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ALMA OCEÂNICA 

José Santiago Naud 

Não foi nem santo nem herói, 

Mas Deus sagrou com Seu sinal 
Este, cujo coração foi 
Não português mas Portugal. 

Fernando Pessoa, Mensagem 

Em prefácio que escrevi para a edição comemorativa do setuagésimo 
aniversário da publicação de Mensagem, feita pela editora brasiliense Thesau
rus em 2005, o nome de Fernando Pessoa vinha encerrar na Modernidade 

o pentagrama de autores cuja constelação assinala singularmente as quatro 

grandes eras da cultura portuguesa. E advertia que, neste século, quando se 
inicia o terceiro milénio cristão, apenas um nome pudera quem sabe identi
ficar com plenitude a própria Pátria: Agostinho da Silva, nascido em 1906 e 

desencarnado em 1994. 
Por isso, em vez de recorrer ao termo "atlântico", que ele também me

rece apenso àquela alma que n'A Última Nau o poeta diz exaltar-se "quanto 
mais ao povo a alma faltà', preferi o "oceânico", de acordo com a sua imensa 
vida e obra imensa. De fato, outro igual nos diria, em Os Lusíadas, por que 
escolheu o deus Oceano e sua esposa Tétis para vincar miticamente, além da 
geografia, o ato lusitano. Um dos doze titãs, filho de Urano e Gaia (assim, 
união do céu e terra) cercava totalmente a firmeza do planeta dando-lhe três 
vezes a milhar fecundidade dos rios, dos riachos e das fontes. Concretamente, 
cobre três quartos do globo terrestre e Homero o sentiu o mais antigo senhor 
das águas, pai de seres e deuses. Proteu, um dos filhos, foi profeta. Tinha oficio 
de pastor, cuidando o gado de Netuno, e o dom de conhecer presente, passa
do, futuro. Portanto, seguro entre o Pessoa e o Camões, não há despropósito 
pensar o Agostinho com alma oceânica, ele, sem qualquer favor um gênio 
renascentista. 

Tal virtude recua a Barca de Alva, norte português, cercanias da Espa
nha, lugar que teria escolhido por berço lá atrás e no alto, o céu da idéia. Pois, 
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no substrato riquíssimo há de pesar a herança de etnias ancestrais, desde o 
paleolítico ou neolítico penduradas nas agrestias do Alto Douro, certamente 
perduráveis e vivas no inconsciente coletivo. Então, a inteligência ativa des
te nosso autor teria de agir obscuramente, ascendendo à claridade racional 
aquelas forças que a arte rupestre da foz do Côa hoje patenteia ao nosso olhar 
maravilhado. No múltiplo significado, me permito destacar apenas três figu
rações, já suficientes. Serão: o Xamã, iniciador, eleito capaz de se elevar do 
chão aos céus; o Sol e a Serpente, modulando a energia ctônica alçada à luz 
do espaço aberto; a vinha e o vinho, desocultanto a divindade no culto dos 
mistérios. Tudo referido à tribo, o totem e a genealogia, celebrados no ofício 
dos santuários, com registro no poder oracular das águas ou representação da
quele cervo ou corça que, muito mais tarde no Medievo, irão povoar a poesia 
galaico-portuguesa. Ora tal memória arcaica estará implícita na fascinação 
que nos provocou sempre a palavra do Agostinho e desenvolveu-se a partir 
das suas investigações universitárias, quando doutorou-se em cultura clássica. 
A posterior freqüência dos místicos e dos historiadores, o estudo biográfico de 
personalidades exemplares, os métodos da pedagogia aplicada e a vida conver
sável praticada generosamente em suas viagens infindas, quando ele oficiou 
pragmaticamente quanto haurira na teoria, confirmam-no, primeiro, atar da 
sagrada comédia humana e logo, em concomitância, autor de obras nas quais, 
mestre e pedagogo, consubstanciou o seu pensamento libertário e libertador. 

Assim, à extensiva amplitude da sua obra escrita (vivida com extraor
dinária altura e profundidade), além do patronímico ou "silva" inane que ele 
transmutou e o distingue como cidadão do Porto, é a própria nação que se 
lhe adere em corpo e alma, transferindo ao pessoal o coletivo que a distingue 
como ideal excelso dos Descobrimentos- povoação e unidade do mundo para 
convívio fraterno das gentes. Neste sentido ele foi, sim, mais Portugal que 
português. E se, na comunidade dos povos, as frustrações de percurso fazem 
opaco o brilho que a fonte primordial pudera cintilar, é em pessoas como 
ele que se fundamentam as utopias do Bem enquanto realidade, senão atual, 
apenas adiada. Portanto fazia-se urgente, e é fundamentalmente necessária a 
consumação deste belo projeto que é Presença de Agostinho da Silva no Brasil. 

Na explicação dos seus objetivos e organização editorial, é mesmo o 
filho do Mestre, o antropólogo e professor Pedro Agostinho, quem diz ha
ver sido no Brasil que o pensamento do pai "sofreu uma profunda revolução 
nas linhas gerais que seguià' e estão consubstanciadas no livro Reflexão, "que 
passou a orientar todas suas posições e atuações futuras". Então, encontrará 
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aqui o leitor, a par do relatório sobre o Projeto de publicação - circunstancial 

e rigoroso -, textos cruciais do próprio Agostinho mais testemunhos de uns 

quantos que ele encontrou nesta viagem aventurosa e criadora, de modo oce

ânico cumprida em plenitude e com visão de universo por diversas regiões da 

vastidão brasileira. Completa a fortuna bibliográfica o registro de sua atuação 

pós-Brasil, novos tempos de Portugal, preciosa documentação de imagens e 

som. 
A seminal presença de Agostinho da Silva no Brasil é confirmação ilu

minada de sua generosa teoria civilizatória. À horizontalidade da abcissa que 

Roma edificou entre Leste e Oeste, ele soma a ordenada vertical que, unindo 

Norte e Sul, corrija os equívocos do poder indo-europeu e promova as coor

denadas do Amor, como augurava os "cavaleiros espirituais" da Renascença, 

que liam pelo avesso a palavra Roma. Harmonia da inteligência racional e 

emocional. No reino ideal Portugal e Brasil conformam uma única nação, não 

obstante separada politicamente em dois Estados segundo a razão ou sem

razão das leis. O milagre axial dos Descobrimentos foi que o primeiro corpo 

multiplicou-se pelo mundo agregando o diferente. Neste sentido, hoje guarda 

enorme transcendência enquanto comunidade de povos da língua portuguesa, 

inspirada por sinal em idéia agostiniana e reconhecida oficialmente por novos 

governos constituídos. Tal fato se desvela à energia de sua literatura matricial, 

envolta no paradoxo porque é vigorosa conjunção de contrários, muito em

bora toda a sua complexa riqueza não tenha até agora morada condigna na 

confraria dos léxicos ou circunscrição dos compêndios. Já vale contudo como 

confirmação do princípio feminino, a mátria olvidada e profanada, trinitária 

Santa Maria medieval que tanto o comovia, e opera nas águas históricas do 

Douro, Mondego e Tejo recuados ao intemporal da pré-história. Também no 

templo da miscigenação e do sincretismo, os ilês afro-brasileiros, ele cruzava 

como um sufi Oxum e Iemanjá, que reúnem as águas das fontes, arroios e rios 

no imenso Oceano. Ai, quem sabe, explique a parapsicologia haver o escritor 

nascido sob o signo de Aquário. Assim, tudo quanto escreveu, falou ou pra

ticou, singra a terceira margem do imenso rio ilusório que liga o tempo e a 

eternidade, onde o Padre Antônio Vieira, mais um "sonho das eras português", 

igual a ele raie o sol futuro. A propósito, com a autoridade do historiador e 

do ensaísta, que o tempo viria a confirmar, o escritor Joel Serrão, um jovem 

professor alevantado contra os corporativismos e a mediocridade que topou 

nos começos da carreira, já em 1946 aferia com intuição e percuciência o 

valor de Agostinho da Silva. Em torno do livro Vida de William Penn, que 
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em edição particular o nosso autor publicava nos seus Cadernos de Iniciação, 
deixou escrito com clareza: "Em nenhuma obra literária portuguesa me parece 
ser mais vincada a indissolúvel unidade do homem e do escritor como na de 
Agostinho da Silva - e este fato é uma conseqüência, ao que creio, da intei
reza mental e ética do homem. Ele é um dos casos mais relevantes da cultura 
portuguesa dos nossos dias. Pelo valor do homem, pelo seu talento literário é, 
quanto a mim, um dos maiores, senão o maior escritor da língua portuguesa 
contemporânea." 

Se o leitor ainda não souber, esta "Presençà' é um bom - e essencial -
primeiro passo. 

Dia de Reis 2007 
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Brasília 1 5 de novembro de 2007 

Caríssima Marly Vasconcelos, 

O superlativo vai por conta da sua poesia, que me inundou de graça 

inteligente e, neste longo silêncio de não-indiferença, vem me acompanhando 

como das experiências intelectuais mais povoadas de alma que a literatura 

tem-me infundido. Infusão de sonho e realidade, alimentados pelo espírito da 

voz feminina - uma das mais autênticas já manifestas em língua portuguesa. 

E, atravessando ainda os ares ou mar de turbulências que a vida tantas vezes 

nos prepara, venço o vazio de ainda não lhe ter escrito e torno aos seus versos, 

vestes da melhor palavra. 
Começo por azul cobalto, junção de mar e céus onde vejo singrar o bar

quinho ou serenar a pandorga da graça adolescente. A sua obra tem pleno vigor. 

Recria e redime. Com tradição popular a palavra vivifica imagens e realidade, 

ao ritmo cotidiano somando ritmos do transcendente, salvos na limpidez da 

memória. No fundo do coração agradeço-lhe esta cópia primorosa, cheia de 

boa vontade e carinho. E faço-me a dedicatória no original, a modo de eterni

dade. Saiba, querida autora, que no fundo do tempo seu gênio despertou-me 

magias antigas, guardadas nos contos encantatórios de D. Sancha. 

Esta pureza toda vem emoldurada sem nódoas pela experiência maior, 

haurida em sua própria terra. As crueldades ou carências do meio rural, soma

tório de nossa velha miséria e válida como registro de um convite à ascese, a 

trágica ou catártica busca helênica, que inclui a sua criação na linha de uma 

realizada, redentora e típica literatura tão peculiar à região nordestina. E tudo 

suspenso, como "coração de areia" nesta Sala de Retratos, prova de humanida

de e alta poesia, com toda a razão prestigiada no programa editorial da UFC. 

Mas, já em 85, com Cãtygua Provençal Marly Vasconcelos saltava nossos limi

tes de fronteira, para incluir-se no quadro maior da civilização ibérica. Na raiz 

confirma sua luminosa o seu lirismo e, em cena contemporânea, firma-se uma 

das vozes distintivas da poesia brasileira. Mais gostaria de viver aí os ares de 

Fortaleza, para enriquecer-me de seu convívio. 

Até o possível , de coração, o 

José Santiago Naud 
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