
Especial Centenario 
Segunda-feira, 28 de Novembro de 2022 

FRANCISCO TOPA 
Responsavel da Catedra 

Agostinho Neto da Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto 

Trata-se de 
Isaias) 48: 13) 

que) numa Biblia 
cat6lica comum) se 

apresenta assim: 
('Foi a minha mao 

que fundou a terra/ 
e a minha direita 

estendeu OS ceus". A 
versao da Vulgata e 

basica 

odos os que conhe-
• cern e aprec1am a 

poesia de Agostinho 
Neto se detiveram 
certamente no final 

do poema "Confian9a", de Sa
grada esperan9a: "As minhas 
maos colocaram pedras/ nos 
alicerces do mundo/ mere-
90 o meu peda9o de pao." Pes
soalmente, sempre entendi es
ta passagem como "As minhas 
maos tambem colocaram .. . ", 
isto e, entendi que 0 homem 
negro que fala atraves do sujei
to reivindica a sua parcela de 
responsabilidlade na constru-
9ao do mundo, exigindo assim 
a correspondente recompen
sa. Ha dias, porem, deparei
me com uma passagem biblica 
que abre para uma leitura mui
to diferente dos versos de Neto 
e que, tanto julgo saber, nunca 
foi convocada. 

Trata-se de Isaias, 48: 13, 

que, numa Biblia cat6lica co
mum, se apresenta assim: "Foi 
a minha mao que fundou a ter
ra/ e a minha direita estendeu 
OS ceus". A versao da Vulgata 
e basicamente identica: "Ma
nus quoque mea fundavit ter
ram,/ Et dextera mea mensa 
est caelos". J a a Biblia metodis 
ta disponivel em linha apresen
ta uma variante mais pr6xima 
dos poemas de Agostinho Ne
to: "Minha mao lan9ou os ali
cerces da terra,/ minha mao 
direita estendeu os ceus Ia no 
alto.". Esta parte do Livro de 
Isafas, designada pelos espe
cialistas como Segundo Isaias, 
refere-se ao ultimo perfodo do 
exHio babil6nico. Nela o povo 
hebreu e exortado a nao desa
nimar, ao mesmo tempo que 
Deus se apresenta como cria
dor do ceu e da terra (preci
samente no versfculo que esta 
em causa), senhor da vida e da 

9 

aos, 

:as ras 
• 

e os a 1cerces 

hist6ria, e unico Deus. 
A esta luz, os versos finais 

de "Confian9a" ganham uma 
nova interpreta9ao: o sujei
to que representa todos os ne
gros ("reunindo em mim o es
pa9o/ condensando o tempo") 
apresenta-se como o Deus que 
criou o mundo. E, ao contrario 
do Cristo que proclamou que 
"nem s6 de pao vive o homem" 
(Mt 4: 4), exige o seu peda90 
de pao, num tom que evoluiu 
da "confian9a" do titulo para a 
"certeza" do verso final da pe
nultima estrofe. 

Este breve apont amento, pa
ra alem de render h omenagem 
a Agostinho Neto, visa ilustrar 
urn problema hermeneutico 
que rodeia a sua obra: ha mui
tas ideias que se foram crista
lizando sem serem completa
mente demonstradas. A marca 
da Biblia na poesia de Neto e 
uma delas. 

A esta luz) os 
versos fin a is 

de (CConjian9a" 
ganham uma nova 

interpreta9Cio: 
o sujeito que 

representa todos os 
negros ((Creunindo 
em mim o espa9o/ 

condensando o 
tempo'') apresenta
se como o Deus que 

criou o mundo. 
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