
> Padre Manuel Antunes <

A 3 de novembro passam exatamente cem anos sobre a morte do padre Manuel Antunes, muito destacada figura da
cultura portuguesa, do pensamento, da Universidade - e na véspera inicia-se, prolongando -se até ao dia 6, o Congresso
Internacional a ele dedicado: "Repensar Portugal, a Europa e a Globalização" (ver entrevista com José Eduardo Franco),

congresso que se reparte pela Assembleia da República, a Fundação Calousta Gulbenkian (que entre 2005 e 2012 publicou
a sua Obra Completa, em 14 volumes) e a Sertã, sua terra natal. O JL dedica- lhe este Tema, com a colaboração de

especialistas da sua obra e os preciosos testemunhos de Lídia Jorge e Miguel Real, como seus antigos alunos,
e de António Ramalho Eanes, que revela que enquanto Presidente da República muitas vezes recorreu

ao seu "conselho" e de quem, com sua mulher Manuela, se tornou amigo próximo

A palavra que interroga

¦ Manuel Antunes "Espírito maior entre os grandes de que se pode ufanar um povo'

Luís Machado de Abreu

Aquele que viria a distinguir-se como

personalidade eminente da cultura

portuguesa, espírito maior entre os

grandes de que se pode ufanar um

povo, nasceu na Sertã, no dia 3 de

novembro de 1918. Nada no berço
humilde de Manuel Antunes permitia
adivinhar que ele se havia de tornar o

brilhante ensaísta da Brotaria e o mes-
tre insigne que na Faculdade de Letras

da Universidade de Lisboa exerceria

fascínio ímpar sobre milhares e mi-
lhares de alunos que frequentaram as

aulas de História da Cultura Clássica.

Após a instrução primária na terra

natal, percorreu longos anos de estudo

nas casas de formação da Companhia
de Jesus, em Portugal, Espanha e

Bélgica. Ficavam assim bem assentes

os alicerces sobre os quais o labor

aturado e criterioso de investigador
edificaria a imponente obra completa

que a Fundação Calouste Gulbenkian
editou entre 2005 e 2011.

O que nessa obra se impõe, antes

de mais, é, por um lado, o caráter
diversificado das matérias com o

aspeto fragmentário e denso do seu

tratamento, ao mesmo tempo que
esse enorme corpo escrito se anima



pela essencial unidade de sentido que
à dispersão dos assuntos serve de vín-
culo substancial. Sucede que dos vá-
rios livros que em vida publicou sobre

questões de crítica literária, cultura

antiga e contemporânea, educação,
ética política, nenhum foi concebi-
do de raiz segundo uma arquitetura
sistemática. Resultaram todos da

seleção de textos publicados antes,

sobretudo na revista Brotéria, e atados

depois por laços de afinidades de

tema. Quanto se acaba de registar diz

respeito ao lado exterior e contingen-
te da construção do autor. Contudo,
mal acedemos ao movimento interior
do sentido que a obra produz, o que
descobrimos no desempenho oficinal

do autor é um homem de corpo
inteiro que da palavra fez instrumento
de realização do intemporal projeto,
tornar o homem mais humano.

Lembremos, a propósito, que os

primeiros textos por ele publicados se

ocuparam da palavra dos outros, não
de uma palavra remota vinda da an-

tiguidade clássica, mas bem próxima,
contemporânea. Foi na Brotéria de

1940 que apareceu o ensaio "A poesia
modernista de Orpheu a Altitude" .

Eram as primícias de crítico literário.
Nelas já opera o princípio dinamizador
de um projeto pedagógico: "A beleza

está para além das escolas, porque está

na máxima expressão do humano. "

Atenção análoga é dada à palavra do

discurso filosófico na dissertação de

licenciatura, em 1943, que se intitula
Panorama da filosofia existencial de

Kierkegaard a Heidegger. Uma vez

mais, encontramos o acompanha-
mento do discurso contemporâneo
na voz de pensadores e na preferência
dada à temática existencial.

A prática da crítica literária entendi-
da como "pergunta pela Palavra da

Poesia" revela um dos traços essenciais

deste intelectual para quem a inter-

rogação mora no coração da palavra.
Muitos são os contextos em que a

interrogação pode acontecer e outos

tantos os efeito que com a pergunta se

podem alcançar. Há quem pergunte
com natural curiosidade e desejo de

saber. Mas há também a interrogação

pérfida dos que procuram exibir o erro

ou ignorância do interlocutor para o

pôr a ridículo, desautorizar e humilhar.
Entre os dois poios desenvolvem-se em
ilimitada escala inúmeras perguntas
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A linguagem clara,
fluente, rigorosa,
elegante, está ao

serviço de uma
arte de pensar
aberta a diversidade
das ideias
e acontecimentos,
de doutrinas
e projetos
possíveis. São muitíssimas as que apa-
recem verbalizadas na obra de Manuel

Antunes, sempre sustentadas em últi-
ma instância pela questão ontológica.

Quando pensávamos que tudo
nesta obra se movia em torno do ho-
mem, erigido à maneira de Protágoras
em medida de todas as coisas, eis que
nos surpreende a assumida ideia de

que tudo o que no ser do homem está

em jogo se transcende em destino do
homem no Ser. A questão antropoló-
gica, ao contrário do que em discurso

filosófico corrente se tem insinuado,
não constitui o desafio último à ca-
pacidade racional de compreender. É

tão só o cais onde o homem não cessa

de embarcar na grande viagem como
ato de ser. É a viagem da história da

cultura em que, graças à inteligência,
imaginação e sensibilidade, as comu-
nidades souberam ser criativas para
afeiçoar a natureza agreste e fazer
dela habitat confortável e seguro.

A atividade docente exercida por
Manuel Antunes levou-o a apro-
fundar o conhecimento da cultura
clássica de gregos e romanos, espe-
cializando-se na sua história e lições
de vida. Mais do que o saber erudito,
foi a experiência pedagógica no hori-
zonte do classicismo que lhe apurou
o gosto para se dedicar à tarefa de

contribuir para melhorar e aperfei-
çoar a condição humana. Vêmo-lo a

mover-se entre o pensamento antigo

greco- latino e a situação do homem
do nosso tempo, em vaivém e diálogo
constante. Compreende -se, por isso,

que a maior parte da obra se reporte
à realidade hodierna, versando temas

de estética e crítica literária, filosofia e
história da cultura, política e relações
internacionais, educação e sociedade,

religião, teologia e espiritualidade.
Em todos estes campos verificamos

que a linguagem clara, fluente, rigo-
rosa, elegante, está ao serviço de uma
arte de pensar aberta à diversidade das

ideias e acontecimentos, de doutrinas e

projetos. Arte que sabe distinguir sem

excluir, juntar sem eliminar, valorizar

o fragmentário sem esquecer o sentido

do todo. Há dispersão, sem dúvida,
mas dispersão em que os elementos

soltos encontram linhas de conver-

gência a caminho do mesmo objetivo
último, construir um mundo onde se

respire justiça, beleza, verdade e bem.
O pensar aberto com espírito cons-
trutivo aplica-se a todas as áreas do

real. Se à lucidez do olhar que analisa

e avalia não escapam os sintomas de

errância, desassossego e vazio, nem

por isso esses indícios inquietantes são

de tal modo invencíveis que deitem a

perder a firmeza da esperança.
Teve plena consciência do que foi

no seu tempo, e é hoje mais ainda,
"uma civilização, inquieta e ator-
mentada, que satura sem saciar, que
informa sem convencer, e que dá sem
amor". Nunca, porém, duvidou da

existência de alternativas. Mostra-o
com frequência e de modo particu-
larmente contrastante a propósito do

homo mechanicus que reina, governa
e comanda a civilização contempo-
rânea. Trata-se daquele ser humano

em risco de humanidade a quem o
automatismo das máquinas moldou o

pensamento, a imaginação e o ritmo
do viver. Contudo, não se nos impõe
como fatalidade. Outros caminhos
se oferecem ao homem; entre eles, o

da misericórdia. Não é, infelizmente,
a misericórdia que nós vemos reinar
ou comandar a nossa civilização.
São demasiado poucos aqueles que
nos mostram que o homo rmsericors

é possível e existe, que a sua conci-

liação com o homo mechanicus, além

de possível, é um dever. Pois, como

eloquentemente nos assegura, "sem

ciência e sem técnica, a Humanidade
não pode subsistir; sem misericórdia,
ela não pode subsistir humana. "

O magistério que exerceu e se
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O magistério que
exerceu é uma paideia,
visa a formação integral
do homem, fazendo o
crescer como sujeito
livre e responsável,
participante na vida
da comunidade e em



harmoniosa relação
com a Natureza
encontra à disposição de quem hoje o

quiser ler com espírito aberto é uma
paideia, isto é, empreendimento que
visa a formação integral do homem,
fazendo-o crescer como sujeito livre
e responsável, participante na vida
da comunidade e em harmoniosa

relação com a Natureza.
Dos numerosos objetivos que

mobilizaram as energias de Manuel
Antunes ocupa merecido destaque
a educação. A isso o conduziram o
carisma educativo da Companhia de

Jesus, a habilidade pedagógica pes-
soal, a prática docente em matérias

cujo cerne era a paideia, educação e

cultura na formação do homem todo.
Muitas foram as ocasiões em que
teve oportunidade de refletir sobre

princípios e propostas pedagógicas.

Aproveitou-as para corroborar a re-
forma educativa que se impunha por
se encontrar a educação tradicional
desfasada da cultura científica e da

evolução técnica e tecnológica do

nosso tempo. Não consente, no en-
tanto, que a educação tenha de ficar

subordinada a imperativos utilitaris-
tas e a reger-se apenas por critérios

de eficácia, rentabilidade e lucro,

como se apenas contasse a formata-

ção do homofaber. Além de força de

trabalho, tem o homem inteligência,
sensibilidade, querer. É capaz de re-
conhecer valores, procurar a beleza,

a verdade e o bem, interagir com os

outros, não ser uma ilha na sociedade,

participar na vida da cidade .

Na vertigem das transformações
sociais em que se perde o rumo e

agravam as crises, importa pensar a

educação de amanhã. Embora algu-
mas décadas já tenham passado sobre

o contributo dado neste campo, pelos

princípios salutares que enunciou, ele

goza ainda de frescura bastante para
regenerar os educadores, liber-
tando-os de desilusões e cansaços.
Lembremos as traves mestras de

uma proposta apresentada de forma

binária, forma frequente no discurso

deste pedagogo, marcando bem qual
a ação que axiologicamente deve

prevalecer. Aponta assim o primado
da formação sobre a informação, das

ciências do homem sobre as da natu-
reza, do permanente sobre o transi-

tório, da imaginação sobre a razão, da

socialização sobre a individuação, da

personalização sobre a massificação.

Depois de explicitar o significado e

alcance dos princípios enunciados,
sintetiza-os em três proposições que
devem orientar superiormente a

educação do futuro. São eles: "Fé na

Ciência; confiança na Imaginação;
abertura à Transcendência. "

À semelhança da educação entre

gregos e romanos que devia preparar
a juventude para ser parte viva da

cidade, o educador Manuel Antunes

acompanhou, com espírito vigilante
e solidário, a evolução da sociedade

portuguesa e da política nacional. O

documento maior da sua tomada de

palavra - "de repente, o País pôs-se
a falar" -

, é essa obra-prima de ética

política, publicada em 1979 com

o título problematizante Repensar

Portugal, a que não roubou atualidade

a passagem dos anos. À embriaguez
de liberdade e à fome de democracia

dos dias de revolução lançava então

a sentença certeira que nos atraves-

sa a consciência cidadã, "não se é,

naturalmente, democrata." Nascer

em ambiente de democracia não

chega. Falta cultivá-la, pô-la em

ação, defendê-la todos os dias. Não se

julgue que nesse livro nos são dadas

receitas feitas ou sentenças carrega-
das de fastidioso moralismo. O que lá

encontramos são "ensaios de reflexão

e de prospeção" servidos através de

interrogações que, na selva do presen-
te, almejam desbravar caminhos de

verdade, justiça, fraternidade e paz.
Em Manuel Antunes nunca a pa-

lavra é banal e jamais afoga a palavra
do outro no oceano de banalida-
des em que o outro se pode deixar
cair. Palavra de sábio, de perito em
humanidade, que pelo ensino e pelo
exemplo continua a pugnar por um
homem mais humano..n.

* Luís Machado de Abreu é prof. catedrático

de Filosofia (aposentado) da Universidade de

Aveiro e autor de obras e estudos, mormente

sobre o padre Manuel Antunes




