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Assumir a tensão existencial e jamais abdicar de si mesmo 

 

     Por Rafael Meneses 

 

     Compreendido o exercício do necrológio como uma forma de concepção de um eu 

ideal que corresponda as mais profundas e fiéis aspirações da própria alma, erigido no 

horizonte consciencial como um referencial ético para a transcendência do ser, 

entretanto, o filósofo Olavo de Carvalho ressalta que este ideal de perfeição da alma não 

deve ser tratado como uma abstração sofisticada e sem contato com a situação atual da 

pessoa.  

     O eu ideal não deve ser tratado como a abstração de um mandamento universal, mas 

sim já como uma parte de nós mesmos que se esforça em encarnar na situação concreta 

em que vivemos. Isso significa que o eu ideal é o intermediário entre a universalidade 

dos valores éticos e o nosso eu imediato e fragmentado na situação concreta. Ele é a 

posse mais lúcida de nós mesmos que nos liberta da dispersão absolvente do agora, do 

imediato, e por isso mesmo tem mais realidade que o nosso eu fragmentado e absolvido 

na multiplicidade dos instantes.  

     Se o eu ideal não é concebido como um “projeto operacional”, como uma atividade 

espiritual exaustiva que visa se inserir no seio do mundo concreto, então ele só é alguma 

espécie de fantasia e escapismo, de elucubração mental igualmente alienante. Não se 

trata de empreender nenhuma revolução ou algo como um movimento de massa. A 

questão é assumir sinceramente a tensão existencial que a condição humana nos 

impõem e nunca pretender amenizá-la de forma a contribuir definitivamente para a 

morte do Espírito (que lentamente estava sendo engendrado).  

     A tensão existencial consiste precisamente nisso: no esforço de realizar as mais 

legítimas aspirações da alma em um meio que lhe é completamente adverso, antagônico, 

contrário aos seus desígnios. A começar pelo mundo interior comumente repleto de 

vícios, de imperfeições, de misérias morais, de desejos contraditórios, muitos adquiridos 

por influência, outros já constituintes da própria realidade moral, como uma herança. 

Somando-se a isso as situações da vida e os valores medíocres daqueles com quem 

convivemos: família, “amigos”, a vida social que não escolhemos. Ora, este eu de 

vigília comumente se encontra imerso e entorpecido no caos da relações antagônicas, 

fortuitas e incrivelmente incessantes.  



     Ao examinarmos o estado da vida concreta com a fraca luz dessa consciência 

fragmentada, a vida se assemelha a um movimento fortuito de corpos e situações que se 

sobrepõem sem nenhuma razão, ao sabor dos mais estranhos caprichos e desejos. Ou 

quando há alguma ordem no caos é apenas uma ordem indiferente, mecânica, cega, que 

não acrescenta em nada ao destino da consciência individual, apenas lhe diz para seguir 

o fluxo.  

    A realidade é uma só e se impõe para todas as pessoas, jamais existirá um mundo 

perfeitamente adequado aos desígnios superiores de cada consciência. Por isso o ideal 

de perfeição se mantém no centro dessa tensão existencial, nunca se apartando dela para 

imergir numa fantasia expectante. As circunstâncias adversas são a matéria-prima com 

que se forja o caráter e a inteligência, e elas devem ser assimiladas para a consecução 

dos desígnios superiores da consciência.  

     Querer aplacar as circunstâncias adversas apenas se entregando irrefletidamente a 

elas, entorpecendo e aviltando a consciência, é a mesma coisa que abdicarmos de nós 

mesmos, de desistir da parte mais nobre de nós mesmos que deveria aparecer no mundo 

– tanto quanto as nossas forças e o nosso engenho permitisse.  

     Então fica claro que o ideal de perfeição da alma não é nada abstrato e fantasioso; é 

um empenho espiritual concreto e incessante, também um cultivo da lucidez 

exaustivamente renovado, sempre visando a reabsorção das circunstâncias mais 

antagônicas no plano geral de transcendência do eu.  

     O filósofo Olavo de Carvalho nos convoca a aprender uma límpida e profunda 

intimidade espiritual conosco mesmo, a sairmos do império da consciência fragmentada 

e dispersa na matéria da vida e entrarmos, tais como guerreiros, no reino do espírito 

lúcido, da consciência fortalecida, ampliada e iluminada por uma luz mais clara. Olavo 

de Carvalho, então, cita para nós, seus alunos, talvez o último espírito platônico que 

passou pela França, o filósofo Louis Lavelle -  essa união perfeita entre a filosofia e a 

mística:  

     “Há na vida momentos privilegiados nos quais parece que o universo se ilumina, que nossa 

vida nos revela sua significação, que nós queremos o destino mesmo que nos coube, como se 

nós próprios o tivéssemos escolhido. Depois o universo volta a fechar-se: tornamo-nos 

novamente solitários e miseráveis, já não caminhamos senão tateando por um caminho 

obscuro onde tudo se torna obstáculo a nossos passos. A sabedoria consiste em conservar a 

lembrança desses momentos fugidios, em saber fazê-los reviver, em fazer deles a trama da 

nossa existência cotidiana e, por assim dizer, a morada habitual do nosso Espírito.” 

     Esta é uma síntese comovente que toca o cerne dramático da vida interior. Narra a 

vida íntima da consciência que se eleva a um estado de lucidez espiritual em meio ao 

fluxo inexorável da vida sensível, e acolhe para si mesma as circunstâncias como 

matéria do seu destino – nesses momentos a existência toda tem um significado perante 

a eternidade, pois o nosso eu ideal esta ali como que suspenso, integrando tudo no plano 

de sua transcendência. O que queremos ser perante a eternidade só pode ter de fato valor 



estando muito além de uma profissão, de propriedades materiais, de satisfações 

mesquinhas e vaidosas. Somente a eternidade pode nos dar uma escala de valores reais, 

bem como uma substância ao nosso próprio eu.  

     Mas a tensão existencial também está descrita por Louis Lavelle. Dificilmente 

ficamos na “morada habitual do nosso Espírito”; caímos nesta consciência fragmentada 

que fica tateando “por um caminho obscuro onde tudo se torna obstáculo.” E a tensão 

deve permanecer como consequência dessa luta interior pela lucidez selvagem – já 

sentida, já pressentida. E a alma é abalada por uma saudade da lembrança superior. A 

melancolia agora é nossa guardiã, pois jamais devemos anestesiar esta saudade.  
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