
DO  EU  AO OUTRO  À  VIDA  AO  TODO 
Exercícios para pensar o mistério do encontro 

                        
 

                                           Estou só. Logo, somos quatro  
                                                                    Gaston Bachelard 

do  eu  ao  ego 
 
um 
 
Eu. 
Eu sou 
eu sou eu 
sou eu um eu 
sou eu. 
Sou 
eu. 
 
dois 
 
Eu/me: 
meu eu  
em mim. 
Eu me sou 
e sou um eu de mim. 
Eu sinto 
me sinto. 
Eu sinto e aqui/agora 
me sinto sentindo. 
Sentindo sou um eu. 
Me sentindo sou 
o me de meu eu 
que vive e sente em mim. 
Meu outro eu? 
Ou o eu sentindo 
na fronteira do outro? 
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três 
 
Eu penso. 
Penso, logo existo. 
Penso, logo... existo? 
Pois se eu penso  
não estou onde penso. 
E se eu me penso 
sou onde não me penso                       Lacan 
e o olho que vê o mundo 
é o mundo que o olho vê.                    Merleau-Ponty 
O eu que em mim me sente 
é o me que sente em mim? 
E sou eu pensando quem? 
pois quando eu penso o que sinto 
sei que estou além do pensamento 
pois se o me que em mim eu sinto 
nem sempre é o eu que me sente  
em  mim  e  me  pensa: eu? 
 
quatro 
 
Me toco. Sinto. Me sinto. 
Sinto o meu corpo ou o que? 
Toco as mãos, uma na outra 
sinto uma na outra e me sinto nelas. 
Sinto a pele que é minha 
quando afago a minha pele 
e sinto os meus pés quando ando 
e os sinto mais, quando os toco. 
Pois quando eu ando me sinto: 
sinto os meus pés caminhando 
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e sinto o caminho por onde vou. 
É preciso o chão do caminho 
para eu me sentir  a  caminho. 
E é preciso o tempo um longo tempo 
de aprender a sentir, a  me  sentir 
para sentir, além das mãos e dos pés 
o todo de meu corpo inteiro 
o corpo  que não tenho  e não é meu 
porque o meu corpo e em meu corpo eu sou        
embora nunca  seja fácil sentir-me todo 
e me reconhecer inteiro no meu sentir.   
Às vezes até parece que ninguém  
me é tão estanho  quanto  eu mesmo 
quando me sinto um e meu corpo, outro. 
 
cinco 
 
Pois eu que sinto e penso o meu corpo 
vejo e conheço tão pouco dele! 
Posso olhar minhas mãos, as pernas 
os meus dois pés. Mas, e meu rosto? Meu? 
Os próprios olhos com que eu vejo as mãos: 
só posso ver meus olhos em um espelho. 
E como não aprendi a fabricar espelhos 
preciso de um outro para ver meu rosto. 
E então o espelho me devolve o corpo 
como uma imagem plana e invertida 
E qualquer pessoa que passe por mim 
pode ver minha nuca melhor do que eu. 
Sinto o coração: ele bate em mim 
e me fala várias vezes por minuto. 
Posso senti-lo e posso imagina-lo 
mas nunca  vi meu coração, e sei 
que um cardiologista sabe sobre ele 
bem mais do que eu.  
Sabe, mas não sente e não compreende. 
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E eu?  Sinto?   Sei?   Compreendo?             Gramsci 
Vou morrer sem saber a forma e a cor 
do meu fígado. E sou  dentro de mim 
a geografia de um universo inteiro 
que se desconhece quase inteiramente. 
 
seis 
 
Esta pessoa a quem eu chamo: “eu” 
e num dia de abril deram este nome: “Carlos”? 
Ela existe ou eu me sonho e não sei, 
e um dia acordarei e irei saber  
que não havia nem Carlos e nem um eu 
e nem quem agora escreve esta palavra: “eu”? 
Convivo comigo há tanto tempo  
e sei tão pouco do ser que há em mim 
e sou eu, e me sente e vai comigo. 
Quem me pensa sou eu? E estou onde e quando 
na consciência que imagina que sou eu? 
Ou haverá muito mais de mim em mim 
além de quem eu sei e sinto? Quem? 
Tudo o que eu sou  cabe na face 
transparente da mente que me pensa 
ou haverá outras faces em outros planos 
da pessoa de mim mesmo que são eu 
e eu tão pouco sinto e quase nada sei? 
 
sete 
 
Em que momento existo? 
E em que tempo eu estou: 
aqui?   agora?   ou nunca? 
Fui em algum tempo antes 
o que agora  não sou mais? 
Serei em um outro tempo 
o que eu fui e sou agora, ainda? 
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Porque me vejo vivendo aqui 
como um dom do tempo ou da vida 
 o exato tempo único 
de cada único momento. 
Mas vivo agora a memória 
do instante que passou 
e me vejo a cada agora 
imaginando um amanhã 
que nem existe ainda.                                 Jorge Luis Borges 
Porque a cada instante 
sou eu mesmo: sou. E sei? 
E sou o mesmo e um outro 
que houve antes em mim 
e veio comigo até agora e me fez eu. 
E sou agora eu e estou 
já sendo quem? Qual eu  no ser 
que me sucederá depois 
e em quem eu penso agora 
de quem eu lembro agora 
em quem eu me pré-sinto? 
Estive  lá?    Estarei lá? 
E onde estou, e em quem: 
aqui, agora? 
 
oito 
 
O que eu sou é um ego 
(um ego que pensa que sou eu. 
Mas eu sinto que todo o meu ego 
não é todo o meu eu. 
Sou também um id 
mas todo o meu id 
não é todo o meu eu. 
E  sou também um super-ego 
e todo o meu super-ego não é  
todo o meu  eu. E entre tempos de luta 
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e momentos de paz em mim 
estes seres em que eu estou  
e não sou por inteiro fazem de mim:  
um ego   um eu   um  si-mesmo 
uma pessoa  um self  um ser. 
Um quem perguntando: o que? 
Um alguém perguntando: quem? 
Pois eu sou cada um e sou mais 
do que a soma da soma de todos. 
Sou em mim e sinto ser além de mim: 
o real, a realidade, o fundamento da vida 
fora de mim e além de mim e à minha volta 
e em mim e nos outros de mim  
e nos meus outros. Ali, onde eu sou: eu. 
 
nove 
 
Assim sendo,  me encontro quando eu me perco 
e me acho quando   eu me desencontro. 
Pois sou onde não me penso 
e estou onde não me faço 
e sinto onde não me sei 
e sei onde não me conheço 
e se quero ir aonde eu quero 
hei de ir por onde não quero.                  São João da Cruz 
E sendo um só: eu 
ou sendo dois-em-um: eu e me 
sou três nos tempos em que sou: 
quem fui, quem sou, quem serei 
Ou eu sou seis, se cada um “deles” 
é também um eu e um me. 
Ou, quem sabe?  sou seis vezes três  
se em cada um há um ego, um id e um super-ego. 
Sou seis ou sou sessenta e seis 
ou a multiplicação de seis por todas 
as estrelas do universo. 
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Pois, não haverá  um eu além de mim 
multiplicado por três em cada uma delas? 
 
 
dez 
 
Quem sente em mim 
e me sente um  ser? 
Quem sabe em mim 
se sou  quem  sou? 
Quem há em mim 
que me sentiu e me 
sentindo me pensou? 
O meu corpo: soma? 
Meu espírito: animus? 
Minha alma:  anima? 
Ou o ser que os une 
e  nos tece  no tecido da vida   
de onde vim,  de quem sou? 
 
onze 
 
Morrerei e irei para onde, pra onde 
quando se apagar em mim 
a chama da vela do fogo da vida? 
Voltarei à matéria da Terra 
e devolverei à terra de uma vez 
tudo o que ela um dia me emprestou? 
Será assim e na terra acaba 
o que da terra veio e dela é? 
Ou o apagar da chama da vela 
é apenas o começo do começo? 
O começo afinal do recomeço 
de uma outra vida, a do espírito 
de quem eu  fui na morada do corpo 
e sigo sendo quando tomei o caminho 
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em que me separei da casa de meu corpo 
depois de viver nela tanto tempo? 
Além do corpo de quem sou um eu 
o que e quem vive em mim que sou 
e me vê e me sente e me é e eu sinto. 
Sinto, e nunca vejo? 
 
doze 
 
Eu  me  mim  meu 
Ego  id  super-ego /  si-mesmo e self 
Fui  serei  estou sendo 
Corpo  mente   espírito  alma 
Estou e sou em cada um 
e sou “isto” e sou mais 
do que a soma de todos. 
Sinto ser  para além de mim 
o que me faz  ser e sentir tudo: 
o real, a realidade da vida 
o fundamento do universo 
fora de mim e à minha volta 
e por  toda a parte: o outro! 
O meu outro e o mundo aqui-e-agora 
que habitamos juntos ele e eu. 
 
 
treze 
 
Quantos rostos de eus vivem em mim 
para que eu me sinta um só: eu mesmo? 
Quantos quartos escuros e porões trancados? 
quantos recantos de penumbra, luz-e-sombra 
sombra-e-luz? Quantos foram? Quantos são? 
Quantos quartos grandes abertos nas janelas 
e quantas salas de portas escancaradas 
e varandas sem grades e sem medos. 
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Abertas de para em par para quem entra  
e quem sai, para quem veio e quem volta 
para quem chega e  para quem vai embora! 
Quantos becos em mim e corredores 
e quantas escadas e sótãos em cima 
de minha arquitetura de casa e de ruína. 
Quantas cozinhas de fogões com fogo aceso 
e banheiros de azulejos frios e roupa suja! 
E um jardim com borboletas e flores 
e os fundos de um quintal com sombras 
de árvores,  de segredos e também das sobras 
de quem eu fui e não me lembro, esquecidas 
junto aos restos quebrados de quem sou. 
Esta casa una e múltipla ao sol e á chuva  
e fechada e aberta,  e pública e secreta 
hospitaleira e hostil, quente e fria, clara e escura 
fácil e difícil,  segura e ameaçadora 
decifrada e desconhecida de outros e de mim 
sou eu: quem fui ... quem sou. 
Tão pequenina às vezes, minha casa 
que parece que mal me cabe à noite. 
E que eu conheço com os olhos fechados 
há muito tempo, muito tempo mesmo! 
Mas às vezes tão grande e misteriosa 
que de repente eu  quase me dou  conta 
de que de toda a  inteira casa  
eu conheço uma pequena parte, pequenina. 
Aquela que eu imagino que seja toda a casa 
onde talvez nem haja casa alguma.  
 
 
catorze 
 
Sou o ser claro que sou e sua sombra: 
a pessoa  a  persona  e o  personagem. 
A ave branca em que me amo tanto 
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e mais a fera escura que me assunta 
e diante do espelho sou eu mesmo. 
Sou a fúria e o desejo, a vida e a morte 
o impulso, a libido e o instinto, o sim e o não 
os mitos da minha tribo em mim, eu sou 
e sou as palavras da ordem de meu mundo: 
suas regras   suas normas    suas leis. 
Pois os opostos quem há em tudo 
estão em mim e eu sou eles cada dia. 
Sendo humano, sou animus e anima 
e quando me encontro no silêncio 
descubro em mim  a mulher oculta 
que há dentro de  mim e eu sou também              Jung 
no poço de água funda de mim mesmo. 
animus/anima               anima/animus 
yang/ying                      ying/yang 
luz/sombra                    sombra/luz. 
Sendo um  sou dois  e  quatro  e  seis 
e descubro que se  sonho ser uma  unidade 
ela é entretecida de minhas diferenças. 
E o que me deixa ser irmão de tudo 
é não haver nada como eu,  nada. 
Pois tudo o que existe é  
diferente de mim, e por isto tudo existe.       Fernando Pessoa                                                  
Só saberei quem eu sou realmente 
se me encontrar nos opostos de quem sou: 
no que há em mim de claro e de escuro 
no que há em mim de razão e devaneio 
no que há em mim de bom e de ruim 
no que há em mim de paz e guerra 
no que há em mim de macho e de fêmea 
no que há em mim de céu e terra 
no que há em mim de fogo e de água 
no que há em mim de luz e de sombra 
no que há em mim de vida  e  morte.                  Heráclito 
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do  eu  ao  outro 
 
quinze 
 
O que vive em mim me ama 
mas este amor não me basta. 
Se fosse somente este amor 
e ele fosse muito e sempre 
ainda aí não haveria  nada mais 
do que uma imensa triste solidão                    Laing 
pois o solitário não gosta de ser só.  
Não posso ver a cor de meus olhos 
a não ser através da imagem inversa 
que o espelho da água devolve 
a um Narciso sozinho na beira do lago. 
E essa imagem muda e sem um nome 
não é quem eu sou porque não é viva. 
E é a vida, ela mesma, quem  me revela 
que eu só posso me ver de verdade 
refletido na luz do olhar de um outro          Martin  Buber 
Ali eu sou, ali estou: aqui e agora: 
inteiro, intenso e vivo. 
Pois quando ele me olha de frente               Levinas 
no espelho de seus olhos me vendo 
eu vejo os olhos da vida de quem sou. 
 
 
desesseis 
 
Só posso me ver inteiro, como sou 
quando o olhar do outro em que me vejo 
refletir a imagem de um gesto de amor       Leonardo Boff  
Pois só quando um outro espelha   
um rosto tomado de amor: o meu 
o espelho do olhar do outro acende a luz 
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onde eu me vejo nu e claro, como sou 
e não uma imagem, mas uma pessoa 
a quem o amor toma para dizer: eu sou! 
Eu sou no meu amor, e não por mim 
mas em mim, através de um outro 
que no olhar do afeto me devolve 
no espelho do brilho de seus olhos 
não mais o rosto do meu ego:  
uma figura 
mas o rosto de meu rosto em um outro: 
uma pessoa. 
 
 
 
 
 
dezessete 
 
O meu outro me fez. 
O outro me faz, me cria, me constrói. 
E o primeiro olhar de minha mãe 
(esse que eu não lembro, mas sei como foi) 
é a matriz da lembrança dos outros todos 
depois dele ou antes: quando? como? 
E dele, e deste olhar de amor em diante  
os instantes em que pela vida eu me fui fazendo 
ser e esquecer de ser quem sou  
todos eles foram os dons da troca. 
Foram os gestos com os olhos  
e foram olhares com as mãos: 
acenos, acentos da voz, palavras e silêncios: 
os longos, os densos desertos de silêncio 
de quando as almas se falam sem dizer. 
E foram afetos e memórias e o desejo  
e a lembrança e o esquecimento  
e mais a pressa e a demora, a espera e o desespero 
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e o afago dos corpos e o tocar dos espíritos 
o encontro e o desencontro e a interação 
com que me fui fazendo nos meus outros: 
nos outros que me fazem dia-a-dia 
ao longo disso a que já não sei mais 
se eu chamo de vida ou de partilha. 
 
 
dezoito 
 
Sendo ele um outro, o separado, o diferente 
diante de mim, seu outro, irmão e diferente,  
num instante de nós dois ele é meu eu 
pois do que fazemos um ao outro nos fazemos  
quando em coisa alguma eu o reduzo a mim. 
Ei-lo, inteiro, um outro-eu diante de mim 
e de mim livre para poder ser, comigo, 
o encontro e a troca entre pessoas. 
Pois entre ele-e-eu não há nada a não ser 
isto: ele e eu/eu-e-ele. 
Mas há vezes: quantas? como? 
o meu outro é um isso onde havia um eu. 
Um ser perdido de si mesmo em mim. 
Pois eu esqueci o afeto que cria a relação 
e criei o interesse que gera o domínio 
quando troco a troca entre sentimentos 
pelo intercâmbio da pessoa como um produto 
em que nos convertemos os dois: ele e eu 
quando deixamos de ser para o outro, um eu. 
Quando  ao torna-lo um objeto para mim 
eu me reduzo a ser para ele, um objeto. 
Quando o meu outro é um pleno tu 
também eu, plena pessoa, sou um tu inteiro 
para ele: meu outro, meu amigo, meu irmão. 
E caminhamos os dois, as mãos dadas 
como quem sabe que não para op encontro 
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qualquer caminho, pois o próprio encontro 
é o caminho  
e o amor pelo outro, o caminhar.  
 
 
dezenove 
 
Sem o outro sou menos do que eu mesmo. 
Sou como a vida antes de estar viva 
ou como a água, quando é seca ainda. 
Quando começo o caminho, qualquer um 
encontro o outro. Quando caminho vou com ele 
e todo o caminho é bom quando vamos juntos. 
Quando um dia eu o concluir, ele estará lá. 
Estava no começo e vai estar no final 
porque aprendemos um com o outro 
que quando não viajamos juntos 
não chegamos mesmo a parte alguma. 
Os passos são meus,  mas nós andamos. 
O rumo eu escolho, ele o corrige 
e sem a presença do outro pela estrada 
tenho os meus passos e não o caminho 
ou encontro o rumo, mas não sei andar. 
“Já que todos os caminhos conduzem 
ao mesmo lugar 
porque não escolher o caminho do amor?”                      
(Don Juan a Carlos Castañeda) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

 
 

do  outro  à  vida,  ao  todo 
 
 
vinte 
 
No plano de mim em que sou o meu ego 
a minha consciência compreende  
o meu ser mais visível: a pessoa social, o papel 
a roupa do corpo sem o corpo 
o espírito separado da matéria 
a assinatura sem a alma do nome 
o retrato do ser que eu penso ser 
a imagem com que me represento 
segundo os padrões de minha cultura 
para aprender a imaginar quem sou.               Ken Wilber 
No plano  da existência vou a fundo 
cavo um pouco mais a minha imagem. 
Uno corpo à mente e me vejo um todo 
um organismo além da divisão de mim 
em partes de carne e partes de espírito 
de uma consciência mais livre do eu. 
No plano da mente, da consciência cósmica 
sou o meu eu integrado ao todo da pessoa 
e a pessoa que sente o e com o todo  
sem pensar antes coisa alguma. 
E se descobre sendo o universo: 
o mundo onde o ego pensa que apenas está. 
  
vinte e um 
 
Porque não escolher o caminho do amor? 
Todo o coração aspira um outro 
E toda a alma sonha ver-se como é. 
Mas o espelho da verdade da alma 
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é o amor. Nascemos dele e para ele. 
Somos  melhor o sentimento do que a razão 
e a emoção a quem somos destinados a ser 
é o amor.  
Se a espécie de vida de quem somos sobreviveu 
e chegou até aqui, não é porque pensa 
ou porque faz. É porque ela sente e cria 
com o que sente. E o seu sentir é o amor.            Maturana 
Toda a relação entre as pessoas da vida 
é para que cada uma possa ler  
na alma de um outro,                                           Nietzsche 
e a linguagem comum desta leitura é o amor. 
 
 
vinte e dois 
 
Não sou quem penso ser porque penso 
e não me separo dos outros seres: 
os animais e as plantas com quem comparto 
a mesma viagem pela nossa  Nave-Casa-Gaia 
porque sou racional e eles não. 
Partilho como eles a aventura de conviver 
a mesma experiência de ser um ser-da-vida. 
Nem melhor e nem mais do que uma flor 
do que uma árvore, do que uma ave, eu sou. 
E ser e poder se irmanar com o outro 
na mesma busca do ser do Ser,  eis onde está 
o que me torna humano. Eis o que  além do eu 
me faz sentir e pensar em nome da vida 
de quem sou  filho como a árvore e a ave 
e, como eles, efêmero e infinito. 
Passo a passo a vida refletiu na mente humana 
o mundo e  a vida, e o todo de tudo 
consciente de si mesmo e  iluminado. 
Pois no ser humano a energia do cosmos 
se reconhece a si mesma inventa nomes.  



 17 

Irmãos da vida e enlaçados a teia de tudo 
somos - como a luz  é,  
a maneira de uma estrela saber sobre as estrelas.     George Wald 
 
 
vinte e três 
 
Além, muito além de mim mesmo 
e bem além de todos nós, humanos, 
eu estou e nós estamos. Sou e somos 
semeadura das estrelas e a mão de Deus. 
O outro é uma pessoa como eu sou 
mas a pessoa do outro, como a minha 
sai de si e se estende a tudo: 
 à teia da vida e ao mistério do universo:  
a tudo o que há e nos une e entretece 
no tecido do todo da existência. 
Livre de ser apenas o meu corpo  
atado a um ego, sou em meu espírito 
uma fração do ser de tudo 
e o Todo é e está em minha alma. 
E se eu posso olhar o céu à noite 
e contemplar a  Via Láctea, é só porque 
de algum modo eu a trago dentro do coração.    Leon Bloy 
A mente com que medito sem pensar 
bem mais longe do que alcançam  
a trilha das palavras e o vôo das idéias 
compreende o que o coração sente além de si 
quando o amor o estende além de mim 
e livre de me ser,  e sendo tudo, enfim  
eu sou. 
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vinte e quatro 
 
E assim, não me sendo 
quem eu penso ser 
eu sou em tudo 
quem eu me sinto ser. 
 
 
 
vinte e cinco 
 
e você? que caminhou comigo 
até aqui. 
Quem somos? 
 
 
 
 
 
Goiânia, 13 de julho de 2002 
Carlos  Rodrigues  Brandão 

 
os nomes ao lado de linhas são de pessoas que por um momento disseram o 
que escrevi. ou foram pessoas de quem me lembrei quando escrevi o que está 
na linha e nas linhas próximas.  
          
 


