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Vivemos Adormecidos 
 

Há não muito tempo atrás, era no 

trabalho e em particular no 

“trabalho duro” que as pessoas 

encontravam um sentido para as 

suas vidas. Viver para trabalhar e 

trabalhar para viver, eram para o 

individuo “comum”, duas 

realidades que não pareciam 

distinguir-se. Hoje, vivemos na era 

do prazer, do bem estar e da 

felicidade. O trabalho, esse, é visto 

apenas como um elemento (por 

vezes até dispensável) da equação. 

Hoje, trabalhamos para viver bem. 

É isto que nos faz sentido e é isto 

que todos almejamos. 

 

Neste momento de transição, em 

que os modelos se alteram, parece 

que agora sabemos onde queremos 

chegar.  No entanto, nem sempre 

conhecemos ou encontramos o 

caminho para o fazer. E perante o 

desconhecido, que de alguma forma 

nos soa a vazio, adoptamos uma 

postura de passividade e 

acomodação. Vivemos 

conformados com um sentimento 

de insatisfação constante. 

Desvalorizamos a nossa capacidade 

de luta e de mudar a realidade à 

nossa volta. Fazemo-nos 

impotentes. E assim, constituímos 

uma sociedade de pessoas 

normalizadas e funcionais, ainda 

que pouco “vivas”. Adormecidas na 

sua própria tristeza, sentimento de 

incapacidade e falta de amor-

próprio.  O agora, é apenas algo 

que nos liga aos medos do passado 

e às ilusões de construção de um 

futuro (que fingimos acreditar ser 

mais feliz). 

 

Fala-se muito das elevadas taxas de 

depressão na população portuguesa, 

mas fala-se pouco de uma 

depressividade generalizada, em 

que as pessoas não estão, nem 

deixam de estar, efectivamente 

deprimidas. Mantendo-se num 

estado de depressão latente, vivem 

sufocadas, esgotadas, por uma 

constante opressão das suas 

necessidades, da sua 

individualidade, da sua realidade. 

Fingimos ser o que esperam de nós 

ou fingimos ser o contrário, de 

todas as formas, o que não 

permitimos que exista é o Eu real, 

verdadeiro e honesto. 

 

Lutamos permanentemente para 

não cair na “verdadeira” e 

sintomática depressão, com todo o 

seu abatimento, tristeza e 

sentimento de solidão. O medo, a 

crença numa incapacidade e 

limitações (frequentemente irreais), 

fazem desistir mesmo antes de 

tentar a mudança. Vivemos numa 

paralisia auto-imposta, uma 

condenação a um permanente 

sentimento de inferioridade perante 

a superioridade da “vida”. O que 

nem sempre sabemos é que para 

um Ser que se alimenta de desejos, 

construção e transformação, 

permanecer paralisado é muito 

mais exigente e esmagador, que 

acolher e construir a mudança na 

nossa vida (e no mundo que nos 

rodeia). 
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O que nos resta, são os momentos 

críticos da vida, como o nascimento 

de um filho, o aparecimento de uma 

doença inesperada, uma perda de 

um emprego ou de uma pessoa 

querida. Estes acontecimentos 

forçam-nos  a assumir uma 

reorganização existencial ou a 

assumir de, uma vez por todas, a 

depressão que silenciosamente 

crescia em nós. 

 

Estes momentos, “escondem” 

oportunidades de descobrirmos que 

somos mais do que o que 

pensávamos, temos mais para nos 

dar, temos mais para dar aos outros, 

temos em nós a capacidade de nos 

ajudarmos a nós próprios e de 

procurar quem nos ajude. Descobrir 

que os padrões de insucesso 

repetidos podem ser quebrados, 

dando lugar ao novo, à mudança e, 

principalmente, dando lugar a um 

Eu autêntico.  Descobrir que 

podemos fazer escolhas e tomar 

decisões que nos 

libertam.  Descobrir que podemos 

reorganizar as nossas relações 

afectivas, atingindo um maior 

equilíbrio intra e interpessoal. 

 

Mas para isto, primeiro é preciso 

acordar! 

 


