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C O intuito do presente
texto situa -se num plano
meramente vivencial. Com ele
pretendo dar conta de alguns
episódios que me ligaram
ao Padre Manuel Antunes,
primeiro como aluna e depois
como participante de uma
Equipa de Casais da qual ele foi
Assistente. É um depoimento
personalizado sobre alguém
que, sem o saber, me levou a

mudar de curso e que de certo
modo foi responsável pela
minha opção pela filosofia como
modo de vida.

Entrei na Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa no
início dos anos sessenta, como
aluna de Germânicas. Uma das

experiências mais marcantes foi
a cadeira de História da Cultura
Clássica, nesse tempo uma
disciplina comum a todos os

cursos do primeiro ano. As aulas
decorriam no Anfiteatro I, o

único capaz de acolher centenas
de estudantes. Nunca esquecerei
o misto de espanto e de
estranheza que me provocaram
as primeiras sessões. Espanto
pois o professor era um homem
frágil que sem microfone falava
para uma multidão de alunos,
reduzindo -os ao silêncio
pelo poder da sua palavra.
À medida que o discurso se

desenrolava o burburinho
inicial desaparecia, como se
todos ficassem hipnotizados.
Estranheza porque o que ouvia
se me afigurava à primeira vista
ininteligível e as portas que se
abriam conduziam a continentes
até então inexplorados. Sentia-
me intrigada com os temas de
estudo, com o desfiar de termos
gregos, com a referência a

bibliografias exaustivas e a

autores desconhecidos, com
a erudição de quem se movia
com à vontade em diferentes
circuitos - a literatura, a

cultura, a filosofia, a política, a

pedagogia, a história, a teologia,
as relações internacionais,
tudo era chamado à pedra para
apresentar uma dada teoria ou

para explicar a génese de um
conceito. Aos poucos fui também
sendo cativada. O espanto
inicial misturou-se com o
deslumbramento, os clássicos
tornaram-se familiares e eram
permanentemente confrontados
com pensadores do século XX.
Pela primeira vez ouvi falar de
Sorokin, Toynbee, Spengler,
Heidegger, e tantos outros
aos quais o mestre recorria,
estabelecendo pontes entre

antigos e modernos, clássicos e

inovadores.
Chegou a primeira prova

de avaliação - a "frequência",
como nessa altura era
designada. Nunca esquecerei
o enunciado da mesma: "Com
os dados que até então estudou
analise a dialéctica entre Mito

e Lógos na cultura grega."
Na minha ingenuidade saí
contente da prova pensando
ter respondido de um modo
satisfatório.

A nota que recebi
surpreendeu-me
desagradavelmente e resolvi
ir falar com o Professor à
Brotéria, local onde recebia
os alunos. Com uma paciência
evangélica explicou-me que
eu apresentara cada um dos
conceitos separadamente sem
estabelecer entre eles uma
relação dialéctica. Penso que
nessa troca de impressões
o Padre Manuel Antunes
tomou consciência da minha
ignorância. Por isso indicou-
me algumas obras básicas de

iniciação filosófica. Ao mesmo
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tempo aconselhou-me a
seleccionar nelas um ou outro
excerto que me pudesse ajudar
a compreender não só o que era
fazer filosofia como também
o modo como a poderíamos
trazer para a vida.

Recordo o livro que
então me serviu de guia, e
do extracto que dele escolhi,
apresentando -o ao Professor no
encontro que depois tivemos.
A obra em causa era O que é

a Filosofia? de José Ortega y
Gasset. Na passagem por mim
seleccionada, Ortega explicava
que o caminho da filosofia
não é nunca a linha recta. E

comparava o trabalho filosófico
ao modo como os judeus tinham
conquistado Jericó, tocando
trombetas e estabelecendo
"círculos concêntricos cada vez
mais estreitos e seleccionados",
até as muralhas caírem e a
cidade ser conquistada. Sem
o saber, Manuel Antunes foi
o responsável pela minha
mudança de curso. E desde
então, muitas vezes tenho
partilhado com os meus alunos
a metáfora da queda de Jericó,
como metodologia aplicável
quer à filosofia quer à vida.

Anos mais tarde integrei
uma Equipa de Casais
orientada pelo Padre Manuel
Antunes. Era um grupo
heterogéneo em idade,
mentalidade e modo de estar.
A pedagogia humanística do
Assistente constituiu sempre
um factor de união. O estudo

que preparávamos para as
reuniões era acompanhado
pelo Assistente que, auditor
atento às diferentes vozes
e vivências, conseguia ter
sempre a palavra certa que
ligava o Evangelho à vida.
E todos se rendiam ao seu

diálogo aberto, às suas análises
sobre a vida colectiva e da
Igreja, ao seu conselho avisado
e sábio, à sua espiritualidade
rigorosa.

Em Equipa vivemos a

revolução de Abril. E mais
uma vez recorremos ao nosso
Assistente, pedindo-lhe que
orientasse uma série de sessões

de formação política cobrindo
um leque de ideologias de

que todos na altura falavam
mas que poucos conheciam
em profundidade. Ao longo de

semanas, na Igreja do Coração
de Jesus em Lisboa, o orador
Manuel Antunes falou a crentes
e não crentes sobre orientações
políticas tão diversas como
fascismo, comunismo,
materialismo dialéctico,
maoísmo, liberalismo,
personalismo cristão, etc.
etc. Esse curso acelerado de

introdução à política revelou-
se extremamente útil e

pedagógico. Primeiro, por ter
trazido para a praça pública um
intelectual da craveira do Padre
Manuel Antunes, fomentando
o seu diálogo com o cidadão

comum, as mais das vezes

pouco informado e prisioneiro
de slogans. Depois, porque
evidenciou a capacidade de
escuta do orador. De facto, ficou

patente a sua sensibilidade
a diferentes vozes, nunca
deixando de as escutar embora
não abdicando de esclarecer e

desconstruir argumentações
superficiais e infundadas.
Finalmente, porque se tornou
evidente a importância da

fundamentação filosófica na
abordagem dos problemas
políticos.

Hoje recordo o Padre
Manuel Antunes com saudade
e agradeço-lhe o modo como,
pela mão de Ortega, me ensinou
a encarar os problemas da
filosofia e da vida à maneira
das muralhas de Jericó. Que
acabam sempre por cair quando
devidamente contornadas, jl
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