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Este livro de Ana Rita Ferreira propõe uma análise de conteúdos dis-
persos na obra de Santo Agostinho, e conduz-nos a fazer uma leitura do 
seu legado estético. A autora começa por situar a posição de Santo Agos-
tinho: não há propriamente diferença entre as considerações plotiniana e 
agostiniana da arte – em ambas a arte está vocacionada para uma contem-
plação da esfera divina. Na tradição neoplatónica em que o pensamento de 
Santo Agostinho se insere, mantém-se o pressuposto de que toda a beleza 
advém da comunhão com uma forma ideal. O Bispo de Hipona entrela-
ça a perspectiva que enfatiza a existência de belezas não compostas no 
mundo sensível e a ideia de que a fonte última do belo é una, com a tese 
segundo a qual a beleza requer uma multiplicidade de partes em harmo-
niosa relação, e, através desta articulação, toma a beleza corpórea como 
um elemento proclamador da beleza divina. A estética agostiniana assenta 
em pressupostos que acentuam a subordinação formal das belezas existen-
tes ao princípio que as informa. Esses pressupostos são dois principais: a 
criação ex nihilo, permitindo que a categoria ontológica da forma assuma 
um papel crucial na concepção da beleza do universo; e a recusa da teoria 
plotiniana da emanação, ampliando a ideia de participação das belezas 
inferiores na beleza superior.

Foi a aceitação da tese da criação ex nihilo que permitiu a Santo 
Agostinho aproximar a esfera divina e a esfera sensível. A alma, criada 
por Deus a partir do nada, ocupa uma posição intermédia entre os corpos 
e Deus. A sua beleza está relacionada com o processo de conhecimen-
to como imago Dei  –  através do fortalecimento da razão, exercício de 
fé e virtudes. A beleza é, portanto, conversio (aproximação à imagem de 
Deus). Mas como se dá esse conhecimento? 

Diz-nos Santo Agostinho que os sentidos não são enganadores, o erro 
está em assumirmos que as aparências são verdadeiras em si. Só pode-
mos formular juízos acerca das realidades sensíveis porque possuímos um 
padrão comparativo. É por possuirmos razão que procuramos alcançar a 
inteligência, visão interior através da qual a mens percebe a verdade que a 
luz divina lhe mostra, e que lhe permite ver as ideias. 

Ora, a visão intelectual é uma função da ratio superior, a qual permite 
o mais elevado nível de conhecimento, conduzindo a alma à contemplação 
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das coisas eternas. É possível considerar a vera ratio como a articulação 
entre a ratio inferior (onde é feito o juízo dos dados sensíveis) e a superior, 
permitindo a rectidão do acto cognitivo, ordenando as diversas realidades 
inferiores às superiores. Só pela sapientia é possível tomar as realidades 
corporais à luz das razões eternas. Para Santo Agostinho toda a criação 
exalta o criador e nela há traços (vestigia) da unidade à qual remonta a 
sua origem. Há, portanto, uma via estética que promove o conhecimento 
da realidade inteligível. A vera ratio revela-se sinónima de vera religio, 
colocando o conhecimento no caminho da beata vita. Visando alcançar a 
Verdade, o conhecimento culmina na constatação da equivalência entre a 
suma Beleza e suma Verdade.

Ana Rita continua a explicar o elo entre as formas corpóreas e as for-
mas exemplares, através do papel do numerus e da sua função na harmo-
nia da experiência, de que o prazer é expressão. Os números são marcas 
da sabedoria, presentes em tudo. O conhecimento dos números promove 
a compreensão das regras da verdade eterna. Só a ratio superior permite 
alcançar a lei imutável que preside a todos os números. Esta é a unidade 
de Deus que determina toda a medida, é a sua sabedoria que produz toda a 
beleza e ordem. Será o numerus que desloca a fonte do prazer estético para 
a ordem e daí para Deus, sendo por isso indissociável do bem. É o belo 
que atrai, e que faz com que a alma deseje o bem. A sensação de prazer é 
o resultado proveniente da conformidade da acção, caso em que se trata 
de um prazer de ordem moral. O prazer situa a experiência estética na via 
da verdade, e a revelação desta ocorre pela consulta do Mestre interior, 
que ilumina a alma, mediando a intuição das verdades eternas. O homem 
acede às verdades eternas, graças à luz inteligível, que lhe possibilita a 
visão intelectual.

Finalmente, a autora considera o âmbito da fi losofi a da arte. Em De 
ordine, Santo Agostinho traça o esquema ascensional da razão através das 
artes liberales (disciplinas racionais), evidenciando o entendimento do 
mundo segundo uma ordem numérica. Há ainda a assinalar o facto de San-
to Agostinho reconhecer a subordinação da ars (técnica) à ideia, a ponto 
de estabelecer uma analogia entre o trabalho de um artífi ce e a creatio com 
base na ars divina (Sabedoria de Deus, que se identifi ca com o Verbo).

Em defesa de uma estética agostiniana, a autora alerta-nos para o fac-
to de que não podemos considerar a “beleza agostiniana” relativamente às 
obras que afi rmamos hoje serem artísticas. A teoria agostiniana do belo não 
está confi nada a uma fi losofi a da arte. Para Santo Agostinho, as obras são 
belas por participarem, através dos numeri e de uma ordem (ordo amoris), 
na natureza divina; o belo alimenta, assim, o desejo de encontro com Deus.
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O pensamento de Santo Agostinho teria um lugar limitado no âmbito 
de uma estética sistematizada de acordo com a sua concepção como disci-
plina no séc. XVIII. No entanto, os caminhos actuais de abertura da estética 
permitem-nos um mais amplo horizonte de leitura dos antecedentes antigos 
e medievais. É nesse horizonte que nos lança esta obra de Ana Rita Ferreira.

Rita Teles

Filipa AFONSO, Figuras da Luz. Uma leitura estética da metafísica de São 
Boaventura, Lisboa, Centro de Filosofi a da Universidade de Lisboa, 2015.

Acaba de sair o primeiro e muito aguardado livro de Filipa Afonso, 
que retoma a tese de doutoramento em Filosofi a Medieval da autora, de-
fendida na Universidade de Lisboa em 2011, um trabalho contextual e me-
todologicamente excepcional e sem precedentes no panorama bibliográfi -
co de língua portuguesa. O livro encontra-se organizado em quatro partes, 
cada uma delas dividida em três capítulos, espelhando uma estrutura for-
mal que  –  não por mero acaso, antes por especial relação de adequação 
da especulação e do especulado – fornece ela própria uma “inteligibili-
dade por meio de esquema”, nas palavras de José Barata-Moura subscri-
tas pela autora (p. 28 passim). A primeira parte empreende uma refl exão 
acerca da linguagem e da escrita, tópico particularmente caro a um autor 
como Boaventura de Bagnoregio. A partir da análise comparativa dos es-
paços arquitectónicos medievais (viz. as catedrais góticas) com os textos 
fi losófi cos bonaventurianos, Filipa Afonso vai desvelando pouco a pouco 
os princípios subjacentes que presidem a estas estruturas formais, tornan-
do-no-las signifi cantes, o que logra muito da abordagem interdisciplinar 
empreendida. Ao longo do primeiro argumento da obra, fi ca claro como 
funciona – tanto na arquitectura e na sensibilidade pictórica franciscanas, 
como nos escritos do autor escolástico – esta concepção epistemológica, 
caracteristicamente mnemónica e anagógica, à qual preside um princípio 
de manifestação (manifestatio), cujo ápice se encontrará no conceito de 
resplandecência. Logo no fi nal da primeira parte, o subtítulo desta obra 
começa a emergir, a qual, na senda de trabalhos pioneiros como os de 
Edgar de Bruyne, mostra a relevância de leituras estéticas na compreen-
são dos esquemas metafísicos medievais, justifi cando a aplicabilidade e a 
sustentabilidade da disputada disciplina de “estética medieval”.
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