
 

 

 

P R E F Á C I O 

 

 

Explicar o inexplicável 
 

 

Prefaciar um livro como este, que é expressão de um pensamento crítico, não é uma 

aventura fácil, nem isenta de riscos. Desde logo o risco de tentar explicar aos leitores o 

que é inexplicável. A dificuldade é a mesma que sentiu Pessoa quando, olhando a 

tocadora de harpa exclamou para si, e, depois, escreveu para nós: “Ó tocadora de harpa, 

se eu beijasse teu gesto, sem beijar as tuas mãos!” 

 

Aqui, neste difícil Prefácio, do que eu devia tratar era de encontrar uma fórmula - que 

sempre seria mágica - de entender e louvar a substância profunda deste texto, sem me 

prender ao texto pelo qual essa substância se exprime para ser compreendida. Porque ela 

existe antes do texto. 

 

Existe como pensamento reflexivo e crítico no espírito de Autor - um Abílio Oliveira 

concreto, real, que vive neste mundo e, com ele, como sua circunstância, interage em 

cada instante de vida vigil e atenta. 

 

Este livro fala-nos de como o Homem vive num corpo que, um dia se constitui, como 

estrutura biológica natural, e, em um outro dia, próximo ou remoto, se dissolve na 

mesma natural biologia. E fala deste corpo, tão frágil e vulnerável, não na linguagem 

seca e, às vezes, um pouco rude, dos cientistas “duros”, presos nas teias dos números, 

dos enzimas e das funções, mas na linguagem própria de uma inteligência criativa. 

 

A leitura que Abílio Oliveira faz do corpo, em diferentes locais do seu texto, é sempre 

uma leitura coerente e bem informada, com a qual constrói um discurso abrangente e 

sensível; um discurso que nos leva à reflexão sobre a grandeza do corpo do Homem mas 

também sobre a sua irrecusável fragilidade. Fala muito, e bem, de como o Homem vive 

no tempo. 

 

Aqui faz, com rigor, a distinção entre a temporalidade, como vivência interior, 

subjectiva da sucessão de estados perceptivos, la durée, em francês, e o tempo 

astronómico, que nos antigos era marcado pela iluminação sucessiva de um espaço 

circular (nos relógios de sol), e depois passou a ser definido pela divisão matemática do 



mesmo espaço circular, representado num mostrador e nos ponteiros que o percorrem de 

dia e de noite. O tempo é um protagonista importante em muitas páginas deste livro. 

Descobre-se que Abílio Oliveira tem, neste tema, uma reflexão antiga e apurada sobre o 

que designa por “uma crescente aceleração da vida moderna”. 

 

De facto, como salienta, o acesso informático à rede onde estão depositados imensos 

conhecimentos e saberes, torna rapidíssima a sua aquisição e muito fácil o exercício do 

pensamento crítico - quando a avalanche desses conhecimentos não lance sobre a 

inteligência humana um espesso manto de neve que a arrefeça e paralise. Ou que a 

esconda. Ou que a destrua. Abílio Oliveira previne-nos, dos riscos, com palavras 

prudentes e sábias “Não nos substitui mas facilita-nos (muito) o acesso a (quase) tudo. 

Aproximou-nos sem dúvida. Assim o saibamos aproveitar, para tentar ir mais longe e 

mais profundamente”. 

 

Outro tema forte do livro é a morte. A morte como um acontecimento individual… E o 

morrer como um processo existencial, vivido pela pessoa singular, mas que é, também, 

narrativa familiar, que persiste para além daquela morte pontual, e um sucesso social, 

tanto mais repercutido quanto maior for a exposição pública daquele que está em 

processo de morrer… Um cidadão obscuro e socialmente isolado pode estar anos morto 

em sua casa sem reconhecimento social. É a pequena (Kleine) morte na expressão de 

Rilke. Mas se é um Rei, um Chefe político, um Artista ou um grande criminoso, todos 

vivemos o seu processo de morrer, somos transformados no seu núcleo familiar 

alargado e é como se estivéssemos à cabeceira do leito onde se esgota o tempo daquela 

vida.  

 

Este voyeurismo social tem hoje valor económico para as televisões e até para o 

Cinema. Recentemente, uma doente oncológica vendeu a uma estação televisiva inglesa 

o direito de gravar e transmitir todos os acontecimentos do seu processo de viver o 

período terminal até ao instante da morte corporal. Não tenho o direito de a julgar. O 

que me perturba é que haja muitas pessoas que queiram ver este vídeo da morte e que 

um semelhante desejo pessoal seja um bom negócio para as empresas de Televisão e 

Cinema. Com este exemplo que, infelizmente, já não é único, não será difícil prever que 

o tabu da Morte, nas modernas sociedades de informação e comunicação, está em vias 

de terminar o seu tempo de vigência social. Sem ironia macabra, parece estar a chegar o 

tempo de afirmar que até o tabu da Morte, finalmente morreu. Do meu ponto de vista, 

transmitir, em directo e em tempo real, na TV, o processo de morrer é uma obscenidade. 

Mas numa Sociedade que considera saudável e, até, educativo, mostrar ao grande 

público (e não apenas aos doentes de patologia sexual) seres humanos praticando coitos 

vaginais e anais explícitos, mostrar uma pessoa a morrer deve ser considerado saudável 

e, quem sabe, educativo. 

 



Vi um filme holandês, produzido por uma entidade pública, no qual se mostrava como 

um médico matava um doente, com uma neuropatia degenerativa progressiva, que lhe 

pediu para ser morto. Mas neste caso o objectivo era político, pois o que se pretendia era 

que a população aceitasse a eutanásia e os deputados aprovassem a descriminalização 

deste homicídio, como veio a acontecer. O médico holandês aplica aos doentes 

guidelines que o conduzem à decisão de matar o doente; como se guidelines fossem 

godlines e ele fosse senhor da vida e da morte do outro, como um deus menor. 

 

Há neste livro uma análise multifacetada do grande desafio da Vida e dos múltiplos e 

diversos desafios de viver. As emoções do viver quotidiano são, para Abílio Oliveira, 

substantivas na resposta ao grande desafio da Vida. Quando considera que este desafio é 

o de descobrir primeiro, e compreender depois, que a Vida, a grande Vida, se realiza no 

amor ao outro, ao nosso igual que, junto a nós e connosco, vai resolvendo os pequenos e 

variados desafios do viver quotidiano. Porque, como escreve, “Vivermos as emoções 

não é sermos fracos. Elas são essenciais para conhecermos a natureza de todas as 

coisas.” 

 

A emoção de ler este livro foi, para mim, ocasião privilegiada para uma partilha com a 

intimidade do Autor. E escrever este Prefácio foi a forma, certamente canhestra, de lhe 

comunicar este privilégio. Posso não o ter conseguido, como tanto desejava, porque é 

muito difícil explicar o que é (quase) inexplicável. Mas os leitores, que auguro 

numerosos, vão ser os meus juízes e saberão melhor do que eu sentir o texto e 

comunicar a emoção de o ler. 

 

 

Daniel Serrão 

21 de Fevereiro de 2011 

 

 

 

 

 

 

 


