
Tópico 3. 

«Não conheço facto mais encorajador do que a inquestionável capacidade do homem em 

elevar a sua vida através de um esforço consciente».  

Henry David Thoreau 

Autor: André Nunes 

 Há muito que é capaz de encorajar. Sentir-se encorajado é também fortalecedor. Thoreau indica 

que algo encorajador para ele é um Homem ser capaz de elevar a sua vida, através de um esforço 

consciente. Elevar a vida é algo comum a todos, mas é o esforço consciente que desperta a atenção de 

Thoreau. Este desperta a atenção para a luta pessoal do Homem, implicando assim o livre-arbítrio como 

objecto de vida. Mas o que é a vida e o que é que esta implica? Estará um esforço consciente ao alcance do 

Homem? O que é o Homem? A que é que a capacidade do homem em elevar a sua vida encoraja Thoreau?  

 O encorajamento significa um despertar. É muito comum o sentimento de encorajamento, e bem-

vindo. Este sentimento pode levar a várias acções e pode alarmar o Homem. O encorajamento é um 

despertar abrupto. E existem muitas coisas que podem encorajar o Homem. O Homem não tem instintos 

animais visíveis e por isso não se sente encorajado com as mais leves das situações, o Homem encoraja-se 

com os seus instintos só quando se encontra em casos extremos. O mais comum dos encorajamentos é 

retirado da vontade de triunfar, se excluirmos dificuldades como a fome e a sede. O encorajamento do 

homem é um sistema complicado e perigoso: quando um homem ganha coragem é, na sua própria mente, 

imparável. E um homem sem nada que o pare é um Homem perigoso. A coragem já variou nas suas formas 

e tornou possíveis várias acções do Homem. E o encorajamento, é uma inspiração forte, pragmática e 

aceitavelmente violenta. A inspiração eleva. E Thoreau conseguiu elevar-se de forma platónica devido à 

observação da ascensão dos homens e das suas vidas. 

 Este acto e sentimento de coragem é inerente à vida. A vida cuja elevação através da consciência 

Thoreau preza. Todavia, a vida, em toda a sua simplicidade, é tão complexa como uma vida caída ou 

elevada. Voltaire considerou que a vida era uma criança que precisava de ser embalada todas as noites 

para adormecer. Com isto, Voltaire pretendia demonstrar a inocência dela. E, também a vantagem que 

poderemos ter sobre ela, como irá ser explicitado mais à frente. Em relação à inocência da vida, este facto 

é discutível. Será a vida inocente? Apesar de algumas alegrias, a vida de cada um é por vezes a fonte de 

desejos de acabar com ela própria. A vida é domável, e questionável, e talvez seja por isso que Voltaire não 

resistiu a compará-la a uma criança. Talvez, Voltaire não resistiu às ideias de outros filósofos que negam o 

carpe diem ou melhor, a sua presença nas mentalidades. É nos dito por alguns filósofos que as crianças são 

as únicas a viver verdadeiramente as suas vidas no presente. Epicuro, que antecedeu Voltaire por vários 

séculos diz que o Homem deve relembrar passado e encarar o futuro, ao mesmo tempo que está de facto 

no presente, com alegria. 



 Teremos nós vantagem sobre a vida? Depende da tese sobre a mesma em questão. E só depois 

desta questão é que se pode continuar para a elevação da mesma através da consciência. Duas teorias 

básicas sobre a vida são os decorreres da mesma: estamos predestinados ou estamos por nossa conta? A 

predestinação está relacionada com o destino, com a facilidade de simplesmente não conseguirmos. Na 

Antiga Grécia existia a ideia de Deuses dominavam os céus, a terra e os infernos. Eram eles que mantinham 

um plano. Cada Homem já nascia com o seu trajecto delimitado e marcado. Condenados eram aqueles que 

queriam orientar a sua vida de forma diferente. E não foi apenas na Antiga Grécia, já existiam traços da 

crença nos deuses e na predestinação antes. A predestinação claramente não é defendida por Thoreau, 

que aceita uma suposta elevação do Homem. E isto está claramente ligado ao livre-arbítrio. A teoria do 

livre-arbítrio é que cada Homem nasce com um plano inteiro à sua frente, mas traçado somente por si. O 

Homem não está dependente de deuses ou de outra representação do destino. Só ele pode erguer-se se o 

merecer, ou cair se a si próprio desiludir. Se elevamos a nossa vida com consciência, fazemos tal com o 

livre-arbítrio.  

 Um esforço é uma impulsão feita pela vontade. Um homem esforça-se quando tem uma saída 

apenas, ou quando tem muitas e tenta a mais difícil.   

A consciência em si é alvo de questões. O que é? A consciência é uma razão muito prática e 

abstracta ao mesmo tempo. Décartes expõe que a razão é o bem melhor distribuído, porque todos pensam 

que têm muita. A razão diferencia-se do conhecimento por estimular a mente no sentido de a capacitar 

para a descoberta. Se todos pensam ter uma razão completa e se a consciência é de alguma forma a razão, 

todos têm consciência. E sim, seria verdade, se Décartes não estivesse a ser irónico, como usual seu.  

A consciência permite-nos concentração. Um Homem é consciente quando, por exemplo, repara 

em todas as cores, traços e formas num retracto. Mas a consciência também é um pensamento que nos 

avalia a nós mesmos.  

O filósofo Montaigne afirmou que a vida é melhor quando vivida a propósito. Isto poderá significar 

que respirar com um objectivo claro ou melhor, um sonho, é a melhor forma de viver. Com consciência de 

nós mesmos, e do que está à nossa frente. E utilizar a consciência como auxiliar da razão é muito agradável 

segundo as ideias de vários filósofos.  

E, a razão e a consciência podem estar de tal modo em nosso redor que se tornam curiosamente 

intransigíveis na sua definição mas foi mesmo Kant quem defendeu que tudo, por mais incompleto ou 

abstracto que seja, tem uma definição aceitável. E para prosseguir é necessário definir-mos o Homem. O 

Homem é a humanidade. O Homem é/são todos aqueles que nascem dotados da razão. 

É notavelmente referido na citação de que o a capacidade do Homem em se erguer com esforço em 

mente, é «inquestionável». E que seja inquestionável, porque mais uma vez o decorrer da definição leva a 

paralelismos com os instintos mais animalescos e compulsivos. O Homem é de facto dotado da razão como 

mais nenhum animal o é. Com a consciência, o Homem esforça-se para triunfar e é por isso que é capaz de 



inquestionavelmente usar essa mesma razão para seu próprio proveito. Não segue por instintos na mais 

básica e consciente da sua forma. Todavia, quando comparado com algo como a morte, segue. Epicuro, 

que em cima fora citado, volta a ser outra vez. Epicuro defendeu que a morte nunca existe nas nossas vidas 

e quando ela existe, nós não existimos mais. A morte, é capaz de encorajar. Como temos em conta a 

realidade proveniente do livre-arbítrio segundo Thoreau, é nos facilmente passada a mensagem de que a 

morte pode ser evitada. Talvez até nem seja arriscado dizer que a derradeira elevação do Homem é evitar 

a morte, voltar de uma situação critica ou desaparecer de forma a que não se saiba o seu fim.  

Olhemos para uma frase bastante conhecida do filósofo Platão: tenta mover o mundo- tens de 

primeiro mover a ti mesmo. Olhemos para o exemplo de esforço que é mover o mundo. Não só a citação 

nos remonta para a nossa própria consciência e mentalidade como também remonta para algo maior que 

nós. O esforço é enorme se pretendermos mover o mundo. Mas com a consciência e com a sua modelação 

é possível. Platão indica que temos de nos mover a nós próprios, mas nunca nega que o mundo também 

possa ser movido. Mais uma vez, outra grande elevação. 

Contudo, várias ideias rivais provocam a teoria de Thoreau. E uma delas é encontrada em Marx. 

Marx não dá nenhum crédito ao uso da razão, por todas as decisões, todas as palavras e significados, são 

influenciados pelas gerações falecidas como se fossem um pesadelo e pairassem sobre o nosso analógico 

cérebro morto. Esta teoria colocada por Marx não tem de ser negada face à de Thoreau, e levanta ainda 

um problema geral: as influências a que o Homem é sujeito. Numa resposta clara à teoria de Thoreau, é 

evidente que as gerações anteriores como as suas tradições e talvez até intransigências possam corromper 

o Homem que se encontra no presente, agora. Mas, numa resposta clara e directa, um Homem com 

consciência e com consciência do esforço que está a accionar, pode muito bem utilizar os fundamentos das 

gerações anteriores para o objectivo que tem em mente. E, mesmo assim, um Homem descrito como 

Thoreau o concebeu, é capaz ainda de ser conscientemente impulsivo. Pode livrar-se de uma influência e 

exercer aquela que conscientemente é correcta para ele.  

 E será o Homem capaz de continuar a esforçar-se racionalmente se o seu esforço tiver apenas como 

finalidade evitar a dor? Foi Freud quem afirmou isto e continuou dizendo que não era encontrar o prazer, 

ou que pelo menos este não era o primeiro dos seus planos. Ora, quando Thoreau defende uma elevação, 

não está certamente a referenciar-se ao acto de evitar a dor, ao invés disso está a discernir o esforço do 

homem, com consciência, e com a consequente ascensão. Thoreau defende uma vitória total do homem 

com dignidade.   

 Concluindo, a ascensão do Homem é possível. Qualquer Homem pode distinguir-se dos demais e 

elevar-se. E Thoreau considera essa elevação como o facto mais encorajador, até porque é um facto 

presenciável. O esforço está conscientemente ligado ao sofrimento, mas sempre com atenção à ascensão.  



 E este facto é encorajador porque é identificável. Porque se um homem consegue, existe inspiração 

para todos os outros. Para todos aqueles injustiçados, para aqueles desesperados. Qualquer um, e o 

Homem corresponde a uma densa massa populacional.  


