
O meu melhor professor
Miguel Real

11 0 padre Manuel Antunes (MA) foi
o meu melhor professor - escrevo -o
sem hesitações. Fui seu aluno ao

longo de quatro anos, antes e depois
do 25 de Abril, em duas "cadeiras"

obrigatórias ("História da Cultura
Clássica" e "Ontologia") e duas
de seminários anuais ("Platão" e,
salvo erro, "Platão eAristóteles").
Tive, assim, oportunidade de o
conhecer relativamente bem como

professor. E foi o melhor porque
cruzava, em cada aula, mas também
nas conversas particulares com
os alunos, uma imensa sabedoria
com uma clareza pedagógica e uma
acessibilidade pessoal invulgares.

As suas aulas constituíam um
autêntico templo de sapiência, e,
entre os alunos mais interessados,
todos muito jovens, uns verdadeiros
"miúdos" face à sua respeitosa
figura de padre e professor, parecia
que revivíamos a Academia

platónica ou, se não estivéssemos

sentados, o liceu peripatético de
Aristóteles. Eram então os nossos

modelos culturais de ensino -
aprendizagem de Filosofia e só

com o MA nos sentíamos assim:
não "debitava" matéria, lançava
duas ou três questões (constantes
do "sumário"), interrogando-se
e interrogando-nos, como na
dialética platónica, utilizando a

"ironia" (não saber sabendo) e a
maiêutica (pesquisa aprofundada)
e ia respondendo pausada e

serenamente, sem arroubos

retóricos, tirando da sua maleta
preta livros que confirmavam

ou infirmavam cada passo da

argumentação.
Assistíamos às suas aulas - uma

autêntica estufa de conhecimento,
que a todos atraía e encadeava, como
se presos pelas suas palavras - como
neófitos de um mistério que, no
final, se esclareceria, ou, impossível
de esclarecer, ficava suspenso de

resolução, mas conceptualmente

esventrado, deixando de ser mistério
e passando a ser um simples enigma.
Como ele dizia, mistério só nas

religiões, na filosofia e na ciência
só havia enigmas, divididos em
problemas.

Saímos das suas aulas - sempre
de manhã - de alma cheia, não
de sabedoria, mas conscientes,
caso quiséssemos, do caminho
esforçado e labiríntico que a ela nos

podia levar. É isto que se pede a um
professor, e nas minhas aulas ao 12 8

ano segui sempre o seu exemplo.
Adulto, constatava o fulgor luminoso
nos olhos dos alunos, indício de

aprendizagem de um itinerário sem
roteiro definido, como certamente,
40 anos atrás, ele o constatara nos
meus. Eu, o aluno, nas minhas aulas

seguia o exemplo do professor.
Nunca me considerei seu discípulo,
pois, por mais que quisesse e

tentasse, não o conseguiria ser por
carência própria, limites pessoais

que conheço bem. Muito limitado
o meu pequeno casulo de sabedoria

comparado com o dele. Tenho pena,
mas é a verdade. O único discípulo
que MA tem, por atração e simpatia

espirituais, pois não o conheceu em
vida, é o prof. José Eduardo Franco,
a quem a cultura portuguesa deve o

facto de a nossa memória colectiva
integrar as obras do padre Manuel
Antunes, hoje já em forma de

património cultural.
Não havia, portanto, dogmas

ou receitas -feitas nas suas aulas -
qualquer questão (quantas Tróias

houvera antes da guerra com
o seu nome?, como traduzir o
dasein heideggeriano?, a história
genealógica do mito de Sísifo antes
de Albert Camus o tomar como título
do seu ensaio?, quais os sentidos da

palavra "cântico"?) era posta como
"problema" (um pouco também no
sentido popperiano) a solucionar ou,
realizada a autópsia minuciosa, deu
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solução suspensa, como no desfecho
de muitos diálogos platónicos.

Como MA resolvia a questão
posta ou, esventrada, a deixava em
suspenso? Para isso concorriam
as três grandes fontes da sua
sabedoria: a História, a Filosofia e

a Literatura, que dominava com
bastante à vontade e nas aulas

amiúde cruzava, não atribuindo
maior importância a uma que às

restantes (importante: quando fui
seu aluno, na Faculdade de Letras
de Lisboa, a História encontrava-
se fortemente sobrevalorizada,
era a protagonista de tudo - sem
História não haveria Literatura e
Filosofia. E ele demonstrou assim
não ser nos livros Indicadores de

Civilização e Grandes Derivas da
História Contemporânea, ambos de

1973). Até nos parecia que, nas suas

aulas, a Filosofia se estatuía como
uma transfiguração da Literatura

expressa por conceitos abstratos,
mente sem carne, e a Literatura uma
metamorfose da Filosofia expressa
por emoções, mente com carne.
Com uma exceção - o pensamento
de S. Kierkegaard, que tudo fundia.

Era este, digamos assim,
sinteticamente, o seu conceito
de Cultura - um cruzamento
simultâneo destas três grandes
áreas da configuração do saber. Erau
Saímos das suas
aulas de alma cheia,
não de sabedoria,
mas conscientes do
caminho esforçado e
labiríntico que a ela
nos podia levar
Erudito mas próximo;
rigoroso mas justo;
compreensivo; sábio
mas delicado; a

Humildade seria das
virtudes cristãs a que
melhor se lhe aplicaria

e a Temperança
normal nas suas lições passar de
Pascoaes ou Pessoa para Sartre e

para o "prometeísmo" histórico pós
II Guerra Mundial, evidenciando

pelos três exemplos a singularidade
do século XX. As suas aulas e os seus

livros constituíam o teatro desta

tripla intersecção. A sua oficina
de mestre, os seus aposentos na
Casa dos Escritores da Ordem de

Jesus, em Lisboa, donde saía com as

aulas preparadas, ora em folhinhas
avulsas, ora em caderninhos.

Depois, a um nível pessoal, o
seu estatuto de sacerdote, estudioso
e erudito não o tornava distante
ou sobranceiro, antes acessível,
como se qualquer encontro casual

com um aluno no corredor do

Departamento de Filosofia fosse

o momento mais importante do

seu dia. Era assim que eu sentia os

meus encontros com ele, até na

paragem do autocarro - parecia

que ele ficava tão sinceramente
contente por me ver a mim quanto
eu por o ver a ele, o que criava,
na minha mente adolescente, um
infinito fascínio, tecido de respeito
e admiração. Não fugia do aluno,
não tinha pressa, não olhava para
o relógio (penso que não tinha
relógio de pulso, mas já não tenho
a certeza), pelo contrário, tirava
um caderninho e apontava o que
o aluno lhe estava a dizer como
se este fosse um grande mestre de

filosofia.
Erudito mas próximo; rigoroso

nas classificações mas justo;
compreensivo com as carências de
conhecimento dos alunos, prestando
informações sobre as obras de
mais fácil leitura; uma infinita

paciência para com as intervenções
dos alunos, algumas - vejo hoje -
autênticos disparates e anacronismos

(recordo uma aula sobre Plotino,

continuamente interrompida
por uma aluna ferrenhamente
marxista-leninista; ele respondia
com um sorriso tímido, dizendo

apenas que era possível uma outra

interpretação); sábio mas delicado,
de uma polidez a toda a prova;
nenhum traço de sobranceria,
de altivez, de vaidade, penso que
a Humildade seria das virtudes
cristãs a que melhor se lhe aplicaria
(porventura nele natural devido
às regras de Obediência jesuítica),
a Humildade e, sem dúvida, a

Temperança, a compreensão lúcida
de que se é pelos extremos que a
Cultura se move, fazendo revolver
e sofrer povos e indivíduos, é

posteriormente pela Moderação que o
Novo se institucionaliza e generaliza,
como o defendeu nesse livro que,
como disse um dia o general Ramalho
Enes, todos os políticos deviam ler,
pelo menos os capítulos principais:
Repensar Portugal (1979). Foi em
nome do princípio da Moderação
que aceitou pertencer aos órgãos
superiores da Faculdade no pós 25
de Abril, mas os extremos políticos e

sociais continuavam muito acerados

(de lembrar que muitos alunos de

então consideravam Louis Althusser
o maior filósofo da atualidade),
era impossível fazer ouvir a voz da
ponderação.

Obrigado, Professor! .11.

PS - No final do segundo ano ào curso, no

seminário de Platão, eu e outros alunos (penso

que o José Carlos Lança Coelho, mas já não

tenho a certeza, e uma colega que não mais vi),

depois de realizada com sucesso a designada

"avaliação contínua", dissemos-lhe que

queríamos reprovar, para continuarmos a

seguir as suas aulas de Platão, tão fascinados

estávamos com elas. Não havia outm solução. Ele

ficou verdadeiramente sensibilizado e agradeceu.

Uma semana depois disse que não nos reprovaria

porque seria injusto, mas tinha solucionado

oproblema: no ano seguinte abriria um novo

seminário, que se designaria "Platão II" ou

"Platão e Aristóteles "
(não consigo lembrar-me) .

Eassimpi.


