nação com vocação universalista, com um excesso de 

passado, diz o autor que uma nação não hegemónica numa europa também não 

hegemónica que se encerrou num passado nada inocentemente mitificado.  

Uma nação que paralisou, apenas animada pela sua visão mítica revivalista e 

providencialista, mais parecendo que se manteve a interpretação ficcional de um 

remasterizado e tão sonhado “Quinto Império”, cristalizado na visão fantasmagórica e 

monolítica do português no presente e no futuro. Gabriel Mithá Ribeiro, num artigo de 

opinião no jornal O Observador, fez uma recolha de expressões, sinalizadas por ele 

como obsessivas no discurso da imagem do povo português, usadas no Labirinto: 

«irrealista», «impotência mascarada de poderio», «ficção ideológica», «mitologia 

arcaica e reacionária», «mentira orgânica», «‘vazio’ quase absoluto», «máscara», 

«visão burguesa», «modo burlesco, alógico, provocador», «apoplético e delirante 

narcisismo», «místico-nacionalista», «‘Portugal-menino-jesus-das-nações’», 

«‘lusitanidade’ (…) nos termos mais cegos e dementes», «loucura natural e gloriosa», 

«colonialistas de segunda classe sem meios nem vontade para assumir uma grandeza 

de ficção», «inconsciência coletiva», «sonambulismo incurável», «‘mentira 

congenital’», «cegueira colonialista», «mistificação», «somos um povo de 

‘sonhadores’», «o salazarismo mitificou alindando até ao grotesco», «política absoluta 

e criminosa», «Somos um povo de pobres com mentalidade de ricos».  

Para Eduardo Lourenço, o homem do passado deverá ser um estrangeiro, um 

outro homem, ficando a inevitável continuidade, como ponto de chegada de um 

passado, mas que se imponha a necessária rutura gerada na transformação e geradora de 

descontinuidades e não uma nação condenada desde a sua origem a esgotar-se em 

sonhos maiores do que ela própria. Nem a perda das colónias portuguesas nem a 

viragem de Portugal para a Europa, já no séc. XX, gerou nos portugueses uma rutura 

com o triunfalismo colonialista durante o estado novo. O racismo e a violência 
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colonialista não foram encarados como uma herança pesada, tendo até sido o seu peso 

mitigado, sendo o processo de descolonização acompanhado das mesmas ficções, dos 

mesmos fantasmas que durante séculos estruturaram a existência sonâmbula do nosso 

colonialismo inocente… de povo colonizador por excelência, multiespacial e racial, 

passamos a nação criadora de nações. 

Numa passagem pela página quarenta e quatro
4
 da edição do Labirito, usada 

para este ensaio, Eduardo Lourenço refere a pouco modesta glosa salazarista do sucesso 

da tentativa de adaptar o pais à sua natural e evidente modéstia.   

Notemos também naquilo que o autor chama de Disneylândia a uma forma de 

viver lusitana, criada pelo Estado Novo, que concretiza a irrealidade de um regime do 

qual ele nem se orgulha de ser contra, e, mesmo a viver no Brasil, foi sempre uma das 

vozes na defesa da instauração da democracia em Portugal. Lamentando a oportunidade 

perdida, aquando da revolução de Abril, na queda definitiva do império, para repensar o 

país, o autor regista o seu desânimo na secundarização da necessidade de mudança na 

direção da democracia, em favor de um revisitar de um passado repressivo, não 

ocorrendo a tão desejada rutura acompanhada de uma consequente reflexão.    

A democracia é a mais difícil das utopias que se inventou, depreendemos em 

muitas das suas reflexões, nas quais incluímos declarações públicas nos mais diversos 

eventos, essa mesma democracia tem que habitar a pós-hiperidentidade, deixando de se 

compensar com as vitórias de Cristiano Ronaldo, que equipara aos momentos de glória 

dos das cruzadas e que, na opinião do autor correspondem a sentimentos de 

compensação, pelo facto de sermos um país pequeno. Embora tendo alguma dificuldade 

em apontar, com plena certeza, a forma como desenhar um futuro para o nosso pais, 

pela imprevisibilidade da mudança, Eduardo Lourenço acredita que, as conquistas de 

Abril, ainda poderão ser o motor de uma mobilização para novos formatos, que terá 

sempre que contar com a educação e o ensino. Recentemente, o nosso autor, 

demonstrou alguma preocupação com a disseminação do iletrismo pela europa mais 

próxima de nós, um fenómeno inibidor dessa mobilização necessária. 

_________________ 
4. LOURENÇO, E. (2000). O labirinto da Saudade. Gradiva. p.44 “É curioso saber que muitos dos representantes da 

«filosofia portuguesa» viam na ideologia oficial da época (o salazarismo) também uma forma de positivismo, na 

acepção pejorativa do termo, o que não impediu na prática, bom número deles, de hiperbolizar o que no regime ia no 

sentido do culto patológico da lusitanidade, ajudando até com veemência particular a radicalizar nos termos mais 

cegos e dementes uma política «imperial» cujas funestas consequências não escaparam a gente menos «visionária» e 

menos delirantemente «patriótica». A exaltação culturalista da imagem de Portugal só pôde ter esse perfil 

precisamente em função da realidade e da vocação imperiais que durante quinhentos anos fizeram parte da nossa 

actividade histórica, e cuja lembrança, mais ou menos intermitente, mas nunca de todo apagada, constituiu durante 

esse período o núcleo da imagem de Portugal que interiormente nos definiu.” 
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Invocamos neste ensaio, de forma sintética algumas das imagens, recorrentes em 

Eduardo Lourenço, que definem e retratam a maneira de ser portuguesa aos longos dos 

tempos e que, na opinião do autor, seria uma mina para Freud, caso ele nos tivesse 

conhecido. 

Começamos pelo fenómeno da emigração e os seus mitos associados, também é 

temática de reflexão no Labirinto, não se podendo esquecer o facto de que Eduardo 

Lourenço também foi e é emigrante, começando no capítulo “A emigração como mito e 

os mitos da emigração”, uma reflexão sobre as cerimónias comemorativas do dia de 

Camões na cidade da Guarda. Passamos do português- colonizador, à celebração 

acorrentada ao português-emigrante, tendo como elo de ligação, segundo o autor pouco 

inocente e até abusivo, o poeta. 
5
 Lembra Eduardo Lourenço que: Camões e a sua obra, 

em particular os Lusíadas, não são uma realidade intemporal de significação unívoca, 

assinalando uma apropriação ilegítima, anacrónica e absurda do poeta.  

A desmesura e boémia de uma certa classe social de mentalidade burguesa, o 

pobre com mentalidade de rico, habituado a uma espécie de picarismo de alto coturno. 

O povo que viveu alguns anos acima das suas possibilidades, o povo que se puder andar 

de táxi não usa os transportes públicos.  

A passividade e amorfismo de um povo nas questões da cidadania e 

especificamente da cultura, mas que não se escusa de atos de sarcasmo, fanfarronice e 

maledicência.  

A demagogia política e o reflexo estrutural que nos carateriza combina-se para  

_________________ 

5. LOURENÇO, E. (2000). O labirinto da Saudade. Gradiva. p.124 “ Pobres, saímos agora de casa para servir povos 

mais ricos e organizados do que nós. Nenhum Camões - nem de entre os herdeiros do neo-realismo - se lembrou de 

tematizar, como conviria, esta gesta de um tipo novo. Talvez seja excessivo convocar a memória da epopeia positiva - 

embora, como Jorge de Sena o repetiu com força, não haja nela outros motivos de vergonha que aqueles que já 

envergonhavam ou indignavam o seu cantor - para converter em qualquer coisa de exaltante o que é da ordem da pura 

necessidade e ao mesmo tempo um resumo aflitivo de todos os males de que há muito sofremos enquanto nação 

insuficientemente desenvolvida .O resultado feliz (relativamente) da moderna emigração não pode fazer-nos esquecer 

o fenómeno-miséria de que é inseparável à partida. Desta miséria, ou antes, do sofrimento   físico ou moral com que o 

emigrante paga a riqueza «regeneradora» da pátria ausente, alguma coisa se disse na Guarda, pela boca do velho 

democrata egitaniense Dr. João Gomes, mas numa perspectiva algo equívoca. Desse sofrimento e suas ingénuas ou 

atrozes realidades se podia compilar uma versão recreadora do título de História Trágico-Terrestre. Mas faltou na 

impressionante litania do Dr.Gomes algo, acaso mais trágico que a crónica desses sofrimentos reais e cuja falta 

desfigura a imagem autêntica da emigração: é o rol dos benefícios, a conta larguíssima das melhorias de toda a ordem 

que, mau grado esse sofrimento, o emigrante acabou por alcançar. A imagem do mal que o emigrante passa lá fora 

consola de algum modo a nossa vaidade pátria e por isso se evoca com tanta complacência silenciando-se aquela que 

realmente humilha, por intolerável. É um pouco paradoxal enegrecer para fins de exaltação íntima o quadro das 

dificuldades do emigrante no Estrangeiro que o acolhe, melhor ou pior. Quanto mais negro for o quadro, mais 

contundente é o processo que instauramos a Portugal. Se lá fora é esse inferno que muitos desejariam supor para se 

tranquilizar, julgando assim exaltar por contraste as doçuras do pátrio ninho, que espécie de inferno seria o caseiro 
para ter tido coragem e vontade de abandoná-lo?” 
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produzir o fenómeno pasmoso de alimentarmos a máquina económica com o dinheiro.  

          Buscar uma visão integradora na literatura de Eduardo Lourenço é encontrar um 

instinto universalista na forma como a cultura se expressa na mesma, sem com isso ter 

se depreender que se tenham perdido as tonalidades das identidades nacionais. Neste 

ensaio não confundimos universalismo com aquilo que Eduardo Lourenço apelida de 

dissolução num magma universal de imagens e de vozes, gerada na globalização, das 

identidades históricas, que nos tem conduzido a uma festa do unanimismo planetário.  

Eduardo Lourenço foi dos primeiros filósofos na atualidade, a pensar a Europa, 

o lugar de Portugal na mesma como um espaço para o nós, o que mostra a sua atenção e 

o seu envolvimento quer ao nível literário, quer ao nível cidadão. A reflexão sobre a 

mesma não acontece de forma esporádica, há quem lhe chame o grande intérprete de 

Portugal, lembrando sempre que a nossa identidade não é o fechamento sobre si mesmo, 

à mercê de um destino providencialista, nem o fechamento do nosso continente. O autor 

do ensaio Labirinto da Saudade lembra que o lugar de Portugal é no mundo novo e a 

Europa a nossa casa comum, assinalando um regresso a casa de onde geograficamente 

nunca saímos, sublinhando que essa saída apenas se forjou no nosso sentimento 

periférico. 

Estamos perante um regresso à Europa, a esse Labirinto ou Casa Comum, como 

lhe chamou Eduardo Lourenço e donde geograficamente nunca saímos, mas de onde o 

nosso sentimento periférico muitas vezes nos afastou.  

Eduardo Lourenço, de forma assumidamente realista, também percebeu, apesar 

do nosso guinar para a Europa, ter trazido grandes melhorias na qualidade de vida dos 

portugueses, também nos lembra das dificuldades resultantes da ação dos nossos 

políticos, nem sempre a mais correta, das nossas forças económicas, até da crise 

económica europeia, e até de um discurso prioritariamente económico e financeiro em 

detrimento da cultura e até dos agentes que neste domínio têm voz. 

Mesmo tendo Portugal “regressado” à Europa porque já não tínhamos mais para 

onde ir, o autor revela o seu otimismo pragmático neste “regresso”, mesmo 

manifestando alguma apreensão face às ameaças extremistas, ao envelhecimento da 

população, ao que chama uma legião de desempregados face à revolução tecnológica. 

Uma Europa unida continua a fazer-lhe sentido, o continente da Liberdade, o continente 

que perde terreno político, mas mantem a sua identidade cultural, constrói-se e legitima-

se na intercomunicação entre as suas identidades e dos seus cidadãos. 
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As nações, com a responsabilidade histórica da gente portuguesa, não podem imobilizar-se 
estaticamente, nem devem iludir-se infantilmente; têm de desentranhar sucessivamente da massa das 

suas tradições e aspirações um ideal coerente com a conjuntura histórica, que exprima e defina o 

seu estar em concordância com o seu ser permanente. 
 

Eduardo Lourenço, o filósofo que queria ser poeta, que escreveu dezenas de livros 

sobre Portugal, para afinal falar sempre de si mesmo “através da voz dos outros.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS PORTUGUESES TÊM DE DEIXAR DE TER APENAS PASSADO 
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