
             ENSAYO

Uto pía y Pra xis La ti noa me ri ca na / Año 13. Nº 42 (Ju lio-Sep tiem bre, 2008) Pp. 141 - 149

Re vis ta Inter na cio nal de Fi lo so fía Ibe roa me ri ca na y Teo ría So cial / ISSN 1315-5216
CESA – FCES – Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo-Ve ne zue la

Agos tin ho da Sil va: uma poé ti ca cons truç ão da existência

Agos tin ho da Sil va: A Poe tic Cons truc tion of Exis ten ce

Paula Cristina PEREIRA
Fa cul da de de Le tras da Uni ver si da de do Por to, Por tu gal.

RESUMEN

Creer que la cons truc ción de la exis ten cia
es poé ti ca y re li gio sa, de modo que la vida se rea -
li ce ple na men te. Creer que la ma ne ra por tu gue sa
de pen sar, más cer ca de la con cep ción que del
con cep to, en cuen tra en el pen sa dor del mun do
que será una de sus ex pre sio nes más cla ras y pro -
fun das. La re fle xión su ge ri da este ar tícu lo emer -
ge de la re la ción ín ti ma en tre la poe sía y el amor,
re sal tan do la uni dad fra ter nal de las di men sio nes
es té ti cas, an tro po ló gi cas, éti cas y po lí ti cas cuan -
do uno pien sa y vive en un pro yec to de es pe ran za
– para el hom bre y su ho gar co mún– que gira des -
de el Rei no del Espí ri tu.
Pa la bras cla ve: Poe sía, amor, con cep ción/con -
cep cio nal, ho gar co mún, san ti dad. 

AB STRACT

Be lie ving that the cons truc tion of exis ten -
ce is poe tic and re li gious so that life ful fils it self
and that the Por tu gue se way of thin king, more
con cep tio nal than con cep tual, finds in the Thin -
ker of the World to Be one of its clea rest and dee -
pest ex pres sions, the re fle xion sug ges ted in this
pa per ari ses from the in ti ma te re la tions hip bet -
ween poetry and love, high ligh ting the brot herly
unity of the aest he ti cal, an tro po lo gi cal, et hi cal
and po li ti cal di men sions when one thinks and li -
ves a pro ject of hope –for man and his com mon
home– spun by the King dom of Spi rit.
Key words: Poetry, love, con cep tio nal; com mon 
home, ho li ness.
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DA POESIA COMO AMOR

Nas Ce le bra ções do Cen te ná rio de Agos ti nho da Sil va mu i to tem sido dito e es cri to
so bre o ho mem e a sua obra e so bre o ho mem como obra que foi Agos ti nho. É ain da nes te
es pí ri to de ce le bra ção que pre ten de mos vol tar ao po e ta à sol ta para com ele aco lher a poé ti -
ca cons tru ção da exis tên cia. De ve mos, no en tan to, es cla re cer que o tí tu lo des te tex to pro -
me te mais do que ele pode re al men te dar. Pois que as re fle xões que se po dem en ce tar em re -
la ção a uma vida como a de Agos ti nho, em que os pen sa men tos e os sen ti men tos rit ma ram a 
di men são éti ca do que pen sou e do que cons tru iu, são a ex pres são de um sim ples e im per fe -
i to en sa io que, para trás e para a fren te, ten ta cap tar nas pa la vras o que sem pre lhes es ca pa: a 
fe cun di da de da obra que re sul ta da vi são com pre en si va do amor.

Na co mu ni ca ção que apre sen tá mos no Con gres so do Cen te ná rio de Agos ti nho da
Sil va1, de po is pu bli ca da em Agos ti nho da Sil va, Pen sa dor do Mun do a Ha ver, co me ça mos
por afir mar que Agos ti nho «na pro cu ra ori gi ná ria do pen sa men to, ex pres sa o en con tro en -
tre fi lo so fia e vida, pela con ci li a ção en tre o fi ni to e o in fi ni to (...), uma vi são ori gi nal, pró xi -
ma da vi são sel va gem do ser»2. É, pre ci sa men te, nes ta vi são sel va gem do ser que re co nhe -
ce mos Agos ti nho como o po e ta que não se pa rou a filo da so fia, que sen te e cria em cada ac -
ção-mo vi men to, su pe ran do qual quer hi a to en tre o po e ta e o po e ma, para re a li zar a fi lo so fia
como arte3.

O po e ma, fe i to car ne em gen te, é mo vi men to pre ci so do tem po que an se ia ins cre -
ver-se na eter ni da de; li ber to que é, Agos ti nho, do(s) tem po(s) li mi ta dos e sem pro mes sa, li -
ber to que é dos tem po(s) sem fome de por-vir e sem de se jo de eter ni da de. Agos ti nho «acre -
di ta na sua arte cri a ti va, anun ci a do ra de um tem po em que o so nho se es ta be le ce rá no real;
no de sen vol vi men to da sua ciên cia, mais in ven ti va do que es pe cu la ti va, por que alhe ia à
von ta de do mi na do ra do sa ber oci den tal, e da sua ra ci o na li da de ins tru men tal»4.

Essa vi são sel va gem leva-nos a um tem po pri mor di al onde se tece um laço en tre o ho -
mem e o di vi no, su pe ra os du a lis mos – to dos os is mos se pa ra ti vos – e ins cre ve o pen sa men -
to num pro ces so que sem pre im pli ca a sa cra li za ção da vida. E ain da que a cons ciên cia da ci -
são con fi gu re tam bém o seu pen sa men to, é pre ci sa men te essa dra má ti ca cons ciên cia que
pro me te a ex pe riên cia do pen sar em li ber da de, ja ma is se de mi tin do da uni da de sagrada.
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1 Co-or ga ni za do pelo Cen tro de Fi lo so fia da Uni ver si da de de Lis boa, pelo Cen tro de Estu dos de Fi lo so fia da
Uni ver si da de Ca tó li ca Por tu gue sa, pelo De par ta men to de Fi lo so fia da Fa cul da de de Le tras da Uni ver si da de
do Por to e pela Asso ciaç ão Agos tin ho da Sil va.

2 PEREIRA, PC (2007). “Vi ver o Uni ver so. A apren di za gem sig ni fi ca ti va da ori gem co mum do pen sá vel”, in: 
Agos tin ho da Sil va, Pen sa dor do Mun do a Ha ver, Actas do Con gres so Inter na cio nal do Cen te ná rio de Agos -
tin ho da Sil va, Lis boa, Asso ciaç ão Agos tin ho da Sil va & Zé fi ro, p. 323.

3 A sua vida é o pró prio tes te mun ho do ca min ho, mel hor se ria di zer da via gem das ideias son ha das para um
mun do mais jus to, onde cada um ten ha a pos si bi li da de de criar o seu pró prio ser. Onde cada um e a naç ão por -
tu gue sa «de pois de na ve gar por ma res reais (...) po de rá na ve gar pe los ma res da alma, da cul tu ra e da lín gua,
sen do, ent ão, o mar sem fim Por tu guês, um imen so ocea no es pi ri tual» Cfr. VARELA, MH (2002). Con junç -
ões fi lo só fi cas Luso-bra si lei ras, Lis boa, Fun daç ão Lu sía da, pp. 160-161.

4 Ibid., pp. 167-168. 



Se a po e sia cons ti tui, em Agos ti nho, um gé ne ro li te rá rio, não se re duz, to da via, a
este. A po e sia, an te ri or à ob jec ti va ção e à con cep tu a li za ção, emer ge como uma ac ção do
pen sa men to que des co i si fi ca o mun do e os ho mens e per ma ne ce numa re la ção com o mis té -
rio: li ber da de de cri ar, de pen sar e sem pre trans cen der.

Tam bém em Agos ti nho a ra zão é uma ra zão al ma da, ra zão ani ma da. A po e ti ci da de
da ra zão al ma da, que po de mos ad mi tir com ou para além de Álva ro Ri be i ro, ar ti cu la-se no
modo luso de pen sar com o de se jo de Abso lu to, que pelo amor une as or dens cor po ral, aní -
mi ca e es pi ri tu al e re ve la que a ver da de ja ma is pode ser sub me ti da a uma subs tan ci a li za ção, 
sob pena de im pe dir o mo vi men to li vre do pen sa men to.

Ra zão ani ma da, ra zão poé ti ca ou ra zão ex pe ri en ci al são ex pres sões que no pen sar
em por tu guês pre ten dem su pe rar o po si ti vis mo, o cou sis mo e o dog ma tis mo e que, so bre tu -
do, afir mam a for ça da ra zão cri a do ra e a di men são es pi ri tu al de um pen sa men to que pen sa 
por den tro da sua lín gua e da sua cul tu ra5.

A Ra zão é, com efe i to, en tre nós, poé ti ca com vis ta ao en ri que ci men to e trans fi gu ra -
ção da pró pria ra ci o na li da de, pro cu ran do para além da ra zão ló gi ca uma “ló gi ca” ma i or
que en glo ban do, con tu do, a lo gi ci da de da ra zão a ele va a su pe ri o res nú cle os de re a li da de.

É nes te pre ci so sen ti do que se pode en ten der a Ra zão Expe ri men tal (Le o nar do Co im -
bra) como Poé ti ca e Expe ri en ci al; «uma te o ria in te gral da Ra zão» que não se re duz a «uma
Ra zão teó ri ca» ou a uma «Ra zão prá ti ca», já que o «ex pe ri men tá vel não es go ta a to ta li da de
da Expe riên cia», pois só o «ex pe ri en ciá vel – de res to in clu si vo da que le – o po de rá fa zer»6.

Agos ti nho ofe re ce-nos, na li nha do pen sa men to por tu guês con tem po râ neo, no me a da -
men te na li nha do seu mes tre Le o nar do Co im bra, mais um pen sa men to con cep ci o nal que con -
cep tu al7. O que não sig ni fi ca uma me no ri da de on to ló gi ca ou, mes mo, uma in su fi ciên cia gno se -
o ló gi ca da po e sia. A ex pe riên cia poé ti ca como ex pe riên cia do pen sa men to, para lem brar mos
Pas co a es, não é um modo de ex pe riên cia in fe ri or, mas re ve la, pela for ça da ima gi na ção e pelo
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5 Não é nos so pro pó si to aqui es ta be le cer as di fe ren ças en tre a raz ão ani ma da, poé ti ca e ex pe rien cial (pre fe ri -
mos ex pe rien cial a ex pe ri men tal, tal como Del fim San tos, quan do nos re fe ri mos à Raz ão Expe ri men tal leo -
nar di na), con si de ran do os seus au to res, seja Leo nar do Coim bra ou Álva ro Ri bei ro, pois tal tra bal ho me re cia
a de di caç ão de todo um tex to, mas tão só sub lin har a sen si bi li da de poé ti ca como uma das ca rac te rís ti cas mais 
re le van tes do modo luso de pen sar.

6 FERREIRA PATRICIO, M (1992). A Pe da go gia de Leo nar do Coim bra: Teo ria e Prá ti ca, Por to, Por to Edi -
to ra, p. 220.

7 E tal como to dos os pen sa do res da “es co la por tuen se”, Agos tin ho preo cu pa-se com a edu caç ão dos por tu -
gue ses, com a si tuaç ão e des ti no de Por tu gal. É con he ci do o tex to onde Agos tin ho com pa ran do a Re nas cen ça 
Por tu gue sa e a Sea ra Nova es cla re ce que para os «que for ma vam o nú cleo es sen cial da Re nas cen ça, o as pec -
to his tó ri co pri ma va so bre o ac tual; o as pec to poé ti co so bre o as pec to rea lis ta; o as pec to li te rá rio so bre o
cien tí fi co; o as pec to in tui ti vo so bre o ra cio na lis ta; (...) e (...) to ma va-se como sig no fun da men tal de Por tu gal
(...) o da Sau da de (...). Para o gru po da Sea ra Nova, o sig no es sen cial era exac ta men te ou tro, o da Acção»
(Re flex ão à mar gem da li te ra tu ra por tu gue sa, 3ª.ed., Lis boa, Gui mar ães Edi to res, 1996, pp. 126-127).
Agos tin ho ma ni fes ta uma pro fun da com preens ão face aos dois mo vi men tos, por que sob o im pul so da Re -
nas cen ça e da Sea ra Nova se con se guiu lan çar e fa zer em Por tu gal «his tó ria de ca rác ter cien tí fi co que é, ao
mes mo tem po, na maior par te das ve zes de alto va lor li te rá rio» (ibi dem, p. 132). To da via, o nos so au tor la -
men ta que os ideais da Sea ra Nova não in cluam «o da re criaç ão do Espí ri to re li gio so, es sen cial no por tu guês,
e pro va vel men te fun da men tal, e que du ran te todo o tem po de ab so lu tis mo e par la men ta ris mo se fora abas tar -
dan do em de voç ão mecâ ni ca, em ig na ra su pers tiç ão, em funç ão de Esta do e numa es pé cie do que po de ría mos 
cha mar sa que de le tras so bre a eter ni da de», acres cen tan do que to dos o ideais «de pen diam em úl ti ma aná li se
da con quis ta do po der» (ibi dem, p. 129).



po der dos sen ti men tos, re no va das pos si bi li da des de pen sar o mun do; e sus ci ta, so bre tu do,
a pos si bi li da de de am pli a ção do pen sa men to con cep tu al8.

Aque le que «co nhe ce ci en ti fi ca men te tem con ce i tos; mas o que co nhe ce po e ti ca -
men te tem con cep ções. O co nhe ci men to do po e ta – e o po e ta, nun ca o es que ça mos, não é o
que faz ver sos, mas o que co nhe ce po e ti ca men te, por ins pi ra ção e in tu i ção di rec ta do que
exis te, ou seja, o po e ta é o es te ta – é um acto de real con cep ção do exis ten te, ges ta ção e par -
to per ma nen tes, em que é o pró prio exis ten te que nas ce na sua alma como com pre en são»9.

Será pois, na li nha de um pen sa men to que in ti ma men te con ci lia a po e sia com a re fle -
xão fi lo só fi ca, que Agos ti nho pen sa e vive. E se Pas co a es po e ti ca men te pen sou, Agos ti nho 
po e ti ca men te vi veu. E vi veu a luta pela ver da de poé ti ca na su pe ra ção da ver da de dou tri nal
pró pria das «al mas es tre i tas», «das al mas de es cra vo»; para en con trar a fle xi bi li da de, a
vida, para «ima gi nar uma pos sí vel ex pli ca ção do mun do» e tomá-la «ape nas como um po e -
ma, belo em si; ver da de i ro quem o sabe?»10.

Con cep ção, com efe i to, ori gi nal de ver da de, que sus ten ta a exis tên cia fi lo só fi ca na
cons ti tu i ção de «um en gran de ci men to» e numa «ra zão de vida», «des per ta ac ti vi da de no
ata que de to das as dou tri nas» que sig ni fi quem «di mi nu i ção do es pí ri to»11.

A ver da de poé ti ca re si de, pois, no mo vi men to que une os ob jec tos ma te ri a is aos ob -
jec tos que pela sua na tu re za não se de i xam ma te ri a li zar. De um po e ta sem pre es pe ra mos
que la bo re no pla no de uma es té ti ca do ir re pre sen tá vel, mas a for ça poé ti ca do pen sa men to
agos ti ni a no po de mos en con trar na tra ves sia do li mi te en tre o cor po e o es pí ri to, na tra ves -
sia que só a ex pe riên cia ra di cal do pen sar per mi te: a tran si ti vi da de que une o cor pó reo e o
in cor pó reo, para em jus ta e bela me di da a vida se re a li zar uni ver sal e singular.

Nes se li mi te, o pen sa dor é o que se ex põe pe ri go sa men te a uma tra ves sia, a uma pro -
va, ga ran ti do o pen sa men to como re a li za ção do mun do em nós.

Ste i ner es cre ve a pro pó si to de He i deg ger, apro xi man do o pen sar do re-cri ar, que «o
po e ta é um re-cri a dor que que de sa fia os de u ses au sen tes, que faz o tra ba lho de les por eles,
em bo ra sob o re lâm pa go das suas vi si tas pró di gas e ci u men tas. O cer ne da po e sia é o acto
de no me ar. A po e sia au tên ti ca não “imi ta”, como Pla tão o pen sa va, ou “re pre sen ta” ou
“sim bo li za”, como su põe a te o ria li te rá ria pós-aris to té li ca. Ela no me ia, e ao no me ar tor na
real e du ra dou ro»12.

E mes mo que a po e sia com por te uma par te de es tra nhe za, na me di da em que co lo ca o
cri a dor face a um mun do que sem pre lhe es ca pa, ela re en via o po e ta para um pla no fun da -
dor, re ve lan do a ex pe riên cia pri ma ci al da uni da de dra má ti ca e amorosa.
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8 Cf. PEREIRA, PC (2007). Do Sen tir e do Pen sar, en saio para uma an tro po lo gia (ex pe rien cial) de ma triz
poé ti ca, Por to, Ediç ões Afron ta men to.

9 FERREIRA PATRICIO, M (1997). “O pen sa men to an tro po ló gi co de Tei xei ra de Pas coaes”, in:
AA.VV(1997). Nova Re nas cen ça, 17, 64/66, pp. 21-48, Por to, p. 24. Ain da que as pa lav ras de Ma nuel F. Pa trí -
cio se re fi ram a Tei xei ra de Pas coaes, pa re cem-nos, nes te con tex to, ade qua das ao pen sa men to agos ti nia no.

10 DA SILVA, A (1999). “Con ver saç ão com Dio ti ma”, in: Ensaios e Tex tos Fi lo só fi cos I, Lis boa, Ânco ra Edi -
to ra, p. 149.

11 DA SILVA, A (1999). “Con si de raç ões”, in: Ensaios e Tex tos Fi lo só fi cos I, Ed. cit., p. 94.

12 STEINER, G (1990). Hei deg ger, trad. João Paz, Lis boa, D. Qui xo te, p. 122.



A po e sia e a fi lo so fia fa lam-nos, pois, de um amor, de uma re la ção eró ti ca com o mun -
do13. Um im pul so amo ro so que é um pro ble ma re li gi o so e poé ti co, por que o amor pela sa be -
do ria ne ces si ta de uma ex pe riên cia dra má ti ca (a que une sem ani qui lar), de uma ex pe riên cia
tran si ti va en tre o es pí ri to e a car ne, en tre o di vi no e o hu ma no. Um im pul so que não se afas ta
de uma vi são sen sí vel do mun do, pró pria das ar tes, pois que a ide ia de apro pri a ção da na tu re -
za, her da da da ra ci o na li da de oci den tal, é in su fi ci en te quan to à con fi gu ra ção da pró pria ide ia
de sa be do ria14. Um im pul so, afi nal, que as sen ta na re cu pe ra ção de uma ra ci o na li da de poé ti ca 
ne ces sá ria a um pro jec to cul tu ral hu ma no de es pe ran ça. Mas um pro jec to que não se plas ma
na “so li dão” dos pla nos ide i as, pois que, em Agos ti nho, Espí ri to e Ter ra mu tu a men te se con -
vo cam. O real não é sem ide al, nem o ide al sem real; o mes mo que di zer, o pen sa men to não é
sem amor, sem esse amor uni ti vo pró prio do sen ti men to re li gi o so que no por tu guês se ex -
pres sa mais no ca tó li co que no ro ma no, me lhor se ex pres sa no cris ti a nis mo. E o amor re flec -
te-se no olhar do po e ta que sem pre vê em cada pre sen ça uma au sên cia, que sem pre vê no es -
pe lho um es pec tro, uma tem po ra li da de trans for ma da no Nada que é Tudo.

Amor e Po e sia só emer gem se pa ra dos para quem la bo ra fora do fra ter no e do uni ver -
sal e para quem se pa rou o phi los da sop hia, ilu din do-se que as sim au men ta va a re a li da de do 
que exis te15.

A fi lo so fia como im pul so amo ro so é ori gi nal men te mo vi men to que é pen sa men to e
pen sa men to que é mo vi men to por que – para uti li zar mos a ter mi no lo gia le o nar di na – não
cou sa no es tá ti co sa ber mas afir ma-se no co nhe cer com pre en si vo que é in te ri o ri za ção
aman te; pelo amor, o sa ber não é ex te ri or ao ho mem mas re sul ta des se im pul so amo ro so
que se con fi gu ra como uma in sa tis fa ção com a re a li da de fac tu al e que vai de se nhan do o
pen sa men to e a fi lo so fia como «o mais alto tes te mu nho so bre o uni ver so e o seu va lor»16.
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13 Dis tin ga-se, con tu do, Eros de Ága pe. Se o eros pla tó ni co cin de en tre o ob jec to de amor e a pró pria
existência, na me di da em que im pli ca uma fuga do mun do sen sí vel, ága pe as su me, com o cris tia nis mo, uma
co munh ão com to dos, alar gan do-se a um uni da de fra ter na ao su pe rar o re du cio nis mo “egocêntri co” do pla -
to nis mo e o re du cio nis mo “teocêntri co” do vel ho tes ta men to. O amor de de se jo de pos se é sub sti tuí do, no
amor crist ão, pela li ber da de de dar, de criar, de va lo rar (Cfr. NYGREN, A. Eros e ága pe: la no zio ne cris tia na 
dell ’a mo re e le sue tras for ma zio ne, trad. Ne lla Gay, Bo log na, EDB., pp. 191-192). Tal como o seu mes tre
Leo nar do, Agos tin ho trans cen de, no que ao amor res pei ta, a con cepç ão so crá ti co-pla tó ni ca, pelo sen ti do do
amor crist ão, es ta be le cen do en tre o Sá bio, o Poe ta e o San to o ín ti mo pa ren tes co co rre la ti vo da uni da de en tre
o con he cer e o amar que de sen vol ve o es pí ri to só fi co em es pí ri to re li gio so.

14 So bre esse luso im pul so poé ti co, Leo nar do es cre ve em “A poe sia e a fi lo so fia mo der na em Por tu gal”: 
«A maior criaç ão in te lec tual dos Por tu gue ses é a poe sia, e não só por que ten ha a sua epo peia, mas, tam bém e
igual men te, por que tem o seu li ris mo. Mes mo den tro da gran de epo peia lu sía da há má xi mas al tu ras de li ris -
mo e dra ma. E, se é cer to que o mais sin ce ro e in gé nuo do cu men to da alma é a arte, a poe sia por tu gue sa deve
re ve lar-nos, em acç ão viva, o nos so pen sa men to me ta fí si co /Um vago pan teís mo amo ro so, to ca do de sau do -
sa ter nu ra, faz o en can to dos nos sos poe tas. /Esse pan teís mo, por que é poé ti co, não é a uni da de abs trac ta (...),
mas ape nas a di recç ão emo ti va a que se in cli nam as al mas. Não é a uni da de pa ra li san te e ab sor ven te, mas a
uni da de do amor na co mu ni caç ão das al mas. (...) / Na ima gi naç ão poé ti ca há um ma ra vil ho so equi lí brio en tre 
a sen si bi li da de e a re pre sen taç ão, equi lí brio que bra do, ape nas, em Ante ro, pelo pre do mí nio da re pre sen taç ão 
e, em Antó nio No bre, pelo pre do mí nio da sen si bi li da de» (in: Dis per sos I: Poe sia Por tu gue sa, com pi laç ão,
fi xaç ão do tex to e no tas de Pin ha ran da Go mes, Lis boa, Ver bo, p. 35).

15 Mas phi los diz res pei to “ao que gos ta de”, “ao que está ena mo ra do de”, “ao que ama a”, ao “ami go de” e sop -
hia ao sa ber, à sa be do ria, um sa ber acer ca do todo, teó ri co e prá ti co, acer ca do uni ver so e da vida. Re pa re-se
que se tra ta de phi lo-sop hia e não de phi lo-epis te me. Cfr. FULLAT, O (1992). Fi lo so fias de la Edu ca ción.
Pai deia, Bar ce lo na, CEAC, pp. 55-56.

16 COIMBRA, L (1923). A Raz ão Expe ri men tal (Ló gi ca e Me ta fí si ca), Por to, Re nas cen ça Por tu gue sa, p. 83.



Quem ama ver da de i ra men te ama o que lhe apa re ce tal como é, e, ao mes mo tem po, o
que será aque le mes mo ser de sen vol ven do-se, como Deus o quer, em ple na li ber da de.
Amar al guém ou al gu ma co i sa é pri ma ci al men te ins ta lá-lo num cli ma dple na li ber da de,
como to dos os ris cos que a li ber da de com por ta: de se jar é li mi tar na li ber da de; a nós e aos
ou tros. Mas quan do ver da de i ra men te amor exis te, en tão re a li za mos na ter ra o que há de
mais belo e de mais raro: por que todo o amor que a ma o eter no é o amor de Deus aman do-se
a si pró prio17.

POÉTICA CONSTRUÇAO DA EXISTÊNCIA OU A CONSTRUÇAO

DO MUNDO DO ESPÍRITO

Mas quan do ver da de i ra men te amor exis te en tão é pos sí vel «cons tru ir uma nova or -
dem, aqui lo a que Agos ti nho cha ma de re i no do Espí ri to. Essa nova or dem é uma nova con -
cep ção do re li gi o so, das vir tu des, com res so nân cia no âm bi to da eco no mia, da po lí ti ca, da
edu ca ção»18; uma nova con cep ção, tam bém, de cidade.

A Ci da de de Deus, a Ci da de do Sol e to das as ci da des so nha das e ima gi na das com e
para além da Re pú bli ca pa re cem ter algo em co mum: a as pi ra ção a uma uni da de per di da ou
a uma har mo nia da co mu ni da de hu ma na, sus ten ta da na jus ti ça e na fe li ci da de. A fi lo so fia
en con tra na ci da de o lu gar por ex ce lên cia da con vi vên cia hu ma na e a ci da de nas ce como
de se jo e ex pres são de ci vi li za ção.

A ci da de como lu gar onde se cru zam di fe ren tes ex pe riên ci as do ha bi tar con ta par te
da his tó ria hu ma na que nos le vou do no ma dis mo ao se den ta ris mo, exi gin do di fe ren tes mo -
dos de es tar e de ser que sus ci ta ram uma nova con cep ção do es pa ço: o es pa ço da co e xis tên -
cia como um ele men to fun da men tal do an trop hos. Mas o es pa ço-ci da de re ve la, num jogo
da pro xi mi da de e da dis tân cia, as lu tas pe los lu ga res, pela de li mi ta ção so ci al, eco nó mi ca ou 
po lí ti ca. Ha bi tar a ci da de não é, con tu do, um mero pro ble ma fí si co, é tam bém uma ques tão
afec ti va, na me di da em que a or ga ni za ção do es pa ço re en via para a me mó ria dos lu ga res
como lu ga res de sen ti do com sen ti do, en fim, como lu ga res humanos.

Com a vi o lên cia cres cen te, com a des ter ri to ri a li za ção, com a nova or ga ni za ção do
es pa ço ba se a dos em flu xos de ma té ria, de mer ca do ri as, de ca pi ta is, de pes so as, de bens e de 
in for ma ções, a ci da de en con tra-se, cada vez mais, im pos si bi li ta da de ser vi vi da como ex -
pe riên cia hu ma na. É a di men são an tro po ló gi ca da ci da de que se en con tra ame a ça da pela
de su ma ni za ção re sul tan te da ex plo ra ção eco nó mi ca, pela frag men ta ção e pela ex clu são. É
a ci da de no que tem de mais ín ti mo e, por tan to, de mais es sen ci al que é atin gi da. Sa be mos
como o mal não foi su pe ra do pelo pro gres so da ra zão e do ra ci o na lis mo, mu i to pelo con trá -
rio, a ra ci o na li da de ins tru men tal não im pe diu a So lu ção Fi nal. E Agos ti nho sa bia como o
le ga lis mo, a mu i ta in for ma ção ou as téc ni cas não são su fi ci en tes para re ti rar o ho mem de
uma me no ri da de, pois o pro gres so não se iden ti fi ca, sem mais ou em li nha rec ta, com o pro -
gres so téc ni co. Com os olhos pos tos na cen te lha di vi na, sa bia que o amor e o aco lhi men to
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17 DA SILVA, A. As Apro xi maç ões, Lis boa, Re ló gio D’Água, p. 117. 

18 MARCONDES CÉSAR, C (2007). “Agos tin ho da Sil va e a cons truç ão do mun do do Espí ri to”, in: Agos tin ho 
da Sil va, Pen sa dor do Mun do a Ha ver, Actas do Con gres so Inter na cio nal do Cen te ná rio de Agos tin ho da
Sil va, Lis boa, Asso ciaç ão Agos tin ho da Sil va & Zé fi ro, p. 277.



não es tão do lado da ir ra ci o na li da de mas que esta tem qua se sem pre par te com a in sen si bi li -
da de e, portanto, com o irrazoável.

Sa bia e sen tia Agos ti nho que equa ci o nar um fu tu ro di fe ren te é ima gi nar uma nova ci -
da de, uma nova casa co mum, uma so ci e da de so li dá ria. Pois a ci da de, em re la ção ao meio
ru ral e a ou tras co mu ni da des me nos com ple xas, co lo ca-nos de modo ga lo pan te no vos pro -
ble mas que se re la ci o nam com os fe nó me nos da mul ti per ten ça, de iden ti da des plu ra is e de
hi e rar qui za ção do es pa ço (ape nas para no me ar mos al guns), que, por sua vez, se re flec tem
na per da das vir tu des cí vi cas, na frag men ta ção, no alhe a men to, na in di fe ren ça e na in jus ti -
ça. A ci da de en con tra-se cada vez mais dis tan te da con cep ção de ci vi tas.

A po lí ti ca não pode, por isso li mi tar-se à “arte de bem go ver nar os po vos (...), por que
faz uma dis tin ção (que não deve exis tir) en tre o go ver nan te e o go ver na do”; a po lí ti ca deve
ser, para Agos ti nho, en ca ra da mais como o «”in te res se pela ci da de”, por to das as suas ac ti -
vi da des e so bre tu do por aque la leve cen te lha do fu tu ro que to das elas con têm; a po lí ti ca se -
ria as sim o es for ço de cada ci da dão por se me lho rar a si e aos ou tros, como duas ta re fas que
se cru zam e in ter pe ne tram»19.

A po lí ti ca ca re ce pois de uma re no va da con cep ção que pres su põe a união fra ter na e
uni ver sal no ca mi nho éti co e es pi ri tu al: o Amor que de ve mos ao mun do e aos ou tros e não
às co i sas a aos co nhe ci men tos/in for ma ções. Pois que a san ti da de e a po lí ti ca não ne ces sa ri -
a men te se pa rá ve is.

Tan tas e tais co i sas se têm co me ti do na qui lo a que se con ven ci o nou cha mar o cam po
da po lí ti ca, e que não é, gran de par te das ve zes, mais que uma li vre car re i ra de i xa da a to dos
os im pul sos da am bi ção ou do de se jo de do mí nio, que hoje, aos olha res da ma i or par te das
pes so as, a po lí ti ca apa re ce como al gu ma co i sa in te i ra men te afas ta da dos ca mi nhos da san -
ti da de. É como, se, con si de ran do-se o San to como in te i ra men te con ver ti do aos pla nos de
Deus, se pu ses se o po lí ti co como in te i ra men te vi ra do por seu tur no para os pla nos do De -
mó nio20.

Ser san to não im pli ca o afas ta men to do mun do, mas o afas ta men to do que no mun do
cor rom pe e não cum pre o ho mem. O pó que nas san dá li as tra ze mos liga-nos à Ter ra, aos
ou tros e, so bre tu do, dá-nos a opor tu ni da de para nos sa cra li zar mos. Na se pa ra ção, do que
jun to emer giu e jun to é, não há vida; se a «vida to tal do uni ver so es ti ves se di vi di da em dois
com par ti men tos», im pos sí vel se ria cum prir a «to ta li da de do ho mem (...) o ser ba ten do-se
no di re i to de ser; e con ti nu a men te pro tes tan do, pela cu i da do sa ob ser vân cia des sa sua uni -
da de e des sa sua to ta li da de»21.

Pela sa cra li za ção em pre en dem os ho mens a ta re fa da li ber ta ção, a ta re fa de se rem a
ima gem e a for ça da pos si bi li da de in fi ni ta que nos ge rou, Deus. Só as sim a ter ra de i xa rá de
ser a som bra do Céu para ser o so nho dos po e tas. Para ser o «Re i no di vi no, isto é, a re a li za -
ção na ter ra do pen sa men to de Deus», pois o Re i no de Deus «não sig ni fi ca de modo al gum
uma as cen são, após a mor te, para um pa ra í so dis tan te e vago», mas o Re i no «é um mo men to 
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19 DA SILVA, A (1999). “Glos sas”, in: Ensaios e Tex tos Fi lo só fi cos I, Ed. cit., p. 42.

20 DA SILVA, A. As Apro xi maç ões, Ed. cit., p. 15.

21 Ibid., p. 18.



do mun do, uma fase fi nal de uma lon ga evo lu ção em que os ho mens, sem ne ces si da des ma -
te ri a is por sa tis fa zer, se sen ti rão ple na men te de acor do com o uni ver so»22.

O amor é, tam bém para o mes tre de Agos ti nho, Le o nar do Co im bra, esse mo vi men to
hu ma no e cós mi co que, sen do tam bém di vi no, cum pri rá o real em ide al, por que o amor une
e não se pa ra. O Amor é, para Le o nar do, a in fi ni ta pos si bi li da de de não exis tir mos iso la dos.

Le o nar do Co im bra, quan do em A Rús sia de Hoje e o Ho mem de Sem pre, apre sen ta
di fe ren tes con cep ções de Ho mem, op tan do pelo hu ma nis mo cris tão face ao ate ís mo con -
tem po râ neo (do ci en tis mo), «co lo ca o Ho mem sus pen so de Deus: sus pen so do Amor de
Deus»23.

Ain da que sal va guar da das as di fe ren ças en tre os dois pen sa do res, não po de mos
dei xar, con tu do, de es ta be le cer al guns pa ra le lis mos, no mea da men te no que res pei ta ao
Amor que a am bos move, ao amor crist ão como fun da men tal edi fi ca dor da co mu ni da de
dos ho mens.

Logo a abrir A Rús sia de Hoje e o Ho mem de Sem pre – obra le o nar di na exem plar, na
nos sa pers pec ti va, no que se re fe re à su pe ri or re fle xão da ci da de ce les te como ci da de dos
ho mens24 –, Le o nar do es cre ve:

A tra gé dia do ho mem está na ig no rân cia de si e do Uni ver so em que vive, ou an tes,
con vi ve.
A sua vida é uma re la ção, an tes, um sis te ma de re la ções com esse Uni ver so.
A fe li ci da de se ria o acor do e a har mo nia des sas re la ções, de modo que ao cres ci men to do
ho mem em co nhe ci men to e amor cor res pon des se o alar ga men to to ta li zan te des sas re la ções 
e o seu apro fun da men to sig ni fi ca ti vo. Qu al quer co i sa como um co ra ção que apren de a rit -
mar os seus pe río dos pelo rit mo de ou tros co ra ções con cor dan tes e sem que es ses rit mos
fos sem sem pre os mes mos, mas de modo que cada pal pi ta ção só por vir tu de do seu uni ver -
sal acor do se fi zes se mais pro fun da, sig ni fi ca ti va e che ia de amo ro so sen ti do25.

Para Agos ti nho e para Le o nar do a vida não pode ser par ci al, e a ver da de tão pou co.
As se pa ra ções di zem sem pre da par ci a li da de do que é; a uni da de do amor re ve la-se no uni -
ver sal con cre to que abra ça, no mes mo ges to, a his tó ria de cada alma e a his tó ria da hu ma -
ni da de; a uni da de que res pe i ta à vida e à ver da de, por que, pelo amor, a vida é in fi ni ta e a
«ver da de to tal será uma vida, uma como que as si mi la ção trans for man te, uma vi ta li za ção da 
ma té ria ori en ta da no seu sen ti do uni ver sa lis ta e to ta li za dor, como será uma as si mi la ção eu -
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22 DA SILVA, A (1999). “O Cris tia nis mo”, in: Ensaios e Tex tos Fi lo só fi cos I, Ed. cit., p. 77.

23 FERREIRA PATRICIO, M (1992). Op. cit., p. 37.

24 Ten do em con ta que, na re fe ri da obra, Leo nar do tra ta o Hu ma nis mo Idea lis ta ou Rea lis ta, o Hu ma nis mo
Crist ão, o Hu ma nis mo Antro po lá tri co e o Hu ma nis mo Exaus ti vo, sub lin han do, de acor do com a ac ti vi da de
cria cio nis ta do pen sa men to, a exigê ncia da vida es pi ri tual na ci da de dos ho mens, pa re ce-nos que é um tex to
fun da men tal para quem como nós re co me ça a re flec tir so bre as re laç ões da fi lo so fia com a ci da de. Com efei -
to, o re fe ri do tex to de Leo nar do ofe re ce-nos uma re flex ão cla ra e ri go ro sa, ac tual ain da, so bre o Ho mem e so -
bre o que à vida do ho mem em co mu ni da de diz res pei to, pelo cru za men to de di mens ões, no mea da men te, a
po lí ti ca, a re li gio sa e a me ta fí si ca, sem criar hia tos mas ele van do a vida pú bli ca à su pe rior vida do es pí ri to,
por uma re no va da e ori gi nal con cepç ão de po lí ti ca, re crian do a mo ra da do ho mem real. 

25 COIMBRA, L (1962). A Rús sia de Hoje e o Ho mem de Sem pre, Por to, Liv ra ria Ta va res Mar tins, p. 1.



ca rís ti ca, em que o ali men to as si mi la a fome, as si mi lan do o fa min to, em que o es pí ri to ori -
en ta as al mas no sen ti do duma vida ple na e de i for me»26.

Uma vida que, para res ta u rar o ho mem e a sua casa co mum, deve der ru bar to das as
bar re i ras que se opõem ao Espí ri to e abrir-se ao exer cí cio da fra ter ni da de e da cul tu ra
como ex pres são da cri a ção em to dos os âm bi tos da vida. Casa co mum: lu gar exem plar da
in te li gên cia e da ati tu de crí ti ca, de modo que os in di ví du os se jam cor po de uma co mu ni da -
de hu ma na e, as sim, se afir mem e con fir mem pelo es pí ri to cri a dor e pela li ber da de.

E «as li ber da des es sen ci a is são três: li ber da de de cul tu ra, li ber da de de or ga ni za ção
so ci al, li ber da de eco nó mi ca. Pela li ber da de de cul tu ra, o ho mem po de rá de sen vol ver ao
má xi mo o seu es pí ri to crí ti co e cri a dor; nin guém lhe fe cha rá ne nhum do mí nio, nin guém
im pe di rá que trans mi ta aos ou tros o que ti ver apren di do e pen sa do. Pela li ber da de de or ga -
ni za ção so ci al, o ho mem in ter vém no ar ran jo da sua vida em so ci e da de, ad mi nis tran do e
gui an do, em sis te mas cada vez mais per fe i tos à me di da que a sua cul tu ra se for alar gan do;
para o bom go ver nan te, cada ci da dão não é uma ca be ça de re ba nho; é como que o alu no de
uma es co la de hu ma ni da de: tem de se edu car para o me lhor dos re gi mes, atra vés dos re gi -
mes pos sí ve is. Pela li ber da de eco nó mi ca, o ho mem as se gu ra o ne ces sá rio para que o seu
es pí ri to se li ber te de pre o cu pa ções ma te ri a is e pos sa de di car-se ao que exis te de mais belo e
de mais am plo; ne nhum ho mem deve ser ex plo ra do por ou tro ho mem; nin guém deve, pela
pos se dos me i os de pro du ção e de trans por te, que per mi tem ex plo rar, pôr em pe ri go a sua li -
ber da de de Espí ri to ou a li ber da de de Espí ri to dos ou tros»27.

Uma re vo lu ção é cer to, mas uma re vo lu ção a re a li zar por den tro da vida, uma re vo lu -
ção in te ri or, mo ven do pe las sa u da des do fu tu ro a in ven ção do Re i no do Espí ri to. Mas se a
sa u da de sem pre im pli ca um re gres so ao Pa ra í so, con tu do, é um re gres so que é pro gres so;
para Agos ti nho, vi a gem por ma res ain da não na ve ga dos ao Pa ra í so que po de mos re-cri ar,
ao aco lher mos a des ci da do Espí ri to na Ter ra.
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	Agostinho da Silva: uma poética construção da existência
	Agostinho da Silva: A Poetic Construction of Existence
	141Paula Cristina PEREIRA


