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Resumo 

 
Este ensaio vive de uma intenção: a de (re)colocar o desporto no horizonte da 

paideia, com o intuito de contemplar a ansiedade do homem contemporâneo, 

suas disposições, misérias e sonhos e de o reposicionar perante uma outra 

escala de valores. É nossa pretensão dar a conhecer o valor da educação na 

formação plena do humano e sua consequente abertura ao mundo. A razão 

desta intenção prende-se com a conceção de que o desporto forma 

integralmente, porque molda o corpo e alimenta o espírito, entregando-nos à 

difícil tarefa da dor, do sacrifício e da disciplina. Seguindo o caminho de Roland 

Barthes, entendemos que este ensaio representa “o encontro de um signo e de 

uma intenção” (O grau zero da escrita, p. 41). Assim, o percurso é percorrido 

através de uma hermenêutica da palavra e de uma perceção fenomenológica 

sobre o humano, o desporto, a educação e a vida. No entender de Heidegger, 

“a ontologia só é possível como fenomenologia” (Ser e Tempo, p. 66), pelo que, 

para o autor, a fenomenologia exprime a máxima “às coisas em si mesmas!” 

(idem, p. 57), enlevando um logos que deixa e faz ver, desvelando e revelando 

a essência do “ser dos entes” que se mostra na sua totalidade. Por este 

método apreendeu-se a claridade, a autenticidade, esta “captação do sentido 

do dado absoluto, da absoluta claridade do estar dado” (Husserl, A ideia da 

fenomenologia, p. 29) que almejamos. Considera-se urgente voltar a sentir que 

a vida só faz sentido quando a ética da vontade irriga a seiva humana. É 

urgente perceber que é a busca da excelência que nos move e justifica, que 

nos atribui integridade e responsabilidade, que nos edifica e nos torna probos 

na arte de saber ser, estar e agir. Por tanto, é feito um convite para que se olhe 

o futuro com esperança, na busca da sabedoria, da beleza, do esplendor, da 

poesia e da verdade no desporto. Conclui-se que é necessário juntar a nossa 

voz à de Miguel Torga, afirmando: “atravesso a vida sem lhe dar tréguas, 

implacável nas palavras e nos sentimentos” (Diário XIII, p. 128), pois só assim 

faz sentido viver o desporto: sem artifícios e sem máscaras.  

Palavras-chave: Pessoa Humana, Desporto, Paideia, Aretê 
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Abstract 

The sports replacement over the horizon of paidea feeds the purpose of these 

lines, and targets the contemplation of the anxiety of modern man, his tempers, 

miseries and dreams, aiming to relocate him before another values band scale. 

It is our purpose to give notice upon the value of education and its contribute on 

the whole formation of the human person and its consequent opening to the 

world. This intention holds the idea that sports fully educates and, as it shapes 

the body and nourishes the spirit, thus delivering us to the hard chore of pain, 

sacrifice and discipline. Following Roland Barthes ’path, we do acknowledge 

that this essay represents “the meeting of a sign with an intention” (Writing 

degree zero, p. 41). Hence, the path is covered through a hermeneutics of the 

word and through a phenomenological awareness about the human, about 

sports, education and life. Heidegger sustains that “ontology is only possible as 

phenomenology” (Being and Time, p.66), and furthermore, phenomenology 

utters the axiom “things into themselves!” (idem, p.57), enrapturing a logos 

which allows and enables to see, disclosing and revealing the nature of “the  

creatures being” which unfolds itself totally. Clearness and authenticity were 

apprehended through this method, this “sense apprehension of the absolute 

data, of the absolute clearness of the being given” (Husserl, The idea of 

phenomenology, p.29). It is urgent to feel again that life only makes sense when 

the ethics of will floods through the human blood. It is urgent to perceive that the 

search for primacy moves and gives us justification, that it grants us integrity 

and responsibility, which frames us and shapes us upright in the art of knowing 

how to act and how to be. Therefore, an invitation is launched in order to 

welcome present in hope, searching for the wisdom, the beauty, the splendour, 

the poetry and the truth in sports. We come to the conclusion that it is 

necessary to join our voice to Miguel Torga’s, stating:” restless I go through life, 

ruthless in words and feelings” (Diary XIII, p.128), thus like this sports is worth 

living: without tricks and masks.            

 

Key-Words: Human Person, Sports, Paideia, Aretê 
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I. DA INTENÇÃO 

 
No mundo de agora, e aqui, sobretudo, fervilha uma inquietação que tem de 

levar a algum caminho. E a minha obrigação é estar atento a essa pulsação do 

presente, único sinal que me pode predizer o futuro. 

 
      Miguel Torga, Diário V
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Parece-nos difícil completar o que nos faz falta. Cansados que estamos deste 

tempo estéril, onde nos sentimos despidos de sonhos e utopias que nos 

edifiquem e façam brotar o melhor que reside em cada um de nós, vamos 

travando uma luta interior que nos atormenta e angustia, por nos sabermos 

irreconhecíveis a nós próprios, sem alento ou mesmo sem qualquer tipo de 

bússola que nos oriente e nos aponte a direção.  

São os ideais que nos movem e nos fazem permanecer ao longo do caminho. 

São os mesmos que nos inspiram e nos transformam, enlevando a nossa 

inquietação e a nossa sede de desconhecido. Olhamos à nossa volta e 

soltamos um vagido, porque procuramos alcançar aquele “ser inteiro” de que 

nos fala Ricardo Reis nas suas Odes. Procuramos ser e estar com uma postura 

crítica e em nada obediente à falácia moral que se apodera da condição frágil 

do homem. Concordamos com Nietzsche no tocante ao seu juízo sobre o 

pensamento: não existe sem mácula. Conscientes que estamos desta 

chamada de atenção, intentaremos dar largas à nossa capacidade crítica e 

criadora, bebendo inspiração na poesia, como ponto de referência para o 

ensaio que aqui se pretende dar a conhecer. Atente-se nas palavras de Pascal 

Mercier: “há coisas que para nós, os homens, são excessivamente grandes: a 

dor, a solidão e a morte, mas também a beleza, o sublime e a felicidade. Foi 

para isso que criamos a religião. E o que acontece quando a perdemos? 

Acontece que aquelas coisas continuam sendo excessivamente grandes para 

nós. Resta-nos, então, a poesia da vida de cada um. Mas será ela suficiente 

forte para nos sustentar?” (Trem noturno para Lisboa, p. 438). 

 

Seremos realmente fortes para dizer não quando for preciso? Para nos 

abeirarmos da palavra do poeta e fazê-la nossa? Vivê-la plenamente e com ela 

conceber uma outra atitude perante o outro e a vida? Convenhamos que falta 

um longo caminho a percorrer. Que esta ansiedade que nos devora, não nos 

deixa espaço para contemplar o humano. Porque não estamos dispostos a 

abdicar, a arrancar a máscara e a assumir uma postura ética neste mundo 
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vário e cada vez mais plúmbeo e desolador. Por tanto, é preciso começar a 

repensar o que nos faz falta. Pensar essencialmente nas gerações presentes, 

deixando-lhes um legado que não comprometa a sua ação e que lhes abra 

espaço para que um sentido de responsabilidade as comprometa integralmente 

na edificação de um carácter audaz e sensato. Aniquilar as bandas do egoísmo 

e da perversão que não nos deixam alternativa senão a de nos olharmos com 

desconfiança, com medo e amargura. Abandonar o cinismo e a ignorância que 

só nos levam a uma frieza no gesto e na perceção, impedindo a capacidade 

que todos temos de estimar o que nos rodeia. Ler a vida como lemos um 

poema: com sensibilidade e emoção. Voltar a ler e encontrar-lhe outro 

significado, que transcenda o anterior e que nos faça perceber que somos o 

que somos devido à nossa valentia e capacidade de compreensão. É hora de 

quebrar o silêncio e mostrar que um rasgo de sangue e vida nos impele a 

sermos maiores, repletos de ternura e claridade.  

Daí, o nosso ensejo ser detentor de coragem e humildade, de profundidade e 

desespero, de amor e esperança. A pena depois de banhada no tinteiro 

assume-se como mais um sentido de resistência perante a crueldade do 

mundo. Porque este mundo precisa de libertar-se dos ditames despóticos do 

niilismo e da ganância narcisista e inculta que por aí tende a grassar. Precisa 

de homens que pensem por si próprios e que se recusem a aceitar os 

esquemas manhosos e a corrupção que por aí se instala e ganha adeptos a 

todo o momento. Este nosso tempo exige de nós mais inspiração. Vive-se a era 

do homem fragmentado, despido e mutilado; vive-se uma crise dantesca, 

pútrida e irracional; vive-se sobrevivendo ao ataque lancinante de uns quantos 

abutres que em círculo tomam balanço para nos amaldiçoar. Não nos 

esqueçamos, no entanto, que a crise que se vive é, indubitavelmente, uma 

crise de cariz moral, onde se assiste a uma transmutação dos valores, que nos 

levaram a cair num precipício de insanidade e total lividez existencial. 

O nosso propósito tentará dar alma a uma paideia que ressalte a importância 

de uma praxis que eleve a intenção humana, perturbando e inquietando quem 

se sente bem encarnando um papel passivo e pouco altruísta. Cremos que, 
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cada vez mais, é fundamental olhar de frente os problemas que se vivem e 

criar uma outra direção, que se prenda com a educação de uma sensibilidade 

estética e ética, que fomente uma outra alvorada social e pessoal, desenhando 

novos seres humanos que se pintem com cores apaixonantes e iluminadas por 

um desejo de coesão e hospitalidade. Pois o desporto cumpre esta expressão 

humana de autenticidade. Insere-se nesta paideia, porque do seu seio 

transpiram os verdadeiros valores que sustentam a vida humana que, apesar 

de breve, nos ilimita na possibilidade e no sentido. O desporto continua a ser o 

ágora e o agora, isto é, o lugar e o tempo da axiologia, da justiça e da 

fraternidade. Onde os homens se medem pelo valor, pelo esforço e pela 

disciplina. Onde o respeito pelo vencedor é merecedor de uma vénia que lhe 

atribui força e carácter. Faz falta voltar a sentir o desporto com aquele toque de 

beleza e simplicidade. Criar no homem a segurança de um ensejo que não se 

deixe corromper pela enfermidade da malícia e do desrespeito.  
 
Centrando o nosso objetivo na procura constante da autenticidade desportiva, 

retrataremos o desporto à luz de um projeto axiológico e ontológico que se 

preocupa em realizar no humano uma formação plena e de carácter 

transcendental. Partindo da teoria nitzscheana de que o homem é um ser 

inacabado, uma façanha por concluir, constituindo-se a sua ventura no 

constante aperfeiçoamento e na eterna construção da condição humana que o 

moraliza e humaniza, posicionaremos, deste modo, o ser perante a tríade 

ontológica do sentir, do agir e do pensar. O desporto assume-se como o campo 

do humanamente possível, o locus onde o humano se realiza e concretiza, se 

inventa e dá forma a si mesmo.  

 

É urgente a revitalização do valor que o desporto representa na construção e 

aperfeiçoamento da identidade humana, refletindo sobre o seu exemplo e 

virtude, e aproximando o seu logos do homem e da sua condição de ser votado 

à excelência. Tem perdido o mundo contemporâneo as noções primordiais de 

justiça, respeito e solidariedade. Olvidados que estão o civismo, a participação 

a tolerância e a intolerância face ao que é vil, rasteiro, grotesco e indecente, é 
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premente uma (re)interpretação da cultura e do espaço ocupado pela educação 

na formação integral do homem, constituindo-se o desporto como o pilar de um 

entendimento que conduz a uma praxis perseguidora de utopias que balizam a 

sua quimera na realização de uma humanidade que se afasta das masmorras 

de uma ética indolor que se instalou para ficar. 

 

Como parte integrante da paideia, a ginástica era objetivada pelos Gregos 

como o domínio do ser, desenvolvendo qualidades como a paciência, a força, a 

coragem, a lealdade e o apreço pelo outro. Valores que fortalecem o carácter e 

que posicionam o homem no trilho da excelência. Diz Jorge Bento que: “o 

Homo Sportivus reivindica um estatuto de correcção, redenção, compensação 

e sublimação e vê-se generosamente investido na função de modelo de 

oposição e combate ao homem imperfeito, moldado por instintos, fraquezas, 

insuficiências e debilidades nos mais distintos planos. Nele incarna a utopia da 

ilha da perfeição” (Desporto, Discurso e Substância, p. 121). Esta busca 

constante de um sentido existencial, do sonho e da utopia, não pode contentar-

se com a vida degoladora da opinião alheia, deve sim superiorizar-se através 

da construção de uma identidade assente na liberdade de escolha, criadora de 

sonhos e ideais fugitivos, mas sempre concretos e leais: 

 

Esta foi sua empresa: reencontrar o limpo 

Do dia primordial. Reencontrar a inteireza 

Reencontrar o acordo livre e justo 

E recomeçar cada coisa a partir do princípio 

 

Sophia de Mello Breyner Andresen, Projecto II 

 

Vive a contemporaneidade uma cegueira axiológica que agride a humanidade e 

que tende a persistir, amputando-lhe a dignidade e deixando-a sem rosto e 

sem um novo olhar. Um semblante inexpressivo que caminha lado a lado com 

a resignação, o desespero e a comiseração. Um semi-deus que não se rebela 

contra a tragédia, a pena e a desesperança. O homem que esquece, que não 
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pensa, que não age. Urge, por tanto, a responsabilidade, a criação de uma 

nova palavra, indubitavelmente alta, de uma nova conceção poético-filosófica 

que sustente a perenidade da aretê          no panorama educativo e 

desportivo da atualidade. Urge despertar do sonambulismo que entrou nas 

nossas vidas, sem pedir licença, e ao qual nos acomodamos 

determinantemente, sem luta e sem humanidade. Urge (re)posicionar a nossa 

condição, o nosso ser e a nossa veleidade. Urge revermos a nossa essência 

de humanos, (re)escrevendo o nosso destino e (re)apurando a verdade que 

des-oculta e que não nos mantém cativos. 

 

Por tudo isto, assumimos as redundâncias e os excessos, as emoções e os 

sonhos, as palavras e a poesia. Os pleonasmos nada mais são do que uma 

chamada de atenção, com o intuito de acicatar, desassossegar os espíritos 

mais incautos através da palavra poética e da filosofia, enlevando a 

necessidade de reencontrar o homem desaparecido no meio de tanta confusão 

e névoa existencial. O nosso grito luta contra toda a forma de negócio, de 

mercantilismo e de hipocrisia que inundam o desporto e a vida. Este tempo de 

pantominice e desvalorização do humano deve dar lugar a uma vontade 

transparente que se cumpra nas profundezas do ser. No nosso entender, o que 

não tem palavras não existe. A palavra confere sentido, dá luz e substância ao 

que nos rodeia. É vertical e incendiária. É afetiva e eleva o que somos e para 

onde queremos ir. É na poesia que encontramos a tranquilidade, a certeza de 

que não nos cansamos de repetir que no centro das nossas preocupações 

situa-se a dignidade da pessoa humana. Sophia de Mello Breyner compreende-

nos integralmente: 

 

E eu tenho de partir para saber 

Quem sou, para saber qual é o nome 

Do profundo existir que me consome 

Neste país de névoa e de não ser. 
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O que nos consome é o que não nos deixa adormecer, descansar e remediar o 

que se apresenta. Voltar a estes assuntos é voltar à essência do que somos. 

Não nos limitemos a acenar a cabeça servilmente. Há que dar forma ao que 

somos por dentro e por fora. Sem medo, aqui nos cedemos humanamente.  

O desporto é aqui analisado como uma forma para entender os verdadeiros 

intentos humanos de perfectibilidade reclamados e ressuscitados dos Gregos 

por Rousseau e de educabilidade e luminosidade exortados por Kant, sempre 

centrados no carácter superior das façanhas humanas. Elevaremos o homem, 

caracterizando o ethos que advém de todas as palavras ecoadas e gestos que 

esvoaçam em direção ao mais alto ideal humano. E com este alento que nos 

alumia a alma, caminharemos em direção a uma Nova Atlântida, dando vida a 

uma utopia que supera a própria razão de ser, anelando à voz quimérica que 

possibilita a felicidade humana, criando sonhos e divinizando pensamentos, 

quebrando o silêncio e esboçando o grito da rebeldia perante a inércia humana: 

 

Nascer e renascer… 

Ser homem quantas vezes for preciso. 

E em todas colher, 

No paraíso, 

A maçã proibida. 

E comê-la, a saber é perder 

A inocência da vida. 

 

Nascer e renascer… 

Renovar sem descanso a condição. 

Mas sem deixar de ser 

O mesmo Adão 

Impenitentemente natural, 

Possuído da íntima certeza 

De que não há pecado original 
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Que não seja o sinal doutra pureza.  

Miguel Torga, Natividade 

 

O desporto, esse alento do corpo e do espírito, esse palco de mistura e cultivo 

do orgânico e do supra-orgânico, concede ao homem um aprimoramento que 

transborda do seu interior para o exterior. Pede ao homem a mais profunda 

energia, exige o que de mais puro existe no seu ser. O homem realiza-se 

através do desporto, transcendendo uma existência banal e sem sentido. Um 

caminho árduo, visto a transcendência ser uma abertura ilimitada (Anselmo 

Borges, 2008) escalando a todo o momento a montanha do conhecimento e da 

superação: 

 

A carne é flor ou consequência do seu perfume? 

Seja o que for 

É intensidade que a flor resume 

 

A mão é gesto que a ultrapassa. O gesto é além. 

Porque a mão toca o horizonte 

Que o gesto da mão contém. 

 

O homem canta. 

E enquanto canta o homem dura. 

Porque o seu canto é perceber 

Que a voz prevalece à criatura. 

 

Natália Correia, Meditação 

 

Assim, e depois de tudo o que aqui tem sido cantado, declaramos ser nosso 

propósito, espalhar, qual Prometeu, o fogo da educação e da cultura 

desportivas, conduzindo o leitor por caminhos filosóficos e poéticos e tentando 

demonstrar o valor que um desporto, vinculado e votado à paideia, representa 

na vida do homem contemporâneo. Recriaremos a utopia da autenticidade e da 
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procura constante e sagaz pela identidade e formação de um ethos que afasta 

o homo sportivus das trevas da ignorância e da insensatez. Contemplaremos o 

desporto à luz da revitalização de uma Olímpia que abraça a perenidade da 

paideia na formação e elevação do humano através da educação e da cultura, 

exaltando a integridade da aretê na consecução do sonho que aspira à 

liberdade e sublimando a dignidade como um dos intentos da alma que anelam 

à nobreza e lhaneza do projeto ético que pretendemos ver ontologicamente 

cumprido na dimensão espiritual de cada ser. 

 

Nas páginas e nos discursos dos sábios gregos clássicos reside um apelo à 

procura da felicidade e da dignidade humana. Nas suas palavras e nos seus 

gestos revemos a nossa essência, como se de um reflexo em águas límpidas 

se tratasse. Nesses tempos alquímicos, o homem vivia a educação centrada no 

apreço pela honra e pela superação. As batalhas que travava vincavam o 

carácter guerreiro e detentor de sacrifício e excelência. A ilustrar esta entrega 

nasce a palavra aretê. A aretê preconiza a maravilhosa unidade da técnica, da 

ética, da estética, da performance, da excelência, da grandeza, da 

superioridade, da virtude. Cervantes, no soberbo D. Quixote de La Mancha 

(Capítulo XV), aclama o significado que a superação atinge na construção da 

pessoa humana: “As feridas que nas batalhas se recebem antes dão honra do 

que a tiram”. Assim, a aretê proporciona a busca incessante da imortalidade, 

emprestando ao homem a seta da concórdia e da fraternidade; ensinando o 

homem a prestar o contributo sincero à polis, através do conhecimento de si 

próprio e do que o rodeia. E aqui descobrimos a paideia. A sua raiz, tal como 

afirma Jaeger, remonta “às conceções fundamentais da nobreza cavaleiresca” 

(Paideia, p.25); respira a determinação de homens que se educavam no calor 

do esforço e da ousadia; inspira-se no poema que fica gravado eternamente na 

lápide memorial dos homens. A paideia representa o homem em toda a sua 

plenitude. Encaminha-o para a senda da perfeição. Não o deixando esmorecer 

perante a fragilidade e a derrota. Fá-lo ganhar consciência do nível de 

aperfeiçoamento necessário para combater o adversário com civismo e 

hombridade. Deste modo, e como afirma Jaeger, “o fator decisivo em toda a 
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paideia é a energia” (Paideia, p.18). A energia espiritual que eleva o homem ao 

mais alto patamar de reflexão e análise; que o faz apreender a beleza de ser 

feliz num mundo que continua desesperadamente a tentar encontrar-se. 

Contemplamos, portanto, um homem que tenta investir no seu futuro, 

procurando dentro de si a resposta para muitas das perguntas que o inquietam. 

Quase que poderíamos alegar um homem que se revê nas muitas épocas que 

o antecederam, tentando reaver um legado que só a si lhe pertence. 

 

A energia emanada pela paideia é de todo inesgotável. Tal qual o ideal de 

superação e excelência que advêm dos ensinamentos do desporto. O desporto 

contribui para a formação moral e espiritual do homem, libertando-o das 

amarras da escravidão polvilhada pela injustiça e pela incompreensão. O 

desporto não permite que o homem olvide a humanidade que o faz perceber o 

sentido de se ser humano. Convida-o a fazer usufruto da sua prática como 

forma de experimentar sensações e possibilidades que o situam para além da 

violência e da fraude. Porque o desporto na sua essência vive a energia da 

paideia e estabelece com as suas qualidades uma relação de profunda 

intimidade. Através da vertente educativa e cultural da paideia, o cariz 

axiológico que emana do desporto sente-se com coragem para sublinhar a sua 

importância e perenidade no que concerne à necessidade de definir o 

progresso nas limitações morais do homem. 

 

Impõe o desporto ao homem a prática vertical e preocupada, esperando que o 

homem conheça os seus limites e descubra ilimitadamente as suas 

possibilidades. Não obstante a individualidade e especificidade que o desporto 

detém a seu favor, contemplaremos, de forma mais requintada, o reflexo que o 

próprio desporto tem de si quando se mira ao espelho, descrevendo 

poeticamente essa imagem de eterna esperança e pundonor. Como sublinha 

Jorge Bento: “Para sermos humanos, afirmarmos, conservarmos e exibirmos a 

nossa Humanidade temos que contraditar e fintar o selo da origem animal; 

temos que verter, trabalhar e esculpir sonhos, por mais frágeis e leves que 

sejam, na madeira resistente e teimosa da nossa carne. Temos que criar, 
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incorporar e consumir arte. O corpo ágil, apolíneo, belo, estético é um 

‘artefacto’, um corpo moldado pela arte. O ‘ser atleta’ transporta esse conceito 

e imaginário, desde a antiguidade até hoje. O desporto enraíza neste 

entendimento e cumpre uma função ‘artística’ ao serviço da instituição da 

Humanidade, da dignidade e liberdade dos humanos. É uma arte 

‘performativa’, uma coreografia de performances e prestações, de gestos, 

movimentos e atos permeados por índices acentuados de espiritualidade, 

estética, plasticidade e beleza. Nele manifesta-se o domínio do corpo pela 

ideia. As mãos e os pés tentam fazer por fora o que antes foi idealizado e feito 

por dentro, pela mente, pela alma, pelo coração e pela razão” (Corrida contra o 

tempo, pp. 267 e 268). 

 

Tentar-se-á redescobrir na paideia um sentido para o significado do desporto, 

fazendo votos para que o homem se (re)encontre nesse sentido e que através 

do mesmo defina a autenticidade que o caracteriza. Sendo o homem o eterno 

percursor do seu destino, confiamos que a viagem que pretendemos encetar 

cause no homem uma nova expressão na perseguição dos seus sonhos. Não 

só a prática propicia uma boa formação desportiva; cremos que a base que 

completará essa prática encontrar-se-á na formação académica e humana dos 

novos paideutas que eventualmente surgirão. Todo o desporto, de menor ou 

maior intensidade, não deverá descurar a vertente ética que o caracteriza. 

 

Pensar o desporto como paideia, é como redigir um novo testamento; é dar um 

novo significado às palavras, transformando-as em forma e função do nosso 

pensamento e exigindo delas um eterno, sempre presente, sentido de 

ascensão. O desporto permite essa descoberta, visto poder multiplicar em cada 

um de nós um turbilhão de emoções e sentimentos sempre adeptos da 

mudança. A redescoberta do homem através do desporto acontece porque a 

energia que advém do universo funciona como que uma vitalidade cósmica, 

sugerindo um grito que ao quebrar com o silêncio desassossega o gesto e a 

atitude de homens que não se deixam intimidar pelo defunto estado da 

realidade que os tenta acomodar.  
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Tragamos ao diálogo Leonardo Coimbra e a sua pedagogia centrada na ideia 

de liberdade na aprendizagem - ser livre é criar, fazer evoluir a crença, fazer 

crescer a verdade, constituindo-se a Universidade como o templo de 

descoberta. Daí ter nascido o termo Antropagogia tão caro a Manuel Ferreira 

Patrício e cujo significado sustenta “a teoria e a prática da formação do homem 

na plenitude da sua humanidade”. Tem a Universidade o intenso labor de 

atualizar o homem, catapultando-o para o infinito e incutindo-lhe vontade nos 

atos e coragem nas atitudes. Torna-se imperativo nos tempos que correm a 

criação de um desafio intelectual que estimule o espírito abúlico e inconsistente 

que se tem vindo a apoderar do homem moderno. Denota-se fragilidade e 

debilidade de pensamento. Cada vez mais o homem é atirado para o abismo 

de uma existência que, no entender de Ortega y Gasset, contribui para a 

criação de um homem decepado, ou seja, um homem que experimenta uma 

vida sem cultura, falsificando e burlando uma identidade que o caracteriza 

como precursor do conhecimento e da ação. Ortega considera que o homem 

corrente mente a si próprio, criando um mundo paralelo de facilitismo e 

mediocridade, que por momentos o fazem distanciar-se do verdadeiro mundo 

que o rodeia, aquele que não esconde a complexidade e a exigência que o 

caracteriza. Vive, deste modo, o homem na época de uma incultura medonha, 

que o faz temer estar à altura de um mundo que exige uma presença integral e 

uma disponibilidade para o (re)encontro da verdadeira essência da condição 

humana.  

 

Encontra-se este mundo à deriva, porque há falhas nas escolhas levadas a 

cabo pelo homem, ou seja, no exercício da sua liberdade ou livre arbítrio. Hoje 

imperam o medo, a desconfiança e a inveja. Valores como a cooperação e o 

respeito cedem lugar a uma ambição sem escrúpulos, que desafia a 

tranquilidade social e abala a segurança emocional de cada ser. Como afirma 

Adriano Moreira em A circunstância do Estado Exíguo, a globalização veio 

dispensar a solidariedade entre povos, gerando uma piedade que obriga o 

homem a perceber que deve assumir os seus direitos e deveres, apesar de 

todo o distanciamento que se faça e possa sentir. É urgente fazer prevalecer o 
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sentimento de cidadania que reside adormecido dentro de nós; fazer renascer 

o civismo global; reavaliar a escala de valores e investir na tolerância perante a 

diversidade cultural que pulula ao nosso redor. Parece ser fundamental revisitar 

Platão e ter em conta a reflexão de Hannah Arendt, quando a autora nos 

coloca perante uma Crise na Educação, alertando-nos para o perigo da falta de 

consciência do homem que faz parte de uma geração despreocupada com a 

decadência e desapropriação dos valores. Demonstrar o nosso amor pelo 

conhecimento, pela capacidade de transmissão do mesmo e pelo educando 

são as bases para encaminhar a alma para a virtude (psicagogia). Traduzir o 

Eros platónico por uma missão de união, de fé e de esperança, que procura na 

excelência o caminho para o aprimoramento do ser humano. 

 

Educar o homem no e para o desporto é clarificar-lhe ideais éticos e estéticos, 

é permitir-lhe fazer-se humano ao longo do percurso, é deixá-lo experimentar a 

angústia de um Sísifo que sofre pela transgressão de todo o ser humano que 

vive a ânsia do divino na permanente busca pela liberdade. Lembra Teixeira de 

Pascoaes que “viver humanamente é (…) compreender a existência e 

ultrapassá-la ou transitar do material para o imaterial” (O homem universal, 

p.9). E como viver exige de cada um de nós uma postura ética, uma escolha e 

um caminho, essencial é refletir no aprimoramento constante do ser humano 

transportando no interior a ideia de Heidegger de que “existir é estar no 

mundo”, formando-nos o carácter, responsabilizando-nos e crendo que as 

seguintes palavras de Coménio representam toda a aspiração humana: “entre 

os meios que permitem ao homem atingir os seus fins, está o próprio homem, 

feito de tal maneira que, se o desejar, pode atingir a sua perfeição; e deseja-o 

se o souber, se for devidamente informado acerca desses fins” (Pampaedia, p. 

50). Comecemos, desde já, a fazer do humano a nossa prioridade, não o 

abandonando à incompletude da sombra que se abate sobre a sua fragilidade. 

É a hora! 
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II. EXORTAÇÃO À EXCELÊNCIA  

 

 

É um erro supor que o homem ocupa um espaço limitado no universo: cada 

homem vai até ao interior da terra e até ao âmago do céu. 

  Raúl Brandão, Húmus 
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Extremo Oriente da inquietação 

Lá vou!  

A quê, não sei, 

Mas lá descobrirei 

Que razão me levou. 

Lá, onde tanto que me precederam, 

Se perderam, 

E aprenderam, na perdição 

Que só é verdadeiro português  

Quem, um dia, a negar a humana pequenez, 

Se inventa e se procura 

Nas brumas do mar largo e da loucura. 

 

Miguel Torga, Repto 

 
 

Repto grandioso o do poeta, revelando desassossego na postura, ousadia nas 

palavras e sagacidade no pensamento. Caminhando só, sempre desejando a 

perfeição no esculpir da palavra que se rende a uma vontade contumaz de 

negar a humana pequenez e aspirar ao absoluto. Louco talvez, por inquietar-se 

com a mediocridade desse bicho instintivo e medular que é o homem, que cede 

o sonho à banalidade, rejeitando a esperança e procurando no vácuo da 

incredulidade uma réstia de nobreza, que se perpetua por uma existência que 

aspira à liberdade.  

 
E, teimosamente, o poeta esculpe o poema como se de um busto se tratasse, 

dando-lhe vida através da palavra, definindo um sentido, emanando uma 

ilusão. Conjuga as suas forças às de um Orfeu rebelde, que desce aos infernos 

para resgatar a dignidade e a benevolência. Comparte com Prometeu o amor 

pelos homens, entregando-lhes o fogo das possibilidades, da espiritualidade, 

das artes, da generosidade e da tolerância. Caminha o homem lado a lado com 

uma existência que desesperadamente tenta concretizar, fazendo-se ao longo 

do caminho e ilimitando-se na vontade de se tornar divino através de façanhas 
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que só humanamente o conseguem elevar ao mais alto patamar da sua 

condição de ser votado à liberdade e à transcendência: “A tarefa e a grandeza 

potencial dos mortais têm a ver com sua capacidade de produzir coisas – obras 

e feitos e palavras – que mereciam pertencer e, pelo menos até certo ponto, 

pertencem à eternidade, de sorte que, através delas, os mortais possam 

encontrar o seu lugar num cosmo onde tudo é imortal, exceto eles próprios. Por 

sua capacidade de feitos imortais, por poderem deixar atrás de si vestígios 

imorredouros, os homens, a despeito de sua mortalidade individual, atingem o 

seu próprio tipo de imortalidade e demonstram sua natureza «divina»” (Hanna 

Arendt, A condição humana, p. 28).  

Neste sentido, existe o homem para tentar superar-se na angústia e na 

infelicidade, na inquietude e no lamento, na aflição e no tormento. Teixeira de 

Pascoaes acredita que, “viver humanamente é (…) compreender a existência e 

ultrapassá-la ou transitar do material para o imaterial” (O Homem Universal, p. 

9). Portanto viver! Viver para ser capaz de sublimar o arrivismo e a 

subserviência, a crueldade e a intolerância, o negrume e a atmosfera tísica que 

nos engole e nos impede de respirar em liberdade: 

 

Acorda! 

Ainda que seja só para o sobressalto, 

que as ilusões do sonho se desfaçam 

e as esperanças morram todas nessa hora! 

 

Acorda! 

ainda que o caminho a percorrer te espante 

e o peso da obra a realizar te esmague! 
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Ainda que acordar seja 

morrer depois aos poucos, em cada momento, 

Dolorosamente.  

 

Joaquim Namorado, Sonambulismo 

 

Pensar tornou-se um ato de difícil maneio e tributo. O tempo esgota-se com 

falas mansas, manifestamente carregadas de um sentido pútrido e enfadonho, 

que retiram à substância humana fervor e intensidade espiritual. A densidade 

que o intelecto, a palavra e o discurso detêm são meras falácias que 

envenenam o sangue que corre pelas artérias, corroendo e asfixiando, voraz e 

despreocupadamente, a decência humana, seu brilho, alcance e extensão. É 

urgente pensar com racionalidade e emoção, sem peias no coração, sem 

angústias ou renúncias àquilo que somos e que nos esforçamos por ser, a 

cada momento. O reconhecimento advém de um caminho percorrido serena e 

contumazmente, liberto das amarras de uma sonolência já velha e cansada, 

que deixa adivinhar um poente ardente e fogoso, cujo ímpeto sempre nos 

prepara para um outro dia, um novo dia pleno em audácia, em forma, em ideal. 

Bernardo Soares, semi-heterónimo de Fernando Pessoa, afirma na sua índole 

onde o desassossego repousou: “Somos todos míopes, excepto para dentro. 

Só o sonho vê com o olhar” (Livro do Desassossego, p. 141). Um sonho que 

nos conduza à luta diária pela fidelidade ao que somos, que despe as vestes 

de uma postura postiça que malfada por aí se vai arrastando, driblando para o 

lado que melhor se adequa, sem pudor e de cara lavada, pobre, mutilada, 

cínica e oportunista. A imensidão do sonho destaca-se pelo engenho e pela 

arte de não se render ao inevitável, contornando-o e dando-lhe formas de 

luminosidade e humanidade. O poeta melhor o define, aguçando a nossa sede 

de curiosidade e concretização do sonho, o mesmo que devemos sempre olhar 
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com a ilusão da esperança, com a força da dignidade e com a excelência do 

feito: 

Eles não sabem que o sonho 

É vinho, é espuma, é fermento, 

Bichinho álacre e sedento, 

De focinho pontiagudo, 

Que fossa através de tudo 

Num perpétuo movimento. 

António Gedeão, Pedra Filosofal  

 

Pois então sonhemos sempre alto. Ponhamos as nossas expectativas em 

marcha, sejamos detentores da sublimidade que nos pertence e que, por 

vezes, tão relutantemente nos olvidamos de irradiar. Sonhemos para dar vida 

aos ideais que nos incitam a não permanecer, a não aceitar, a não cruzar os 

braços perante a dificuldade de se ser a cada instante. Não nos devemos 

comportar como simples desertores, abandonando-nos ao aleatório e ao banal, 

só porque a vida não nos poupa ao sofrimento de sermos feitos de carne e 

osso. A nossa luta deve manter-se firme, o nosso gesto deve conter em si 

mesmo uma placidez que se sente no mais profundo dos recantos, na mais 

profunda contrariedade. Fernando Pessoa anseia por todos nós 

arrebatadoramente: “Transeuntes eternos por nós mesmos, não há paisagem 

se não o que somos. Nada possuímos, porque nem a nós possuímos. Nada 

temos porque nada somos. Que mãos estenderei para que universo? O 

universo não é meu: sou eu” (Livro do Desassossego, p. 142). 

 

Sou eu que me (re)invento, que me (re)ligo ao essencial - a mim próprio, ao 

outro, à terra, ao mar, à chuva que salpica o chão que piso, ao vento e ao céu 

que se estende e perdura sobre mim. Ninguém toma o meu lugar. Repeso o 
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que sou e avanço com determinação. Abandonando o medo e o rótulo que 

inevitavelmente me acompanha. Tal como nos adverte José Gil, “É o medo que 

nos tolhe e, directa e indirectamente, nos inibe de expandirmos a nossa 

potência de vida, e mesmo a nossa vontade de viver” (Portugal, hoje. O medo 

de existir, p. 73). Sejamos avessos ao medo, à intempérie da desconfiança, da 

renúncia e da traficância de valores que nos afastam do caminho ético a 

construir. Perdemo-nos porque perdemos a fé em nós, no outro, na vida. 

Perdemo-nos porque nos preocupamos mais com a superficialidade da 

existência e menos com a densidade alvinitente que acolhemos dentro de nós. 

É tempo de fazer brilhar com mais intensidade o halo que recai sobre nós, que 

nos dá força e alumia. É tempo de reacender a beleza que as cinzas capciosas 

do intelecto humano fizeram derreter; é tempo de orientar o traço da nossa 

sensibilidade, responsabilidade e dever para todo e qualquer coração disperso 

que por aí vagueia e que de nós precisa, hoje e sempre. É tempo… 

 

De não nos sentirmos como nos alerta Miguel Torga: “empalhados no 

quotidiano, com rótulos na testa, assim vamos na vida passivamente, 

monotonamente, sem um gesto, sem uma pirueta, sem um assobio” (Diário XI, 

p. 180). Falta-nos a energia que nos relança e a contemplação estética de uma 

outra forma de resistência que anela a uma humildade que crepita e se 

interroga, quebrando a hostilidade do silêncio, compreendendo a agitação 

surda do humano. Daí Leonardo Coimbra não se coibir em pensar o homem 

como uma ‘audácia’ e um ‘esforço’ (Obras Completas, Tomo I). Um ser envolto 

em mistério, em tragédia, em tormento, em clamor.  

 

É facto incontornável que se vivem tempos de uma ‘ética indolor’. Tempos que 

se banham num facilitismo decadente e que nos fazem viver na ideia gafada de 

que nos assistem mais direitos do que propriamente deveres. Somos levados 

na corrente da intermitência e do pessimismo, sem nos darmos conta de que 

nos escravizam e nos retiram a última gota de dignidade que por aí tende a 

espreitar. Padre Manuel Antunes assevera o sentido trágico da ansiedade 

experimentada pelo homem contemporâneo: “Nada lhe parecendo firme e 
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seguro, nem na terra nem no céu, esse homem tende a fazer do provisório a 

sua morada e do instante a sua certeza. Mas, como o provisório e o instante 

são, por definição e essência, fugidios, a sofreguidão do imediato, do viver a 

vida antes que venha a morte ou a doença ataque termina por instalar-se no 

cerne da sua psicologia. Daí irrompe, não raro, em forma de ansiedade” 

(Paideia, p. 23). Sente-se bem na pele a fragilidade fria e pura que se instala e 

não nos deixa ser.  

 

Por tanto e, mais do que nunca, é fundamental repensar o sentido da palavra 

excelência. Ocupados que estamos com as tarefas infindáveis que nos são 

impostas, olvidamos a necessidade de nos posicionarmos perante a vida com 

entusiasmo e coragem. Tentamos caminhar de encontro aos nossos sonhos, 

perdidos num misto de medo e incerteza, mas concentrando indubitavelmente 

as forças num ideal que nos eleva e enobrece como seres humanos que 

somos. Vivemos as utopias corajosamente porque somos matéria transitória – 

a tal representação viva do palco shakespeariano! - aquela criatura que se 

permite viver uma loucura lúcida e sagaz face à mortalidade, sabendo-se finita, 

mas sentindo-se infinita nas possibilidades. Eis a palavra do poeta para pôr a 

nu o que nos atormenta. Indicando-nos o caminho. Alimentando-nos a ilusão:  

Tenho desejo forte, 

E o meu desejo, porque é forte, entra na substância do mundo. 

 

Álvaro de Campos, O Ter Deveres 

 

Pensar na impossibilidade de realização da utopia do humano é renunciar à 

nossa condição de seres que lutam ombro a ombro com a vaidade dos deuses; 

é permitir a destruição dos sonhos e renegar a dignidade que canta um hino à 

nossa vontade e esforço; é consentir o desvanecimento da conquista e da 

completude que nos acompanha nas agruras da intenção. Luta o homem para 

se superar, sempre! Na solidão dos seus atos, fervilha o sangue da 

possibilidade, da resistência, da ilusão. Não se deixando prender às amarras 

de uma vida ancilosada, catapulta o homem a sua essência para o absoluto, 
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sacrificando a sua dor e espelhando no céu a quimera da liberdade: “Sem a 

dor, a necessidade, o contínuo esforço, não há heroicidade nem beleza, não há 

vida espiritual, porque o indivíduo mente ao seu destino de sacrificado e perde 

a sua razão de ser” (Teixeira de Pascoaes, Arte de Ser Português, p. 134). Diz-

nos Pascoaes que a luta deverá ser eterna, a busca constante, a vontade 

inquebrantável. Viver o desporto olvidando os verdadeiros valores que 

fundamentam uma existência votada às mais altas esferas do pensamento, 

revela desrespeito pelo humano. A olvidarmos o receio da nossa pequenez e a 

descobrimos a grandeza do nosso tamanho. A olharmos a eternidade em 

sintonia e a não nos rendermos ao abismo da vanidade e ao rumor da angústia 

e do absurdo.  

Convida-nos, assim, o desporto a despertar de uma sonolência profunda, 

apelando ao sentido do humano e da consciência de uma aventura que se 

requer eterna no ser, no pensar e no agir. Pedindo emprestadas as palavras a 

Leonardo Coimbra, cremos tal como o filósofo que: “O homem não é uma 

inutilidade num mundo feito, mas o obreiro de um mundo a fazer” (O 

Criacionismo, p.5), apoiando o seu carácter na vontade transformadora de um 

mundo que se pretende cada vez mais lhano nos pequenos instantes da 

(re)criação humana. Pode e deve o homem esculpir com a garlopa da 

persistência e da tenacidade o projeto ético que tem pela frente. Deverá o 

homem projetar a sua utopia de um mundo que se afasta da inutilidade e da 

falta de transparência, percorrendo e assumindo uma postura que denota 

probidade e excelência nos passos incertos do futuro. Representa o desporto 

um apelo à integridade e à justiça, exigindo do homem a devoção, a disciplina 

e o sofrimento. Um sofrimento que se traduz pela arte de se superar todos os 

dias, revelando-se inconcusso e temerário perante o mistério do treino, da 

competição e da vida. Permite o desporto que o homem se transcenda na 

procura do ilimitado, que aspire à mais alta aretê e ao mais profundo sonho de 

heroicidade e nobreza. Segundo Rui Garcia e Alberto Monteiro: “o desporto só 

deve ser praticado, quando se exaltam os valores que edificam a formação e a 

dignidade humana. O desporto está acima da mesquinhes do quotidiano 

contemporâneo” (O desporto no horizonte educativo da aretê, p. 296). Detém, 
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deste modo, o desporto um logos que combate a aridez dos pensamentos e a 

banalidade das emoções. Não permitindo que a condição humana se deixe cair 

na teia do desrespeito e da falsa intenção, requer o desporto que o seu logos 

se encontre, e pedindo emprestadas as palavras a José Marinho, “próximo dos 

homens e da sua condição” (Verdade, condição e destino no pensamento 

português contemporâneo, p. 141).  

Assim, sentindo-se descrente, falido e debilitado, o ser humano tenta recuperar 

a dignidade no seio do desporto, apelando à correção nos gestos, à integridade 

no coração, à justiça na condução dos ideais que ressaltam uma mensagem de 

extrema beleza axiológica, incitando o próprio homem a transbordar 

honestidade, união e lealdade. Corre o espírito humano para aquela nova 

Olímpia idealizada com fervor, que o acolhe e lhe dá alento para continuar a 

acreditar que a humanidade que emana do desporto comporta um significado 

existencial premente, fazendo-o ter esperança de um regresso a um paraíso 

perdido, há muito esquecido, mas utopicamente vivido no comportamento, no 

exemplo e na atitude de homens que se esforçam por ecoar o verdadeiro 

intento do desporto no imorredouro ideal do progresso humano. 

Incita-nos Leonardo Boff a renascer sempre que o abismo nos visita, a 

recomeçar a tarefa e a resistir teimosamente à inércia e ao esquecimento. 

Transcendendo a forma como nos apresentamos e somos; avistando a linha do 

horizonte que vai suavizando a frieza da impossibilidade; dando lugar à certeza 

de que dentro de nós borbulha a decência de um ideal que se inclina para a 

intensidade emotiva de uma conquista que se edifica passo a passo, segura e 

comprometidamente, sem pressas, histerias ou mesmo traições: “Então, 

possuímos essa dimensão de abertura, de romper barreiras, de superar 

interditos, de ir para além de todos os limites. É isso que chamamos de 

transcendência. Essa é uma estrutura de base do ser humano” (Tempo de 

transcendência, p. 28). A transcendência é a dimensão religiosa de toda a 

cultura. Ela revela a ânsia de expressarmos o melhor que há em nós: a procura 

de um sentido, o mais elevado e belo para a nossa vida e a dos outros. Por 
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isso toda a cultura, como é o caso do desporto, encerra uma axiologia, uma 

ética, uma estética.  

 

Somos feitos de coragem, de amor e de loucura. Uma loucura lúcida de nos 

reconhecermos frágeis e intimidados pela imensidão dos nossos sonhos. De 

pretendermos escapar à banalidade e decrepitude de glórias vãs e 

mesquinhas, realizando no desporto feitos que nos transformam e nos 

permitem transbordar na nossa humanidade. De deixarmos invadir 

furiosamente o nosso coração pela certeza de que não sairemos derrotados e 

que continuaremos a atirar a pedra sem descanso para o mais alto cume da 

sagacidade humana. De nos sentirmos arrojados na conceção de homem que 

pretendemos ver realizado através do desporto. Um homem que seja a fonte 

do eterno jorro de água límpida e renovada; que se sinta sempre tentado a 

sonhar e a não renunciar o seu sonho à irracionalidade e à indolência; que não 

se deixe engolir pelas marés negras da incompreensão e da injustiça. Cria o 

homem no desporto laços que o iluminam, que o fazem sair da ignorância e da 

deceção, do sepulcro da inexistência e do desespero da ingratidão. 

Desembaraçando-se dos grilhões de uma corrente enferrujada pelo egoísmo 

humano, este Novo Homem não teme a indiferença e o desafio; não se deixa 

julgar pela palavra modesta e amputada no sentido e na emoção. Este Homem 

é universal, quando canta o eterno, quando deixando de se prender à desilusão 

humana, revela o seu gáudio aquando da ascensão ao espiritual e ao divino, 

sem trair o seu desejo e a sua essência, sem deixar de ser Homem na 

dignidade do seu gesto solitário, sem deixar de perceber que o mundo que se 

impacienta à sua volta é o mundo da criatura desfigurada pela desilusão de 

uma atitude indelicada e condenada ao pranto e à desconsideração. 

Por tudo isto, aqui cantado, resta-nos dar as mãos aos eternos utópicos e 

‘desgraçados’, que sonham deliciosamente a vida e o desporto. Que se 

revoltam perante o inaudível sopro do cansaço que teima existir penosamente, 

revelando uma fúria que se esconde nos escombros mais recônditos da 

existência. Que enceta uma aventura, quiçá ridícula, por se revelar solitária, 

mas perfeita no seu desígnio, na sua luta, no seu clamor. Ergue o homem a 
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sua espada, rasgando os raios de luz teimosamente, combatendo o 

pressentimento da ignara condição de peregrino dorido pela viagem e rendido 

ao seu destino. Concede o desporto ao homem o milagre da transcendência, 

num corpo que grita por clemência, num espírito que se eleva pela convicção. 

Caminha sempre o homem face à completude da sua imperfeição, construindo-

se na eterna transgressão do humano e no pleno drama da redenção.  

Concordamos plenamente com António Caeiro (2002) quando afirma que a 

excelência é uma perseverança corajosa. É um ensejo que se traduz pela 

elevação do carácter. Pela probidade de um sentimento que não se prende 

com a obscuridade, não se satisfazendo com o que tem, mas pautando-se pelo 

que pode vir a ser. A excelência encerra um sentido ontológico apurado. Faz 

parte do ser. Trabalha-se, aprimora-se, conquista-se. Está na hora de recolocar 

o sentido da excelência no mais alto cume da sagacidade humana. Deixar para 

trás as vestes da vulgaridade e enlevar o nosso patamar de grandeza. Refutar 

a mesquinhez e atuar de acordo com o que nos é exigido. Sermos maiores do 

que aquilo que se espera: surpreendendo, renascendo, criando um espanto na 

alma de quem mais precisa. Está na hora de sermos excelentes. Tanto no 

desporto, como na vida. De nos recolocarmos perante o desconhecido. De 

anelarmos à admirável dimensão que nos desvela como seres que cuidam e 

hospedam quem de nós precisa. Por muito difícil que possa parecer, tenhamos 

sempre a excelência como o ponto de partida para o que na realidade 

aspiramos transcender. Confiamos na projeção de Manuel Ferreira Patrício: 

“Que o Homem não seja impedido de olhar para o mais alto. O mais alto é o 

seu lugar” (Perenidade da Aretê como horizonte apelativo da Paideia. Sobre a 

excelência em educação, p.294). 

 

 

 

 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. MÉTODO 

 

 

Declaro-me da linhagem desses 

Que do escuro rumo ao claro aspiram. 

Johann Wolfgang von Goethe 
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A coragem de percorrer um caminho que nos desassossega e cria em nós o 

sentido profundo de uma responsabilidade crítica, intencional e profunda é, 

sem dúvida, a possibilidade que nos arrasta para a corrente do inconformismo 

intelectual e para a ética do dever académico que se exige cuidada e 

consciente.   

E a originalidade desse caminho é o sentido que nos arma de vontade, de 

inquietude e, que nas palavras de Max Scheler, se traduz por um 

“comportamento amoroso que busca os fenómenos originários e as ideias do 

mundo” (Concepção filosófica do mundo: da essência da filosofia e da condição 

moral do conhecimento filosófico, p. 24). Por tanto, e apurando a sensibilidade 

contemplativa que nos move e que nos afasta da rudeza e da superficialidade 

de pensamentos e ações, encaminhamos a nossa determinação para um 

processo que, no entender de Husserl, ganha intenção no momento em que se 

exprime “o sentido da pergunta”.  

Representa este sentido a compreensão da essência da reflexão que nos 

assola e das questões que nos perturbam, encaminhando a nossa intenção 

para o campo da contemplação ou theoria, que no entender de Hanna Arendt 

“é a designação dada à experiência do eterno” (A Condição Humana, p. 29) e 

da compreensão e recaindo, deste modo, para a visão fenomenológica que nos 

inspira e nos indica o caminho da verdadeira conceção heideggeriana de que 

“existir é estar-no-mundo”. Este existir exige de nós uma compreensão e uma 

consciência “actuante” do texto a decifrar (Heleno, 2001), onde tentaremos 

perceber a “coisa mesma do texto” (ibidem, 2001), justificando, deste modo, a 

necessidade da tarefa hermenêutica. Assim, a essência da fenomenologia na 

perspetiva de Lévinas consiste na «análise intencional» que rompe com o 

horizonte escondido, mas essencial à experiência humana (Júlia Leão, 2007). 

E, ao longo da tarefa que levaremos a cabo, a nossa intenção é perceber o 

desporto no horizonte da paideia através da palavra poética, a mesma que nos 

serve de “habitação” (Roland Barthes, 1989), desocultando-se e desnudando-

se por se saber bela, impulsiva, transcendente e ruidosa: “é a Palavra que 

alimenta e satisfaz como o desvendamento súbito de uma verdade; dizer que 
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esta verdade é de ordem poética é apenas dizer que a Palavra poética nunca 

pode ser falsa porque é total; brilha com uma liberdade infinita e está pronta a 

resplandecer em direcção a múltiplas relações incertas e possíveis” (Roland 

Barthes, O grau zero da escrita, p. 43). 

Assim, estar no mundo é lê-la à luz de um entendimento consciente e rigoroso, 

onde o logos que nos irriga a veia criadora ressalta os ideais de uma maiêutica 

socrática, que nos permitirá “dar à luz” a imprescindibilidade do tema que 

propomos. Tentaremos demonstrar o valor que a paideia representa na 

formação integral do homem, enlevando o seu carácter pleno e perene e 

recuperando o seu significado, com o intuito de revitalizar o seu uso e enaltecer 

a importância da educação na formação do carácter e autenticidade humanas. 

Fundamental será, nesta nossa caminhada quixotesca, realizar uma leitura 

clara, límpida e rigorosa (Manuel Ferreira Patrício, 1983) dos escritos dos 

autores da Grécia Antiga até à contemporaneidade, escritos esses que nos 

conduzirão ao verdadeiro sentido da palavra paideia. Sentiremos com dedicada 

atenção os murmúrios que da caverna platónica se libertam e nos revelam a 

verdade de uma nova interpretação, visto a nossa preocupação, de carácter 

fenomenológico, pretender regressar às coisas em si mesmas, penetrando na 

sua essência e permitindo uma compreensão renovada do discurso de autores 

que entendem a paideia como a verdadeira conceção do homem que se eleva 

através da educação e da cultura.  

A leitura cerrada dos textos, como que escutando o seu logos, convida-nos a 

encontrar a força da palavra nas palavras, - vis verbi, vis verborum - permitindo 

progressivamente do menos para o mais, do baixo para o alto e do material 

para o espiritual (Manuel Ferreira Patrício, 1983) apurar a autenticidade da 

mesma e dá-la a conhecer ao mundo sem artifícios e sem máscaras, dado que 

no entender de Roland Barthes “a Palavra explode por cima de uma linha de 

relações vazias” (O grau zero da escrita, p. 42), sendo detentora de um ethos 

que a dignifica e que lhe confere um misto de intenção, mistério e 

encantamento: “a palavra já só tem um projeto vertical: é um signo de pé” 

(idem, p. 43).  



31 

Cremos que, também no desporto, o rigor, a coerência e a beleza da palavra, 

visto o desporto revelar-se de igual modo através da palavra, detém uma 

responsabilidade para com a obra e o leitor, revelando-se na interpretação dos 

textos a sua essência e a sua ação. Daí o nosso sentido de abertura a Paul 

Ricoeur e à sua teoria hermenêutica, enlevando o nosso comprometimento e a 

nossa intenção perante um mundo que queremos ver cumprido. Intentaremos, 

tal como Ricoeur (Do texto à acção, 1986) o entendia, abrir o nosso texto ao 

ontológico e à ação, repensando o ter-sido e recriando o poder-ser e o poder-

fazer, visto a nossa atitude anunciar novas possibilidades, co-implicando uma 

renovação no pensar e no sentir e sendo orientada “pelo ideal duma linguagem 

e duma situação livre de dissimulação e de violência” (Manuel Sumares, 

Refiguração textual e experiência interhumana: a última fase da teoria 

hermenêutica de Paul Ricoeur, p. 20).  

Deste modo, depositamos em Hermes1 a confiança de uma interpretação digna 

e rigorosa, situando-se a nossa veia criadora na elevação de ideais éticos e 

estéticos que fazem sobressair a mensagem humanista do desporto. Esta 

proposta ensaística mostrará o elo entre a hermenêutica e a ontologia, 

demonstrando que o discurso abre um mundo que inspira a tarefa interpretativa 

(José Heleno, 2001), desaguando na criatividade linguística e semântica. Pois 

tal como nos esclarece Miguel Dias Costa na introdução da obra O conflito das 

interpretações de Paul Ricoeur: “entre nós e o mundo, entre nós e nós 

mesmos, coloca-se sempre a qualidade interpretativa dos símbolos que 

marcam o nosso enraizamento, a nossa pertença ao mundo, a uma cultura e a 

uma tradição” (p.III). 

Por isso, o nosso trabalho centra-se num espanto que pretendemos 

desmistificar. Um espanto que, no olhar filosófico de Aristóteles, representa o 

despertar do homem para os verdadeiros valores que lhe atribuem honra e o 

fazem afastar-se das trevas da ignorância e das masmorras da incapacidade e 

da impotência. Kierkegaard afirma que “o espanto incita o homem a aproximar-

se cada vez mais, a querer ver cada vez melhor, a olhar, a admirar, a 

                                                           
1
 Hermes é o deus dos comerciantes, dos ladrões e dos jornalistas. Que trio! 
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contemplar”. (O Banquete, p. 162). Daí o desporto poder ser analisado como 

um território de fronteira, visto invocar muitas linguagens, conhecimentos e 

sentidos. Para tal, faremos uso de uma linguagem poética, a mesma que ousa 

rebelar-se contra a inércia e a destruição, que se afirma e se liberta das 

correntes da imposição, por ser livre, bela e humana. A mesma linguagem que 

estará umbilicalmente unida à filosofia, esse sentir que Platão chamou de 

“movimento das asas da alma” e que Manuel Antunes refere como “simples 

amor do saber, abertura sem fronteiras à percepção e compreensão do real em 

totalidade” (Paideia, p. 121). A Filosofia abre portas a um ser-se constante, que 

permite, nas palavras de Max Scheler, “amar o essencial”. Deve o homem ser 

amado na sua essencialidade ontológica através de um pensamento e de uma 

praxis que proteja a sua fragilidade, sendo tratado com dignidade, respeito e 

seriedade.  

Trazemos novamente ao diálogo Roland Barthes: «porque é preciso que a 

densidade da Palavra se eleve fora de um encantamento vazio, como um ruído 

e um signo sem fundo, como um ‘furor e um mistério’» (O grau zero da escrita, 

p. 43). Deste modo, a palavra que sofre revela a sua autenticidade no ato 

criador e transformador do mundo que consigo não age em consonância, 

lançando-se na superação do vazio do homem desaparecido e encaminhando-

o para uma nova etapa de pensamento e de ação (Foucault, 1966). Heidegger 

(Ser e Tempo, 2002) acredita que o logos deixa e faz ver, des-ocultando, des-

velando e de-monstrando a verdadeira realidade do ente. Quanto maior for a 

autenticidade de um conceito de método, maior o afastamento do artificio 

técnico, e mais reais se apresentam as coisas em si mesmas. Pois como nos 

encaminha Manuel Ferreira Patrício: “a palavra é mais do que a palavra. A 

palavra é a voz e o corpo do pensamento: corpo audível e voz visível. A 

palavra é, em suma, o logos” (A pedagogia de Leonardo Coimbra, p. 646). 

Deve, deste modo, existir intimidade entre pensamento e vida (Paula Cristina 

Pereira, 2007), levando a que faça sentido o pensar em mim, e deste modo a 

disponibilidade e a abertura para o que nos co-move e nos dirige para a 

essência do conhecimento. O sentido poético-filosófico que encerra o texto no 
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seu todo, neste ensaio que se pretende detentor de uma exegese rigorosa e 

sempre perseguidora de um significado que transcende a própria intenção, 

catapulta o desporto para a esfera da possibilidade e da razão do ser, aquele 

que se revela na totalidade e no sentido absoluto, isto é, na “absoluta 

claridade” do puro ver (Husserl, 1990).  
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IV. A ANSIEDADE DO HOMEM CONTEMPORÂNEO 

 

O sonho do homem actual é ser um esqueleto antecipado, com asas de 

alumínio, sobre um planeta roído até ao caroço. 

  

      Teixeira de Pascoaes, O homem universal 
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1. Bildung: Formação do homem 

 

O tempo que vivemos, se for mesquinho, amesquinha o eterno. 

                                                           Agostinho da Silva, Educação de Portugal 

 

Atente-se nas seguintes palavras de Padre Manuel Antunes: “Parece que 

deveriam intervir a sabedoria, o bom senso e a vontade de progresso no 

sentido de irem tentando reduzir, no máximo possível, os elementos do 

irracional – subsistentes, persistentes ou revenientes – no sentido de irem 

criando um estado de espírito em que as palavras Verdade, Amor, Bondade, 

Beleza, Justiça, em vez de representarem figuras caricaturais, irem revestindo 

conteúdos de realidade e formas de valor” (Paideia, p. 193). Fica aqui este 

apelo ao homem.  

Banharmo-nos no lodo da ignorância não parece ser a solução para os nossos 

problemas. Eles situam-se num patamar que transcende a podridão túmida do 

espírito humano; são de uma densidade que exige um olhar profundo e uma 

resistência de ferro; são uma questão constante e perene que não se 

desvanece, porque nos acompanham e exigem de nós uma sentida reflexão e 

comoção. Não nos podemos permitir ser homens até à cintura, como nos 

parodia Mário Cesariny. Diríamos nós, homens talhados para a mediocridade e 

para a sub-reptícia forma de viver, abruptos no pensar e parcos no sentir.  

A Era do Vazio (1989) desenhada por Gilles Lipovetsky revela o homem ligeiro, 

olvidado dos valores essenciais, alienado e detentor de um superego 

alimentado pela volúpia do efeito imediato de viver e de pretender alcançar os 

objetivos a que se propõe, sem pensar nas consequências, no esforço ou nos 

preceitos para o conseguir. Uma era a necessitar da extrema-unção - passe a 

expressão! - visto apresentar-se decadente, ultrapassada, vetusta. Nada como 

perseguir o ideal de um homo humanus que deite por terra o tal gesto álgido e 
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mecanizado, para dar lugar a um outro bem mais denso e exigente, que nutra 

permanentemente o assombro pelo sublime: 

Tu que dormes, espírito sereno, 

Posto à sombra dos cedros seculares, 

Como um levita à sombra dos altares, 

Longe da luta e do fragor terreno. 

 

Acorda! É tempo! O sol, já alto e pleno 

Afugentou as larvas tumulares... 

Para surgir do seio desses mares 

Um mundo novo espera só um aceno... 

 

Escuta! É a grande voz das multidões! 

São teus irmãos, que se erguem! São canções... 

Mas de guerra... e são vozes de rebate! 

 

Ergue-te, pois, soldado do Futuro, 

E dos raios de luz do sonho puro, 

Sonhador, faze espada de combate! 

Antero Quental, A um poeta 

 

Incita-nos Antero a desafiar o temor da nossa incapacidade, lançando-nos um 

desafio. Uma chamada de atenção que é feita com o sangue a fervilhar, com a 

emoção a pulsar, com a palavra a efervescer. O poeta fala-nos do interior da 

sua credulidade, afagando-nos e incitando-nos a despertar da apatia que nos 

mumifica, a mesma que nos torna presa fácil e maneável. Urge formar o 

homem e ensiná-lo a erguer a espada que corta ousadamente com o 

politicamente correto, com a impostura e o faz de conta. Tempos correm que 

não nos podem ser indiferentes. O nosso pacto com a vida não nos 

desmerece, mas também não nos dá tréguas. A vida obriga-nos a criar e a 
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reagir. A viver sem a perícia do contorno do sacrifício, que violenta e apequena 

a aspiração de se ser alto, de se ser livre, de se ser simples e humildemente. 

Por isso e de modo a dar contorno às linhas inacabadas e imperfeitas que 

desenham o humano, trazemos à luz a seguinte afirmação de Leonardo 

Coimbra: “a educação é a máxima força de progresso e renovação” (Obras 

Completas, Tomo I, p. 128). Descurá-la seria renunciar à nossa apetência de 

sermos humanos. O homem deve ser formado plena e integralmente, com 

intencionalidade e transparência para que a autenticidade brote de si. Viajemos 

no tempo e amparemos o nosso pensamento em Coménio: “deseja-se que 

cada homem seja rectamente formado e integralmente educado, não apenas 

em uma coisa, ou em poucas, ou em muitas, mas em todas as coisas 

(omnibus) que aperfeiçoam a natureza humana: a conhecer a verdade e a não 

se deixar iludir pelo erro; a amar o bem e a não se deixar seduzir pelo mal; a 

fazer o que deve fazer e a preservar-se do que deve evitar; a falar sabiamente 

acerca de todas as coisas, com todos, quando é necessário, e a nunca se ver 

obrigado a calar-se; enfim, a agir, em todas as circunstâncias, com as coisas, 

com os homens e com Deus, não levianamente, mas prudentemente, e, assim, 

a nunca se afastar do objectivo da sua felicidade” (Pampaedia, p. 38). 

Preparar o homem para se enfrentar e superar com dignidade as variadas 

etapas da vida, ensinando-o a não cortar caminho por atalhos que o diminuam, 

parece ser a genuína forma de educar. Consideremos a seguinte constatação 

de Padre Manuel Antunes: “uma educação ou é total ou simplesmente não é. 

Uma educação ou tem em conta todas as aspirações do homem ou não passa 

de um logro. Pretender construir uma «ciência» da educação sem que nela 

influa, para nada, nem a moral nem a metafísica é edificar sobre a areia. É o 

todo do homem que está em causa e não apenas a inteligência. E esse todo, 

como diz Blondel, joga-se na acção, que é o centro da vida (Paideia, p. 175).  

Encontramos esse todo nos Gregos, o mesmo que nos interessa resgatar e 

tornar vivo. Um todo que parece ter-se perdido algures entre a ignorância e a 

insensatez do homem e que fará toda a diferença na construção de uma nova 

humanitas. Visto a humanitas do homem, segundo Padre Manuel Antunes 
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derivar “do seu valor moral, e este será tanto mais alto quanto mais útil for aos 

outros e quanto mais esforço tiver exigido para superar as dificuldades no 

caminho do bem comum” (Theoria: cultura e civilização, p. 210). E foi este todo, 

esta conceção de Homem vivo, que os Gregos conseguiram alcançar e tornar 

conceito fulcral no decorrer dos tempos. Na perspetiva de Werner Jaeger, “a 

mais alta obra de arte que o seu anelo se propôs foi a criação do Homem vivo. 

Os Gregos viram pela primeira vez que a educação tem de ser também um 

processo de construção consciente” (Paideia, p.13). Processo consciente e a 

colocar o homem no centro de toda a atividade educativa, conduzindo-o à 

Verdade, ao Belo e ao Bem. Porque como nos diz Heidegger, “la esencia de la 

‘formación’ se funda en la esencia de la Verdad” (Doctrina de la verdade segun 

Platon, p. 133). Por tanto, o propósito da educação é formar homens plenos 

que se abeirem da excelência e façam dela uma imposição do carácter. Para o 

povo grego era importante “a formação de um elevado tipo de Homem. A ideia 

de educação representava para ele o sentido de todo o esforço humano” 

(Werner Jaeger, Paideia, p. 7).  

Um esforço que passa pelo homem e pela capacidade de perseguir “a 

edificação de si mesmo, para chegar a ser aquele que é” (Manuel Ferreira 

Patrício, Dicionário de Filosofia da Educação, p. 104). Deste modo, podemos 

entender a Bildung como o “chegar-a-si-mesmo” (Horst Bergmeier, Dicionário 

de Filosofia da Educação) ou realizar o seu destino (Wilhelm von Humboldt), 

frisando a ideia de que, como nos assevera Padre Manuel Antunes, “a 

humanidade do homem não surge como um dado, é uma conquista; não se 

oferece como simples elemento biológico mas exige-se e projecta-se como um 

constructo” (Paideia, p. 171). O conceito de Bildung/Formação tem em 

Humboldt o seu melhor elaborador e intérprete. Mas tal como nos elucida 

Platão na República, tudo depende da forma como olhamos as coisas: a 

retidão, a probidade, a justiça que pomos nelas. No fundo, conduzir a alma 

para o Bem e para a Verdade é o notável sentido da paideia. No livro VII da 

República podemos sentir, com a libertação do prisioneiro para a claridade, a 

verdadeira conversão da alma, o momento em que a alma se converte ao Bem 

e à Verdade: “Paideia indica esa inversión el hombre entero, en virtud de la 
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cual adquiere el hábito de transladarse del campo de lo que sin más se le viene 

a las manos, a los domínios en que se pone de manifiesto el ser mismo. Tal 

translado resulta posible, unicamente si todo lo hasta entonces patente y el 

modo como se hace tal al hombre se alteran” (Heidegger, Doctrina de la 

verdade segun Platon, p. 127). 

Platão, segundo Werner Jaeger, “põe em relevo, na metamorfose operada na 

alma, a obra de libertação de conhecimento, que ele chama de paideia, no 

mais alto sentido da palavra” (Paideia, p. 888). A palavra paideia não tem 

tradução, mas congrega em si termos como ‘cultura’, ‘civilização’, ‘educação’, 

‘formação’, ‘literatura’, ‘arte’. Todos eles dão ser ao conceito paideia, elevando 

o seu carácter a um estatuto de sublimidade e excelência. Parece-nos 

pertinente contemplar todos estes assuntos e repensar o homem atual. O que 

se precisa é de uma paideia que concretize um ethos global, que retire o 

homem das trevas e o catapulte para a claridade. Vivemos sem dúvida numa 

caverna de decadência moral, agrilhoados e sentados em fila, de costas 

voltadas para a realidade. No entender de Padre Manuel Antunes, o homem 

deve ser visto como “criador de cultura (Bildung), actividade intelectual do 

espírito, actividade produtora de um resultado que, na intenção do filósofo 

Hegel, deve constituir a união, indissolúvel, do abstracto e do concreto, do 

inteligível e do sensível, do singular da vida e da conjuntura histórica com o 

universal do pensamento” (Theoria: cultura e civilização, p. 45). O homem deve 

ser conduzido ao melhor de si, sendo formado na arte da sensibilidade e da 

justiça, de forma plena, autêntica e serena. Adotemos os ideais gregos e 

façamos deles um modo de vida. Tentemos realizar um alto ideal de homem, 

um homem que viva de sonhos e de atitudes honradas e que tente, tal como os 

Gregos, aspirar à beleza e à excelência: ”entenda-se bem que o eu não é o 

sujeito físico, mas o mais alto ideal de Homem que o nosso espírito consegue 

forjar e que todo nobre aspira a realizar em si próprio. Só o mais alto amor 

deste eu, em que está implícita a mais elevada aretê, é capaz de ‘fazer sua a 

beleza’. Esta frase é tão genuinamente grega, que é difícil vertê-la para um 

idioma moderno. Aspirar à ‘beleza’ (que para os Gregos significa ao mesmo 
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tempo nobreza e eleição) e fazê-la sua é não perder nenhuma ocasião de 

conquistar o prémio da mais alta aretê” (Werner Jaeger, Paideia, p. 35).  

Como nos elucida Heidegger: “‘Bildung’  (formación, educación) tiene doble 

significado: formación es, por de pronto, un formar, en el sentido de progressiva 

grabación. Tal ‘formar’, sin embargo, ‘forma’ (graba) justamente com la vista 

puesta y ajustada previamente a un modelo regulador que, por eso, se llama 

‘dechado’, pre-forma (Vorbild). ‘Formación’ es, a la una, grabar y dirigir según 

una forma (Bild)” (Doctrina de la verdade segun platon, p. 125). Por isso 

mesmo a paideia consiste na conversão da alma, consiste na busca da 

verdade, na forma vertical e genuína de percecionar o que nos rodeia. E 

Heidegger continua: “llevar a su plenitude la esencia de ‘formación’, sólo puede 

realizarse, pues, en los domínios y sobre el fundamento de lo 

desencubiertísimo, esto es, de lo ‘verdaderísimo’, es decir: de la Verdad, 

propriamente tal” (idem, p. 133). Há que apresentar o homem à verdade, 

habituar os seus olhos a vê-la clara e humanamente, já que não há outro modo 

de educar o homem senão com a luz do sol a guiá-lo, com a luz do calor 

humano e da sabedoria.  

Formar para a concretização dos seguintes princípios abraçados pelo poeta 

romano Cícero: para a gravitas, que representa o sentido da responsabilidade; 

para a pietas, que enleva o respeito pela Pessoa Humana; para a simplicitas, 

que conduz o homem ao entendimento do valor exato de cada coisa. E 

conhecer o valor exato das coisas é conhecermo-nos a nós próprios, é 

respeitarmos a dignidade do outro e partilharmos o nosso sentido de 

humanidade. Pois como muito bem nos revela Fernando Savater, “queremos 

também ser tratados como seres humanos, porque a humanidade é algo que 

depende em boa medida do que fazemos uns com os outros” (Ética para um 

jovem, p. 65).  

Por tanto, aspiremos ao campo do possível como nos incita Píndaro e 

dediquemos a nossa vida a fazer o Bem. Mas com sentido de missão e 

legitimidade. Fazer o Bem, bem feito, com excelência e amor pela vida. Séneca 

alerta-nos: “mas a vida é muito curta e ansiosa para aqueles que se esquecem 
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do passado, negligenciam o presente e receiam o futuro” (Da brevidade da 

vida, p. 31). Orientemo-nos para o futuro com serenidade, paciência, muito 

labor, ousadia e devoção. Só assim podemos ir corrigindo os erros e mirar um 

outro sentido para o homem, onde o mesmo se sinta protegido e pouco 

vulnerável ao porvir. Heidegger remove o véu e com a palavra alta encaminha-

nos para a direção mais sensata e verdadeira: “tiene que irrumpir, antes que 

nada, en nosotros la urgencia de preguntarnos no sempre ni solamente por 

entes, sino, alguna vez, algún día, por el Ser” (Doctrina de la verdade segun 

Platon, p. 158). 
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2. No tempo dividido: sem máscaras e ilusões  

 

Tempo de solidão e de incerteza  

Tempo de medo e tempo de traição  

Tempo de injustiça e de vileza  

Tempo de negação.  

Tempo de covardia e tempo de ira  

Tempo de mascarada e de mentira  

Tempo de escravidão.  

Tempo dos coniventes sem cadastro  

Tempo de silêncio e de mordaça  

Tempo onde o sangue não tem rasto  

Tempo da ameaça.  

Sophia de Mello Breyner Andresen, Data  

 
Tempo de bestialidade e de corrupção. Tempo do vale tudo e da mentira 

encapotada e até feita virtude. Tempo onde o sistema de meritocracia parece 

cair em saco roto, dando origem a um pedantismo que se pavoneia com um 

canudo mascarado de preguiça e cobardia, que vive à custa de muletas que 

amparam e protegem uma dignidade corrompida. Tempo de palavras ocas e 

superficiais que enganam e devoram. Enfim, tempo de uma banalidade sem 

fronteiras, que nos obriga a viver e a co-habitar este espaço de indecisão, feito 

de muitos recuos e poucos avanços, porque nos parecemos ausentar de nós 

próprios, ocultando-nos e ocultando ao outro o nosso verdadeiro rosto, aquele 

que deveria ser límpido e transparente, sem máculas e ferocidade, sempre 

preparado para dar-se sem restrições, por saber-se livre e autêntico, sempre 

em perfeita harmonia com o universo.  

Tempo este que agrilhoa o homem e fere-lhe os sentidos, embrutecendo-o e 

retirando-lhe a capacidade de amar e de ser ameno no modo de sentir e de se 

reconhecer perante o que se apresenta e que lhe pede para abrandar a marcha 
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apressada que o atormenta e o impede de contemplar. Criatura desamparada, 

trémula e fatigada - eis o homem! - bicho que se deixa escravizar pela luxúria, 

pelo poder, pelo dinheiro, pela vaidade. Criatura frágil e obediente que não se 

reconhece no meio de tanta vulnerabilidade. Ladeado pela miséria, caminha 

amargamente para um desfecho, cuja técnica desmedida fá-lo olvidar-se da 

sensibilidade que humaniza e que quebra com a aspiração egoísta e 

mesquinha. Trazemos ao diálogo Eugénio de Andrade que com a sua prosa 

poética vislumbra o homem com a lupa da sagacidade: “A obsessão do lucro 

foi transformando o homem num objeto com preço marcado. Estrangeiro a si 

próprio, surdo ao apelo do sangue, asfixiando a alma por todos os meios ao 

seu alcance, o que vem à tona é o mais abominável dos simulacros. Toda a 

arte moderna nos dá conta dessa catástrofe: o desencontro do homem com o 

homem. A sua grandeza reside nessa denúncia; a sua dignidade, em não 

pactuar com a mentira; a sua coragem, em arrancar máscaras e máscaras e 

máscaras” (Prosa, p. 96). 

Espera-se que a presença do homem seja decisiva e que se eleve perante a 

miséria do mundo. Revoltando-se perante o embuste e a inveja, este homem 

não pode ser alvo de prisões racionais que o façam temer a realidade. Não 

pode continuar preso na caverna platónica, a contemplar a sombra que se agita 

e que o impede de ver pelos seus olhos o que se apresenta. Não deve deixar-

se acorrentar pelo despotismo de uma ideologia bacoca, que lhe retira a 

capacidade de decisão e de participação numa polis governada por homens 

insanos e ávidos de poder. O homem, nas palavras de Leonardo Coimbra, “foi 

criado em natureza para se fazer em liberdade. A sua natureza é de ser livre, 

mas o ser livre é o ser que recebeu a possibilidade de se fazer livre. Um ser 

livre é dum certo modo já um ser ilimitado o que não quer dizer um ser infinito” 

(A Rússia de hoje e o homem de sempre, p. 28). 

A luta que o homem trava consigo próprio é eterna. Está por toda a parte. 

Revela-se a cada instante. Neste tempo dividido assiste-se cada vez mais à 

ascensão de uma mediocridade que afeta a dignidade de quem respira. O 

homem tem vindo a desintegrar-se e a perder-se nas malhas de uma incultura 

que fere a razoabilidade e a capacidade de estar no mundo. O mundo começa 
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a tornar-se um lugar onde nem todos temos espaço para alcançar a felicidade, 

estando sujeitos à decisão de um bando de abutres engravatados, que 

possuem o poder económico e se servem das pessoas para enriquecer à custa 

da exploração e da escravidão. Que condição humana é esta que se vive e 

respira? Que trata as pessoas como números, descartando-as sempre que 

estas se fazem ouvir ou têm opinião própria, reduzindo-as e tratando-as como 

lixo, desrespeitando a sua individualidade e asfixiando-as com a palavra 

repressiva da violência e da coação. Que tempo é este que vivemos? 

Daí concordar assertivamente com a seguinte afirmação de Eugénio de 

Andrade “o homem do nosso futuro não me interessa desfigurado” (Prosa, p. 

249). Não me interessa um homem sem essência e sem rumo. Um homem 

sem alma e sem amor. Um homem seco e invertebrado que se arrasta com 

pesar, roçando a futilidade e abanando as orelhas abnegadamente ao mais 

simples olhar de fúria e presunção. Não! Não é definitivamente este homem 

que quero ver no futuro. Quero sim ajudar a edificar um homem que viva 

fervorosamente ideais de fraternidade e solidariedade. Que sinta a percorrer-

lhe pelas veias um jacto de esperança e dignidade, sem nunca perder o rumo, 

sem nunca se sentir perdido, sem nunca desistir do outro e da capacidade de 

amar incondicionalmente. Precisamos mais do que nunca de amor. De escutar 

quem de nós precisa, de parar de quando em quando e partilhar o nosso 

sentido de humanidade, que parece ter-se esfumado nesta tão fervorosa crise 

axiológica que por aí tende a pulular. 

Pois é. Não há tempo. Não há tempo para contemplar o que nos faz falta. 

Vivemos apressadamente, sem darmos conta que o tempo passa e não pode 

jamais ser reposto ou sequer chamado à atenção. Os anos passam e somos 

levados pela corrente da imposição, vivendo frívola e egoisticamente, olvidando 

a verdadeira razão de existir, de ser e de estar, de sentir e de amar. Daí o 

suspiro poético de quem nos sente e conhece, de quem vê nas entrelinhas a 

nossa angústia e o nosso medo, de quem sabe o que é viver 

amarguradamente, por se saber finito e mortal, rodeado de miséria e podridão. 

Sem alento, sem um murmúrio, sem exigência ou determinação: 
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Passamos pelas coisas sem as ver, 

Gastos como animais envelhecidos; 

Se alguém chama por nós não respondemos, 

Se alguém nos pede amor não estremecemos: 

Como frutos de sombra sem sabor 

Vamos caindo ao chão apodrecidos.  

Eugénio de Andrade  

   

Faz falta começar a ver as coisas. A cuidar da dignidade do humano. 

Atribuindo-lhe valor e integridade. Apurando-lhe a sensibilidade ética e estética 

e levando-o a acolher quem se apresenta e se figura na sua totalidade. 

Estamos a ser levados na corrente da banalidade e da palavra sem expressão. 

À deriva vamos vivendo, cegos e apáticos, vampirizados pelo embuste e pela 

corrupção de homens de colarinho branco que nos limitam na ação e no 

pensamento. Já dizia Eça de Queirós que a crise nacional era de carácter, no 

entanto no mesmo patamar podemos situar uma crise ao nível da cultura e da 

educação. Grassa a mediocridade neste país sem rumo espiritual. Grassa a 

covardia e a ausência de afeto. Grassa a destruição do cuidado que se 

apresenta como um sopro divino na vida do ser humano. 

Definitivamente não estamos a cuidar as gerações futuras. Não estamos a 

permitir que respirem em liberdade. Não estamos a conceder espaço para que 

possam reinventar as nossas peugadas e os nossos sonhos. Simplesmente 

somos demasiado covardes para isso. A nossa preocupação primordial centra-

se no resultado imediato, apesar de impreciso; recai para a vaidade que se 

apresenta sem vergonha, sem honra, sem dote; alimenta-se de um 

materialismo sem precedentes que nos faz vender a alma ao diabo. Por isso 

trago ao diálogo Hanna Arendt: “É justamente para preservar o que é novo e 

revolucionário em cada criança que a educação deve ser conservadora. Ela 

deve proteger a novidade e introduzi-la como uma coisa nova num mundo 

velho, mundo que, por mais revolucionárias que sejam as suas acções, do 

ponto de vista da geração seguinte, é sempre demasiado velho e está sempre 
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demasiado próximo da destruição” (Crise na Educação, p. 48). Comecemos a 

reinventar o homem que vive em cada um de nós. A fazer brotar a nossa 

humildade e delicadeza. Porque somos humanos e nada nos poderá salvar 

desta nossa condição. 

Por isso nada melhor que educar desde os valores do desporto. Abrindo o 

nosso coração ao outro e ensinando-o que, lado a lado, é possível transformar 

cada passo num voo em eterna ascensão. Partilhar o mundo, a vida e a beleza 

sem pensar no que podemos lucrar. Simplesmente contar com o nosso 

esforço, o nosso sentido de responsabilidade e disciplina que nos conduzirá 

naturalmente às estrelas se despirmos as vestes da ambição desmedida e do 

desrespeito pelo outro, que como nós, também trabalha para vencer neste 

mundo tão vário e outonal. O desporto permite este entendimento porque 

educa integralmente o homem. Educa-o corporal, mental e espiritualmente. 

Educa-o a ser pessoa humana e a combater o rosto desfigurado e o gesto 

desfeito pelo ardor da bestialidade. O desporto ajusta-nos o carácter por não 

permitir a construção de um futuro baseado na mentira e na injustiça.  

É urgente redescobrir a sensatez que o desporto provoca. Essa nobreza que 

nos instiga a andar sempre de cabeça erguida, apesar de tudo. A tomar 

decisões sábia e ponderadamente, sem arrependimentos e frustrações. A 

tornar ingente a nossa vontade de existir plena e harmoniosamente, confiando 

na esperança de um homem novo que se quer contumaz na construção de um 

amanhã onde seja possível viver com dignidade. Já dizia Nietzsche que “são 

raros os homens que se apoderam do futuro com mãos criadoras”. É hora de 

reformar o pensamento e deixar de lado a acédia que nos trava a ação. De 

deixar de viver neste tempo dividido, que nos anula e agride, amputando a 

réstia de paixão que parece ainda persistir. ‘Pois convém tornar claro o coração 

do homem’, tal como nos adverte Sophia de Mello Breyner no poema 

Ressurgiremos, e a luz que irradia de um ethos sempre empenhado e 

autêntico. A educação ajuda neste desígnio. O desporto também. 
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3. Da necessidade de um tempo de poesia 

 

Canta, poeta, canta! 

Violenta o silêncio conformado. 

Cega com outra luz a luz do dia. 

Desassossega o mundo sossegado. 

Ensina a cada alma a sua rebeldia.  

Miguel Torga, Voz activa 

 

Precisamos desesperadamente de poesia nas nossas vidas. Da autenticidade 

da palavra que nos ama e nos consome, por se saber bela, aflita e luminosa. 

Daí o ato poético revelar o empenho total do homem pelo homem, visto esta 

praxis conter em si uma responsabilidade ética pelo outro que se apresenta e 

para o qual devemos agir justa e humanamente. Eugénio de Andrade sente-

nos plena e integralmente: “É contra a ausência do homem no homem que a 

palavra do poeta se insurge, é contra esta amputação no corpo vivo da vida 

que o poeta se rebela” (Prosa, p. 158), desvelando a possibilidade latente de 

nos recriarmos dignamente. Faz falta este sentir num mundo que parece ter 

olvidado os verdadeiros valores que nos tornam humanos. Faz falta um logos 

que não se acobarde perante a miséria do mundo e que eduque com sentida 

preocupação, preservando a vulnerabilidade do homem. Cuidando da sua 

sensibilidade e reconciliando o homem consigo próprio e com a vida. Por isso é 

fundamental trazer a poesia para o desporto, fazendo despertar no homem um 

profundo sentido de transparência, que o encaminhará, certamente, para um 

saber crítico e criativo. É a hora de contemplar o desporto à luz da poesia, esta 

mesma que representa a utopia que se abre ao todo, à justiça e à revelação. 

Assim sendo, intentaremos demonstrar que o desporto é definitivamente um 

território de fronteira, um universo que se expande, fundindo-se com outras 

linguagens e saberes, estendendo, neste caso, a mão à poesia e ao seu 

carácter de sublimidade.  
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Poesia! Um rasgo de beleza que se instala no coração e que incendeia a 

natureza prometeica do humano, aquela desenhada para dar forma e sentido à 

vida. Parece ser tempo de arrancar as máscaras que nos ferem a face, por 

esconder receios, ansiedades, desilusões que fomos colhendo ao longo do 

caminho. Por tanto, confiemos na palavra de Teixeira de Pascoaes quando nos 

afirma que o mundo sem o homem “permaneceria como abismado numa 

absoluta inexistência” (O Homem Universal, p. 29). Porque o homem dá-lhe cor 

com o seu pensamento, afetividade e feito. Esculpe com a sua intelectualidade 

e imaginação o busto de uma nova humanidade, não se deixando ludibriar pela 

incredulidade e pela deceção. Agora, mais do nunca, o homem deve 

reencontrar-se consigo próprio, tentando perceber o que o leva a alimentar 

tanta animosidade e mediocridade. O seu propósito deve recair para uma 

reflexão profunda acerca do egoísmo que o impele a não suportar-se e a não 

tolerar-se e a derramar esse sentimento de profunda agonia ao outro por quem 

se deve responsabilizar. Não há tempo a perder com leviandades e 

transgressões que nos mutilam o gesto e nos amputam a liberdade. Este é 

incontestavelmente um tempo de humildade, onde nos reclamamos e 

edificamos o que só a nós nos pertence. Chega de super-homens que se 

julgam eternos e que firmam a folha da existência com uma assinatura que se 

esbate e esvai à mais pequena contrariedade, demonstrando debilidade e falta 

de caráter sempre que se lhes pede para transcender a banalidade: 

 

Onde está ele o super-homem? Onde? 

- Encontrei-o na rua ia sozinho 

Não via a dor nem a pedra nem o vento 

Sua loucura e sua irrealidade 

Lhe serviam de espelho e de alimento. 

Sophia de Mello Breyner Andresen, O super-homem 

Homens contendo cicatrizes que limitem a sua hombridade, vivendo angústias 

e desilusões que marcam uma existência que se pretende com sentido. Pois 
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alguma coisa fica gravada na pele e na alma. Um vulto que caminha solitário e 

em silêncio. Que rasga as vestes da vaidade e se depara com o rosto desnudo 

e autêntico, cuja beleza se apresenta serena e preservada pela excelência de 

uma postura que não cai por terra, por se manter fiel à certeza de que o futuro 

do homem é indubitavelmente o mesmo homem que se mira ao espelho e se 

constrói. Representa o ato poético, nas palavras de Eugénio de Andrade, “o 

empenho total do ser para a sua revelação” (Prosa, p. 157). O verdadeiro 

desvelamento de uma conceção de homem que não se esgota na palavra do 

poeta, a mesma que não se limita a pulular por aí sem condição nem destino, 

não procurando obedecer à intenção despótica de quem medrosamente a tenta 

anular e enfraquecer.   

A poesia busca o significado do ser. Sente-o plenamente. Fá-lo sair de si e 

contemplar-se, levando-o a um processo de reflexão, apurando-lhe a quentura 

do sangue que lhe corre nas veias e fazendo-o perceber que a vida sem a 

expressão de um ideal de verdade, bondade e beleza torna-se um momento de 

tremenda insuportabilidade. A poesia faz sofrer porque traz na alma a 

intencionalidade. Magoa-nos porque nos fere bem lá no íntimo com a palavra 

rumorosa e crepitante. A poesia não se amedronta perante a adversidade, visto 

a sua valentia residir na capacidade de amar o outro, representando a eterna 

força maternal que se responsabiliza e arranca do peito o coração, com o 

intuito de afagar, de se entregar, de acolher. O cariz fecundo que a caracteriza 

alimenta o homem de esperança e notoriedade. Entregando-lhe a emoção, a 

razão e a constância de um sentimento que não se dilui ou deforma, porque o 

seu clamor é um apelo à integridade que não rasteja pela ilusão do que é, nem 

se sustenta na ocorrência de um devir que se sedentariza e anda de mãos 

dadas com a degradação de um quadro axiológico que se apresenta cada vez 

mais insano e inane. As palavras de Miguel Torga carregam nos ombros o 

desespero de uma outra intenção humana, a mesma que não se deixa cair 

numa afasia descontrolada pelo ardor da cobardia, mas que luta 

contumazmente pela edificação de um futuro que se requer detentor de uma 

atitude não só pensada, mas também sentida: “Quanto mais escuro é o 
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caminho a percorrer, mais necessidade temos daquela claridade interior que 

trespassa todas as opacidades” (Diário XVI, p. 60).  

Pensar o humano, na sua essencialidade ontológica, deveria ser a 

preocupação primordial de todos e de cada um de nós, pois segundo Eugénio 

de Andrade: “fora do homem não há absolutamente nada”. Tudo o que lhe 

assiste está bem lá no fundo, nas entranhas. É uma força visceral que o leva a 

construir tudo o que está lá fora, a dar vida e esperança. Parte de dentro a sua 

habilidade e criação. Corre no sangue o sonho e a expressão de humanidade. 

Basta querer irromper o céu com um raio de sabedoria e mostrar que o campo 

do possível é o campo do homo humanus, aquele mesmo homem que saboreia 

a generosidade e a compartilha com quem precisa. Somos seres breves e 

delicados, que todavia persistimos porque alguma coisa nos faz aguentar. 

Chamemos fé, crença ou ilusão, tanto faz, importante é continuarmos a estar, 

mesmo sabendo que tudo isto não passa de um sopro que dura segundos: 

 

Para ser grande, sê inteiro: nada 

     Teu exagera ou exclui. 

Sê todo em cada coisa. Põe quanto és 

     No mínimo que fazes. 

Assim em cada lago a Lua toda 

     Brilha, porque alta vive. 

Ricardo Reis  

 

A poesia é o fogoso sopro da alma. Sente-a. Fá-la destruir aquele sentimento 

mesquinho que se apropria do espírito nos momentos mais cruéis. Goethe dizia 

que a poesia é a verdade. Só assim é possível fazer dela um sentimento de 

pura contemplação. A palavra poética põe a nu o que tanta outra palavra tenta 

esconder. Irradia luminosidade, harmonia e simplicidade. Segundo Paula 

Cristina Pereira “ a verdadeira palavra poética não diz apenas as coisas, ou 

não fala apenas sobre as coisas, mas aspira infinitamente a ser as coisas” 
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(Habitar e Acolher, p. 217). Só o poeta, esse ‘Pastor do Ser’ como o caracteriza 

de forma tão bela Heidegger, é capaz de amar na penumbra da noite. Sentar-

se em silêncio e à luz da vela pensar no homem, crispando-se por ver tanta 

crueldade no mundo. Só ele é capaz de sofrer em silêncio, este ser da utopia, 

este ser que se sente responsável por restabelecer o equilíbrio, por denunciar a 

cobardia e a loucura, por utilizar a palavra justa e ardente, cujo vagido se sente 

nas entranhas de quem não quer quebrar perante a hipocrisia que existe no 

mundo.  

Padre Manuel Antunes questiona: Terá a poesia um valor educativo? Não há 

dúvida: a resposta é afirmativa. A poesia é amor, conhecimento, revelação, 

inspiração, dignidade e exaltação. É o momento que nos liberta do grilhão da 

corrente; é a beleza da palavra que nos exalta e nos consome; é o sangue que 

nos faz viver na certeza da ilusão da esperança, que nos edifica e nos torna 

hábeis na arte de ser, estar e agir. Abrir o coração à poesia é permitir caminhar 

na direção da sabedoria (sophia), da razão clara (logos), do autodomínio 

(sofrosyne), do belo e do bom (kálos kai agathós) e da virtude (aretê). É 

perceber o valor do exemplo que a palavra do poeta reflete, a dimensão do seu 

sofrimento e da sua praxis, que não pactua e se deixa intimidar pela repressão 

do pensamento mesquinho, histrião e já gasto. É levar na alma a valentia de 

quem não tenta polir a palavra para agradar. A palavra do poeta é, segundo 

Eugénio de Andrade, “fiel ao homem”. Ela “nega onde outros afirmam, 

desoculta o que outros escondem, ousa amar o que outros nem sequer são 

capazes de imaginar”. Mas o poeta continua: “Palavra de aflição mesmo 

quando luminosa, de desejo apesar de serena, rumorosa até quando nos diz o 

silêncio, pois esse ser sedento de ser, que é o poeta, tem a nostalgia da 

unidade, e o que procura é uma reconciliação, uma suprema harmonia entre 

luz e sombra, presença e ausência, plenitude e carência (Prosa, p. 157). 

Pois então é importante contemplar a poesia e com ela educar o homem, 

levando-o a concretizar o melhor que há em si. Não agredindo, nem 

intimidando, mas conduzindo-o à perceção de que a excelência atinge-se com 

rigor e persistência. Educar poeticamente é educar a sensibilidade de quem de 



56 

nós precisa e espera uma palavra de resistência aos males de que padece o 

mundo. Mas também é educar para visar uma outra disponibilidade, uma outra 

postura que se eleve no sentido de acolher quem se apresenta, aquele vulto 

incógnito que com o olhar espera despertar o nosso afeto e solidariedade. 

Assim, o valor da poesia reside na estética do verso, na ética do logos e na 

responsabilidade da alma. É fundamental regressar ao seu carácter de 

sublimidade e ao seu poder de humanização. 

Por isso o desporto também a acolhe, revelando-se detentor de sensibilidade e 

reconhecimento. O desporto juntamente com a poesia pensa o homem que 

atua corporal e espiritualmente e que aspira a um patamar de transcendência 

no que toca ao gesto e à postura. Daí o desporto não se sentir sozinho, ou 

mesmo perdido, no momento em que sente a dignidade do humano. Sente-a 

poeticamente, porque faz da poesia um momento de introspeção, elevação e 

superação, sempre com a nostalgia de um futuro que se apresente profícuo na 

criação de um outro homem que não se deixe subjugar pela escravidão que o 

prende à inutilidade e à falta de expressão. Urge, mais do que nunca, educar 

com autenticidade, onde o discurso sereno e a palavra lúcida e presente se 

façam sentir no seio do desporto e da vida, sempre apelando a uma ética do 

cuidado, que como nos alerta Leonardo Boff é a essência do ser humano: “O 

cuidado é uma relação amorosa que descobre o mundo como valor” e continua 

“Por isso, o cuidado provoca preocupação e faz surgir o sentimento de 

responsabilidade” (Ethos Mundial, p. 87). 

O carácter educativo do desporto deve despertar no homem o mais profundo 

sentido de justiça e alteridade. O seu fim é uma constante luta pelos 

verdadeiros ideais que pautam a existência humana, dotando-a de densidade e 

suma importância na formação do homem que se pretende ver cumprido 

integra e plenamente. Assim, o nosso pensar assume-se nas palavras de 

Manuel Ferreira Patrício e na concretização de um homem, cuja coragem 

permita o despertar de um outro olhar perante o outro, o mundo e a vida: “É, 

pois, absolutamente necessário continuar a acreditar no homem e a investir 

nele, na sua humanitas. Significa isso que temos de reiterar corajosamente, 
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poderosamente, o nosso empenho pela educação axiológica” (Perenidade da 

Aretê como horizonte apelativo da Paideia. Sobre a excelência em educação, 

p. 294). 

Desporto e poesia andam de mãos dadas, porque se sentem capazes de amar 

em uníssono, erguendo o desassombro da palavra incendiada, sublime e 

radiosa. A palavra que educa, que acolhe, que ama. Viver o desporto 

poeticamente é ser capaz de alimentar a alma com o mais puro dos 

deslumbramentos e a mais bela sensação de mistério, o mesmo definido por 

Leonado Coimbra como “o claro mistério da inesgotabilidade do Amor”. Cabe-

nos a tarefa indelével de nos (re)criarmos e (re)inventarmos, apesar da dor, do 

sofrimento ou da ansiedade deste tempo, cuja vilania e solidão se apresentam 

como uma mordaça que nos impede de respirar. Por isso, trazemos ao diálogo 

Adalberto Dias de Carvalho, acreditando que o desporto se encontra espelhado 

nas suas palavras e na capacidade de cada um transcender as suas 

debilidades e defeitos, como prova inegável de obstinação e inquietude: “o 

homem vive com toda a clareza a experiência do franqueamento dos limites: 

não vive dentro deles, nem para além deles, mas no devir da sua superação 

sempre inesgotável, imperfeita e inacabada. A glorificação do seu poder é 

também a assunção da sua incompletude e do seu inconformismo perante 

esta. O homem torna-se nómada pelo devir” (O homem como habitante do 

limite, pp.253-254). 

Por tudo isto, o desporto não pode abandonar a palavra poética, sob o risco de 

se encontrar, de um momento para o outro, pregado à cruz da sua 

autodestruição devido à insensatez, à injustiça e à demência de homens que 

se banham na impostura de um corpo virtual e tecnológico que retira à 

membrana humana o sonho e a afetividade. Cremos em Padre Manuel 

Antunes e no poder da poesia como um bálsamo que suaviza o rancor humano 

e acalenta a frieza e o desespero de homens que vivem ansiosos e escravos 

de um tempo dividido, preconceituoso e deformado: “A poesia exerce ainda – e 

tem de continuar a exercer – a sua função educativa, múltipla e diversa, 

insubstituível, ou, quando menos, dificilmente substituível. Função de dizer a 
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realidade verdadeira pelo retorno ao ser, às profundezas do ser, ao Espírito e à 

Vida; função de nomear o desconhecido pela entrada decidida no reino do 

mistério, função de aproximar os homens pela comunicação, desde dentro, do 

que em cada um vive de diálogo; função de exprimir pela palavra – que 

também é canto – a dor e a esperança, a cólera e o amor desta humanidade 

incerta e atormentada, mas tenaz na sua vontade de existir e subsistir, apesar 

de todas as ameaças de destruição e aniquilamento” (Paideia, p. 137). 

Pois que a vontade impere. Que a paixão nunca nos abandone e continue a 

criar entre nós laços de bondade. É esta ausência que nos preocupa. Este 

vácuo que se instala entre o homem e a sua lucidez, entre o sonho e a sombra, 

entre a palavra e o silêncio. Longe que estamos de viver a utopia a que nos 

propomos, não baixamos os braços e vamos vivendo como Jano Bifronte, com 

os olhos postos num passado que nos acompanha e que nos serve de suporte 

moral na construção do futuro que queremos ver cumprido. Lancemos o nosso 

olhar para António Gedeão e sintamos a palavra do poeta que sofre ao som do 

mistério da vida. É hora de poesia: 

 

Todo o tempo é de poesia. 

 

Desde a névoa da manhã 

À névoa do outro dia. 

 

Desde a quentura do ventre 

À frigidez da agonia. 

 

Todo o tempo é de poesia. 

 

Entre bombas que deflagram. 

Corolas que se desdobram. 

Corpos que em sangue soçobram. 

Vidas que a amar se consagram. 
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Sob a cúpula sombria 

Das mãos que pedem vingança. 

Sob o arco da aliança 

Da celeste alegoria. 

 

Todo o tempo é de poesia. 

 

Desde a arrumação do caos 

À confusão da harmonia. 

 

                    António Gedeão, Tempo de Poesia 
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4. Homem-Espuma: retrato de um rosto fragmentado 

 

Vivemos dolorosamente estes tempos que correm. Perturba-nos a injustiça, a 

corrupção e a leviandade de certa gente que por aí vagueia, julgando-se 

detentora de poder, de palavra e de razão. Gente que maltrata, que avilta e que 

agride todo o ser humano à sua volta, olhando de soslaio a miséria e 

gracejando da dor do outro, o mesmo que vive do suor do seu trabalho e da 

imposição mafiosa de regras que só se aplicam a uns quantos, aos mesmos de 

sempre, enfim, aos chicos-espertos deste mundo e do outro. Sim, porque viver 

dá trabalho. Vivemos em constante apneia, com medo de dizer a palavra que 

nos atirará para o abismo. Em silêncio, vamos travando uma luta com a pessoa 

que vive dentro de nós. Sentimo-nos cobardes por não sermos capazes de 

ripostar, de bater o pé, de combater esta inércia que se apodera de nós. 

Somos aquele povo caricaturado por Guerra Junqueiro na sua Pátria, a mesma 

que continua à espera de uma poção mágica para se fortalecer e dar cor ao 

saudosismo de um futuro que parece tardar na sua concretização: “ Um povo 

imbecilizado e resignado, humilde e macambúzio, fatalista e sonâmbulo, burro 

de carga, besta de nora, aguentando pauladas, sacos de vergonhas, feixes de 

misérias, sem uma rebelião, um mostrar de dentes, a energia dum coice, pois 

que nem já com as orelhas é capaz de sacudir as moscas; um povo em 

catalepsia ambulante, não se lembrando nem donde vem, nem onde está, nem 

para onde vai” (Pátria, p. 167). 

Parece ser esta a nossa condição. Calamos quando nos mandam calar, 

respiramos quando nos mandam respirar, somos quando nos mandam ser. 

Fantoches nas mãos de uma burguesia tirana que decide arrogantemente o 

nosso futuro, sem pedir licença, sem perceber de esforço, de labuta, de fadiga, 

de respeito ou de amor a um ideal, que se sente por se saber edificado no 

coração de quem sabe que vale a pena lutar dignamente por um outro sentido, 

por uma outra aventura existencial. O nosso espaço é invadido por uma 

demência geral que se contenta com a catástrofe e o embuste, a repressão e a 

ferocidade, a indecência e tudo o que é imoral. Rapidamente tudo se 
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transformou em lucro, em mercadoria, num espaço desértico de emoções em 

crescendo. Vive-se a era do vale tudo, da bestialidade e da “cunha”, que deita 

por terra o sistema de meritocracia para dar lugar à insensatez de criaturas 

sem cátedra, decência e educação.  

Vive este país de escândalos, de histórias de pudor e de penas que 

prescrevem e que deixam à solta criminosos, biltres e corruptos, que se 

passeiam pelo espaço público com um sorriso de escárnio e com um discurso 

de falsa modéstia e de inculpabilidade que contamina o ambiente e insulta a 

decência de quem os ouve e se sente agrilhoado nesta caverna de fraude, de 

pedantice e de justiça encapotada. Servem estes personagens de exemplo aos 

nossos jovens, incitando-os através de ações sibilinas e discursos opacos a 

fazer da trapaça um modo de vida: 

 

O velho abutre é sábio e alisa as suas penas 

A podridão lhe agrada e seus discursos 

Têm o dom de tornar as almas mais pequenas. 

Sophia de Mello Breyner Andresen, O velho abutre 

 

Lançam os dados e decidem a nossa sorte, sem cuidar da nossa dignidade, 

sem se preocuparem com os nossos sonhos e com o nosso sentir. Para eles, 

não passamos de pedras no caminho que se atiram para a berma porque 

causam desconforto. Somos descartáveis, somos um número, somos cobaias 

que sofrem experiências neste laboratório impessoal, frio e pleno de agonia.  

Esta nova forma de estar-no-mundo parece que vem para ficar. Parece ganhar 

cada vez mais adeptos. A presença deste homo demens assume-se 

vertiginosamente. Avoca a forma de uma ética degradante e de uma imagem 

do outro e da vida reveladora de irresponsabilidade e decadência moral. Esta 

alienação alastra-se desmesuradamente, porque visa achincalhar o 

humanismo que ainda persiste, o mesmo que respira por uma pequena fenda e 
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que se recusa a abanar servilmente a cabeça a esta escravidão, a este tempo 

sem sentido. Colocam-nos a mordaça e incitam-nos a viver no medo. Obrigam-

nos a caminhar alinhados, a obedecer à vileza e a ser coniventes com a injúria, 

sob pena de nos rasgarem a carne e nos estilhaçarem os ossos com a dura 

realidade de uma sociedade tecnocrata, que procura estupidificar em vez de 

educar, que busca empedernir em vez de sensibilizar, que pretende magoar 

em vez de cuidar.  

E assim agitados, vamos suportando o fardo da insegurança e do 

desassossego, atormentados por nos sentirmos atraídos sorrateiramente para 

a angústia de um sem fim de preocupações que nos algemam e nos impedem 

de poder vir à superfície respirar e ganhar novo fôlego. É preciso ganhar forças 

para combater este mal-estar, esta dita crise que se arrasta e nos arrasta na 

incumbência de uma nova esperança e apelo humano e patriótico. Deve o 

homem repensar-se sempre, olhar-se ao espelho e analisar-se com 

autenticidade e clareza. Pôr de lado a vaidade e a presunção e elevar-se no 

pensamento e na ação. Daí a crise de que tanto se fala. Palavra que 

seguramos na boca com dificuldade, porque nos queima os lábios, porque nos 

impede de viver plenamente, porque nos limita a visão e nos tolda o sentir 

ilimitado. Crise que amedronta como se de um Mostrengo se tratasse, abrindo 

os braços esquálidos e horrendos e abraçando-nos na sua grandeza torpe e 

desumana que irrompe porque nos sente frágeis, indecisos, silenciosos.  

A lupa hermenêutica de Vitorino Nemésio analisa o homem em profundidade: 

“não se pode falar em crise do homem sem justificar o apelo. O homem está 

sempre em crise. Melhor: a crise é o próprio homem” (Era do Átomo. Crise do 

Homem, p. 27). Daí, esperarmos com nostalgia tempos que nos seduzam. Já 

há muito que baixámos os braços, derrotados e agrilhoados ao fantasma do 

medo e da submissão. Sem voz, caminhamos como sonâmbulos para o 

precipício da loucura, confiando numa qualquer pílula da salvação, que nada 

mais faz do que nos manter alienados, alimentando a nossa demência, 

frivolidade e sofreguidão. O nosso olhar já não avista aquele novo amanhecer 

que nos enche o coração de esperança e nos assevera que o novo dia é 
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sinónimo de uma centelha que torna a resplandecer. Revemo-nos em Hannah 

Arendt afirmando que o homem vive em tempos sombrios. Tempos 

categoricamente obscuros, dantescos e depressivos. Sem mostrar sinais de 

luta, de ombros descaídos e abnegados, aceita o homem a sua pequenez, 

deixando-se domar por um destino que lhe é imposto. Abrasado pelo chicote 

da prepotência, da tirania e da demagogia infame e esbanjadora, sente-se este 

indefeso ser vítima de uma humanidade corrupta e despida dos mais elevados 

valores éticos e morais.  

Aprisionado neste tempo, sem poder fugir, sem poder voltar as costas, sem 

poder desertar, apresenta-se este homem pisado, mal tratado, despido, mudo e 

resignado. Um homem que olha à sua volta e se sente só, por se saber 

detentor de um carisma, de uma abertura, de uma secreta ilibação. Receando 

a solidão e o medo da incompreensão, trava uma luta íntima e desigual, 

acreditando na força regeneradora de um futuro que se constrói e ilimita, que 

se ama e acolhe, que se pretende e desoculta. Surdo é o grito que no cair da 

noite não se escuta. Por intolerância. Por insolência. Por pura presunção. 

Porque o cenário do aqui e do agora é feito de homens que se sentem 

fragmentados no interior da sua comodidade, tomados por uma cegueira que 

os impede de ver a verdadeira razão da existência, aquela que cuida do 

humano e que eleva a sua dignidade ao mais alto cume da disposição e do 

alento. 

E assim caminha o mundo. Arrastando as vestes da vulgaridade, denotando 

cansaço, transpirando o hálito da podridão e da enfermidade. Talvez Camões o 

tenha caricaturado na perfeição: 

 

Os bons vi sempre passar 

No Mundo graves tormentos; 

E para mais me espantar, 

Os maus vi sempre nadar 

Em mar de contentamentos. 
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Cuidando alcançar assim 

O bem tão mal ordenado, 

Fui mau, mas fui castigado. 

Assim que, só para mim, 

Anda o Mundo concertado.               

Luís de Camões, Ao desconcerto do mundo 

 

Anda o mundo à deriva, desconcertado, demente, mal ordenado. Perdidos que 

estamos nesta indelicada membrana da inquietude humana, caminhamos 

inertes para um sem fim de reflexões que parecem não saciar a nossa vontade 

e o nosso ardor em recriar um mundo que desesperadamente precisa da 

palavra fecunda para o endeusar. Sofre-se, muitas das vezes, em silêncio o 

estado caótico que assola e destrói os verdadeiros valores que dão cor à razão 

humana, uma razão que parece estar cercada por demónios que se contentam 

com a destruição da beleza que certamente habita em cada um de nós. 

Viver freneticamente tornou-se uma imposição ao homem contemporâneo. 

Acorrentado à pedra prometeica, com ilusões e um sentido desesperado de 

isenção e esperança, espelha-se um ser que se debate com a bicada da tirania 

e da corrupção, transpirando medo e angústia por se saber privado de 

liberdade e sentido de justiça. Sente-se fragilidade no sentimento e na ação, na 

busca de novas possibilidades e novos intentos, de ávidas respostas e de 

renovados discursos que imprimam o rumo ao horizonte pessoano, essa linha 

fria que se acalenta com a vontade humana. A perda de tempo com a 

desnecessária incoerência e com a insustentável mediocridade resultam na 

criação de um vazio que se extingue e que se perde na memória humana, um 

mar de dificuldades que superam o sentido trágico do homem, a tal 

personagem shakespeariana que vive no palco dos sete estágios da 

concretização do humano.  

Por isso, vai sendo levado o homem na maré da concordância, escolhendo o 

lado mais fácil e mais cómodo, porque a alternativa é ser vaiado, apontado e 
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segregado. É ser alvo de chacota e sorrisos matreiros, que apontam o esforço, 

a disciplina e o rigor como ‘leviandades da alma’, despreciados e apartados do 

caminho que nos eleva e nos constrói. Os versos de Álvaro de campos assim o 

confirmam no Poema em linha recta: 

 

Nunca conheci quem tivesse levado porrada. 

Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. 

 

E lá vai sofrendo esta criatura, com os olhos cabisbaixos e medrosos, 

apostando no materialismo e nos resultados rápidos e imprecisos que se 

situam mesmo ao virar da esquina, não se insurgindo e pondo a nu os seus 

ideais, a verdade, o que realmente é e sem dúvida magoa. Daí preferirmos 

viver como Sancho, como nos alerta Vitorino Nemésio, porque ganhar calos é 

sinónimo de sangue em ebulição, de dedicação e preceito, de toda e qualquer 

abdicação de luxúria hipócrita e infame: “É que o povo, tão Quixote como 

Sancho, sabe que ser Sancho é mais cómodo: teme-se da sua costela da 

Triste Figura, e prefere um bom e afortunado intérprete da sua estrutural 

dualidade a um vate que lhe encarne o lado quixotesco e lhe viva os contras à 

vista” (Conhecimento de Poesia, p. 82). 

Mas os reais e verdadeiros ideais do desporto vivem a quimera quixotesca, não 

se deixando pisar e maltratar por maneirismos e deslumbramentos que lhe 

arrancam a pele alva e imaculada. No entanto, o desporto também tem vindo a 

sofrer ataques e a ser palco de atitudes pouco dignas e exemplares. Em nome 

do amor ao dinheiro, da excessiva ambição, da ferocidade competitiva e do 

clubismo insano e irrefletido, atletas, treinadores, dirigentes, comentadores, 

adeptos e os demais parecem esquecer-se do essencial: do sentido ético e 

estético que brota do desporto, dos valores que o sublimam, do seu apelo à 

transcendência e à disciplina, que forma homens e que os educa a viver 

íntegra e plenamente. O desporto que deveria ser preservado como um campo 

de honestidade, de respeito e de deleite, está a ser banalizado e agredido por 
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um bando de gente que se dedica a dar-lhe um outro significado, retirando-lhe 

beleza e seriedade.  

Pena que o desporto esteja a ser utilizado para outros fins que não aqueles 

que expressam os seus verdadeiros valores e a sua real pretensão. Pena que 

as ilegalidades, as imposturas e a manipulação estejam a apoderar-se do 

desporto. Que o depreciem e tentem dar-lhe outro significado, reduzindo-o a 

um estatuto de politiquice brejeira, de posturas toscas e de comentários a roçar 

a mediocridade, que tentam camuflar a ética do treino, do esforço e da 

perseverança que o desporto simboliza. Urge despertar desta sonolência e 

cegueira que se abatem sobre o desporto, começando por senti-lo e vivê-lo 

com assaz intensidade. Voltar o nosso olhar para o ideal grego da aretê, pois 

como sublinha Aristóteles: “é próprio da excelência sentir prazer e sofrimento 

quando deve ser e como deve ser” (Ética a Nicómaco, p. 86). Também deveria 

ser próprio do homem fazer do seu caminho um sem fim de orientações 

votadas para a expressão de humanidade e lealdade para com a essência 

desportiva que se assume impregnada de boas práticas morais, físicas e 

espirituais. Ser e estar no desporto pressupõe um conhecimento profundo e 

inegável da beleza, da claridade e da fecundidade que o tomam e o 

verticalizam sem pudor ou submissão ao politicamente correto, à fraude e ao 

irracionalismo de almas penadas que se apoiam na necessidade de tudo 

reduzir a prémios monetários, a publicidade, a espetáculo grosseiro e 

mesquinho, onde o mote que serve de apanágio é a política do vale tudo e do 

desrespeito pelas regras. Já Píndaro nos advertia na sua Iª Ode Olímpica: “um 

grande risco não arrasta um homem covarde” (Maria Helena da Rocha Pereira, 

Hélade, p. 151). É esta covardia que retira ao desporto todo o seu carácter 

arrebatador e de pretensão quimérica, que irrita os deuses, fazendo-os 

derramar a cólera divina, que fustiga a ilustre coroa de louros, fazendo cair por 

terra a imortalidade do gesto poético que suspira pela autenticidade ontológica 

do ser que se supera sem perder o rumo: 

 

 



68 

Mas, ó Zeus pai, 

que tens cura das terras de Atabírio, 

presta honras 

ao hino ritual da Olímpica vitória, 

 

ao homem que nos punhos encontrou a supremacia; 

dá-lhe, de concidadãos 

e estranhos, o respeito e agrado. 

Pois ele segue direito 

por caminhos à insolência hostis, 

de seus nobres maiores 

o pensar escorreito claramente praticando.  

 

Píndaro, VII.ª Ode Olímpica 

 

E uma vez mais, Píndaro alerta-nos para “os caminhos que levam à 

prosperidade” (Maria Helena da Rocha Pereira, Hélade, p. 164). Caminhos que 

se afastam da indelicada propensão para a arte de driblar e manipular os 

valores, a substância e o logos que o desporto carrega aos ombros pesarosa e 

orgulhosamente, por se saber sempre detentor de integridade e transparência. 

A nossa ilusão debate-se corajosamente no sentido de um forte apelo ao 

combate da irracionalidade e do esbatimento humano. Como afirmava Saint-

Exupéry os dois grandes inimigos da alma são o dinheiro e a vaidade, que 

subtraem ao mundo o humanismo, a excelência e a probidade. 

Parece ser hora de chamar até nós a humildade de sermos e estarmos no seio 

do desporto sem artimanhas e frivolidades. De não nos movermos como um 

réptil sorrateiro e epidémico que busca atacar na sombra, procurando deitar por 

terra os mais incautos e inocentes, que continuam a ver no desporto a 

valoração de uma ética da responsabilidade, da vontade e do cuidado moral e 

humano. Somos, sem sombra de dúvida, o homem-espuma de que nos fala 

Padre Manuel Antunes na sua Paideia. Aquele homem, cuja pobreza de 

espírito é levada pela maré, flutuando na desgraça e sumindo sem deixar rasto. 
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O mesmo homem que não cria raízes e que por aí vai levitando, sem rumo, 

densidade ou expressão. Não nos esqueçamos que somos feitos de razão, 

palavra, memória e coração, ingredientes fundamentais para nos demarcarmos 

do tal ‘sonâmbulo que dança no abismo’ esculpido por Nietzsche na sua mais 

pura intenção. 
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5. O Eu e o Outro: Nós. Para uma ética do cuidado. 

 

“Nosotros, palavra ibérica dum valor extraordinário! Eu e Vós, o Mesmo”.  

       Teixeira de Pascoaes, O Homem Universal 

 

Estes tempos exigem uma revolução ética. Palavra cara, por sinal! Palavra 

inúmeras vezes verbalizada levianamente: ética. Palavra utilizada nos nossos 

discursos porque dá jeito, porque revela o nosso grau de conhecimento ou 

porque embeleza o jardim da nossa alma. Falar sobre ética na atualidade é o 

mesmo que andar à deriva numa confusão de conceitos e atitudes que 

parecem desmoronar. É desmedidamente assustador ouvir da boca de certas 

pessoas falar de ética. Não fazem a mínima ideia o que significa, visto a sua 

postura revelar uma incoerência burlesca entre o que dizem e o que realmente 

fazem no momento de certeza e decisão. Então, é premente ser-se claro e 

sereno na forma de ser, estar e agir, de modo a definir a postura que revela 

respeito pela dignidade do que nos rodeia, de quem nos rodeia e de nós 

próprios. 

Assim sendo, apela-se à capacidade de nos elevarmos e transcendermos 

como seres humanos detentores de coragem e responsabilidade para 

combatermos as injustiças, para derrubarmos as torpezas, para protestarmos 

contra a debilidade ética e moral de muito boa gente que por aí pulula sinistra e 

sorrateiramente. Por isso, e tal como nos alerta Padre Manuel Antunes, ‘existir 

ser um grave defeito’ (Paideia, p. 25). Existir calado e mudo, sem uma única 

impressão digital, sem um único ato de amor, sem um único grito de dor e 

esperança. Existir para não dissentir, para tudo aceitar, para viver no medo e 

na penúria do sentimento sincero que se esconde para não ser denunciado. 

Existir, enfim, para fugir do homem que se vê ao espelho e que foge da sua 

condição, por fraqueza, por sobrevivência, por alienação.  
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Na perspetiva de Leonardo Boff, uma revolução de cariz ético “deve ser 

concretizada dentro da nova situação em que se encontram a Terra e a 

humanidade: o processo de globalização que configura um novo patamar de 

realização da história e do próprio planeta. Nesse quadro deve emergir a nova 

sensibilidade e o novo ethos, uma revolução possível nos tempos da 

globalização” (Ethos Mundial. Um consenso mínimo entre os humanos, p. 18). 

Uma globalização que parece apartar cada vez mais os seres humanos, 

centrando a sua preocupação no campo do poder económico, do mercantilismo 

asfixiante e do materialismo despótico e desequilibrado. Aposta-se num 

elitismo desenfreado, na emergência de uma pequena classe social 

excessivamente rica e poderosa que detém todos os privilégios, voz e toda a 

jactância bacoca possível e imaginária. As relações humanas parecem ter 

esfriado, a distância impera e os afetos deram lugar a uma tecla de computador 

que friamente se comunica e se dá a conhecer. Os rostos confundem-se neste 

espaço tão global mas ao mesmo tempo tão isolado.   

Importa, portanto, construir um projeto ético a nível planetário, que cuide da 

fragilidade do humano e que reponha a justiça e a confiança entre os homens. 

Retomemos o pensamento de Leonardo Boff: “Por ethos entendemos o 

conjunto das inspirações, dos valores e dos princípios que orientarão as 

relações humanas para com a natureza, para com a sociedade, para com as 

alteridades, para consigo mesmo e para com o sentido transcendente da 

existência: Deus. (…). Mas toda ética nasce de uma nova ótica. E toda nova 

ótica irrompe a partir de um mergulho profundo na experiência do Ser, de uma 

nova perceção do todo ligado, religado em suas partes e conectado com a 

Fonte originária donde promanam todos os entes” (Ethos Mundial. Um 

consenso mínimo entre os humanos, p. 18). 

Retemos deste pensamento a necessidade de nos (re)posicionarmos perante o 

que somos e o que queremos vir a ser. Este esforço, esta vontade, esta nova 

ótica de que nos fala Leonardo Boff, mais não é do que uma aspiração, uma 

pretensão, uma eterna chama que se acende e se alastra pela dura imposição 

de um mundo que se perdeu no egoísmo macabro e inglório de certos homens 
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que fazem do poder económico o habitat natural da hodierna forma de pensar. 

O momento é oportuno para refletirmos sobre o que se passa à nossa volta; 

sobre a opressão que se instala, sobre o assédio moral que se impõe, sobre a 

banal e áspera humanidade que se sustenta num pilar desgastado pela erosão 

de ideologias que espremem a liberdade, a tranquilidade e a esperança de 

homens e mulheres que se debatem por sobreviver num mundo que lhes tira o 

tapete repentina e impiedosamente dos pés, esperando compreensão, 

submissão e um sorriso nos lábios. 

Urge sermos serenamente para podermos acolher e dar humanamente. 

Vitorino Nemésio surpreende-nos uma vez mais com a sua lucidez retórica, 

alertando-nos para as nossas deficiências e defeitos, os mesmos que podem 

ser debelados se o sentido do humano se alargar e estender ao outro, como 

prova de solidariedade e celebração: “Um dos sinais dos tempos de 

massificação humana em que vivemos neste limiar da Era Atómica é a 

desumanização. Não emprego a palavra ‘desumanização’ no sentido 

englobante e pejorativo de ‘baixa de humanidade’ – o que seria manifesto 

exagero, senão puro absurdo. Mas emprego-a no sentido de retracção e 

encurtamento da vida afectiva, e de diminuição da cordialidade” (Era do átomo. 

Crise do Homem, p. 93). 

Pois então, sejamos éticos quando olhamos o rosto do outro. Alarguemos as 

bandas da fraternidade e da compreensão. Empenhemo-nos em deixar de nos 

considerar estrangeiros a nós próprios, sentimento que se derrama ao outro 

com muito maior intensidade e presunção. Olhemos o outro como nos olhamos 

a nós ao espelho: com imperfeições, com sonhos, com ilusões. Toda a Pessoa 

Humana vive de afetos. Por isso é fundamental cuidar do humano com 

responsabilidade, justiça e transparência. Lévinas aponta-nos o caminho: “mas 

a justiça só tem sentido se conservar o espírito do des-inter-esse que anima a 

ideia da responsabilidade pelo outro homem” (Ética e Infinito, p. 83). Cuidar 

sem mácula, sem pedir nada em troca, sem recorrer ao uso da máscara que 

utiliza a cobardia para se banhar nas águas sujas da tibieza e da fraqueza de 

intenção. Cuidar para ser-se em conjunto, sem arrogância, sem insinceridade, 
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sem insolência e indiferença, visto o cuidar ser “mais que um ato; é uma 

atitude” (Leonardo Boff, Saber cuidar, p. 33). 

 

Miguel Torga também nos radiografa, levando-nos a refletir sobre a nossa 

própria fraqueza e dualidade: “Em vez de nos enfrentarmos com amor e 

coragem, andamos prudentemente ao lado uns dos outros com os olhos 

abotoados” (Diário V, p. 72). Com olhos que se recusam a ver porque se 

sentem magoados, tristes e desamparados nesta aridez que cristaliza a lágrima 

mais pura. A hora que nos assiste pertence-nos esclarecidamente. O tempo 

que nos abraça é um tempo de esperança, apesar de tudo. Onde a vida 

adquire um carácter de profundidade e densidade ontológica. Onde nos 

amamos e nos sentimos unidos pelo sangue que aquece fraternalmente o que 

o ódio ajuda a apartar. Daí a revolta de quem se preocupa. De quem vê no 

outro uma lição de vida. De quem cuida e não anula ou humilha. De quem 

sente que com o outro pode aprender a resgatar uma outra linha no horizonte, 

aquela que sustenta uma utopia que nos faz acreditar que tudo se torna 

humanamente possível, desde o respeito pelo rosto que se apresenta, à justiça 

do ser que nos responsabiliza pela autenticidade de um mundo a construir: “O 

rosto onde se apresenta o Outro – absolutamente outro – não nega o Mesmo, 

não o violenta como a opinião ou a autoridade ou o sobrenatural taumatúrgico. 

Fica à medida de quem o acolhe, mantém-se terrestre. Esta apresentação é a 

não-violência por excelência, porque em vez de ferir a minha liberdade, chama-

a à responsabilidade e implanta-a” (Lévinas, Totalidade e Infinito, p. 181). 

 

Trazendo ao diálogo o pensamento de Emmanuel Lévinas, no momento em 

que o filósofo considera a ética como a filosofia primeira, podemos desde logo 

refletir sobre a importância que o rosto de outrem significa para a totalidade do 

eu; um eu que se coloca frente a frente, contemplando o outro e sentindo o 

apelo do rosto que o julga e que o ensina, fazendo brotar a sua 

responsabilidade pelo ser que se apresenta e que abre uma fissura na sua 

totalidade. Por tanto, a nossa condição é essencialmente um estado de 

permanente reflexão e interação que se espelha no respeito, na sensibilidade e 
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no amor que nutrimos pelo outro, enlevando apreço e investindo numa posição 

altruísta que anula o egoísmo e o individualismo de uma sociedade cada vez 

mais preocupada com interesses de caráter elitista, cujo pedantismo acerba 

intencionalmente as diferenças entre membros de um todo social que se 

caracteriza pela desigualdade, pelo receio e pela banalidade.  

O rosto é manifestação de transcendência, porque aparece desnudo e 

(i)limitado na carência da sua fragilidade, na beleza da sua onto-

expressividade, na possibilidade que brota e seduz, por se mostrar disponível e 

provocar um comprometimento sincero do nós perante a frieza de um eu 

distante e inseguro: “Mas o tu não é qualquer coisa indefinida. É concretamente 

um rosto com olhar e fisionomia. O rosto do outro torna impossível a 

indiferença. O rosto do outro me obriga a tomar posição porque fala, pro-voca, 

e-voca e con-voca.” (Leonardo Boff, Saber Cuidar, p. 139). 

O sentido ético da hospitalidade supõe a abertura a quem se apresenta - o Eu 

e o Tu, isto é, o Nós - que se acolhem mutuamente e que procuram um sentido 

para além do repúdio, da indiferença e do medo. Nas palavras de Isabel 

Baptista, a hospitalidade “enquanto competência ética funciona como um dos 

valores fundamentais de cidadania num tempo violento e incerto em que um 

elevado número de pessoas vive em situações que desafiam a capacidade 

humana de acolhimento e de dádiva” (Hospitalidade como competência ética 

(A), p. 195). Este tempo exige uma maior preocupação, um cuidado essencial e 

uma com-paixão que permita olhar o rosto do outro com responsabilidade. 

Olhá-lo nos olhos e senti-lo tal como nós, indefeso e sempre em busca da 

compreensão do sentido ético da alteridade, pois tal como nos adverte Lévinas, 

“A relação com Outrem ou o Discurso é uma relação não-alérgica, uma relação 

ética, mas o discurso acolhido é um ensinamento. O ensinamento não se 

reduz, porém, à maiêutica. Vem do exterior e traz-me mais do que eu 

contenho” (Totalidade e Infinito, p. 172). Assim, e indiscutivelmente para o 

filósofo, “a epifania do rosto é ética” (Totalidade e Infinito, p. 178). 
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Exige-se uma reflexão que retenha ideais humanísticos que se afastem da 

ignorância e do desrespeito que se fazem sentir na ameaça latente que o outro 

parece representar. Vergílio Ferreira sustenta de forma categórica a 

humanidade que enleva o Nós como o sentido de justiça plena e integral: “O 

outro é a outra face de nós que nos estrutura o ser” (Pensar, p. 224). Que nos 

estrutura, alimenta, enaltece e complementa. Que nos dá vida por nos embalar 

no seu regaço - que não fere, destrói ou elimina. O nosso rosto, a nossa alma: 

Nós! Palavra que nos une e pacifica no discurso e na postura, porque o 

caminho faz-se em conjunto, em total e permanente aprendizagem, sempre em 

busca, sempre em harmonia. Leonardo Boff sente o rosto como um apelo à 

ética do cuidado: “o rosto possui um olhar e uma irradiação da qual ninguém 

pode subtrair-se. O rosto e o olhar lançam sempre uma pro-posta em busca de 

uma res-posta. Nasce assim a res-ponsa-bilidade, a obrigatoriedade de dar 

res-postas. Aqui encontramos o lugar do nascimento da ética que reside nesta 

relação de res-ponsa-bilidade diante do rosto do outro” (Saber Cuidar, p. 139). 

Persistimos em ver o outro em tons de ameaça, repletos de medo e de ódio por 

fazer frente à nossa segurança, que treme por se sentir intimidada por um rosto 

que se apresenta e que desde logo causa alergia e desconfiança. Uma vez 

mais, Lévinas sugere-nos o caminho: “O Outro, absolutamente Outro – Outrem 

– não limita a liberdade do Mesmo. Chamando-o à responsabilidade, implanta-

a e justifica-a. A relação com o outro enquanto rosto cura da alergia é desejo, 

ensinamento recebido e oposição pacífica no discurso” (Totalidade e Infinito, p. 

176). Faz falta ver o outro com dignidade. Acolhê-lo e ser responsável por ele. 

Olhar através dele, contemplá-lo com compaixão, com humanidade, com 

racionalidade e emoção. Somos seres cuja brevidade não permite alimentar 

estados de alma que se abeirem da hipocrisia e da ignorância moral que 

destroem os laços de irmandade que nos unem na espessura do sangue e na 

imensidão da tal placidez que se liberta do grilhão da frivolidade e da 

indiferença, para ceder lugar a uma contemplação profunda e sentida do outro 

que, tal como nós, também nos acolhe. Seres sedentos de amor, de 

compreensão e de palavras que não nos firam como espadas. Seres que 

consigam con-viver zelosamente, sempre respeitando a cultura que levam 
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posta, aceitando a diversidade e com ela aprendendo a superar obstáculos e 

desafios. Sintamos com Miguel Torga uma vez mais a ternura ‘telúrica’ da 

alteridade, feita de pedaços de cordialidade, alegria e solidariedade: “Desfaz-se 

a gente em sorrisos, abraços e mãozadas a vida inteira, para chegar à 

conclusão de que nunca sentiu na alma o contentamento simples de ver 

alguém” (Diário IX, p. 96). 

Aprendamos a quebrar a mal-aventurada índole egoísta que nos assiste e que 

tendemos a apreciar por nos direcionarmos só para o nosso umbigo, 

negligenciando a harmonia do todo, do uno, do que só em harmonia se 

consegue frutificar. Todorov questiona-nos em tom provocatório: “Será que é 

possível amar realmente alguém ignorando a sua identidade, vendo, em lugar 

dessa identidade, uma projecção de si mesmo ou de seu ideal? Sabemos que 

isto é possível, e até frequente, nas relações interpessoais, mas como fica no 

encontro das culturas? Não se corre o risco de querer transformar o outro em 

nome de si mesmo, e, consequentemente, de submetê-lo? De que vale então 

esse amor?” (A conquista da América: a questão do outro, p. 165). Valerá a 

pena sacrificar o amor pelo outro em detrimento de uma humildade mesquinha 

e brumosa que levanta o pulso com intenção de magoar? A atitude soberba e 

empavonada acarreta uma imbecilidade e uma tumidez putrefacta que causa 

náusea a quem se acercar. Podemos mesmo aferir que afasta os homens e 

cria relações líquidas e doentias, que funcionam como hemorragias que 

desafiam a lucidez do humano. Não podemos aquiescer e abanar servilmente a 

cabeça à rudeza e ao desrespeito. Todo e qualquer homem deve fazer um 

esforço hercúleo para encontrar entre si um consenso que simbolize a 

verdadeira representação de um diálogo operado com vontade e consideração 

pela diversidade vivida. O espaço público deve permitir o diálogo entre culturas, 

cultivando a ética do discurso como um signo de moralidade humana. Para 

Habermas, nos seus Comentários à ética do discurso, a democracia alcança o 

seu projeto ético no momento em que as escolhas e as decisões são tomadas 

conscientemente pela sociedade no seu todo. A sua essência sustentaria uma 

harmonia comunicacional entre o poder político e a sociedade civil suscitando a 

permanente troca de soluções e informações que desembocariam na 
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compreensão dos valores, da cultura e das ideias que os regem. Não vivemos 

sós. Apesar dos nossos dias serem vividos no seio do bulício da existência, 

não podemos descartar o outro da nossa vida, não o podemos banalizar e 

abandonar, sob o risco de sofrermos ainda mais na solidão desconcertada do 

quotidiano.  

Por tudo isto, olhamos para o desporto e percebemos o ethos axiológico que o 

envolve. O desporto bebe irrevogavelmente desta carecida união entre os 

homens, vivendo intensamente o cuidado que nunca se pode apagar. O seu 

propósito remete-nos para o respeito indelével pelo adversário, pelo treino e 

pela competição. O desporto é provido de profundos valores humanos 

contendo em si o bom, o belo e o bem. Uma trilogia que extrai do homem todo 

e qualquer indício de desumanidade. O desporto é na perspetiva de Jorge 

Bento o campo do [humanamente] possível, visto ser “um edifício idealizado 

pela necessidade de beleza, pelo desafio de superar a violência e a 

brutalidade, a grosseria e a fealdade na imagem que o homem dá de si. Existe 

para encher de beleza a nossa vida, os nossos dias e as nossas condutas. É 

em nome dessa finalidade civilizacional que a sua prática se justifica” (Pelo 

regresso do desporto: ensaio epistemológico, p. 74). 

A busca da forma sublime que o homem pretende alcançar através dos probos 

ideais humanos que o desporto tão solenemente deixa transpirar, concretiza o 

ideal ético do projeto antropológico de cada pessoa: o sermos cada vez 

melhores, seja no desporto ou em qualquer outra dimensão das nossas vidas. 

Deve o homem centrar os seus ensejos no desafio constante da necessidade 

de revitalizar o sentido da excelência como a eterna aspiração à 

transcendência humana. Daí a intenção poética de Fernando Pessoa transmitir 

uma mensagem, em forma de apelo, à capacidade nómada do homem de 

estar-no-mundo, a única que o ilimitará no desejo de se superar e de ver no 

desporto um campo de comunicação, de entrega, de sacrifício, de justiça e de 

respeito:  
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Claro em pensar, e claro no sentir,  

É claro no querer;  

Indiferente ao que há em conseguir  

Que seja só obter;  

Dúplice dono, sem me dividir,  

De dever e de ser –  

Fernando Pessoa, D. Pedro Regente de Portugal 

 

Ainda nos é permitido sonhar. Sempre. Sonhar com o nascer de um novo dia 

que se nos aparenta trivial e descolorido, mas que nos oferece sempre a 

possibilidade do infinito. Sonhar com a concretização de um palco humano 

onde todos nós nos assumimos como somos, de rosto lavado, frágil, vertical e 

definido. Pois então cabe-nos olhar esse rosto nos olhos e com ele fazer o 

caminho. Hoje, mais do que nunca, é importante quebrar as barreiras da 

indiferença e da insolidariedade, que criam muito mais problemas existenciais, 

relacionais e humanos do que as próprias barreiras geográficas. A dificuldade 

de aceitação do outro parece cada vez mais vincada por discursos que 

aparentam a sua aceitação, mas que na prática revelam falta de coerência e 

serenidade. Faz-se longo o caminho a percorrer, com indecisões, tremuras e 

falta de competências que se traduzem numa disposição pouco segura e 

confiante.  

Cremos nas palavras de Adriano Moreira no tocante à premência da imposição 

“de novos perfis de intervenção cívica, revisões de escalas de valores, a 

tolerância corrigida pelo respeito exigido pelas diferenças, e por cima de tudo 

um dever cívico em relação a todos os homens, a todos os povos, a todas as 

áreas culturais, enquadrados por uma interdependência objetiva que ameaça a 

viabilidade da casa comum dos homens se o civismo global não lhe impuser 

governança, contenção, equilíbrio e justiça” (A circunstância do estado exíguo, 

p. 262). Parece-nos ser esta a postura a reter. Uma postura que não se 

intimide com a obscuridade que não tende a desvanecer, mas que se abra ao 

desconhecido com afeto e confiança, apesar de tudo. O desporto parece 
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acolher em si mesmo este respeito pela diversidade, já que na linha de partida 

todos somos iguais, todos somos aquela Pessoa Humana com anseios, 

aspirações e debilidades. Todos somos respeitados pela coragem, bravura e 

nobreza da nossa intenção, da nossa limitação e do nosso sentido de luta 

perante as adversidades. O desporto assume-se como o campo da 

concretização de um ethos global, porque permite a todo e a qualquer um a 

possibilidade de se enfrentar, de se superar, de ser em conjunto e 

individualmente. Daí o caracter afetivo do desporto. Daí a compreensão, o 

acolhimento, a chama, a esperança, o sopro e a vontade. Resta-nos viver com 

disponibilidade, sem pressa, sofreguidão ou ansiedade, sob pena de nos 

tornarmos fugidios e frágeis perante este mistério que é a vida.  
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V. FENOMENOLOGIA DO SENTIR 

 

A experiência do fazer-se sentir equivale a um dar-se, a um conceder-se, para 

que através de nós o outro, o diferente, se torne realidade, acontecimento, 

história. 

 Mario Perniola, Do Sentir
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1. Dignitas, conceito a (re)pensar 

A utilização do prefixo (re) traz sempre consigo uma intencionalidade muito 

arrojada. É óbvio que não nos querendo impor ou mesmo impor o que quer que 

seja, não resistimos às ideias e à escrita de temas que nos parecem de uma 

relevância crucial para a época que vivemos. É certo que um escritor peleja 

com a palavra, molda-a, confere-lhe sentido. Também é certo que temos 

tendência a valorizar e a dar forma ao que mais nos toca e sensibiliza, porque 

é isso mesmo que nos define e nos destaca, tornando-nos livres e autónomos 

na arte de pensar, de reagir, de criar. Miguel Torga notabiliza-nos: “Gravar, 

riscar, esculpir, cavar numa pedra, num papiro, num papel, mas em última 

análise, escrever – por ser a única maneira de eternizar a expressão” (Diário I, 

p. 17). 

Há muito que o desassossego tem vindo a crescer. Apesar do caminho 

íngreme e da dificuldade que se apresenta galgá-lo, resistimos. Porque o 

desporto assim nos ensinou. No silêncio do trabalho, da disciplina e da dor, 

irrompe o grito que nos faz pensar que não podemos mais, que as forças nos 

falham, que já não nos conhecemos e perdemos a capacidade de resistir ao 

sofrimento, ao cansaço, à desilusão. Permanente engano o nosso! A nossa 

natureza, tão pitoresca, quer sempre mais. Por isso nos destacamos e fazemos 

da transcendência parte do nosso ser e da nossa condição. Não nos rendemos 

e não nos deixamos pisar. Temos valor, ou melhor dizendo, somos valor. Um 

valor ontológico que transportamos na seiva irrigadora da nossa atitude e da 

nossa pulsação.   

Este nosso arrebatamento só se torna possível porque nos (re)pensamos 

constantemente. Medimo-nos e medimos o que se passa a nosso redor, sem 

receio de nos sentirmos confrontados com o que possivelmente nos pode 

magoar. Não somos imunes à desconsolada aventura em que se tornou o 

mundo. Mas também não nos podemos deixar engolir e enfraquecer pela 

senilidade que vai tecendo uma teia que nos prende inevitavelmente ao 

hipnótico parasitismo que cria sufoco e suores frios. Fartos que estamos desta 

ladainha que nos embala, causando-nos fastio e agitação, optamos por nos 
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manter lúcidos em relação a este desconcerto, a este marasmo, a esta 

esterilidade e confusão. Invoquemos Raúl Brandão, que nos recorda que por 

mais que tudo isto seja um mar de naufrágio, não podemos deixar de erguer a 

voz: “E, com ou sem boca, com ou sem consciência, nunca mais deixarei de 

andar nisto, disperso, amalgamado, confundido, de fazer parte deste drama, 

queira ou não queira, proteste ou não proteste. Tudo é inútil, todo o esforço 

inútil, todas as palavras inúteis. Reconheço-o. Mas não me canso de pregar, 

não posso deixar de pregar, até cair vencido e exausto, dominado e 

deslumbrado” (Húmus, p. 218). 

Seguimos o seu conselho e reconhecemos que de nada vale virar as costas ao 

que sentimos. Até porque não podemos nem devemos trair o nosso instinto, 

que representa a inspiração que trazemos cá dentro e que nos torna humanos. 

Humanos, demasiado humanos! Demasiadamente centrados na beleza que é 

viver e sustentar um humanismo que se eleva por acarinhar e defender a 

dignidade da pessoa humana. Protegendo-a e respeitando-a sem a magoar ou 

aviltar, porque cada um de nós acarreta uma honradez que se estende a si 

próprio, ao outro, à natureza, à vida. Parece-nos pertinente trazer a público o 

que nos diz Lévinas: “De facto, trata-se de afirmar a própria identidade do eu 

humano a partir da responsabilidade, isto é, a partir da posição ou da 

deposição do eu soberano na consciência de si, deposição que é precisamente 

a sua responsabilidade por outrem. A responsabilidade é o que exclusivamente 

me incumbe e que, humanamente, não posso recusar. Este encargo é uma 

suprema dignidade do único (Ética e Infinito, p. 84). 

Respeitemos o que Kant considera um imperativo categórico, estabelecendo 

uma relação estreita entre dignidade e comportamento ético: “Age como se a 

máxima da tua acção se devesse tornar, pela tua vontade, em lei universal da 

natureza. Age de tal maneira que uses a humanidade tanto na tua pessoa 

como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e 

nunca simplesmente como meio” (Fundamentação da metafísica dos 

costumes, p. 66). Um imperativo que por ser categórico, prende-se com a 

natureza da pessoa e estende-se a toda a humanidade. É indiscutível o 



85 

carácter ambíguo do homem, a sua condição demasiadamente humana ou 

mesmo demasiadamente des(h)umana.  O seu egoísmo e a sua incapacidade 

para fazer da sua vida uma obra de arte. Olhando o mundo de frente de modo 

a não pactuar com a falsificação de sentimentos, de atitudes e de ânimos que 

se avolumam por se sentirem acarinhados e favorecidos pelas mãos de um 

consentimento infetado e prostituído.  

Miguel Torga acredita que “cada homem só se pode salvar ou perder sozinho, 

e que só ele é o responsável pelos seus passos, que só as suas raízes são 

raízes, e que está nas suas mãos a grandeza ou a pequenez do seu destino” 

(Diário IV, p. 179). Aspiremos então às coisas grandes e ao sentido de justiça 

que levamos dentro de nós, mas que por vezes nos olvidamos de colorir com 

os atos mais puros e autênticos. Por isso se torna curial repensar o nosso 

sentido de humanidade. O nosso sentido de justiça e de fraternidade. 

Cedermo-nos a uma outra realidade ética, bem diferente da que vivemos neste 

preciso momento. Está na moda violentar, injustiçar e rebaixar o ser humano. 

Na perspetiva de Rui Garcia e Kátia Lemos: “o conceito de dignidade humana 

foi sendo esquecido, dando lugar a visões materialistas que colocaram o 

homem no limiar de um precipício existencial” (Temas (quase éticos) do 

desporto, p. 99). Permanece a injúria de uma escravidão postulada por uma 

debilidade intelectual bastante vincada. Uma intelectualidade assaz deformada, 

frágil e reprovável que tem o dom de tornar as almas mais pequenas. Este 

tempo de servidão que nos obriga a viver numa jaula, retirando-nos as forças e 

levando-nos a um estado depressivo e neurótico do qual nos custa libertar. 

Eugénio de Andrade elucida-nos: “mas não poderemos esquecer que o 

fascismo continua instalado em toda a parte, a todos os níveis, até dentro de 

cada um de nós: o homem novo continua por nascer, a sociedade justa por 

planificar” (Prosa, p. 197). 

Repensar o homem torna-se assim a nossa prioridade. Reduzi-lo a pó e 

desferir-lhe golpes que se afundam até ao osso não faz parte desta nossa 

intervenção assaz quixotesca. Pois tal como nos adverte Zygmunt Bauman: “O 

valor, o mais precioso dos valores humanos, o atributo sine qua non da 
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humanidade, é uma vida de dignidade, não a sobrevivência a qualquer custo” 

(Amor Líquido, p. 111). A nossa disponibilidade deve manter-se plena, a nossa 

consciência serena e a nossa ação reveladora de autenticidade e 

deslumbramento. Surge à luz este pensamento de Joaquin Xirau. “Somos 

responsables de nosotros mismos ante nosotros, ante el prójimo y ante Dios. 

Sólo el sentido de esta responsabilidade nos confiere la dignidade de hombres 

y nos hace aptos para una conducta fiel” (Amor y Mundo, p. 211). Faz falta esta 

capacidade de nos deslumbrarmos e abrirmos o coração à fidelidade do que 

somos e trabalhamos para vir a ser. Faz falta olhar além, para aquela linha do 

horizonte que nos exorta ao infinito e à transcendência, mostrando-nos de que 

de nada vale a nossa pegada, se esta for desenhada pela prepotência e pela 

atitude manhosa de certos espíritos que se agarram à arte da dissimulação 

para permanecer.  

Pico della Mirandola, na sua Oratio, elucida-nos: “Que a nossa alma seja 

invadida por uma sagrada ambição de não nos contentarmos com as coisas 

medíocres, mas de anelarmos às mais altas, de nos esforçarmos por atingi-las, 

com todas as nossas energias, desde o momento em que, querendo-o, isso é 

possível” (Discurso sobre a dignidade do homem, p. 55). Não basta falar sobre 

dignidade, pronunciando a palavra ligeira e imprudentemente. A dignidade é o 

coração do humano. É o cordão umbilical que o liga à beleza, ao amor, ao 

respeito, à bondade e à alteridade. É o manto que nos aquece e nos faz ter a 

certeza de que estamos no mundo plenamente, com coragem para fazer de 

cada momento da nossa vida um eterno espanto. É amar com intensidade e 

abraçar carinhosamente quem de nós precisa. Custa ser-se digno hoje em dia. 

Talvez pelo medo que alimentamos vorazmente. Talvez pelo perigo de nos 

sentirmos observados. Talvez por nos sacrificarmos à ‘ética’ do vale tudo, 

espaço onde nos sentimos confortáveis por saber que a sofreguidão pelo lucro 

merece que nos tratem como um monte de ossos articulado pelo bafiento 

oportunismo de nos consagrarmos nesta lamúria documentada pela eficácia do 

reputado irracionalismo e da unilateral forma de existir. Não nos rendemos a 

este descaramento, a esta hipocrisia e a esta prostituição da justiça. Voltemos 
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à poesia com o intuito de dar esperança à dignidade, de lhe dar voz e de lhe 

prestar a homenagem de sublimidade que ela bem merece: 

Não se perdeu nenhuma coisa em mim. 

Continuam as noites e os poentes 

Que escorreram na casa e no jardim, 

Continuam as vozes diferentes 

Que intactas no meu ser estão suspensas. 

Trago o terror e trago a claridade, 

E através de todas as presenças 

Caminho para a única unidade. 

Sophia de Mello Breyner Andresen 

 

Este sentimento de justiça que carregamos cá dentro - tão nosso! - é revelador 

da eterna vigilância pela constante capacidade de fazermos frente às 

dificuldades que nos vão sendo impostas. Sem fazer cair por terra a nossa 

intuição e a nossa propulsão para lutarmos com hombridade pelos nossos 

sonhos e propósitos, nunca contornando as vicissitudes negligentemente, mas 

olhando-as de frente e com elas aprendendo ilimitadamente, para que o nosso 

espírito não se deixe entorpecer pelo mais vil dos gestos e pela mais torpe das 

ambições. Combater a irracionalidade que nos asfixia e nos faz passar ao lado 

de uma contemplação profunda acerca dos verdadeiros valores poéticos e 

filosóficos que nos dão alma por nos arrancarem da crueldade e da 

insensibilidade que continuamos a levar no coração destroçado e inibido. Faz-

se a oportunidade de desprezar esta fúnebre perceção de que já nada há a 

fazer pelo mundo. Sentimento que se repudia, pois a habilidade do homem 

sobrepõe-se à lamúria e à lúgubre visão de uma vida sem sentido. A busca do 

sentido digno da existência, pleno na sua orientação pelo humano e lúcido na 

sua devoção pelo rigor e pela utopia de uma sociedade que se reja pelos 

princípios da eficiência, da liberdade e do respeito deve ser olhado com lisura e 

reverência. 
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Por tanto, evocamos uma vez mais Kant, com a certeza de que não levamos 

posta uma etiqueta cravada estolidamente na carne com o preço marcado: “No 

reino dos fins, tudo tem um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem 

um preço, pode pôr-se em vez dela qualquer outra como equivalente; mas 

quando uma coisa está acima de todo o preço, e portanto não permite 

equivalente, então ela tem dignidade. (…) Aquilo, porém, que constitui a 

condição só graças à qual qualquer coisa pode ser um fim em si mesma, não 

tem somente um valor relativo, isto é, um preço, mas um valor íntimo, isto é, 

dignidade” (Fundamentação da metafísica dos costumes, p. 72). O nosso dever 

é dar luz à dignidade, protegendo-a do bisturi humano que muitas das vezes se 

encontra preparado para rasgar ao meio a sua substância, retirando-lhe brio, 

rebaixando-a irreparavelmente. Miguel Torga assevera: “o homem é sobretudo 

vocação” (Diário II, p. 62). O homem é a única chama que pode manter viva a 

dignidade. Permitindo que a mesma respire em liberdade, que se anuncie e se 

afaste de toda a perversão. Ser-se digno abraça em si mesmo uma utopia que 

se prende com a vontade de ser maior. De evitar rastejar doloridamente pela 

escuridão que turva os sentidos e que nos limita na forma como nos vemos e 

somos.  

Parece fundamental não correr riscos de nos tornarmos secos por dentro; de 

nos desconsiderarmos e mantermos cativa a nossa capacidade de sermos 

clara, pura e perenemente. De fazer sobressair no outro, como devemos 

fazemos sobressair em nós, a beleza serena de uma pincelada humana que 

nos vai dando forma, revelando a bonomia que carregamos cá dentro com 

tanta força, inteligência e graciosidade. Se nos tolhermos perante nós próprios, 

estaremos a criar um sem fim de ladeiras que nos retirarão a energia para 

continuarmos a buscar o que nos faz falta, a saber: aquele pequeno passo que 

nos atira para a tão excelentemente apregoada perfeição. Reside bem cá 

dentro, no mais recôndito dos espaços perdidos, algures por aí, a capacidade 

de não estremecermos perante a grandeza do universo, seu rumor e desafio. 

Ouçamos pois o seu conselho e tratemos de o respeitar sem esconder a mão 

que faz figas e o atraiçoa por mero descaramento ou ambição. Este momento é 
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só nosso, onde transformamos a pequenez em grandiosidade e o grotesco em 

fosforescência ética e estética.  

Não há razão para não nos abeirarmos da decência, da probidade e da lucidez 

de carácter, agarrando os nossos sonhos a uma das cordas do balão flutuante 

que se move pelo fogo da nossa vontade e da nossa vocação e que nos leva 

bem alto, para lá longe deste suspiro cavernoso que é a vida e que somos nós 

prostrados perante ela. Centremos, então, a nossa aspiração numa educação 

que tenha em conta a dignidade do humano. Criando em cada um dos 

educandos uma responsabilidade isenta de tartufice e petulância e levando-os 

a compreender que uma postura digna perante o mundo é meio caminho 

andado para uma perceção mais arrojada e autêntica de estar e viver no 

mesmo.  

Ser-se humano pressupõe viver com dignidade. Viver para um ideal que aspire 

à lonjura do esplendor do mar, sua força e carisma. Supõe uma luta constante, 

uma voz a pulsar, uma atitude sem nenhum retoque e sempre fiel à verdade. 

Contemplemos as palavras de Miguel Torga: “Sobretudo, não desesperar. Não 

cair no ódio, nem na renúncia. Ser homem no meio de carneiros, ter lógica no 

meio de sofismas, amar o povo no meio da retórica” (Diário IV, p. 45). Só se 

entende o que é a dignidade, se a vida for vivida com sentido, com respeito 

pelas coisas simples, com amor pelo humano. Arredando o canibalismo moral 

e a insinceridade que é a de não nos reduzirmos à humildade de seres que se 

tentam reescrever ao longo do caminho. Educar neste sentido é educar para 

uma harmonia global, onde todos possam conviver e respeitar a diversidade 

que cada cultura traz consigo, escutando com apreço a voz do outro, 

respeitando os silêncios, as indecisões, os sentimentos e as palpitações. Surge 

a palavra de Dilthey no nosso caminho: “Na realidade, só existe uma ética 

construída de baixo para cima, nunca desenvolvida de cima para baixo” 

(Filosofia e Educação, p 512).  

Daí o nosso voo catapultar as asas para o céu desconhecido. Erguer-se e 

perder-se no infinito. Fazendo diluir essa amargura que é ser-se humano, 
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procurando adocicar a existência com a eterna esperança de se tornar divino. 

Que indecisão tão satisfatória! Que belo quadro pintado pela mão de quem 

sabe que tudo pode acabar a qualquer instante! Esta brevidade traduz-se na 

insistência de nada aceitar como certo, alertando o nosso espírito para a 

imprevisibilidade da vida e para a imensidão que levamos dentro de nós - 

trágica e sublime, larga e absorvente, sensível e incontestável. Toda pessoa 

humana, toda vida humana, como nos adverte Habermas: “mesmo nas suas 

formas anónimas possui ‘dignidade’ e exige ‘respeito’” (O futuro da natureza 

humana, p. 80). Desde o embrião ao idoso, a vida é uma inspiração 

permanente, uma construção serena e consciente, uma façanha que se inova e 

justifica pela simples razão de bombear o sangue e dar luz às artérias que 

percorrem o corpo e a alma num ritmo arrepiante que só se desliga quando a 

força do universo assim o quiser, sem pedir licença, sem um ruído, sem as 

devidas apresentações.  

Daí, não nos parecer necessário carregar com o lembrete às costas todos os 

dias para que não nos olvidemos do significado das palavras dignidade e 

respeito, já que somos todos merecedores de sensibilidade, estima e ternura. 

Buscar cá dentro a sensatez do sentimento probo de existir e marcar 

indelevelmente a nossa presença com a emoção da irmandade que vertemos e 

tornamos visível ao mundo, pois ao olhar de Pascoaes: “cada homem é 

potencialmente humanidade” (O homem universal, p. 49). 
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2. Porque se volta à filosofia? 

O espírito indagador do filósofo procura o conjunto de circunstâncias que 

determina um facto, marca uma época, descobre um mundo, escreve um 

poema. 

   Leonardo Coimbra, Obras Completas 

 

Parece ser este o momento oportuno para escrever o poema da nossa vida. 

Tentando encontrar respostas para nos afastarmos deste borrão existencial e 

renascermos das nossas próprias cinzas. Miguel Torga retrata-nos com ironia: 

“Mas parece que se resolveu matar primeiro o homem e a sua harmonia 

espontânea, e construir então sobre cadáveres o futuro” (Diário IV, p. 114). Se 

por este caminho remetermos, bateremos irremediavelmente de frente com a 

desilusão que a frieza do cadáver representa, retirando-nos forças para voltar a 

sentir a presença cálida do humano. Torna-se premente o engrandecimento do 

nosso jeito e da nossa alma. Fazer com que a posteridade se lembre de nós e 

se reveja em nós. Inspiremos essa segurança, essa esperança, esse otimismo. 

Não deixemos unicamente esse trabalho para o poeta ou para o filósofo. 

Sozinhos não conseguem carregar o mundo aos ombros, suas penas e 

sobressaltos. Juntemo-nos e sejamos um só a refazer este cenário, com a 

mesma ambição e rebeldia. Sejamos os elos de uma corrente unida pelo 

cordão umbilical de cada um, dando vida e alimento a este palco da 

representação humana.  

Em detrimento de um espaço onde a sensatez deveria imperar, o mundo 

assume-se como uma folha em branco borratada pela cobiça e condição 

fraudulenta do absurdo desejo de tudo querer governar e controlar. Uma vez 

mais, Miguel Torga sente-nos com legitimidade: “contaminados de senilidade, 

regalamo-nos a ouvir e a repetir as mesmas baboseiras e as mesmas inépcias. 

Incapazes de um rasgo inesperado, de uma saída original, cada versão do 

nosso convívio parece um gesto em segunda mão. Tecemos a banalidade do 



92 

dia-a-dia de hoje com os restos da véspera. Somos um triste povo de 

previsíveis” (Diário XI, p. 181). Combater esta previsibilidade parece ser o 

próximo passo para fazer desaparecer a desumanização. 

 

Sobrevivemos com a corda ao pescoço, à superfície, embalados pela ideia 

macabra de que não faz falta ser honesto para vencer neste mundo. Tudo à 

nossa volta é uma sofreguidão absoluta, uma ânsia ilimitada de sucesso a todo 

o custo. Falar em nobreza, retidão e integridade é o mesmo que falar um 

dialeto desconhecido, que provoca uma risada em voz alta, um olhar 

desconfiado e uma palavra de escárnio que traduz a pobreza de espírito destas 

personagens tão calejadas na arte da elevação do exemplo medíocre, lasso e 

hostil. Esta ‘tecnização’ do mundo tão apregoada por Heidegger representa a 

supremacia do número e da máquina sobre o homem, cada vez mais definhado 

e olvidado dos verdadeiros valores que o tornam humano. Viramos costas à 

poesia e à filosofia. Viramos costas à autenticidade e à probidade. Viramos 

costas ao amor. Viramos costas a nós próprios. Viramos costas à vida: 

 

Perfilados de medo, agradecemos 

o medo que nos salva da loucura. 

Decisão e coragem valem menos 

e a vida sem viver é mais segura. 

 

Aventureiros já sem aventura, 

perfilados de medo combatemos 

irónicos fantasmas à procura 

do que não fomos, do que não seremos. 

 

Perfilados de medo, sem mais voz, 

o coração nos dentes oprimido, 

os loucos, os fantasmas somos nós. 
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Rebanho pelo medo perseguido, 

já vivemos tão juntos e tão sós 

que da vida perdemos o sentido… 

Alexandre O’Neill, Perfilados de medo 

 

Insistimos em pactuar com a mentira. Insistimos na pertença ao tal rebanho de 

que nos fala o poeta, com a veste às riscas e o número cravado na pele, o 

mesmo que nos identifica friamente, retirando-nos toda a originalidade e toda a 

dignidade que nos cabe legitimar. Sentimos a opressão que vive o nosso 

semelhante e baixamos a cabeça com medo que avistem reprovação no nosso 

olhar. Vivemos, de facto, uma época de ideologias e não de ideais: “As 

ideologias encarceram, reduzem e matam o nosso olhar; são os ideais - e não 

elas – que nos vivificam” (Jorge Bento, Formação de Mestres e Doutores, p. 

72). Uma época onde se confundem os valores e onde a aquisição de cultura e 

conhecimento, ao contrário de significarem uma forma de dar sentido à 

civilização, à vida e ao humano, significam infelizmente um meio para sacrificar 

o homem, prevalecendo a predominância da opressão dos mais fortes sobre os 

mais fracos. E assim vamos sendo. 

Ortega y Gasset retrata-nos como uma ‘insuficiência vivente’, uma façanha que 

busca constantemente o que está para além da vista, que decide, que imagina, 

que constrói. Pois então cabe-nos (re)descobrir este nosso esconderijo, o sítio 

secreto onde escondemos a necessidade de encarnar Orfeu e ir até aos 

infernos resgatar o espanto de uma outra humanidade. Encontrar na filosofia 

esse amparo e perceber que este materialismo possessivo pode ser atenuado 

ou mesmo erradicado se voltarmos a pôr os olhos na direção certa, apontando 

a nossa razão para a prodigiosa arte de bem pensar, educando e conduzindo o 

homem às suas raízes, aquelas que continuam bem presas à terra e que se 

alimentam da seiva do esforço e da beleza de uma praxis que resiste à erosão 

da exploração humana. Porque tal como sustenta Padre Manuel Antunes: “é a 

pessoa que, em primeira e última instância, se encontra em causa; é a pessoa 
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humana que se trata de defender e promover; é a pessoa humana que, 

humanizada, por sua vez humanizará a Terra” (Paideia, p. 180). 

E aqui se apresenta o caráter práxico do homem. A sua natureza votada para a 

ação e para a incessante renovação e reavaliação da escala de valores. 

Olvidados parecem estar os valores morais e éticos em detrimento dos valores 

materiais. Não podemos permitir que o mundo se renda a este estado 

empalhado e ocioso, sem um grito de dor, sem uma expressão de 

contrariedade. O dever de cada um de nós passa por escutar o cosmos, por 

admirá-lo e compreendê-lo, fazendo um esforço por co-responder às suas 

expetativas. Ortega y Gasset dá o mote: “o mundo que achamos é, mas, ao 

mesmo tempo, não se basta a si mesmo, não sustenta o seu próprio ser, grita o 

que lhe faz falta, proclama o seu não-ser e obriga-nos a filosofar, porque isto é 

filosofar, buscar ao mundo a sua integridade, completá-lo em Universo e à 

parte construir-lhe um todo onde se aloje e descanse” (O que é a filosofia?, p. 

73). 

A filosofia é de todos. Definitivamente não é só de alguns que levam o rótulo-

fantasma preso à vaidade de uma atitude que cria asco a quem se aproxima. 

Desliza pela mão de todos como a bola na mão de uma criança: filosofar é um 

ato universal, é um ato amoroso e de claridade que nos aproxima do nosso 

próprio ser. Leva-nos a quebrar com a imposição do que deve ser, do que deve 

acontecer, do que deve imperar e justificar a sua permanência. No fundo, esta 

sede de transparência a que nos incita a filosofia deve fazer com que cada um 

de nós concretize o elevado princípio ético poetizado por Píndaro: ‘Homem, sê 

o que és’. Revelando coragem para assumir o caminho para a transcendência. 

Mas também para a consciência de um processo educativo que se requer em 

eterna marcha, tendo sempre em conta que o homem é um ser que se constrói, 

é o ser do pensamento e da ação, da inquietude, da revolta e da proeza. Daí a 

sua natureza inacabada e inconcluida. Sempre em busca, sempre em eterno 

recomeço e contemplação. 

Confiamos na palavra de Max Scheler: “A filosofia é conhecimento. A filosofia é 

o amor ao essencial” (A concepção filosófica do mundo, p. 53). A filosofia faz 
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ser e estar no mundo com autenticidade, colocando-nos perante o nosso ser e 

levando-nos à questionação da nossa validade enquanto seres potenciadores 

de beleza e coerência existencial. Na esteira de Scheler, Padre Manuel 

Antunes também afirma qua a filosofia é “radicalmente simples amor do saber, 

abertura sem fronteiras à percepção e compreensão do real em totalidade” 

(Paideia, p. 121). Uma totalidade que levamos cá dentro e que desejosamente 

pretendemos alimentar todos os dias para que a mesma não se esgote, nem 

nos esgote na sua temível ausência. Regressar à filosofia é regressar ao 

essencial, ao ontológico, à verdade, à justiça, ao pensamento mais ético e à 

contemplação mais profunda. Como nos esclarece uma vez mais Ortega: “a 

filosofia é um enorme apetite de transparência e uma resoluta vontade de 

meio-dia. O seu propósito radical é trazer para a superfície, declarar, descobrir 

o oculto ou velado – na Grécia a filosofia começou por chamar-se alétheia, que 

significa desocultação, revelação ou desvelação; em suma, manifestação. E 

manisfestar não é senão falar, logos. Se o misticismo é calar, filosofar é dizer: 

descobrir na grande nudez e transparência da palavra o ser das coisas, dizer o 

ser – ontologia” (O que é a filosofia?, p. 84). 

O homem contemporâneo deve revoltar-se contra a ignomínia, o desrespeito, a 

injúria e a traição. Deve erguer a voz e mostrar-se insatisfeito com a estólida 

presença destes corruptores sem eira nem beira que brincam ao faz de conta e 

não medem as consequências dos seus atos. Deve sair do marasmo e da 

paralisia e soerguer-se, sem medo. Deve falar, discutir, esclarecer-se e lutar 

pela sua dignidade. Deve sair da escuridão e ascender à claridade, abrindo o 

coração à mais alta determinação, contumácia e bravura. Deve ver na filosofia 

uma abertura e uma comoção de lhe permitam (re)pensar-se sempre.  

Segundo Aristóteles, na Metafísica, a admiração é o princípio da filosofia. Faz 

falta essa admiração nas nossas vidas, esse espanto, essa curiosidade, essa 

ebulição perene e que nunca se esgota. Note-se a palavra de Fernando 

Savater: “A filosofia nunca é para mim o cancelamento definitivo que nos 

permite sair das dúvidas, mas o acicate que nos atira para elas, permitindo-nos 

viver com dignidade inteligente na ausência de certezas absolutas” (A coragem 

de escolher, p. 15). 
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Por isso não nos podemos recusar a filosofar. A sonhar e a dar um pouco de 

nós ao mundo. A filosofia possibilita este encontro tão intimista, o combate 

sempre real entre nós e a nossa própria sombra, o chamamento ao 

desvelamento e à contemplação. Tal como nos relembra Edgar Morin (2002), a 

cultura das humanidades estimula a reflexão. Passo deveras importante para o 

homem se autopsiar e perceber o quão importante é o seu feito para que este 

mundo seja esculpido com brio e intensidade. Apesar do desnorte e da 

tormenta que tudo parece levar à frente, não podemos permanecer de braços 

cruzados e esperar que o mundo se conserte sozinho. Miguel Torga não nos 

parece dar tréguas: “Tenho, pois, de reagir. Embora me custe muito, é preciso 

que fique de mim alguma coisa mais do que um gemido prolongado” (Diário II, 

p. 95).  

Não parece que este tempo se preocupe com a nossa indecisão ou mesmo 

apatia. A nossa reação às circunstâncias do mundo precisa sair do coma e 

tomar outras formas; sentidos precisamente mais profundos que nos façam 

viver com mais coragem para poder perceber melhor o que se passa à nossa 

volta, (re)equacionando e (re)direcionando a nossa energia e criando barreiras 

para que a nossa luz não se apague e nos faça viver na escuridão, às 

apalpadelas, inflexos e vagarosos. O caminho a que nos propomos, nesta 

contemporaneidade tão torpe e severa, parece-nos ínvio e mal articulado com 

as necessidades do dia-a-dia de cada membro da sociedade. Incorremos 

sempre no mesmo erro, apostamos sempre na atitude errada, levamos sempre 

avante a pobre lição que aprendemos de que o dinheiro e o poder são os 

pilares de ascensão para um qualquer lugar e de que política é o primeiro 

passo para atingir notoriedade e relevo, não para dar uma outra realidade ao 

sufoco que vivemos, trazendo uma nova humanidade na mala de cartão, mas 

para calcar e espezinhar quem se atreve a fazer frente à subserviência e ao 

suborno. 

Sintamos na palavra de Agostinho da Silva uma outra orientação: “A primeira 

tarefa essencial que existe para todos os portugueses não é a da política; ela 

seguirá, pelo menos nos próximos tempos, rumos em que pouco poderemos 
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influir, tanto da parte de quem governa ou de algum modo detém poder como 

do lado de quem dele está excluído; ou se exclui; o grande trabalho, o tal 

imenso desafio que se nos apresenta é o de educar o povo, insistindo em que 

educar não é levar ninguém a ser isto ou aquilo, não é tentar influir de qualquer 

modo em sua orientação futura, mas dar meios de expressão à sua capacidade 

criadora e de comunicação, quer ela se exerça lendo e escrevendo quer 

manualmente num ofício, e sem que se separe uma actividade da outra” 

(Educação de Portugal, p. 39). Educar parece ser a questão primordial. Mas 

não partilhada por todos. Temos vindo a assistir a políticas hostis e 

impertinentes no que toca ao apreço à educação e à sua função revitalizadora 

da excelência humana. Deparamo-nos com uma amputação na possibilidade 

de todos terem acesso à educação. Hoje, a educação passa a ser submetida a 

uma lógica de mercado, onde só os ricos parecem ter espaço. A demência 

pelos rankings é avassaladora e o diploma é sinónimo de graduados estólidos 

e sem qualquer tipo de preparação científica e filosófica para dar resposta às 

exigências do mundo. Limitam-se estes diplomados a fabricar gazuas para 

provar que são merecedores da confiança que a sociedade deposita neles, no 

entanto não lobrigam um palmo de nada à frente do nariz.  

Por isso se torna tão importante investir em disciplinas que voltem a olhar o 

humano de outro modo, apostando na intervenção cívica e de cidadania, 

invocando a filosofia como a cultura do pensamento e da ação moral que se 

perpetua pela vida e que nos acompanha nos momentos mais difíceis desta 

aventura que se pretende com sentido. O professor continua a ser uma peça 

fundamental desta engrenagem, apesar das vozes contrárias. O seu fascínio 

pelo aluno e pela quimera do conhecimento deve manter-se inalterável. O seu 

gesto deve conduzir o aluno à perceção de que há sempre algo em falta que 

precisa ser preenchido com a vontade de cada um e com a responsabilidade 

de todos. Assim, ensinar filosofia é abrir horizontes e construí-los em conjunto, 

com humildade e perseverança. É alimentar o educando, ajudando-o a 

compreender o mundo e a fazer dele o espaço onde todos desempenham um 

papel fundamental. Jacques Derrida recorda o fundamental: “Philosophiam 

profiteri é professar a filosofia: não ser filósofo simplesmente, praticar ou 
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ensinar a filosofia de modo pertinente, porém comprometer-se através de uma 

promessa pública a votar-se publicamente, a entregar-se à filosofia, a 

testemunhar, e mesmo a bater-se por ela. E o que conta é esta promessa, este 

compromisso de responsabilidade que não é redutível, como se vê, nem à 

teoria nem à prática” (A universidade sem condição, p.33). 

Eis a questão: comprometimento! Todo o nosso esforço deve pautar-se por 

uma ética do dever que não nos deixe cair na tentação de nos posicionarmos 

arrogantemente perante a vida. Todo o nosso esforço tem um único sentido, o 

tal que concorre para a grandeza dos feitos e para a elevação dos nossos 

ideais, que devem anelar ao infinito. Há que ler a vida na sua totalidade, 

ressalvando a sua unidade e indiscutível probidade. De outro modo não vale a 

pena por aqui passar. Pois de nada vale viver a não ser amorosamente, 

sempre em busca da plenitude e do ímpeto para nos revivificarmos sempre. 

Encontramos em Joaquin Xirau a palavra que nos inspira: “El amor ilumina el 

sentido de una vida, aclara y orienta el espíritu y las cosas y otorga al mundo 

plenitude y transparência” (Amor y Mundo, p. 215). Aspiremos a esta coerência 

com o intuito de nos sentirmos renovados na arte da contemplação, 

conduzindo o nosso olhar para o sentimento que supera o meramente banal: “o 

que me salva nesta existência repetitiva é a minha capacidade de renovar 

incessantemente a visão das coisas. Nunca esgoto a realidade. Tanto a 

perscruto, que, como no amor, nenhuma aparência satisfaz e vai sempre além 

do que vislumbra, acabo por descobrir nela um pormenor que a torna inédita ao 

olhar e à imaginação. Estou sempre pela primeira vez em todos os lugares” 

(Miguel Torga, Diário XV, p. 131). 

Conduz a filosofia a este registo do possível, porque nos obriga a indagar. 

Agarra-nos a mão e puxa-nos abruptamente do negrume para a luz do dia, 

apesar de sentirmos que os olhos se queixam da claridade a que nos deixamos 

de habituar. A sua função, nas palavras de Frei Bernardo Domingues, é “abrir, 

criar perspectivas sempre novas ou pelo menos com novidade, para penetrar o 

futuro, de forma esclarecida e humanizada, tornando o nosso mundo cada mais 

habitável, mais adequado à apetência da realização definitiva que a todos 
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habita” (Em que consiste a dignidade da pessoa humana, p. 154). Sejamos 

obreiros de um futuro que se recuse a permanecer açaimado e enodado pela 

cultura acrítica e pela suspicaz forma de existir. Cada um de nós leva cá dentro 

a vontade e a valentia para altruisticamente ver-se e sentir-se capaz de 

realizar-se em conjunto, juntamente com o outro, com a beleza, com a poesia, 

com a filosofia, com o desporto e com a vida, sem pisar a dignidade de quem 

ao lado caminha, sem sujeição à degradação, à idiotice e à lamúria, sem 

sucumbir à inutilidade e à obtusa forma de viver. Caminhamos lado a lado com 

Alberto Caeiro, esperançosos que o cajado que empunhamos continue a 

traduzir-se numa eterna busca pela excelência, através da palavra que brilha e 

da ação que ama a liberdade humana: 

 

A Criança Nova que habita onde vivo 

Dá-me uma mão a mim 

E a outra a tudo que existe 

E assim vamos os três pelo caminho que houver, 

Saltando e cantando e rindo 

E gozando o nosso segredo comum 

Que é o de saber por toda a parte 

Que não há mistério no mundo 

E que tudo vale a pena.  

Alberto Caeiro, O guardador de Rebanhos – VIII  
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3. Sentir a excelência no desporto 

 

Embora sobre a terra, eu sinto-me viver 

Nessa vaga aparência que se esfuma. 

Em delírio, no azul, prolonga-se o meu ser, 

Que tem praias sem fim de sonho e bruma. 

Teixeira de Pascoaes, Sempre 

 

O desporto continua a inspirar-me. Esqueçamos por momentos as hostilidades 

e as traficâncias, o dinheiro e a ganância, as invejas e as injustiças. Centremo-

nos na sua essência. Alarguemos os horizontes da visão e da alma. 

Permitamo-nos sentir o desporto com autenticidade, porque é disso que aqui 

se trata. Trata-se de o elevar e nunca de o diminuir. Trata-se de cobri-lo com o 

manto do humanismo e ver nas suas raízes as nossas raízes, as mesmas que 

constituem o que somos, com irrevogável esperança.  

Desliguemos o botão que despoleta a nossa desumanidade. Sejamos humanos 

por breves instantes. Sejamos humanos a contemplar o desporto e a ver nele 

razão de sobra para dos seus ideais não nos afastarmos. O desporto incita à 

comunhão, ao entendimento, à expressão da transcendência. No desporto, a 

pessoa comunica no seu todo. Através do corpo, da alma e do espírito. Nada 

se separa. Tudo se congrega. É um esforço impar para ser-se excelente na 

leveza e graciosidade do corpo que se molda ao destino escolhido; é o 

arrebatamento da alma que se sente incapaz de olhar para trás, imarcescível e 

contumaz perante a dor e o desafio; é o lampejo de um espírito em constante 

aprendizagem e ebulição que, aprende através da disciplina, do sacrifício e da 

sensação, os verdadeiros valores que fazem do árduo caminho do treino e da 

competição uma perene constância nas atitudes e nos gestos, limando-os e 

dando-lhes nova vida, novo intuito, nova roupagem e repercussão.  
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Vai, deste modo, escrevendo o homem a sua narrativa no mural da eternidade. 

Revelando-se um Heróstrato2 com vontade ígnea e contumaz. Tentando 

escolher as palavras certas para a escrita de um romance que espelhe toda a 

sua nobreza e que não deixe enfraquecer o ideal de superação que a vida 

sempre impõe. Um sonho que o desassossega por saber-se sempre 

incumprido. Uma quietude que o assombra por clara e abertamente manifestar 

que só de nós depende a expressão neste mundo. Daí a pegada suspensa no 

ar, sempre pronta a dar o próximo passo, incerto mas preciso, com o qual nos 

identificamos porque detém o tamanho da nossa luz e persistência: 

Gosto do mar desesperado, 

A bramir e a lutar; 

E gosto de um barco ainda mais ousado 

Sobre esta rebeldia a navegar. 

Miguel Torga, Abyssum Abyssum 

Sem pressas, voltamos a encher o peito de ar e partimos à aventura. 

Aceitamos o desafio e impomos a nossa presença, sem nenhum tipo de 

gemido. A nossa loucura expande-se pelo bramir do corpo que parece 

adormecido na bruma de uma suposta contrariedade. Albert Camus perspetiva-

nos do seguinte modo: “Mas existe talvez uma transcendência viva, cuja beleza 

nos concede uma promessa, que nos pode levar a amar e a preferir a qualquer 

outro este mundo moral e limitado” (O homem revoltado, p. 309). Somos, nesta 

ótica, um ser limitado materialmente, mas ilimitado na possibilidade extrema de 

se ser cada vez mais humano. Daí o sentimento de abertura que não deixa que 

anulemos a nossa inspiração, transformando-nos e conduzindo-nos cada vez 

mais para a majestosa arte de ser. O mesmo Albert Camus acredita que “cada 

um, nesse sentido, procura fazer da sua vida uma obra de arte”. (idem, p. 312) 

Trilhando o caminho da aretê como a eterna esperança de um desejo que 

                                                           
2
 Heróstrato foi um incendiário grego responsável pela destruição do templo Artemis, na atual Turquia, no 

ano 356 a.C.. Segundo reza a história, o seu único desejo era conseguir fama a qualquer preço. Longe de 
tentar escapar à responsabilidade do seu ato, Heróstrato alegou com orgulho o seu feito, de modo a 

imortalizar o seu nome na história. 
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nunca se desvanece, porque o colorimos com a humildade da nossa ação, 

dando-lhe forma, significado e elevação. 

Somos seres de abertura como nos perspetiva Leonardo Boff. A nossa ânsia 

de vencer o finito não nos deixa esmorecer perante a adversidade, pelo 

contrário! - torna-nos capazes de vencer as limitações que nos acorrentam e 

nos tornam pequenos. Pois então, é urgente dar a conhecer o Ícaro3 que habita 

dentro de nós. Aquele mesmo homem que não se deteve perante a força do 

destino, elevando-se e batendo as asas face à orla da grandeza celestial. O 

mesmo homem que quis quebrar com a indolência de uma realidade amorfa, 

cuja insistência o fez voar perigosamente. Vive o homem de excitação. De 

arremesso. De convicção:  

O sol dos sonhos derreteu-lhe as asas 

E caiu lá do céu onde voava 

Ao rés-do-chão da vida. 

A um mar sem ondas onde navegava 

A paz rasteira nunca desmentida... 

 

Mas ainda dorida 

No seio sedativo da planura, 

A alma já lhe pede, impenitente, 

A graça urgente 

De uma nova aventura. 

Miguel Torga, Ícaro 

 

Loucura reveladora de uma postura sana, porque em nada se deixa vencer 

pela fragilidade que o atormenta. Este Ícaro de asas plenas enche o coração 

de brio e eternidade, por sentir que para lá da terra que habita estende-se uma 

linha sibilina e duvidosa, que carrega em si a utopia e o sonho, a liberdade e a 

                                                           
3
 Este mito representa o sentido da transcendência no humano. Empolgado com a possibilidade de voar 

cada vez mais alto, Ícaro esquece-se que as asas que o projetavam para perto do sol eram feitas de cera. 
Queimadas pela intensidade dos raios, acabam por derreter e atirar Ícaro para o mar, onde acabaria por 
morrer afogado. 
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autenticidade, a transcendência e a originalidade. Por isso, este homem não se 

deixa entorpecer pela condição humana que lhe torna a visão opaca, não se 

rende e amedronta, nem vagueia pelo sentimento baço da mediocridade e da 

inutilidade. Sobrepõe-se a grandeza da alma e a claridade interior à opacidade 

que o impede de interrogar e resistir perante a finitude que o espera. Pois é 

essa finitude que o instiga a não permanecer nas trevas da ignorância, que o 

incita a conhecer o que até então lhe parecia longínquo e inalcançável, enfim, 

são as asas sonhadoras de Ícaro que o levam a dar mestria ao gesto, a dar 

vida ao corpo, a fazer resplandecer a alma. Este homem, apesar de sentir o 

calor que lhe queima as asas, não se deixa intimidar pelo raio de sol que o 

avisa que o seu ser vive arriscadamente um ensejo revelador de uma atitude 

ufana, persistente e arrebatadora.  

Bate as asas e voa. Olhando vaidosamente a sua criação, o seu esforço e 

intenção. A beleza de umas asas que foram talhadas ao pormenor, geradas 

com amor e pensadas com total dedicação. Só assim se pode pensar 

ontologicamente o que somos e o que poderemos vir a ser. Não basta criar 

maquinalmente o que pretendemos ser. Há que dar-lhe vida com o sopro da 

vontade, do ardor e da determinação. Vencer a quentura do sol que abrasa, a 

gélida subida à montanha que resiste ou o eterno cansaço de uma angústia 

que se apodera de nós e que parece não nos querer largar. Daí as palavras de 

Schiller: “(…) o ser humano só joga quando realiza o significado total da 

palavra homem, e só é um ser plenamente humano quando joga” (Sobre a 

educação estética do ser humano, p. 64).  

Deste modo, vermos no jogo a forma digna de nos enfrentarmos. Exsudando a 

nossa humildade no momento da vitória e revelando a nossa serenidade no 

momento da derrota. Entendendo, assim, que no desporto vence o mais forte - 

aquela personagem que todos os dias supera o obstáculo mais íngreme, que 

se revela um Sísifo arrojado perante as agruras do destino. A veia agonística 

que nos inspira faz de cada um de nós seres que se erguem e se esculpem 

pelo clamor de uma vontade que sublima e exalta a pequenez que nos 

qualifica. Que respeita e percebe o humano como um templo pleno e de eterna 
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adoração. Que não avilta o sentido do que é belo e autêntico, proferindo 

ataques e apontando um dedo inquisidor à natureza humanista do desporto, 

talvez por não perceber os seus mais profundos valores ou a ética que lhe 

subjaz, aquela que continua a ser o lugar de morada para o homem que ainda 

a contempla como a perene ligação entre o humano e o divino, a mesma que 

lhe atribui uma realidade superior e que lhe pede para se decidir quanto à sua 

postura no mundo: “Coloquei-te no meio do mundo para que daí possas olhar 

melhor tudo o que há no mundo. Não te fizemos celeste nem terreno, nem 

mortal nem imortal, a fim de que tu, árbitro e soberano artífice de ti mesmo, te 

plasmasses e te informasses, na forma que tivesses seguramente escolhido. 

Poderás degenerar até aos seres que são as bestas, poderás regenerar-te até 

às realidades superiores que são divinas, por decisão do teu ânimo” (Pico della 

Mirandola, Discurso sobre a dignidade do homem, p. 53). 

Cabe ao homem este papel de se realizar plenamente. De se entregar à 

humildade de uma decisão que só a si lhe compete. Saber-se inconcluido ajuda 

na tarefa que tem pela frente. Então vale a pena lutar por essa conclusão. Vale 

a pena manter a alma grande e aberta a grandes feitos e virtudes. Estes 

tempos exigem uma outra reflexão, uma renovada expressão de humanidade, 

que não nos atirem para um inferno de desespero e nos amputem a dignidade 

que levamos posta e que de maneira nenhuma estamos preparados para 

renunciar. Cabe a cada um de nós a tarefa de olhar à nossa volta e contemplar 

a vida tal como ela é, sem artifícios e sem máscaras. De viver na pele da 

primeira pessoa a emoção de podermos ser nós próprios, de nos elevarmos e 

edificarmos porque nos conhecemos e sabemos quem somos, porque o nosso 

espírito não se oferece à ductilidade da inferência alheia e não se forma com a 

condição de pisar as pegadas já gastas de quem não tem a certeza se é por aí 

o caminho. Comecemos, desde já, a gravar a nossa impressão digital neste 

mundo vário e expressivo, apelando à sensibilidade que o bom e o belo nos 

fazem sentir. Um sentir que se traduz na experiência de um momento já vivido, 

mas que nos ensina a projetar o que ainda podemos sentir e devemos sentir 

para que a vida faça sentido: 
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Os meus olhos são uns olhos,  

e é com esses olhos uns  

que eu vejo no mundo escolhos,  

onde outros, com outros olhos,  

não vêem escolhos nenhuns.  

 

Quem diz escolhos, diz flores!  

De tudo o mesmo se diz!  

Onde uns vêem luto e dores,  

uns outros descobrem cores  

do mais formoso matiz.  

 

Pelas ruas e estradas  

onde passa tanta gente,  

uns vêem pedras pisadas,  

mas outros gnomos e fadas  

num halo resplandecente!!  

 

Inútil seguir vizinhos,  

querer ser depois ou ser antes.  

Cada um é seus caminhos!  

Onde Sancho vê moinhos,  

D.Quixote vê gigantes.  

 

Vê moinhos? São moinhos!  

Vê gigantes? São gigantes! 

António Gedeão, Impressão digital 

Pois então sejamos o nosso caminho! Condenados que estamos a transcender 

tudo aquilo a que nos propomos, não nos deixemos fechar na gaiola da 

imposição, mas a quebrar barreiras e a ilimitar a nossa ação até ao infinito. 

Vivamos, como nos inspira Ilya Prigogine, entre o tempo e a eternidade, pois 
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“sem o devir, o ser não seria reconhecível” (Entre o tempo e a eternidade, p. 

223). Firmemos a nossa autenticidade no aqui e no agora, para que seja mais 

fácil esse reconhecimento e essa ação. Dêmo-nos a esse fluxo de tempo que 

passa e acontece e ao qual atribuímos valor com a imensidão do nosso espírito 

enlevado em amor e solidariedade pela realização de um projeto ético que se 

estende e que se pretende que perpetue. Porque, na palavra de Leonardo Boff 

o homem “com seu pensamento, habita as estrelas, rompe todos os espaços. 

Por isso, nós, seres humanos, temos uma existência condenada – condenada 

a abrir caminhos, sempre novos e sempre surpreendentes” (Tempo de 

transcendência, p. 22). 

E aqui se apresenta o divino. No amor e na capacidade que cada um tem de se 

abrir ao que é desconhecido. Porque é difícil existir neste tempo fragmentado, 

onde espreita o oportunismo, o preconceito, os monstros e a desilusão. Tempo 

de um mal-estar que não nos permite ser práxicos e completos. Que nos 

afugenta com a sua indelicadeza e rudeza. Que nos faz viver na tragédia de 

um saudosismo irresoluto e estéril. Parece ser esta a nossa realidade. A que 

não admite fugas nem sentimentalismos, nem sequer a credulidade que parece 

querer refrear a vontade que nos leva a dobrar o cabo das tormentas. Somos 

feitos de sangue, de história e de uma força visceral que não nos impede de ir 

para alto mar procurar o que nos faz falta. Atentemos na seguinte expressão de 

Miguel Torga e cultivemos a aspiração da nossa grandeza: “Nasci para falcão 

da serra, e não para codorniz de baixio” (Diário IV, p. 63). 

Esta dimensão poética de pensar e sentir o homem na sua pessoalidade reflete 

a beleza que tudo torna eterno, desde o pulsar de um coração que não se 

sente obrigado a amar, porque tudo em si é sincero, até à difícil tarefa de 

resistir à passagem de um tempo que nos insulta por se saber detentor de um 

poder que nos assusta e nos dissolve na sua inexorabilidade. É neste mundo 

que nos cumprimos e trabalhamos para alcançar a excelência, dependendo o 

nosso resultado do desejo de nos superarmos e atingirmos a totalidade, o 

absoluto, para que se torne possível transcender a nossa natureza humana e 

imperfeita. Olhamos o céu e viajamos até perder a ilusão no horizonte. 
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Sentimento que parece nunca ter fim. Porque vemos o que mais ninguém 

consegue ver. Porque não nos deixamos empedernir nem anular. Somos seres 

fugitivos que sentimos a necessidade de viver e de quebrar com todas as 

regras que nos ferem e nos atiram para o abismo. 

A crença de Schiller de que o sentido estético nos faz sentir cada vez mais 

humanos, abre portas para um entendimento que educa a nossa sensibilidade, 

refreando o impulso egoísta que nos sustenta e dando asas ao remoçar de um 

sentido integral de humanidade: “é pela beleza que se caminha para a 

liberdade” (Sobre a educação estética do ser humano, p. 31). Porque o que é 

belo não nos limita a visão. Não nos deixa cair na tentação da vulgaridade. 

Nem permite que nos afastemos da paixão que nos inflama e nos leva a viver 

todavia com mais graciosidade e elegância. Que a nossa existência seja 

confinada ao voo da águia, a mesma que Leonardo Boff perspetiva como a ave 

que nunca voa rasteiramente, fugindo do pensamento que rasteja e que se 

deixa subjugar, para dar asas a uma renovada espiritualidade que invada o 

coração do homem e o faça perceber que a resposta reside bem no fundo da 

sua intenção e generosidade: “Uma águia tem dentro de si o chamado infinito. 

Seu coração sente os picos mais altos das montanhas. Por mais que seja 

submetida a condições de escravidão, ela nunca deixará de ouvir sua própria 

natureza de águia que a convoca para as alturas e para a liberdade!” (A águia 

e a galinha: uma metáfora da condição humana, p. 63). 

Hospedemos dentro de nós esta águia, direcionando o nosso desejo para o 

alto. Sejamos os obreiros desta beleza que se encontra indubitavelmente 

adormecida dentro de nós. Senhores de um espírito que não se deixa domar 

por uma contrariedade ou mesmo pela paralisia que a derrota parece 

materializar. Arredando a funâmbula forma de existir, sem olhar para trás como 

Orfeu assustado e irresoluto que perde de vista Eurídice por não se mostrar 

determinado e audaz. Vale a pena, uma vez mais, sentir a palavra do poeta 

que desvela o que muitas das vezes tentamos desesperadamente ocultar. 

Talvez por não nos sentirmos capazes de perceber a vitalidade que nos assiste 

na sua essencialidade ontológica. Talvez por nos sentirmos atirados para a 
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berma da incompreensão, sítio que nos desespera porque simplesmente 

anunciamos que não vamos por aí… Contemplemos a palavra que nos faz 

sentir mais humanos e menos indiferentes ao que se passa a nosso redor. 

Eugénio de Andrade contempla-nos com profundidade e rigor. Convidando-nos 

a caminhar numa outra direção, quiçá mais aventureira, muito mais destemida 

e plena no desígnio:  

Somos folhas breves onde dormem 

Aves de sombra e solidão. 

Somos só folhas e o seu rumor. 

Inseguros, incapazes de ser flor, 

Até a brisa nos perturba e faz tremer. 

Por isso a cada gesto que fazemos 

Cada ave se transforma noutro ser. 

Eugénio de Andrade, Somos folhas breves 
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4. Um outro sentir, uma humanidade melhor 

Ao ler Sophia fico a pensar se na realidade há uma forma justa para se ler um 

poema, para se avistar o vulto que se aproxima, para se condenar a criatura 

que pede perdão, para se aspirar à claridade no meio de tanta brutalidade, 

para se aceitar a derrota e a sua solidão… 

Sei que seria possível construir o mundo justo 

As cidades poderiam ser claras e lavadas 

Pelo canto dos espaços e das fontes 

O céu o mar e a terra estão prontos 

A saciar a nossa fome do terrestre 

A terra onde estamos – se ninguém atraiçoasse – proporia 

Cada dia a cada um a liberdade e o reino 

 - Na concha na flor no homem e no fruto 

Se nada adoecer a própria forma é justa 

E no todo se integra como palavra em verso 

Sei que seria possível construir a forma justa 

De uma cidade humana que fosse 

Fiel à perfeição do universo. 

 

Por isso recomeço sem cessar a partir da página em branco 

E este é meu ofício de poeta para a reconstrução do mundo. 

 

                                              Sophia de Mello Breyner Andresen, A Forma Justa 
 
 

Um ofício de poeta e de cada ser humano para que este mundo se reconheça 

como um espaço onde todos possamos viver em comunhão, cuidando uns dos 

outros e convivendo fraternalmente. Leonardo Boff acredita que o coração é o 

órgão emocional que nos faz ver e sentir cordialmente a ternura que dentro de 

cada ser humano viaja, levando a que seja possível captar a dimensão da 

essência do humano, a mesma que pode ser melhorada se cada um de nós 

cuidar de si e do outro com responsabilidade e delicadeza: “Ora é próprio do 
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coração captar a dimensão axiológica, valorativa do Ser em sua totalidade e 

em suas manifestações nos entes concretos. Cordialidade significa então 

aquele modo de ser que descobre um coração palpitando em cada coisa, em 

cada pedra, em cada estrela e em cada pessoa. O coração consegue ver além 

dos fatos; vê seu encadeamento com a totalidade; discerne significações e 

descobre valores. A cordialidade supõe a capacidade de sentir o coração do 

outro e o coração secreto de todas as coisas. A pessoa cordial ausculta, cola o 

ouvido à realidade, presta atenção e põe cuidado em todas as coisas” (Saber 

cuidar, p. 122). 

Apesar do ritmo rápido a que nos fomos acostumando, vivendo 

aceleradamente, com o tempo contado e a pressa como nossa companheira de 

jornada, não podemos deixar de parar por instantes e ver o que se passa à 

nossa volta. Nesta época mais instrumentalizada que propriamente humana, 

onde o homem se tornou escravo da própria tecnologia que criou e da qual não 

consegue libertar-se, há que fazer uma pausa e voltar a pensar o homem. Tal 

como nos alerta Teixeira de Pascoaes: “fixamo-nos num ponto basilar; e de ali 

partimos para o nosso trabalho de autoconstrução e construção. Estamos 

sempre a construir-nos e a construir o mundo, a dar-lhe a penúltima demão. 

Quanto à última…Aspiramos a ser, não como verbo impessoal no infinito, mas 

na primeira pessoa do presente. Eu sou é privilégio humano. Definimo-nos e 

definimos o Universo, porque somos conscientes. Ser consciente é ver linhas e 

limites, ver o recorte das folhas. A nossa tendência é definir, meter dentro, criar 

o Dogma. O dogma da luz é um diamante lapidado.” (O homem universal, p. 

56). Falta este projeto de autoanálise que nos faz voltar a estar no mundo de 

outra forma, mais humana, mais majestosa, com mais pasmo: 

É essa a única missão do Mundo 

Essa – existir claramente, 

E saber fazê-lo sem pensar nisso.  

 

Alberto Caeiro, O Guardador de Rebanhos, XXXII 
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O ideal do desporto continua a pedir-nos para existir claramente neste mundo. 

Não há outra forma de o compreender. Não há outra forma de estar nele. O 

desporto provoca no homem uma filosofia da vontade, apelando ao rigor e à 

disciplina na postura e no dever que a alteridade aclama. Daí não nos 

rendermos à senilidade mórbida de quem vê o desporto de forma brejeira, 

fazendo dele terreno para todo o tipo de corrupção, traficância e disfarce, 

degradando os seus verdadeiros intentos e despistando as suas reais e 

perenes alvoradas e dilatadas paixões humanistas. No entender de Jorge 

Bento: “o desporto anda por aí a desafiar-nos a esgotarmos o campo do 

possível no aprimoramento do homem, do seu coração e olhar, dos seus 

sentimentos e gestos, princípios e valores. Por isso é absurdo depreciá-lo em 

nome do humanismo ou atentar contra este em nome do desporto. É antes 

legítimo e justo saudá-lo como um pilar do humanismo e augurar-lhe um longo 

futuro no cumprimento dessa missão” (Desporto e Humanismo, p. 169). 

Representa o desporto a expressão de um sonho por realizar, de uma vontade 

por atingir, de uma esperança por edificar. Difícil será imaginar uma sociedade 

sem o seu alento, a sua disciplina e a sua devoção. Falando um dialeto 

universal, o desporto congrega a paz e a justiça, apela à honra e à 

verticalidade, enleva a beleza e a autenticidade. Sem desporto, a sociedade 

sentir-se-ia decepada, indignada, esquecida. O desporto atribui alento à vida 

humana. Fá-la respirar o ar puro da ética, da estética e da excelência. Voltar a 

sentir o homem no desporto deverá constituir-se a sede contínua do progresso 

e da quimera de uma revolução no sentir do humano. Perceber de disciplina, 

de companheirismo e de sofrimento parecem ser os fundamentos que melhor 

são sentidos no desporto, pois através da prática desportiva percebemos o 

valor do suor, do sacrifício do corpo e do alento da alma naqueles momentos 

só nossos, os mesmos que escrevemos e poetamos por nos sentirmos sós e 

felizes na busca intensa do que nos faz andar para a frente quando algo nos 

instiga a ceder e a ficar para trás.  

Quando contemplamos a seguinte expressão de Edgar Morin tudo parece fazer 

sentido: “O nosso presente está em busca de sentido. Mas o sentido não é 
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originário, não vem do exterior dos nossos seres. Emerge da participação, da 

fraternização, do amor. O sentido do amor e o sentido da poesia é o sentido da 

qualidade suprema da vida. Amor e poesia, quando concebidos como fins e 

meios do viver, dão plenitude de sentido ao ‘viver para viver’” (Amor, Poesia, 

Sabedoria, p. 12). Precisa esta humanidade de um novo alento e de uma 

renovada paixão perante o que todos os dias lhe aparece à frente. Torna-se 

então imperativo compreender o desporto como um alento reparador da 

vontade humana, onde o homem se (re)encontre e (re)crie a sua condição de 

ser votado à transcendência e à superação. Difícil tarefa a do desporto, tentar 

(re)conquistar o coração dos homens e encaminhá-los para o trilho da 

perfeição. Há que dar-lhe sentido poético. Há que repensar o seu valor e o seu 

ideal de justiça. Trazemos Eugénio de Andrade ao diálogo, pois tal como ele 

gostamos, “de poetas comprometidos com a vida, esses onde o sangue canta 

debaixo das sílabas” (Prosa, p. 274). Na realidade são raros esses poetas, 

esses homens que sentem a vida a pulsar na inteligência do coração, o 

verdadeiro impulso da capacidade criadora e renovadora do mundo.  

A obstinação humana contradiz o expectável, lança o homem no desconhecido, 

cria no homem uma rebeldia que se traduz numa luta fervorosa pela honra de 

se mostrar íntegro no uso da palavra e na grandeza da atitude que lhe subjaz. 

Vem a propósito a seguinte afirmação de Miguel Torga, “mas em vez de me 

resignar ao absurdo de cada hora, passado o espanto das sucessivas 

falências, teimo em juntar afanosamente os cacos da lógica partida, e tento 

refazer com eles uma nova esperança. Nasci assim, cabeçudo. Não me 

concebo um puro joguete das circunstâncias. Embora saiba quanto podem e 

como são inexoráveis a exercer o poder, recuso-me a legitimar forças que me 

destruam. Optei por determinado ideal em que o homem é responsável, e não 

desisto dele. Hei-de chegar ao fim a lutar como comecei. A lutar por uma 

salvação que não depende da graça de nenhum Deus, mas da minha liberdade 

de a desejar” (Diário VIII, p. 132). Cremos assim que nos cabe a nós esta 

pureza de intenção e é com ela que deixaremos de nos banhar na hipocrisia 

para nos batermos pela sinceridade, pela tolerância, pela luz que brota das 

estrelas.  
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Tendo em conta o valor que o desporto representa na conduta moral do 

homem, encerrando em si o ideal grego da aretê, da nobreza e da honra, não 

podemos deixar de sentir na essência do desporto um despertar para a 

edificação de uma outra humanidade, onde todos nos sintamos com mais 

vontade para dar valor às coisas simples da vida e respeitá-las como se 

fossem únicas no mundo. Porque segundo Heidegger, “humanismo é isto: 

meditar, e cuidar para que o homem seja humano e não des-humano, inumano, 

isto é, situado fora da sua essência. Entretanto, em que consiste a humanidade 

do homem? Ela repousa na sua essência” (Carta sobre o humanismo, p. 41). E 

a essência do humano é frágil, vulnerável perante o cosmos, inacabada, 

insatisfeita e consciente de que tem um fim, sem hora marcada, sem aviso 

prévio, sem voz divina que dê o sinal. Por isso nos superamos e tentamos 

vencer a vaguidade da aparência para penetrar na profundidade da força que 

muitas vezes fraqueja, mas que nos mostra que somos humanos - mas só por 

fora! -, já que por dentro sentimos a inexpugnável leveza do sonho e da 

esperança. No dizer de Maria de Fátima Silva e na esteira do que temos vindo 

a exarar, cremos também que, “para além da aparência sedutora, há um bem 

maior com que o ouro partilha perpetuidade e pureza, e que vai além da 

simples opulência: esse chama-se excelência e é o segredo que dá sentido à 

vida” (Ensaios sobre Píndaro, p. 14). 

Por tudo isto, não concebemos a vida sem desporto, visto corrermos o risco de 

apagar a alegria, a festa, o sorriso, o abraço, a lágrima, a tristeza, a comoção, 

o desalento que sentimos e respiramos no momento da competição: da nossa 

ou do clube do nosso coração. Pensar uma sociedade sem desporto é o 

mesmo que imaginar uma árvore sem folhas, um céu sem nuvens ou um poço 

sem água. É pensar numa sociedade desprovida de sentido e emotividade. É 

mutilar a esperança de superação e da originalidade. É cair no desespero de 

pertencer a um mundo que não é o nosso, porque o nosso é feito de momentos 

quixotescos, onde transformamos moinhos em gigantes, caminhando a seu 

lado e esperando não cair nos escolhos da indecisão e da fragilidade. Ora, o 

prazer do humano é o da procura, o da busca, o da inquietação. E, na 

realidade, o desporto inquieta porque emana uma autenticidade que atordoa o 
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homem contemporâneo. Sentindo-se descrente, falido e debilitado, o ser 

humano tenta recuperar a dignidade no seio do desporto, apelando à correção 

nos gestos, à integridade do coração, à justiça na condução dos ideais que 

ressaltam uma mensagem de extrema beleza axiológica, incitando o próprio 

homem a transbordar honestidade, união e lealdade. Corre o espírito humano 

para aquela nova Olímpia idealizada com fervor, que o acolhe e lhe dá alento 

para continuar a acreditar que a humanidade que emana do desporto comporta 

um significado existencial premente, fazendo-o ter esperança de um regresso a 

um paraíso perdido, há muito esquecido, mas utopicamente vivido no 

comportamento, no exemplo e na atitude de homens que se esforçam por 

ecoar o verdadeiro intento do desporto, engrandecendo o projeto ético (Bento, 

2005) que subjaz a cada um de nós.  

Temos vindo a arriscar o pendor humanista que o caracteriza, porque muitas 

das vezes se enraíza na alma a ambição desmedida, a procura da intenção 

mais fácil, a ilusão da construção de uma figura divina que na terra tenha tanto 

poder como no céu, transformando-se num instrumento e perdendo a 

identidade e a excelência que o caracteriza como humano. Cabe ao homem 

esta tarefa de se arriscar como precursor de sonhos, de se identificar como um 

peregrino que persegue a sua fé e que constrói o seu caminho, palmilhando 

como Sísifo a poeira da dor e do sofrimento, empurrando a pedra com as mãos 

da honestidade e da franqueza, elevando o pensamento a esferas que se 

afastam da imprecisão e do desrespeito. Sustenta Paulo Freire que “ ‘ser’ no 

mundo significa transformar e retransformar o mundo, e não adaptar-se a ele” 

(Pedagogia dos sonhos possíveis, p. 36). Saiamos da quentura do regaço 

materno e aventuremo-nos pelo mundo, onde encontraremos o bom e o mau e 

onde seremos postos à prova para realmente rumarmos em direção à 

grandeza que nos assiste e que partimos em busca.  

O desporto une o que o homem separa, dá vida ao que o homem renega, 

humaniza o que o homem tenta avidamente mercantilizar. No fundo, tudo não 

passa de uma tentativa desesperante por parte do ser humano, visto o laicismo 

reinante proporcionar momentos de pouca reflexão e responsabilidade nos 
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seus cidadãos. Do desporto, cremos que transpirará eternamente a mensagem 

que representa o ideal olímpico da transcendência, um ideal que nos pede que 

vejamos mais longe, que sonhemos mais alto e que sejamos mais fortes na 

conceção de homem que pretendemos formar.  
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VI. EDUCAÇÃO E DESPORTO 

 

Educar é dar ao presente toda a força, toda a grandeza, toda a dolorida 

experiência do passado, num beijo e num sorriso, simplesmente, 

amorosamente, devotadamente inclinados para o futuro que se anuncia. 

 Leonardo Coimbra, Obras Completas
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1. O valor da palavra alta 

 

Com fúria e raiva acuso o demagogo  

E o seu capitalismo das palavras 

 

Pois é preciso saber que a palavra é sagrada 

Que de longe muito longe um povo a trouxe 

E nela pôs sua alma confiada 

 

De longe muito longe desde o início 

O homem soube de si pela palavra 

E nomeou a pedra a flor a água 

E tudo emergiu porque ele disse 

 

Com fúria e raiva acuso o demagogo 

Que se promove à sombra da palavra 

E da palavra faz poder e jogo 

E transforma as palavras em moeda 

Como se faz com o trigo e com a terra. 

 

Sophia de Mello Breyner Andresen, Com fúria e raiva 

 

 

Com fúria e raiva combatemos o reflexo da mediocridade que a palavra tem 

representado nesta sociedade débil e em falência, que cada vez mais dá voz a 

personagens a roçar o ridículo, demonstrando pobreza de espírito na forma 

como estão no mundo, como contemplam o humano, como se olham e 

suspiram pelos seus interesses e intenções. Este tipo de almas é hábil na arte 

da mentira e da manipulação; manejam a palavra com o maior descaramento, 

fazendo dela arma para promover uma paz podre e pestilenta, que se alastra 

vertiginosamente, fazendo vítimas por onde quer que passe: “A força positiva 

das palavras acabou. Agora o problema do homem é escolher silenciosamente 
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entre a recusa e a aceitação, independentemente do que ouça e responda. A 

linguagem deixou de ser comunicação, perdeu a virtude de anunciar. É uma 

espessa cortina de fumo por detrás da qual as ideias, os sentimentos e as 

acções vivem a sua vida. E qualquer monólogo ou diálogo, em vez de exprimir, 

disfarça” (Miguel Torga, Diário VII, p. 176). 

Hoje, assistimos a um descuido no que concerne ao uso da palavra, lançando-

a ao desespero de homens que usam o seu intento para nela se escudarem e 

se transcenderem no ímpeto do logro e da evaporação da verdade vital e 

vigilante. A palavra deve ser trabalhada com decoro e intensidade. Não pode 

nem deve exercer sobre o humano um poder tóxico, ao ponto de degolar a 

esperança, o sonho e a dignidade do vulto que caminha incerta e 

vagarosamente. O seu uso, em vão, relega a criação para um plano inferior da 

conceção artística, constituindo-se um atentado à sua competência e 

graciosidade. Miguel Torga adverte-nos para a essencialidade de que a 

“própria palavra nos comprometa como um juramento” (Diário VI, p. 39), não 

nos deixando cair no desmazelo e no vazio da expressão que foge à realidade 

das coisas, caindo como corpo morto no trivial, roçando a tartufice e o tagarelar 

oco e suspeito.  

A palavra requer-se alta, sendo aquela que, no entender de Leonardo Coimbra 

“fala nos píncaros e profundidades da alma” (Manuel Ferreira Patrício, A 

Pedagogia de Leonardo Coimbra, p. 645). Uma palavra que não se esconda do 

mundo. Que não faça vénias à mentira e que não se subjugue perante a 

miséria. Que lute. Que seja. Que ame. Que leve dentro de si uma manhã de 

primavera a latejar - límpida, clara, transparente. Sem mácula. A palavra que 

sofre revela a sua autenticidade no ato criador e transformador do mundo que 

consigo não age em consonância, lançando-se na superação do homem que 

se entrega voluntária e frivolamente aos prazeres torpes da imbecilidade 

corriqueira do argumento frágil e falaz. No dizer de Jorge Bento, “recorremos à 

ferramenta da palavra para amplificar a voz da ética” (Oficiantes da Palavra, p. 

17).  
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Abracemos, com Heidegger, a palavra alta, como a pedagogia da autenticidade 

e da des-ocultação, da verdade e do amor, da beleza e da virtude, da luz e da 

negação. Detém-se o discurso, o verbum, na desconstrução da opressão, do 

facilitismo e da ilusão de uma vivência que se sente confortável nos braços do 

imediatismo, da aparência e da confusão que fere a essência do ser, 

interferindo no sentido próprio da responsabilidade, no carácter humanista da 

existência e na capacidade revitalizadora de participação e intervenção num 

tempo que exige de nós uma abertura à inaugural ideia de transcendência. Por 

tanto, Heidegger vê na palavra do poeta a essência da dignidade e da justiça. 

Através dela a humanidade libertar-se-ia da brutalidade e da opressão para 

conduzir o humano a um reencontro com a linguagem, reaprendendo a escutá-

la, a senti-la, a respeitá-la e a utilizá-la para dar ao mundo a esperança que ele 

tanto precisa: “A conversa do pensamento com a poesia busca evocar a 

essência da linguagem para que os mortais aprendam novamente a morar na 

linguagem” (Heidegger, A caminho da linguagem, p. 28). 

Quebre-se o temor, o silêncio e a resignação à palavra baixa e medíocre, 

aquela que fere os mais elevados intentos humanos de nobreza e intenção; 

cesse a falsidade e a palavra vã e sem consideração, que apostada em nutrir a 

ligeireza e a leviandade, demonstra-se insensível perante o respeito e a 

integridade do outro que acata e se acanha perante a palavra que magoa e 

reduz; anule-se o logos despótico e descaradamente insinuante, que ao invés 

de se aproximar da nossa condição de homens votados à serenidade que a 

compreensão do mundo exige, degola impiedosamente a lucidez presente com 

o canivete da prepotência e da submissão. Revemo-nos em cada palavra de 

Miguel Torga e pedimos-lhe, uma vez mais, que aqui se preste à elevação do 

seu ensejo e da sua exaltação poética: “Gostaria de restituir às palavras a alma 

que lhes roubaram, e que a língua tivesse nas minhas mãos, além da graça 

possível, uma dignidade insofismável. Que não agredisse a sensibilidade 

alheia, e me testemunhasse e responsabilizasse. Que cada frase, em vez de 

um habilidoso disfarce, fosse uma sedução e um acto. Uma sedução sem 

condescendências, e um acto sem subterfúgios. Para tanto, limpo-a 

escrupulosamente de todas as impurezas e ambiguidades, na porfiada 
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esperança de que a sua claridade se veja e se entenda ao mesmo tempo” 

(Diário VIII, p. 98).  

É este o gesto que nos transforma através do paideuta que nunca se nega a 

cumprir a sua missão. Que se sente impelido por uma vontade ímpar e por uma 

esperança sem igual. O professor, o treinador, o pai que se pauta por uma 

ética do dever incontornável. Que afirma quando os outros negam, que 

embeleza quando os outros destroem. Manuel Ferreira Patrício acredita que “o 

pedagogo deve ser um alto modelo de humanidade” (A Pedagogia de Leonardo 

Coimbra, p. 108). Comportando a sua humanidade o apuramento da 

consciência moral de cada ser, não incitando à interiorização de ideias alheias, 

mas pelo contrário, a ser a fonte criadora e autónoma do seu pensar. Assim, o 

exemplo do professor culto deverá despertar no educando a solenidade e o 

compromisso, uma participação que se requer total, uma disponibilidade que se 

pretende eterna: “Bem diverso será o professor da palavra do professor da 

Palavra. Só este pode ser Mestre (…). A palavra é a palavra vulgar. A Palavra 

é a palavra verídica” (idem, p. 645). Anula Manuel Patrício a palavra baixa, 

supérflua e autoritária, a que promove o medo e a indignação, a que gera 

formas nada autênticas de pensar, a que oprime o homem e o inibe de se 

pronunciar: “Porque a palavra alta, tal como a entendemos, não é apenas a 

que chega ao fundo da alma. É a que, tocando no fundo da alma, nela ativa os 

seus mais altos poderes e, por conseguinte, supremamente a eleva” (idem, p. 

646). Por tanto, “são duas pedagogias que ficam delineadas. Chamemos-lhes a 

pequena pedagogia e a grande pedagogia; ou a pedagogia da palavra baixa e 

a pedagogia da palavra alta” (Manuel Ferreira Patrício, idem, p. 646). 

Com a pedagogia da palavra alta desconstruir a opressão que se tem vindo a 

impor, por se cair na ilusão do facilitismo e no vazio de um ideal que apela a 

uma vida frenética, imediata e fugaz. É quebrar o silêncio do medo e da 

repressão e apelar à marca indelével que o diálogo opera no consenso 

humano. É amar o educando e com ele trabalhar, para juntamente subirem 

com Sísifo a montanha do esforço e da intenção, sabendo que as inúmeras 

tentativas, apesar de parecerem em vão, vivem da contumácia e da 
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persistência, da bravura e da coragem, respirando liberdade e definindo no 

busto uma ruga pronunciada pela exigência que a existência impõe. 

Por tanto, cabe-nos a nós, pedagogos do corpo, do espírito e da alma, cuidar 

da palavra com rigor, brio e empenho: “A palavra é sobretudo expressão da 

ausência de coisas que não temos, do que ainda não somos. Invoca e provoca. 

As palavras, que fazem com que as coisas elevadas desapareçam, criam o 

sentimento de perda, de ausência e vazio. Assim a proficiência de um cientista 

e intelectual vê-se também na capacidade de burilar e apurar palavras 

substantivas e argumentativas, multiplicadoras, leves, azuis, etéreas, 

estimulantes, sugestivas e criadoras de novidade, que levem os outros a 

levantar voo e seguir viagem até às estrelas mais distantes” (Jorge Bento, 

Formação de mestres e doutores, p. 75). 

A palavra é criadora. Tal como é referido no primeiro capítulo do Evangelho de 

João, na Bíblia: ‘No princípio era o Verbo’. E é no Verbo que está a vida e a luz 

dos homens. Caminha neste sentido Leonardo Coimbra: “Transportar a certeza 

da vida da sobrecasaca para o coração da realidade; sair do acidental para a 

essência, das direcções insignificantes para a única directriz, que significa e 

existe e é a obra sublime da palavra profundeza, da palavra abismo, da 

palavra, que cria e exprime o desinteresse do nosso esforço d’amor” (A alegria, 

a dor e a graça, p. 103). Cuidemos, por isso, da palavra e comecemos a 

inverter o estado das coisas. Devemos pelejar por um discurso que apele à 

integridade de cada um. Que nos insira e nos abeire de uma outra forma de ver 

o mundo e com ele partilhar novos ideais e novos rasgos de saber estar. A 

palavra é a ferramenta da ética, da estética, do conhecimento, da sensibilidade 

e do respeito. É ela que nos eleva ou nos diminui. Um discurso que se 

apresenta lexicalmente pobre e literalmente cediço é uma ação que em nada 

nos eleva e que nos atira cada vez mais para os meandros da mediocridade e 

da falta de transparência. A sociedade deve pautar-se por uma intranquilidade 

moral, a fim de não permitir que a política do vale tudo se sinta 

confortavelmente estirada na racionalidade de cada um.  
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Temos de restituir à palavra o valor que por direito lhe pertence e fazer da 

eloquência um encantamento, um sentir lógico e emocional que nos inspire, 

dotando-nos de habilidade para trabalharmos a palavra como se trabalha o 

barro, dando-lhe sempre formas novas e novos sentidos artísticos e 

intelectuais. Sintamos em Eugénio de Andrade o arrebatamento do poeta em 

relação à palavra, sentimento que deveria percorrer as veias de todos nós, 

como que uma seiva que se alastra e se arrisca na procura da revelação do 

ser: “mas às vezes quase me parece física, essa necessidade de lutar com as 

palavras, mordê-las, acariciá-las, torna-las cintilantes, como nácar ou neve, 

sentir-lhes o rumor espesso de sangue ou levíssimo de estrela, na arquitectura 

breve do verso” (Prosa, p. 257). 

Torna-se, por tudo isto, essencial que o poeta, o pedagogo, o treinador, o pai, o 

mestre, todo o homem que ensine e eduque, seja um artesão da palavra, 

atribuindo-lhe expressão, densidade e proficiência, de modo a conduzir o 

educando à sua própria revelação, ao auto conhecimento que a formação 

permite e à qual conduz com serenidade, simplicidade e benevolência: “A 

eficácia da palavra flui da eficácia do pensamento. (…) É por isso que a palavra 

pode levar as almas para a verdade. É que o pensamento chama a si a 

palavra, que chama a si o pensamento, que chama a si a realidade, que é a 

verdade” (Manuel Ferreira Patrício, A pedagogia de Leonardo Coimbra, p. 644). 

Deve ser dada à linguagem o valor responsável da relação educativa, que 

aproxima eticamente o pedagogo do educando, preservando a cultura do 

aprimoramento do humano e da elegância no sentir que viaja e se pretende 

sempre descobridora de novos caminhos que atribuam integridade a quem se 

inventa e se constrói constantemente e com a esperança de que depende de 

cada um de nós a mudança que desejamos ver no mundo. Por isso sentimos 

na palavra o rasgo ontológico que nos faz superar e engrandecer, sempre em 

busca de uma outra disposição ética, que no entender de Paulo Freire deverá 

tomar os seguintes contornos: “a leitura e a escrita da palavra implicando uma 

re-leitura mais crítica do mundo como ‘caminho’ para ‘re-escrevê-lo’, quer dizer, 

para transformá-lo” (Pedagogia da Esperança, p. 44). 
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Como nota do labor que travamos diariamente com a palavra, sua adoração e 

demanda pela sua elevação, não podemos deixar de trazer à luz a verdade da 

sensação e do sentimento em Alberto Caeiro, que vive e sente a palavra com o 

cajado das ideias e da emoção, simples, pura e autenticamente: 

Ainda assim, sou alguém. 

Sou o Descobridor da Natureza. 

Sou o Argonauta das sensações verdadeiras. 

Trago ao Universo um novo Universo 

Porque trago ao Universo ele-próprio. 

 

Alberto Caeiro, O guardador de rebanhos - XLVI 
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2. A educação como o devir do Fazer-se e do Ser-se 

Padre Manuel Antunes define-nos do seguinte modo: “O homem da era 

planetária sente grande dificuldade em encontrar-se, em identificar-se, em 

fixar-se. A errância parece ser o seu destino, realizando assim, à letra, o 

significado radical de ‘planeta’ e ‘planetário’. O futuro assombra-o e assusta-o; 

o passado parece-lhe irremediavelmente revolvido; o presente foge-lhe debaixo 

dos pés dando-lhe a impressão de o ir precipitar num vasto desprendimento de 

terras” (Paideia, p. 179). Não consegue o homem viver de outro modo, a não 

ser reprimido, aterrorizado, mutilado. O medo entranha-se no corpo, gela-lhe a 

alma, submete-o a uma infindável insegurança, coloca-lhe uma mordaça e 

abandona-o à sua sorte. Como esclarece José Gil: “O medo é uma estratégia 

para nada inscrever. Constitui-se, antes de mais, como medo de inscrever, 

quer dizer, de existir, de afrontar as forças do mundo desencadeando as suas 

próprias forças de vida. Medo de agir, de tomar decisões diferentes da norma 

vigente, medo de amar, de criar, de viver. Medo de arriscar” (Portugal, hoje. O 

medo de existir, p. 69).  

Posto isto, há que (re)pensar o homem, talvez (re)encantá-lo como nos sugere 

Ilya Prigogine (1998), torná-lo possível aos nossos olhos. Resgatá-lo e dar-lhe 

forma. Amá-lo e prestar-lhe atenção. Sem fazer juízos de valor. Ver o ser 

humano como uma possibilidade, como um constructo, como um grito de 

esperança: 

 

Aqui, diante da luz vermelha 

- águia degolada 

a ensanguentar a noite… 

 

Aqui, diante dos astros 

a ecoarem o incêndio dos homens 

de planeta em planeta… 

 

Aqui, grito: 
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Cá estamos na Terra. 

 

Nós, os homens. 

Sozinhos, mas duros. 

Sozinhos, mas terríveis. 

Sozinhos, mas orgulhosos 

da nossa solidão 

que acende a noite 

de estrelas viris. 

 

Nós, os homens 

com as mãos suadas de deuses. 

 

José Gomes Ferreira, Poeta Militante 

 

Faz José Gomes Ferreira um hino à coragem que incendeia o mais 

inconformado dos homens. Aquele que apela à sinceridade e que não se deixa 

derrotar na sua solidão. Que trava uma luta diária para se proclamar radioso no 

desabrochar do intelecto e no mister da inquietação. Viver com a máscara de 

oxigénio às costas, retira-nos a autonomia e a respiração folgada. Faz-nos 

acreditar que a servidão é o único caminho. Agonia-nos a existência e leva-nos 

a renunciar ao ímpeto da liberdade. Daí a revolta. O desassossego. O fulgor. O 

protesto. Trazemos uma vez mais Miguel Torga ao diálogo: “Fundar uma 

doutrina e sacrificar-se por ela, isso é que seria a prova real da personalidade. 

Agora cumprir uma teoria alheia, será abnegação, disciplina, ortodoxia, etc. 

etc., mas é também trágica renúncia ao ímpeto de afirmação pessoal que lateja 

dentro de nós. O homem que se não revolta, não cria. Puxa o carro da rotina” 

(Diário V, p. 34). 

A educação deve ter em conta este primado. Deve evitar que o homem se 

acomode e se ajoelhe perante a procissão podre que vai no adro; deve permitir 

que o homem em formação, ou em trânsito, tal como o designa Delfim Santos, 



131 

desenvolva um carácter de profunda seriedade e persistência perante a 

injustiça e a neblina civilizacional e o fanatismo ideológico exacerbado e 

irracional que corrói os ideais de humanidade e solidariedade. Por isso, e 

segundo Delfim Santos: “o homem não aprende apenas para viver, mas para 

existir, e existir não é apenas viver. A noção de existência é o ponto de partida 

da pedagogia, como também na actualidade se tornou o ponto de partida da 

filosofia. Existir é estar-no-mundo. É este o facto primário, original e estrutural 

da existência. Esta situação fundamental, em que tudo radica implica três 

diferentes momentos. Estar-no-mundo é estar em contacto com o mundo 

inorgânico, com os outros seres vivos, e também consigo mesmo” 

(Fundamentação existencial da pedagogia, p. 27).  

Educar não significa sedentarizar; tornar dúctil o que nasceu para se fazer em 

liberdade, reprimindo a vontade e o pensamento. O propósito da educação 

apela à grandeza, visa para o alto, encaminha o homem para a virtude. Cuida 

do humano profunda e amorosamente. Porque educar – na perspetiva de 

Fernando Savater – “é crer na perfectibilidade humana, na capacidade inata de 

aprender e no desejo de saber que a anima, no haver coisas (símbolos, 

técnicas, valores, memórias, factos) que podem ser sabidos e que merecem 

sê-lo, na possibilidade de nos podermos – nós, os homens – melhorar uns aos 

outros por intermédio do conhecimento” (O valor de educar, p. 25).  

Assim sendo, e incidindo mais na formação do que propriamente na mera 

informação, deve o professor preparar o homem para o futuro que se avizinha 

e que se retrata como uma profunda interrogação face ao desconhecido. As 

principais características deste homem deverão respeitar os seguintes intentos 

postulados por Gaston Berger: “ver longe, ver em grande, analisar com 

profundidade, ter a coragem de assumir riscos, pensar no homem” (in Paideia 

de Padre Manuel Antunes, p. 120). Na realidade, o mundo de amanhã deverá 

ser construído com o esforço e a fraternidade que a proeza impõe. A teoria de 

Auguste Comte de “saber para prever para poder”, obsoleta por sinal, dá lugar 

a uma outra trilogia bem mais humana e autenticamente mais lhana pensada 

por Padre Manuel Antunes e que fundamenta o verdadeiro sentido da formação 
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do homem a quadros superiores de educação e cultura: “formar para imaginar 

para edificar” (Paideia, p. 118). 

Eis a questão: edificar. Erguer as forças e entusiasticamente olhar com 

esperança para o futuro. Estando disponível para aceitar o infortúnio e a ladeira 

que se avizinha; combatendo a atitude acédia que debilita e sufoca o sonho 

que se cumpre na mais bela arte de bem pensar. Dar voz a quem se sente 

oprimido pela incompreensão e pela solidão, permitindo a participação ativa no 

todo da sociedade. Dar rosto a quem o esconde por vergonha ou pela pura 

desilusão de um dia ter tido a coragem de se apresentar em vão. Comecemos 

de uma vez por todas a abandonar a insolidariedade e a indiferença. Urge um 

tempo que não se dedique a prestar contas à banalidade que por aí pulula. 

Que não se deixe dominar pela técnica desmedida e pelo pendor 

demasiadamente estatístico e debilitante que agride o sentir e, que de forma 

ingente, vai diminuindo o cuidado a ter com o humano, cada vez mais olvidado 

e negligenciado, em prol de discursos que elevam o materialismo e a ânsia de 

poder desmedido e altaneiro.  

 

Paul Ricoeur combate esta insensibilidade sustentando “Poderíamos falar aqui 

de uma extensão ilimitada do alcance da responsabilidade, tornando-se a 

vulnerabilidade futura do homem e do seu meio o ponto focal do cuidado 

responsável” (O justo ou a essência da justiça, p. 54). O seu apelo dirige-se 

para a consciência moral e ética de cada ser, tentando apurar o verdadeiro 

significado de responsabilidade e confiando no respeito que a alteridade impõe 

na relação com o outro. Assiste-se no presente momento a um desencanto 

provocado pela imagem de um mundo, cujos pilares de nobreza e lealdade se 

encontram num estado de tremura enferma e belicosa. Este estado fragilizado 

pela cobiça e pela ardente sedução na obtenção de resultados rápidos e 

imprecisos conduzem o homem a percorrer caminhos que se afastam da 

lucidez no ser, no estar e no agir. Daí o verbo edificar. Daí a importância da 

educação na formação íntegra e integral do homem. Daí a tentativa assaz do 

professor em ver em cada ser humano uma possibilidade, um sentido de 

abertura, de cultura e de ação.  
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Neste sentido, impõe-se a ideia de caminho, ou como afirma Heidegger (2003), 

a essencialidade da ideia de projeto está no en-caminhar (be-wëgen), no fazer 

o caminho para, e deste modo, ser o caminho. Nietzsche, desenhando o 

homem como um ser inacabado, sempre no caminho da realização e do 

aperfeiçoamento, considera-o uma ponte e não um final, encarando o humano 

como que uma façanha em eterna ascensão: “A grandeza do Homem está em 

ser ele uma ponte e não um final; o que podemos amar no Homem é ser ele 

transição e naufrágio. Amo aqueles que apenas são capazes de viver na 

condição de perecer, porque perecendo se superam” (Assim falava Zaratustra, 

p. 14). 

 

Torna-se, deste modo, imperativo nos tempos que correm a criação de um 

desafio intelectual que estimule o espírito abúlico e inconsistente que se tem 

vindo a apoderar do homem que vive esta pós-modernidade cada vez mais 

exigente e em crise. Crise de um homem que se sente ameaçado por uma 

inquietude interior, que o confunde e atormenta, deixando-o à deriva neste 

vasto deserto de emoções que fazem cair por terra toda e qualquer tentativa de 

grandeza. Kant já proclamava a educação como o mais difícil problema a ser 

proposto ao homem. Questionando o lugar da liberdade no mundo, o filósofo 

depositava a crença na ideia de que a educação deveria ser realizada através 

de um aprofundamento da liberdade e de uma vontade sempre comprometida. 

Daí o pensamento de Padre Manuel Antunes, ressuscitando-nos da inércia e 

recordando-nos que “o ‘mais necessário’ é viver humanamente, é existir 

sabendo, realmente sabendo, que se existe e para que se existe” (Paideia, p. 

306). 

 

Delfim Santos indica-nos o caminho: “Educar é, portanto, levar o homem ao 

contacto consigo mesmo, ao seu autoconhecimento, à sua autópsia, como 

diziam os pedagogos renascentistas, numa palavra, à busca do único absoluto 

no horizonte da vida humana: - autenticidade” (idem, p. 41). Por isso, e no 

entender de Manuel Ferreira Patrício, “a acção educativa é de profunda 

exigência ontológica. Nela estão implicados o ser do educador e o ser do 
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educando: estão implicados, e co-implicados, os núcleos íntimos da pessoa 

que cada um deles é. Transmitir conhecimentos – teóricos e práticos – é 

importante; mas transmitir ser, e levar e ajudar o outro a ser, é decisivo” 

(Conhecimento do mundo social e da vida, p. 67). Acreditamos que esta 

relação educativa entre professor e aluno deverá constituir-se numa pérola da 

ação humana e na capacidade de cada um dos intervenientes crescer e avistar 

um outro futuro, que se paute pela excelência do agir humano e 

comunicacional e que leve o homem a reunir a energia necessária para 

reposicionar o valor do pensamento no verdadeiro alcance da transcendência e 

da probidade. Posto isto, Emmanuel Mounier surge-nos com intensidade: “a 

superação da pessoa por si mesma não é apenas projecto, é elevação 

(Jaspers), ultrapassagem. O ser pessoal é um ser feito para se ultrapassar” (O 

Personalismo, p. 87). 

 

Posicionamo-nos no trilho de uma educação universal, indo buscar a Coménio 

a palavra que o ensejo determina: “o que se deseja é que assim se consiga 

educar plenamente para a plenitude humana, não apenas um só homem, ou 

alguns, ou muitos, mas todos (omnes) e cada um dos homens, jovens e velhos, 

ricos e pobres, nobres e plebeus, homens e mulheres, numa palavra, todo 

aquele que nasceu homem, para que, enfim, todo o género humano venha a 

ser educado, seja qual for a sua idade, o seu estado, o seu sexo e a sua 

nacionalidade” (Pampaedia, p. 38). Calcorreamos esta quimera quixotesca, 

vibrando com a utopia da concretização de um homem que não se deixe 

seduzir pelo imediato e pelo medíocre, mas que através do esforço e da dor se 

supere e se suplante em todas as etapas da vida. É esta costela agónica que 

nos leva a teimar e a perseguir o sonho, a viver essa mesma utopia, a procurar 

a completude desta nossa natureza tão imperfeita e inconclusa. Estamos ao 

lado de Padre Manuel Antunes e acreditamos na essencialidade da educação 

permanente, sendo a sua práxis uma inspiração ontológica que atribui sentido 

ao homem e à capacidade do mesmo perseguir o conhecimento, o sonho, a 

sabedoria: “todo o homem: ninguém pode nem deve ser excluído. Não há 

razões, válidas, nem de idade, nem de sexo, nem de fortuna, nem de condição 
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intrínseca bastante para negarem ao homem esse direito fundamental. Porque 

ele lhe advém do próprio facto de ser homem, de ele ser homem, de ele fazer 

parte de um mundo histórico em renovação contínua, de ele ser e dever ser 

corresponsável pela ‘aventura comum’ do género humano” (Paideia, p. 111). 

 

Cuidar do humano é a nossa preocupação; levar o homem a construir a sua 

humanitas e a sentir-se responsável pela peugada que deixa no mundo: “A 

nossa época requer a pessoa como atitude, como condição do homem, em que 

a interioridade só o é por referência à responsabilidade para com o que nos 

rodeia, e a intimidade é uma vida de profundidade marcada com (e pelos) 

acontecimentos do mundo” (Paula Cristina Pereira, Amor e Conhecimento, p. 

74). De forma nenhuma podemos educar sem perceber a essência do que 

ensinamos e a nossa perceção deve incidir num todo educativo, permitindo que 

o currículo se adapte às necessidades que os educandos irão enfrentar no 

futuro e que a sala de aula seja um espaço de recriação, reflexão, autonomia e 

criatividade. Mas a vida não se limita a um espaço composto por quatro 

paredes, estende-se a experiências que vamos acumulando no nosso dia-a-dia 

e que nos fazem crescer e indagar e voltar a empurrar a pedra de Sísifo com 

tremenda teimosia. Impõe-se a questão proposta por Padre Manuel Antunes: 

“Que se pretende fazer do homem?”, a resposta é perentória: “é a esta 

pergunta que se propõe responder a filosofia da educação. É a esta pergunta 

que nas épocas de crise – sobretudo, numa época de crise com a dimensão da 

nossa – se torna árduo e difícil responder. É a esta pergunta, no entanto, que 

urge responder porque ela constitui a conditio sine qua non da superação 

dessa mesma crise” (Paideia, p. 152).  

 

Propõe-se uma educação do carácter, que no entender de João de Barros, é 

sinónimo de audácia criadora, de trabalho, de esforço, de ação, de iniciativa. 

Na perspetiva do pedagogo, a instrução não bastaria para fazer o homem 

atingir a plenitude das suas capacidades, torna-se fundamental educar o 

carácter do homem, fazê-lo desprender-se do espírito piegas e sentimental e 

levá-lo a descobrir dentro de si próprio uma natureza mais energética, mais 
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intensa e decisiva. Leonardo Coimbra parece concordar: “o ensino actual é a 

mais perfeita máquina de autómatos. Sendo apenas ou técnico (no melhor 

caso) ou descritivo, é somente um ornamento da inteligência. A verdadeira 

educação deve ter em vista a criação do carácter, pelo acordo de todas as 

faculdades. Deve criar pensadores e não eruditos, cérebros instrumentos de 

conhecimento e não cérebros depósitos de erudição” (Obras Completas, Tomo 

I, p. 129). 

 

Educar para a criatividade, levando o educando a colocar-se frente a frente 

com a sua própria essência e despertando-o para a complexidade do mundo e 

para o mistério da vida parece-nos o fundamento da ação educativa. Este novo 

sistema de ensino que se tem vindo a instalar, e que parece sentir-se 

confortável nos braços deste niilismo iníquo e caviloso, retira do homem toda a 

sua apetência para continuar a sentir-se humano e a ver no outro uma 

extensão da sua humanidade. Este processo de Bolonha veio amputar no 

educando a capacidade de pensar, de agir, de ser. Tudo é volátil. Tudo é 

apressado e instantâneo. A educação caiu no gume frio da estatística, da 

produção científica egoísta e altaneira, que olha de soslaio para a filosofia e 

para a poesia, com postura triunfante e miseravelmente prepotente. No 

entanto, aqui fica a advertência de Manuel Ferreira Patrício: “A respeito de 

nada pode o homem prescindir do agir filosófico. Uma existência humana sem 

o pensar filosófico ficará, inevitavelmente, aquém do humano” (Condições e 

modalidades do agir, p. 37)  

 

É premente contemplar o humano e ver nele um sentido de esperança. Pois 

como nos recomenda Leonardo Coimbra: “lançar nos espíritos vulgares uns 

tantos conhecimentos científicos, cujo valor e alcance filosófico não suspeitam, 

é fabricar esses pedantes cínicos que todos conhecemos, recitando fórmulas 

abstractas abstrusas sobre qualquer caso concreto, interessando 

profundamente a vida. Levados para um mundo oco de conceito, cuja realidade 

não farejam, aí vivem secos, afastados dos homens e da vida” (Obras 

Completas, Tomo I, p. 129). A educação não deve limitar o homem ao 
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conformismo, pelo contrário; deve conduzir o homem à liberdade, à 

honestidade de pensamento, à integridade, à busca da verdade, exigindo, 

deste modo, que a existência tenha sentido. O mundo tecnológico tem vindo a 

esquecer-se de que só a sensibilidade do humano é capaz de acalentar o dia 

mais cinzento. Tem dado prioridade à esquematização, ao gráfico e à conta 

certa, quando a natureza do humano tão incerta é, colocando-nos sempre 

numa constante luta interior, que nenhum número é capaz de quantificar. 

Recorremos, uma vez mais, a Delfim Santos, com o intuito de perceber o ideal 

que a educação encerra: “o problema da educação, no seu aspecto ideal, 

interessado e sério, pretende menos, e que é, ao mesmo tempo, muitíssimo 

mais: que o homem seja o homem que pode ser. A técnica de que usa deve 

apenas servir esta finalidade: auxiliar a descobrir o homem e os seus valores 

ao próprio homem” (Fundamentação existencial da pedagogia, p. 37).  

 

Valores que tragam à luz o saber viver e o saber estar, pois como constata 

Edgar Morin, “viver humanamente (…) é sobretudo viver poeticamente a vida” 

(Método VI. Ética, p. 209). Vivê-la sem rodeios e artifícios, pondo toda a nossa 

energia e amor. Irmos ao encontro da nossa fragilidade, para que nos seja 

possível entender como resolver esta atonia existencial, “que não se remedeia 

nada com ironias, desesperos e lamúrias. Que a solução é trabalhar, fazer, 

estimular, ajudar. Sobretudo corrigir em nós esta monomania crítica, que é 

maldizer disfarçado” (Miguel Torga, Diário VI, p. 189). Grita este mundo por 

nós. Pela nossa sensibilidade, pelo nosso carisma, pela nossa 

responsabilidade, pelo nosso afeto. Grita até romper a voz, até ao amanhecer 

de uma outra humanidade que não se entregue ao conformismo, à 

subserviência e à irracionalidade. Não fomos feitos para nos rendermos à 

mesmice, para nos deixarmos amputar e assaltar na nossa dignidade. Fomos 

feitos sim para nos transcendermos e elevarmos a nossa vontade e virtude até 

ao brilho da mais longínqua das estrelas.   

Sabemos que a educação é o caminho para a formação do homem e que a 

escola é o locus onde o humano se concretiza. A educação é o processo de 
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formação e personalização da pessoa humana. O processo de tornar a pessoa 

naquilo que tem para ser é o processo que leva o aluno a construir-se através 

da sua autonomia e da consciência que a vida é uma eterna capacidade de se 

ser com originalidade e fecundação: “De que se trata a educação da criança? 

Esta questão está ligada a outra; qual o seu objectivo? Não é fazer, mas 

despertar pessoas. Por definição, uma pessoa é suscitada por apelo, não se 

fabrica por adestramento. A educação não pode, pois, ter por fim ajustar a 

criança ao conformismo de um meio familiar, social ou estatal, nem limitar-se a 

adaptá-la à função ou ao papel que, adulta, desempenhará. A transcendência 

da pessoa implica que a pessoa não pertence a ninguém, mas apenas a si 

mesma” (Emmanuel Mounier, O Personalismo, p. 136). 

Este processo de autocriação é, sem sombra de dúvidas, a aposta real no 

homem e na sua nobreza. Os tempos que vivemos são de grande tensão e 

impunidade. As preocupações não parecem ter o homem como eixo central da 

sua intenção. O homem cada vez mais se desencontra da luz, da verdade e da 

integridade no conhecimento. Parece que caímos num poço sem conseguir 

avistar um ponto de claridade lá no alto. O problema é que caímos 

desamparados. Sem contar. Fomos apanhados de surpresa. No entanto, 

parece-nos que estamos a valorizar os problemas errados. Daí as fragas no 

caminho. Deixamos aqui a constatação de Padre Manuel Antunes, na 

esperança de que se entenda que o caminho a percorrer não pode ser de 

forma leviana e imprudente. A educação é o foco central para a construção de 

uma outra humanidade, o que facilitará o encontro do homem com o homem: “o 

problema da educação não é um problema ao lado de outros, não é um 

problema particular: é o problema. Um problema que não pode sofrer delongas; 

um problema em que a humanidade, em geral, e a nação, em particular, jogam 

o seu próprio destino; um problema que só pode ser resolvido graças à 

mediação da acção. É diante de nós e, sobretudo, em nós, na interpenetração 

do eu e do mundo, dos objectos e dos acontecimentos, que urge encarnar os 

valores, que urge ‘realizar e, realizando, realizar-se’. Isto equivale a dizer que a 

educação não consiste apenas em transmitir cultura mas também – e 



139 

principalmente – em criar as condições de surgimento de novas formas de 

cultura” (Paideia, p. 180). 
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3. Educar para a criatividade e para a autonomia 

 

Não há pensamento onde não há liberdade. Os nossos oito séculos de 

opressão e de intolerância deram nisto: um povo cujos intelectuais raciocinam 

sempre a fazer figas.  

            Miguel Torga, Diário IV  

 

No pensar de Leonardo Coimbra: “há liberdade numa sociedade quando esta 

possui, tem e cria uma base de acordo do tipo cultural definido e que se chama 

justiça” (O problema da educação nacional, p. 30). O problema reside 

precisamente na falta de justiça. Na incapacidade que revelamos de nos 

assumirmos e apresentarmos como somos. Vamos por aí, na maior parte das 

vezes desnorteados, sem horizonte à vista, pálidos, suspicazes, estéreis. Para 

suprir as nossas debilidades, copiamos os passos dos outros e para não 

termos trabalho em fazer tudo de raiz, adotamos a forma tosca de existir e 

viramos costas ao esforço e à persistência. Cedemo-nos sem olhar para trás. 

Rendemo-nos pronta e irremediavelmente. 

Espelho–me no pensamento de Miguel Torga. Na realidade, vivemos de um só 

modo: com medo de pensar e deitar cá para fora tudo o que nos vai na alma, 

sob pena de nos atirarem para fora do círculo, de nos denunciarem, de nos 

apontarem o dedo, exercendo uma força tirânica sobre a nossa vontade, 

agravando o nosso desespero. Uma palavra em falso representa um olhar 

reprovador e um franzir de testa que faz evidenciar as rugas que durante anos 

se foram criando por malvadez e decrepitude moral. Rugas que se impõem por 

viverem num despotismo esclarecido – assim se creem! – detentoras de toda a 

razão e cátedra para poderem diminuir e fustigar quem à frente se lhes depara, 

obrigando à obediência de regras e leis pensadas em cima do joelho - leis 

desordenadas, falidas, vis e canalhas.  
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A preocupação central que por aí impera não é definitivamente o humano, mas 

sim a destruição do humanismo. Assiste-se a um ensino decrépito, onde 

imperam a domesticação e o endoutrinamento do educando: “lançar nos 

espíritos vulgares uns tantos conhecimentos científicos, cujo valor e alcance 

filosófico não suspeitam, é fabricar esses pedantes cínicos que todos 

conhecemos, recitando fórmulas abstractas abstrusas sobre qualquer caso 

concreto, interessando profundamente a vida. Levados para um mundo oco de 

conceito, cuja realidade não farejam, aí vivem secos, afastados dos homens e 

da vida” (Leonardo Coimbra, Obras completas, tomo I, p. 129). Faz-se uma 

lavagem ao cérebro, com base na crença de verdades absolutas que amputam 

ao educando a capacidade de pensar por si próprio, criando-se e agindo de 

acordo com a sua sensibilidade e intelecto. Continuam os alunos sentados na 

sala de aula, ordenados e em silêncio, a escutar a voz do pedagogo que, sem 

descanso, despeja um elevado conteúdo de conhecimento e erudição.  

Sobre este aspeto, surge à luz Manuel Ferreira Patrício: “dar uma aula é agir 

pedagogicamente. Se o agente educativo tiver uma visão larga da sua missão, 

dar uma aula pode ser agir antropagogicamente, tendo por fito melhorar o ser 

humano naqueles, e por aqueles, seres humanos ali presentes, e em parte 

consegui-lo. Tradicionalmente, dar uma aula é falar para uma turma ou classe 

e transmitir conhecimentos aos alunos que a formam. Esta é a forma clássica 

de ministração da aula. Vemo-la contestada desde há muitos séculos, por 

exemplo por Platão” (Condições e modalidades do agir, p. 38). Também a 

contestamos. Acreditamos num ensino que faça brotar de dentro do aluno a 

sensatez de uma intencionalidade no modo como vive no mundo e com o 

mundo: “cada homem, cada pessoa humana deve ser um carácter único e uno, 

próprio. Deve ser, mencionar-se “uma consciência moral”: não receptáculo de 

alheias idéias e sentimentos, mas a fonte criadora das suas próprias ideias e 

sentimentos. Educar deve conduzir a essa consciência moral. Educar deve 

conduzir à liberdade” (Manuel Ferreira Patrício, Pedagogia de Leonardo 

Coimbra, p. 107). 
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Pensemos então na questão que nos coloca Leonardo Coimbra: “os estudantes 

saem hoje, em regra, tristes, fatigados, sem a alegria de viver que é, no 

homem, a alegria de compreender, incapazes de reacções vitais, criadoras e 

entusiastas. Porquê?” Segue-se a resposta: “porque se está praticando uma 

verdadeira violência moral com essas vítimas, a flôr, o escol dum povo, e que 

amanhã deveriam ter as responsabilidades da vida social” (O problema da 

educação nacional, p. 41). Os alunos sentem-se desamparados, já não se vê 

entusiasmo no seu olhar quando entram na sala de aula. As preocupações 

invadem os seus pensamentos: a falta de dinheiro, a falta de esperança no 

futuro, o medo e a incompreensão da situação de um país que defende o 

crime, a corrupção e a leviandade moral. A diferença entre o certo e o errado é 

muito ténue, levando muitas das vezes à noção de que o vale tudo é uma 

norma para quem quer subir na vida. Formam-se chicos-espertos em 

detrimento de homens comprometidos, verticais e justos: “o chico-esperto 

infringe a lei como se estivesse a cumpri-la, como se fosse uma boa partida 

sem consequências de maior. Porquê? Porque, no fundo, a pequena 

transgressão que comete não faz dele um criminoso, apenas um ‘malandreco’” 

(José Gil, Em busca da identidade, p. 32). 

A palavra de Edgar Morin não nos deixa repousar: “mas é no indivíduo que se 

situa a decisão ética” (Método VI: Ética, p. 29). Uma decisão que se pauta por 

uma escolha consciente e reveladora de ideais que se prendem com o respeito 

pela vida boa referenciada por Fernando Savater: “A vida boa não é algo de 

genérico, fabricado em série, mas só existe por medida. Cada um precisa de a 

ir inventando de acordo com a sua individualidade, única, irrepetível…e frágil. 

No que se refere ao bem viver, a sabedoria ou o exemplo dos demais podem 

ajudar-nos, mas não substituir-nos…” (Ética para um jovem, p. 144). Somos 

nós os percursores do falível trajeto que levamos a cabo. Reside em nós a 

capacidade de escolha, já que, uma vez mais para Edgar Morin: “A ética para 

si, no sentido em que implica lealdade, honra, responsabilidade, leva à ética 

para os outros” (Método VI: Ética, p. 100). Pois então responder nobremente 

aos desafios que nos são impostos, parece revelar a natureza ética que nos 

reconstrói por dentro, escalpelizando-nos e revelando-nos fulgurantemente.  
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Levar o aluno, o atleta, o aprendiz, o educando a perceber o papel da 

educação, do treino e da competição na sua formação como seres humanos 

parece ser cada vez mais o alvo a atingir. Prende-se a formação do momento 

presente com a força e a vontade que revelamos perante os estímulos da vida 

e do dia-a-dia vivido com coragem e brilhantismo. No entender de Delfim 

Santos, “não é a educação que tem de subordinar-se à moral, mas esta é que 

é consequência da vida e da aprendizagem na vida” (Fundamentação 

existencial da pedagogia, p. 101). Uma aprendizagem vivida de coração aberto 

e plena no desígnio de entregar-se aos mais elevados valores existenciais, que 

façam vir à luz de cada pensamento, de cada palavra, de cada ação uma 

flâmula que torne clara e majestosa a razão de se ser nesta vida. Deste modo, 

não podíamos deixar de trazer ao diálogo Sir Richard Livinsgstone, que nos 

transporta uma vez mais para a esfera do humano e da sensibilidade 

humanista: “the most important task of education is to bring home to the student 

the greatest of all problems – the problem of living – and to give him some 

guidance in it” (Some thoughts on university education, p. 21). Educar para se 

ser nesta vida com integridade e justiça, realçando o homo humanus em cada 

um de nós é o cerne da formação na escola e no treino, que devem assumir-se 

como espaços de reflexão, de pensamento e de sabedoria, sempre a postos 

para conduzir o educando a uma con-vivência que se revele detentora do gesto 

justo e solidário.  

Educar para a autonomia é dar voz à criação de intelectuais. De homens que 

desempenharão funções importantes como cidadãos comprometidos e 

participativos. Homens que se destaquem pela capacidade inventiva e eficiente 

de superar os reptos que lhes são impostos, sem fraquejar ou fugir dos 

problemas. Padre Manuel Antunes relembra: “O homem é um ser quase 

indefinidamente educável como é um ser quase ilimitadamente inventivo” 

(Paideia, p. 175). Homens que encontrem soluções para as mais variadas 

questões que lhes são colocadas com carisma e assertividade. Homens que 

pensem pelas suas cabeças e não se deixem seduzir pela esperteza e 

ambição desmedida. Enfim, a aposta centra-se na formação de seres humanos 

e não de homo mechanicus, que deambulam por entre a “multidão solitária” 
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referida por Padre Manuel Antunes na sua Paideia: “ A multidão solitária é um 

conglomerado ou um conjunto de homens unidimensionais numa sociedade 

multidimensional; de homens funções de uma rede complexíssima cujo valor é 

medido exclusivamente pela competência técnica e pela capacidade de 

manipular tanto as coisas como os seus semelhantes” (p. 191).  

Por isso e segundo Coménio: “é de desejar que nenhum homem seja mudo, 

mas que todos sejam capazes de expor as suas necessidades a Deus e aos 

homens. Na verdade, o homem não foi criado para que fosse uma estátua 

muda, mas foi-lhe dada a palavra para que anunciasse os louvores do seu 

Criador e para que conduzisse, juntamente consigo, o seu próximo a participar 

da luz (com boas informações acerca de todas as coisas necessárias)” 

(Pampaedia, p. 72). Caminhar mudo e de encontro à tal multidão solitária é um 

risco que corremos. Um risco que nos levará de encontro à capciosa forma de 

viver - descolorida, estólida, charra e rude. A educação é uma relação amorosa 

entre aluno e professor, é diálogo, é fraternidade, é dedicação, é ajuda, é 

respeito, é honestidade. Por tanto, formar dentro destes preceitos humanistas é 

criar cidadãos conscientes e misericordiosos, que irradiam luz e compreensão 

pelo outro e pela vida. Agostinho da Silva sustenta o nosso sentir: “não se veja 

no aluno o ser inferior e não preparado a que se põe tutor e forte adubo; isso é 

o diálogo entre o jardineiro e o feijão; outra ideia havemos de fazer das 

possibilidades do homem e do arranjo da vida; que a criança se não deixe 

nunca de ver como elemento activo na máquina do mundo e de reconhecer 

que a comunidade está aproveitando o seu trabalho; de número na classe e de 

fixador de noções temos de o passar a cidadão” (Considerações, p. 68).  

Formar livres-pensadores, homens fugitivos, que não se acomodem à cultura 

da subserviência e do despotismo dos senhores de baraço e cutelo é a missão 

de todo educador que percebe da essência da liberdade no humano. 

Revisitemos Leonardo Coimbra: “a educação, querendo formar o homem livre, 

tem de lhe dar a possibilidade de reflexão pessoal. Para isso precisa não o 

esmagar sob uma erudição sem sentido nem o perder na luta dos diferentes 

modos do pensamento humano, apenas incompatibilizados pelo 
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desconhecimento do seu lugar hierárquico na cultura” (Obras Completas, Tomo 

I, p. 231). Por isso a reforma no ensino é premente. Dar cor e forma a um 

ensino que não se deixe achincalhar pelos ideais ocos de um mercantilismo 

crescente. Olvidamos que é com humanos que estamos a tratar e é com eles 

que vamos contar no futuro. Que tipo de homem andamos a formar? Que tipo 

de médicos, professores, cientistas, advogados, atletas e demais estamos a 

criar? Profissionais que só escutam as seguintes palavras-chave: corrupção, 

chico-espertismo, vaidade, ambição, dinheiro, fama, fortuna, mercado…? 

Profissionais que nos esquecemos de tornar humanos e que mais tarde cairão 

nas suas mãos nossos filhos e netos? Será que nessa altura se recordarão das 

poucas horas sobre ética que lhes foram ensinadas e que falam do homem 

como Pessoa Humana e não como rato de laboratório, cujas experiências 

ferem a sua vulnerabilidade e dignidade humanas?   

Reiteramos o sentido da seguinte afirmação que Fernando Savater escreveu 

no livro Ética para um jovem dedicado a seu filho: “a única coisa que a ética 

pode dizer-te é que procures e penses por ti próprio, numa liberdade sem 

enganos: responsavelmente” (Ética para um jovem, p. 144). Por tanto, educar 

para a liberdade é educar com responsabilidade e em harmonia. É fazer realçar 

a nobreza de cada educando e lembrar-lhe os verdadeiros valores humanos. 

Educá-lo nesses valores e indicar-lhe o caminho da luz. Sem medo, 

pedantismo ou agressividade.  

No entanto, a demência do ser humano parece dificultar as coisas. Cada um 

vive no seu casulo, com medo de ser incomodado e com medo do futuro. Não 

se sente reação, um estímulo, uma intrépida vontade de se ser. Cada um vive 

para si, considerando-se insubstituível e eterno no seu mister, renegando 

muitas das vezes a novidade e apartando-se dela com tremenda 

intransigência. Vejamos o sentido crítico de Miguel Torga no tocante à 

incapacidade para aceitar o rumo da vida humana: “o homem citadino não 

consegue continuadores. O político julga-se insubstituível; o literato cuida que 

depois dele ninguém mais saberá escrever; o industrial pensa que o seu génio 

empreendedor estancou as fontes da habilidade comercial. Só o camponês 



147 

deixa herdeiros. Exactamente porque nenhum homem da terra se considera 

uma excepção, pode ensinar naturalmente ao filho todas as aquisições da sua 

experiência, e torná-lo um igual e um sucessor.” (Diário V, p. 13). Remata 

Paulo Freire esta ideia com a seguinte afirmação: “a história não termina em 

nós: ela segue adiante” (Pedagogia dos sonhos possíveis, p. 40). 

Nada nem ninguém é exceção. Todos desempenhamos um papel 

preponderante no cosmos. E quanto melhor levarmos a cabo a nossa tarefa, 

mais nos sentimos capazes de a transmitir às gerações futuras, sem 

hostilidade e impertinência. Todos aprendemos em conjunto e em conjunto 

somos. Falta esta força, esta construção, este entusiasmo. Por isso mesmo 

voltamos a Leonardo Coimbra e acreditamos que muito falta fazer quando 

falamos de educar o humano. Nas palavras deste irreverente paideuta: “o 

ensino actual é a mais perfeita máquina de autómatos. Sendo apenas ou 

técnico (no melhor caso) ou descritivo, é somente um ornamento da 

inteligência. A verdadeira educação deve ter em vista a criação do carácter, 

pelo acordo de todas as faculdades. Deve criar pensadores e não eruditos, 

cérebros instrumentos de conhecimento e não cérebros depósitos de erudição.” 

(Obras Completas, Tomo I, p. 129). Faz falta sentir de outro modo. Olhar nos 

olhos da criança e abraçá-la com afeto. Pôr-lhe a mão no ombro e incitá-la a 

construir o seu caminho com um raio de esperança na sacola. Falar com ela e 

contemplá-la com a mira no futuro. Só assim essa criança se manterá para 

toda a vida: impoluta, frontal, autêntica.   

Com o intuito de desassossegar, aqui deixamos a seguinte provocação de 

Jorge Bento: “deve elevar-se o aluno, o aprendiz, o estudante, o atleta e o 

executante, à altura do saber e da inteligência, da excelência ética e estética? 

Ou devem o ensino e a formação descer à rasura da incivilidade e 

mediocridade, da indolência e do laxismo, da indigência cultural e moral? (Pelo 

regresso do desporto: ensaio epistemológico, p. 105). Certamente que esta 

questão dividirá a opinião de muitos pedagogos. Os tais que pensam que são 

exceção. Acreditamos na liberdade de ação e na capacidade criativa do ser 

humano. Sempre com o pensamento direcionado para a excelência, 
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posicionamo-nos ao lado do educando e elevamos o seu caráter através de 

gestos e atitudes que o façam rumar honradamente pela vida fora. Entendemos 

ser esta a postura ética a adotar. De forma humilde, acima de tudo. Tal como a 

poesia que nos alumia o caminho, a mesma que é cantada por Miguel Torga no 

seguinte poema intitulado Medida: 

Jogo contra o destino. 

Cada minuto, cada desafio. 

Livre neste baldio 

Da liberdade humana, 

Arrisco a consciência dos meus actos 

Na roleta da sorte. 

O triunfo e a derrota não me importam. 

Nenhum triunfo vale o sol que o doira, 

E nenhuma derrota o é na morte 

Que temos certa. 

Quero apenas fazer a descoberta 

Do que posso e não posso, 

Sem poder nada. 

Aprendo a conhecer o meu tamanho 

Pela maneira como perco ou ganho. 

 

Miguel Torga 
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4. Sensibilidade estética: um novo olhar, uma nova expressão 

Famintos andamos pela falta que o belo nos faz. Nele habita a expressão do 

sensível e da emoção provocada pelo olhar que contempla 

desinteressadamente, só pelo prazer do ser que cada coisa carrega em si. 

Concordamos plenamente com Miguel Torga e cremos que só desta forma se 

vive esteticamente: “olhar as coisas sem as nomear. Não as saber de cor. Vê-

las todos os dias na plenitude do seu mistério, ao mesmo tempo maravilhosas 

e absurdas” (Diário XV, p. 120). Vê-las todos os dias, mas cada dia conter em 

si uma outra forma de captar o que vemos, atribuindo um novo significado, 

talvez uma outra orientação existencial, que nos permita viver plenamente a 

dimensão da humanidade que carregamos dentro de nós.  

Edgar Morin incita-nos a abandonar o aconchego do lar e a partir à aventura: “o 

espírito humano abre-se para o mundo. A abertura para o mundo revela-se 

através da curiosidade, da interrogação, da exploração, da pesquisa, da paixão 

pelo conhecimento. Manifesta-se no modo estético mediante a emoção, a 

sensibilidade, o maravilhar-se perante o nascer e o pôr-do-sol, uma noite de 

luar, o rolar das ondas do mar, as nuvens, as montanhas, os abismos, o atavio 

dos animais, o canto das aves, e estas emoções vivas conduzem ao canto, ao 

desenho, à pintura” (Método V, p. 36). Conduzem também ao desporto, à sua 

prática e fruição. Ao gesto da natureza funde-se o gesto desportivo, que 

possibilita ao homem superar-se na arte da excelência corporal que o treino 

proporciona e na maturidade do carácter que se intensifica com a experiência 

adquirida pelo treino e pela competição. A abertura do atleta ao mundo também 

se dá através do treinador, da sua palavra, sensibilidade e respeito.  

O humano humaniza-se pelo esforço, pela dedicação, através do amor. 

Independentemente da dor, do desespero, do desalento ou da desilusão, a 

palavra do paideuta deve manter-se sempre autêntica, detentora e defensora 

de um sentido de humanidade inalterável. Não revelando nervosismo, inépcia 

ou rancor, esta palavra deverá elevar a real intenção da poesia, da arte e da 

filosofia, de um bem pensar e de uma nova sensibilidade educativa. Deve 

assumir-se como o grito da liberdade, revelando entusiasmo e sobriedade. 
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Deve encaminhar o jovem para o trilho da escolha e da vontade. Deve criar no 

educando o sentido da responsabilidade e da transparência, apesar do mal-

estar que sofre a contemporaneidade. Urgente é apurar a educação estética e 

o valor da arte como a “razão comunicacional” que nos apresenta Habermas no 

seu Discurso Filosófico da Modernidade. 

A arte como forma de comunicação leva a cabo uma tarefa de intenção e 

comprometimento, rompendo com a trivialidade das relações humanas e 

sustentando uma educação estética proposta por Schiller nas cartas sobre A 

educação estética do ser humano. Depreende-se a necessidade de um 

despertar para a intencionalidade de um sentido que nos move para o 

cumprimento íntegro e integral da formação do humano. O caminho que nos 

conduza à suprema perfeição e nos fundamente como seres sempre em busca 

de um projeto em eterna construção. Nesta utopia pedagógica de Schiller 

sente-se a ousadia de um pensador que não se conforma e que assume a 

necessidade de uma nova sensibilidade que catapulte o homem para um novo 

pensar e um novo sentir. A utopia pedagógica de Schiller preconiza um “estado 

estético-ético-educador” que eleva a perceção da arte a uma nova etapa de 

pensamento, a uma intensa experiência educacional, a uma outra afetividade 

no que concerne ao esboço de uma nova humanidade. A arte pede para ser 

contemplada. E a educação não pode nem deve sucumbir às mãos esquálidas 

e resignadas de uma voz cansada e limitada pelo medo e pela moral 

improvisada. Estes tempos exigem uma educação que se preocupe com uma 

formação estética que se situe nos meandros do belo e do sublime. Uma 

formação que, nas palavras de Manuel Ferreira Patrício, transforme o humano 

no ser que tem para ser, denunciando o terror e a injustiça, a infâmia e a 

mentira, o materialismo e a morbidez de carácter. Uma formação que eduque 

quadros superiores de inteligência, liberdade e autonomia. Que sustente a sua 

base ontológica na beleza e na verdade, na responsabilidade e na 

solidariedade, no respeito e no eterno devir da humanização.  

É importante reaprender a contemplar o belo. Fazer irradiar do seu seio 

sentimentos de partilha e luminosidade. No entender de Heidegger, o belo faz 
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reluzir o ser: “A beleza e a verdade relacionam-se ambas com o ser, 

nomeadamente por via da desocultação do ser do ente” (Nietzsche, p.231). 

Esta possibilidade ontológica reside no pensar de Platão e na apologia de que 

a ‘Beleza é a Verdade no seu esplendor’ (Manuel Ferreira Patrício, Lições de 

axiologia educacional, p.118). Uma possibilidade que transgride a 

mediocridade humana e que se recusa a perceber o homem como um mero 

animal alienado e amputado na vontade de uma atuação comprometida e 

sensata. Herbert Marcuse sustenta que “a renúncia à forma estética é 

abdicação da responsabilidade. Priva a arte da verdadeira forma em que pode 

criar essa outra realidade dentro da estabelecida – o cosmos da esperança” (A 

Dimensão Estética, p.59). 

No desporto este sentimento ético/estético cria a responsabilidade consciente 

nos gestos e nas atitudes. O verdadeiro ágon que o desporto representa 

traduz-se na razão do ser e na sensibilidade de uma formação que concretize 

esse ser, ilimitando-o nas possibilidades e transcendendo-o nas formas 

ingénuas, rudes e imberbes que o qualificam. Apurar a estética no desporto é 

apurar a responsabilidade na forma de um corpo trabalhado, de uma perfeição 

que se requer altiva e presunçosa, mas que não descura a humildade que o 

simples gesto representa. É transformar toda a sua graciosidade num momento 

civilizado e autêntico, vencendo o medo da intempérie e da indecisão. É 

sublimar a pessoa que ousa romper com o estabelecido e que se 

autodetermina, precipitando-se na dureza do treino e consumando-se na 

imprevisibilidade da competição. É ser-se ético, é ser-se verdadeiro, é fazer o 

bem. Aqui se representa o telos da base educativa. O triângulo grego da 

educação plena e superior. A ideia platónica que representa o amor e o 

esplendor de um sentimento tão belo na formação do homem esclarecido, culto 

e civilizado. O esplendor da verdade e a beleza de um sentimento que se 

sustenta na ação justa e fraterna. No entender de Manuel Ferreira Patrício,“ a 

educação estética deve visar preparar o educando para a totalidade da 

experiência humana estética. Deve incluir, por conseguinte, uma componente 

centrada na fruição, uma outra centrada na criação e uma outra centrada na 

reflexão” (Lições de axiologia educacional, p. 117). 
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Kant, na Crítica da faculdade do juízo, apurou o sentido da beleza como 

símbolo da moralidade, quase identificando o sentido estético com o sentido 

ético (o sentimento de respeito) e a possibilidade do sentido estético repousar 

na liberdade da razão, isto é, na noção de vontade. Uma vontade que se 

realiza no momento em que Arte e a Educação convergem e se assumem 

imperativos na formação de um homem que se cumpra na plenitude da sua 

humanidade. É urgente falar de arte e apurar o gosto intenso e profundo da 

sensibilidade do educando que busque o sentido primordial da existência e que 

o coloque em prática no seio da sociedade. É urgente compreender o belo e 

desinteressadamente apreender a sua essência, nada dele esperando, mas 

recebendo-o e acolhendo-o, sem pretender nada em troca, somente aceitá-lo, 

contemplando a sua condição e dignidade: 

Não tens corpo, nem pátria, nem família, 

Não te curvas ao jugo dos tiranos, 

Não tens preço na terra dos humanos, 

Nem o tempo de rói. 

És a essência dos anos, 

O que vem e o que foi. 

 

És a carne dos deuses, 

O sorriso das pedras, 

E a candura do instinto. 

És aquele alimento  

De quem, farto de pão, anda faminto. 

 

És a graça da vida em toda a parte, 

Ou em arte, 

Ou em simples verdade. 

És o cravo vermelho, 

Ou a moça no espelho, 

Que depois de te ver se persuade. 
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És um verso perfeito 

Que traz consigo a força do que diz. 

És o jeito 

Que tem, antes de mestre, o aprendiz. 

 

És a beleza, enfim. És o teu nome. 

Um milagre, uma luz, uma harmonia, 

Uma linha sem traço… 

Mas sem corpo, sem pátria e sem família, 

Tudo repousa em paz no teu regaço. 

 

Miguel Torga, À beleza 

 

Representa a palavra de Miguel Torga o esplendor da verdade. Um desocultar 

da essência, a luz, a plenitude e a presença. A teimosia serena de uma carícia 

que nos deixa sem palavras, porque nos ama e acolhe no seio da sua 

dignidade. É urgente esta beleza, esta palavra fecunda e telúrica, repleta de 

amor, de aflição, de humanidade. É urgente este ato poético desinteressado 

que retira o homem das membranas inferiores da existência e que o leva a 

repensar o mundo e a sua obra. Urge revitalizar e trazer ao dia-a-dia os 

verdadeiros valores que emanam do desporto e nos incutem, como obreiros 

que somos, sentimentos de disciplina, de dor, de luta, de devoção e de 

respeito. Olvidados estão e assim permanecerão se a nossa ação revelar 

egoísmo e insolidariedade. Este mundo exige de cada um de nós um novo 

pensar, uma nova esperança, um novo sentir pedagógico. Pensemos com 

Coménio e formemos em cada um de nós aquela oficina de humanidade que 

queremos ver cumprida. Uma oficina que pensa na beleza como o sorriso e o 

alimento que provoca um novo sentido e um novo olhar. A obra de arte busca 

essa verdade, esse repouso, essa tranquilidade. E a nossa tarefa é torná-la 

visível ao mundo, tornando-a um deleite para o mais obstinado dos sentidos. 
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“Deve-se fazer uma ética, mas uma ética sensível, que seja estética” reflete a 

dado momento Amelia Valcárcel na obra Ética contra Estética. Acima de tudo, 

o dever centra-se na exemplaridade e na completude de uma praxis que não 

pode apresentar fragilidade no sentir. Movidos que somos por um projeto ético 

que não se contenta com a mesquinhez de um pedantismo idolatrado, a nossa 

intenção é cultivar o espírito humano, para que este possa apreciar o belo e 

fazer dele um sentido para a vida. Na famosa obra Estética, Hegel sustenta 

que a arte cultiva o homem e desperta nele sentimentos adormecidos, mas 

contumazes aquando de escutar os verdadeiros interesses do espírito. Esta 

função maiêutica que caracteriza a arte encaminha-nos para o desejo divino de 

realização, desassossego e transição. Aprendemos a penetrar no mundo do 

belo e saímos do seu interior ontologicamente mais capazes e mais providos 

de sentido. Movidos pela honradez, deixamos cair a máscara da submissão e o 

rosto ilumina-se com a perspetiva de um novo amanhecer. Fomos tocados por 

uma luz. Ficamos mais humanos. Trazendo Kant ao diálogo, compreendemos 

com mais profundidade a afirmação de que são duas as coisas que o comovem 

com a força do sublime: o céu estrelado que se situa fora de nós e a lei moral 

no nosso coração.  

Faz falta pensar o homem. Tudo se resume ao número, ao indelicado, ao 

banal. Faz falta incutir outro sentido, provocar sentimentos de beleza, de 

verdade e esplendor. Faz falta a hombridade e o desejo ardente de uma 

reflexão cuidada e rigorosa. Faz falta ser mais humano. Faz falta uma paideia 

que se concretize e que nos liberte das correntes que nos ferem o corpo e a 

alma. Faz falta uma nova vida, um novo alento, uma nova chama. Fazemos 

falta porque nos recusamos a contemplar, a ser, a estar. Não nos olvidemos de 

cuidar da vulnerabilidade do humano, apresentando-lhe a poesia como 

transcendência, a filosofia como moralidade e a arte como sensibilidade.  

Está na hora de tomar o leme e dobrar o cabo das tormentas que nos assola e 

nos faz suspirar. Sem medo, viver uma utopia que centre os seus intentos na 

esperança de uma nova humanidade. Cortando com a espada o negrume que 

nos incomoda e incitando a uma beleza que crie formas de luminosidade. 
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Formar um ethos universal em cada homem, criando um comprometimento e 

crendo na atitude pedagógica que apela ao respeito e à fraternidade.  
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5. Professor e treinador desportivo: uma forma de ser paideuta 

 

Não te poderás considerar um verdadeiro intelectual se não puseres a tua vida 

ao serviço da justiça. 

        Agostinho da Silva, Considerações 

  

Ser-se paideuta é uma expressão de generosidade. O seu significado profundo 

encerra em si uma integridade que cuida da pessoa humana com 

responsabilidade. Retratamos aqui o termo paideuta, enlevando-o em relação 

aos habituais termos de pedagogo ou mesmo de professor, visto este nas 

palavras de Santo Agostinho partir à descoberta da interioridade e da elevada 

razão de existir, que comove e humildemente constrói uma sageza que sabe 

alimentar-se do constante aperfeiçoamento e dedicação, sempre pronta a 

recomeçar, pois sente dentro de si o brio que nasce do reconhecimento da sua 

imperfeição e da eterna quimera pelo conhecimento: “aprender não depende 

do saber do Mestre exterior, mas da luz do Mestre interior a principal fonte de 

conhecimento porque origem do conhecimento superior, inteligível. Aprende 

aquele que é capaz de julgar sobre a verdade ou a falsidade do discurso a 

partir da sua mais profunda consciência de verdade ou a partir da consulta da 

Verdade ou do Mestre interior” (O Mestre, p. 51). 

Encontramos nas palavras de Florbela Espanca e no poema Ser Poeta a 

chama do real ímpeto de se ser paideuta, pedindo emprestadas as palavras da 

poetisa e transformando o sentido do poema para estimular o valor do paideuta 

na paisagem da vida e da educação: 

Ser paideuta é ser mais alto, é ser maior 

Do que os homens! Morder como quem beija! 

É ser mendigo e dar como quem seja 

Rei do Reino de Aquém e de Além Dor! 
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É ter de mil desejos o esplendor 

E não saber sequer que se deseja! 

É ter cá dentro um astro que flameja, 

É ter garras e asas de condor! 

É ter fome, é ter sede de Infinito! 

Por elmo, as manhãs de oiro e de cetim… 

É condensar o mundo num só grito! 

Florbela Espanca, Ser Poeta 

Esta sede de infinito é a razão que não nos deixa desistir. A vontade que nos 

inspira são os olhos da criança que temos à nossa frente, a mesma que nos 

pede afetivamente para a ajudar a descobrir os mistérios da vida. Apesar de se 

sentir só e incompreendido, o professor deve anelar ao mais alto patamar de 

probidade e excelência. Porque só esse sentimento de virtude e 

transcendência é que o faz realmente não esmorecer perante o que se 

apresenta. E sejamos francos: faz falta ser excelente. Em todos os sentidos. O 

que fazemos compromete o que somos e a nossa forma de estar no mundo. 

Não basta escrever sobre o sublime, é necessário colocá-lo em prática. Ser 

paideuta é contemplar o educando, percebendo-o e estendendo-lhe a mão. 

Fazer brotar do seu íntimo mais secreto a consciência estética que rompe com 

a grotesca aparição da crueldade. Fazer com que uma nova conceção de 

homem corrija os fracassos do passado e construa renovados desafios para o 

futuro. Este é o ponto fulcral da arte de educar. Ser capaz de apelar a uma 

sensibilidade educativa e fazê-la transbordar com carisma.  

Joaquin Xirau acredita que “unidas en amor la beleza del joven discípulo y la 

sabiduría del maestro, siguen el caminho que les lleva a la verdade y al 

perfeccionamiento personal en una comunidad de vida y de conocimiento” 

(Amor y Mundo, p. 221). Assim, apuremos no coração do homem uma nova 

humanitas. Aquele sentimento que faz falta e que nos transforma. Que nos 

eleva como homens íntegros e integrais. Que nos faz um apelo através do grito 

desesperado, inspirando-nos e situando-nos num tempo e num espaço só 

nosso, onde nos sentimos com permissão para sonhar e fazer do sonho um 
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lema para a vida. Sem nunca olvidar as nossas fraquezas como humanos que 

somos, sejamos audazes no modo como vivemos a vida, arredando o medo e 

a inércia e inundando as nossas vestes de ideais que nos superem e nos 

renovem, criando uma metamorfose de cores que se intensifiquem no olhar. 

Sem dúvida, este é o caminho. O caminho da autenticidade. 

No desporto assistimos ao gesto do treinador, à sua palavra, ao seu carisma, à 

sua ação moral. O seu exemplo deve manifestar-se dentro e fora do espaço de 

treino, pautando-se por uma cultura da exigência e da perfectibilidade das 

formas morais e corporais do atleta. O seu labor não passa somente pela 

ministração dos programas, das técnicas e das táticas exploradas no treino; o 

seu ideal deve adentrar-se pelo campo da partilha e da responsabilidade na 

formação de homens autónomos e participativos, tanto do treino como fora 

dele. Por isso, o treinador é um paideuta no momento em leva dentro de si o 

cuidado, o comprometimento e a disponibilidade. O treino é na sua essência 

uma relação pedagógica; uma relação de labor, cumplicidade e resistência. É o 

diálogo do/no treino que fomenta a prática desportiva preocupada, plena, proba 

e que no entender de Jorge Bento: “não pode deixar de ser presidido por ideais 

pedagógicos tais como a formação, desenvolvimento e autonomia dos atletas. 

E isto exige do treinador um apurado sentido de responsabilidade e de 

fidelidade a tais ideais” (Desporto, Discurso e Substância, p. 147/148).  

Nas palavras de Paulo Freire percebemos a relação afetiva entre professor e 

aluno e treinador e atleta: “ensinar e aprender são assim momentos de um 

processo maior – o de conhecer, que implica re-conhecer” (Pedagogia da 

esperança, p. 47). Um ensejo que toca ambas as partes, que produz uma 

relação de confiança e de entreajuda, que fomenta o amor pelo conhecimento 

e a sua busca incessante. Sabemos que nos tempos que correm, ser professor 

tem vindo a revelar-se tarefa difícil. O mister de dar aulas está a ser relegado 

para segundo plano, sendo o real trabalho do pedagogo cada vez mais 

burocrático, não existindo tempo para a investigação, para a produção de 

textos e para a preparação de aulas que façam avançar o nível do 

conhecimento e auxiliem os alunos a perceber o que de bom tem sido 
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concebido. Como refere Raúl Brandão, “o trabalho da vida é persistente e 

oculto. Gasta, desgasta como uma pedra sobre outra pedra. Não é só por fora 

que criamos rugas: por dentro a usura é imensa” (Húmus, p. 197). Esta usura 

sentimos na pele de fora e na de dentro que vê e sente cada vez mais o 

desprestigio, o esquecimento, o desrespeito.  

 

Os professores são uma classe cada vez mais atacada e relegada para 

segundo plano. São cada vez mais os deveres e cada vez menos os direitos. A 

classe sente-se vilipendiada, atacada na sua dignidade e mal tratada. As 

políticas governativas atiraram a classe para o abismo e a palavra professor já 

não é sinónimo de sabedoria e prestígio, pelo contrário, somos renegados, 

atacados por todos os lados, responsáveis por tudo o que de mal se passa, 

mal-amados e odiados. Antigamente a nossa autoridade era uma mais-valia na 

educação dos jovens, hoje somos esbofeteados se retemos um aluno por mau 

aproveitamento ou se discutimos uma nota negativa atribuída com razão de 

causa. O estado das coisas está como está porque para isso contribuímos. 

Esta classe não parece defender a sua integridade, mostrando-se diluída e 

desunida no que concerne à luta pelos ideais que outrora outros vultos tanto 

pelejaram e adoraram. Agostinho da Silva considera que a contribuição do 

paideuta “terá sido mínima se o não moveu a tomar o caminho de mestre um 

imenso amor da humanidade e a clara inteligência dos destinos a que o espírito 

chama; errou o que se fez passar por professor e desconfia dos homens, se 

defende deles, evita ir ao seu encontro de coração aberto, paga falta com falta 

e se mantém na moral da luta; esse jamais tornará os seus alunos; poderão ser 

excelentes as palavras que profere; mas o moço que o escuta vai rindo por 

dentro porque só o exemplo o abala” (Considerações, p. 61).  

 

Ser-se professor de educação física na escola, ser-se professor universitário ou 

ser-se treinador desportivo acarreta, segundo Jorge Bento (2004), uma 

‘competência moral’ que não pode de forma alguma deixar de pelejar pelos 

verdadeiros valores, filosóficos e humanistas, que defendem a essência 

desportiva. O mesmo autor assegura: “É a competência moral que aqui e agora 
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deve ser particularmente enfatizada em face da perversão e crise de princípios 

e valores que ameaçam o desporto e a vida social nos tempos que correm” 

(Desporto, Discurso e Substância, p. 148). Ser mestre implica ser humano, ser 

exemplo de serenidade, humanidade e compreensão. Pois, segundo Fernando 

Savater: “o pedante dirige-se aos seus alunos como se estivesse a apresentar 

uma comunicação a um congresso dos seus mais distintos e exigentes 

colegas, que, todos eles, se dedicam há anos à disciplina dos seus desvelos. 

Mas como a maioria dos jovens não demonstram nem o devido entusiasmo 

nem a compreensão requerida, acaba por desesperar, amaldiçoando-os.(…). 

No fundo, o problema do pedante é que não quer ensinar neófitos, mas ser 

admirado pelos sábios e provar a si próprio que vale tanto como os outros” (O 

valor de educar, p. 127). Postura que necessita retificação e introspeção. A 

‘competência moral’ dispensa atitudes repressivas, cuja vaidade desvincula o 

paideuta da sua real e pretensa intenção humanista e responsável. Há que 

respeitar e tornar claras posturas e atitudes que defendam a integridade da 

profissão de professor e treinador, de modo a pacificar inúmeras formas de 

violência, falta de compreensão, intolerância e indiferença visíveis no desporto 

e na vida em sociedade.  

 

Sabemos que as constantes ignomínias e rémoras que a profissão de 

professor implica, criam desmotivação e repetição dos mesmos atos 

sonolentos e ineficazes ano após ano. Também sabemos que uma vez 

chegados à cátedra, muitos professores simplesmente se esquecem da 

formação continua e com ela a intensa e perene investigação, da leitura de 

“longa duração” (Revista Globo, Estatuto Editorial, p. 7) e do estudo continuado 

que permitem renovar a capacidade de saber estar numa aula e contribuir para 

a progressão do aluno tanto na vida académica, como na vida a enfrentar todos 

os dias. Para tal, considere-se a questão colocada por Padre Manuel Antunes, 

“quem não conhece daqueles professores que, uma vez chegados à cátedra, 

não só varreram do seu horizonte os livros ou o campo da pesquisa, como 

deitaram pela borda fora o próprio espírito de reflexão e crítica? Perenes 

repetidores de um curso sempre igual, discos de uma melodia que os anos 
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deterioraram, relógios de um tempo, porventura certo, mas tempo físico, não 

tempo histórico?” (Paideia, p. 94). 

 

Por tanto, confiamos na perspetiva de Savater de que “a humildade do mestre, 

em contrapartida, consiste em renunciar a demonstrar que está lá em cima e 

em ajudar a subir os outros” (O valor de educar, p. 127). Ser humilde é outra 

das características do verdadeiro paideuta. Compreender que não está na 

posse do conhecimento absoluto, que muito caminho tem ainda para lavrar, 

visto a máxima de Sócrates “só sei que nada sei” resume-nos à interpelação de 

que quanto mais pesquisamos, lemos e refletimos, tomamos consciência de 

que muito há ainda para aprender e aperfeiçoar. Situemo-nos com a seguinte 

afirmação de Agostinho da Silva: “o ser mestre não é de modo algum um 

emprego e que a sua actividade se não pode aferir pelos métodos correntes; 

ganhar a vida é no professor um acréscimo e não um alvo; e o que importa, no 

seu juízo final, não é a ideia que fazem dele os homens do tempo; o que 

verdadeiramente há-de pesar na balança é a pedra que lançou para os 

alicerces do futuro” (Considerações, p. 61). 

É necessário voltar a debruçar a nossa atenção para a capacidade de saber 

dar voz a um desafio que não nos deixe adormecer perante as inconstâncias e 

as agruras do que nos rodeia. Contemplar a montanha de Sísifo como uma 

nova oportunidade, uma nova postura, definitivamente mais ética, onde nos 

assumimos com determinação e ousadia, sem medos e repressões da palavra 

alheia ou do dedo que aponta insensivelmente para nós, porque não nos 

entende ou porque nos desviamos e escolhemos ser autênticos, ou melhor, 

porque escolhemos sermos nós próprios, sem máscaras ou atavios, de rosto 

limpo e vazio de disfarces que só nos atiram para o precipício de uma história 

que não é a nossa, de uma existência em total ebulição. Partilhamos com 

Miguel Torga a seguinte deixa: “mas são os Quixotes ocasionais que dão 

dignidade e sentido à humanidade de sempre” (Diário XVI, p. 14). Quixotes que 

seguem muitas das vezes sozinhos e sem disfarce trilhando o caminho da 

aretê. Que não se olvidam da sua verdadeira condição. Que apesar da 

degeneração e da imperícia daqueles que se afastam dos verdadeiros valores 
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que nos tornam humanos, continuam a perceber que só com dignidade é 

possível exercer a missão de professor, de treinador, de paideuta, aquela que 

ama e protege, que educa e corrige, que nunca humilha e que faz brotar o 

despertar da racionalidade e da compreensão. 

Educar supõe a formação de um ethos íntegro e integral, sempre predisposto a 

um aperfeiçoamento e aprimoramento do espírito. Porque o professor deve 

cuidar da integridade do educando, enlevando a sua notoriedade e incitando-o 

à busca de uma outra resposta, naturalmente mais ousada, para um mundo 

que se sente desesperado e clama por dedicados momentos de reflexão. Da 

mesma forma deve o treinador cuidar do seu atleta, educando-o no mister do 

treino e da vida, assumindo-se como exemplo de conduta moral e axiológica. O 

seu dever é tratar os atletas com respeito, educando-os na arte do treino e da 

atitude a desenvolver perante a competição. Fundamental é desenvolver no 

atleta a capacidade de tomar decisões nos momentos decisivos, ajudando-os a 

ser autónomos e tratando-os como humanos dotados de inteligência e emoção, 

capazes de cumprir os seus deveres e as tarefas propostas com brio e 

responsabilidade. Uma vez mais, trazemos Jorge Bento ao diálogo: “os 

treinadores não podem ser poupados a uma reflexão sobre os desafios de 

natureza antropológica e axiológica que se colocam ao desporto nos nossos 

dias. Há que encarar a tarefa de tirar o desporto das bandas do utilitário e do 

acessório para que foi empurrado, com manifesto prejuízo da qualidade do seu 

teor de humanidade” (Desporto, Discurso e Substância, p. 150). 

Tratemos de transformar o mundo através do gesto e da palavra, incutindo no 

outro formas de luminosidade e humanidade. Para tal, o apelo recai para a 

desconstrução da opressão que se tem vindo a impor, por se cair na ilusão do 

facilitismo e no vazio de um ideal que apela a uma vida que precisa de ser 

vivida de outra forma - com mais carisma, paixão e cumplicidade. Fernando 

Savater aparece-nos novamente no caminho: “mas, sobretudo, o professor tem 

de fomentar as paixões intelectuais, porque são o contrário da apatia 

esterilizadora que se refugia na rotina e que é o que de mais oposto à cultura 

existe. E essas paixões vêm de baixo, não caem do olimpo dos que creem que 

já sabem tudo. Por isso, não há motivo para desdenharmos a linguagem 
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simples, nem as referências populares, nem o humor sem o qual a inteligência 

não é mais que um recheio de altas imbecilidades” (O valor de educar, p. 128). 

Assim, o exemplo do professor culto deverá despertar no educando a 

solenidade e o compromisso, uma participação que se requer total, uma 

disponibilidade que se pretende eterna. Deve dar ao jovem espaço para refletir 

e humanizar, levando-o a criar laços com o mundo que se apresenta e 

demonstrando-lhe o valor que o apreço e a fraternidade detêm na criação de 

uma outra realidade existencial, que se afaste do negrume causado pela 

insipiência da caverna platónica, que asfixia e decepa a curiosidade e o espírito 

sedento de procura e inquietação. Trazemos uma vez mais ao diálogo 

Agostinho da Silva que nos revela abertamente o significado do verdadeiro 

mestre “Ora o mestre não se fez para rir; é de facto um mestre aquele de que 

os outros se riem, aquele de que troçam todos os prudentes e todos os bem 

estabelecidos; pertence-lhe ser extravagante, defender os ideais absurdos, 

acreditar num futuro de generosidade e de justiça, despojar-se ele próprio de 

comodidades e de bens, viver incerta vida, ser junto dos irmãos homens e da 

irmã natureza inteligência e piedade; a ninguém terá rancor, saberá 

compreender todas as cóleras e todos os desprezos, pagará o mal com o bem, 

num esforço obstinado para que o ódio desapareça do mundo; não verá no 

aluno um inimigo natural, mas o mais belo dom que lhe poderiam conceder; 

perante ele e os outros nenhum desejo de domínio; o mestre é o homem que 

não manda; aconselha e canaliza, apazigua e abranda; não é a palavra que 

incendeia, é a palavra que faz renascer o canto alegre do pastor depois da 

tempestade; não o interessa vencer, nem ficar em boa posição; tornar alguém 

melhor – eis todo o seu programa; para si mesmo, a dádiva contínua, a 

humildade e o amor do próximo” (Considerações, p. 63). 

Estender a própria criatividade ao educando e ao atleta e sair da monotonia, 

criando alternativas ao estabelecido, ao programa de treino delineado, ao 

currículo proposto é o que se espera para um futuro mais brilhante. Ter a 

capacidade para encontrar soluções quando o previsto se torna imprevisto e 

resolver os problemas de forma serena quando os mesmos se avolumam e 

parecem não ter fim é uma qualidade que poucos professores e treinadores 
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detêm, talvez porque o cansaço toma conta do espírito, talvez porque há que 

repensar o raio de ação e de entendimento do ser humano que temos à frente. 

É que o homem encontrando-se a viver numa angústia permanente, vive 

simplesmente à superfície, denotando fadiga e dificuldade em libertar-se do 

sentimento de apneia que o impede de agir. 

Tomamos em consideração as profissões pedagógicas aqui retratadas, a de 

professor e a de treinador desportivo, porque ambas se fundem e encontram 

na sua essência uma exigência, uma ética da vontade e uma responsabilidade 

que se centram na dignidade e na formação da pessoa humana. Porque 

educar pressupõe amar o educando e com ele aperfeiçoar o próprio ser que o 

habita. Serão inúmeras as tentativas que, apesar de parecerem em vão, vivem 

da contumácia e da persistência, da bravura e da coragem, respirando 

liberdade e afeto pela profissão e sobretudo pelo atleta e educando que 

inequivocamente pede o melhor de nós. Então, façamos deste mundo uma 

nova oportunidade, deixando uma indelével marca de humanismo e marcando 

a nossa presença com uma pegada de esperança perante o que nos é 

imposto, revelando resistência à inautenticidade e transcendendo a cegueira e 

a degradação moral que se tem vindo confortavelmente a instalar. 

Comungamos com o orgulho de Jorge Bento em ser professor e em dar brilho 

a esta missão de transformar a escuridão da caverna humana em raios de luz 

que anelem à transparência humana: “Sou professor! Ao dizer isto emociono-

me por ver crescer, em todos os lados, a clamorosa necessidade de reinventar 

arquétipos humanos. Hoje e sempre! Os professores poderão não dar ao futuro 

o rosto desejado, mas ajudam a transportar essa esperança e alimentar a 

utopia. Conquanto sejam capazes de levar à cena a sua função de homens de 

cultura, de profissionais da recriação do humano, de agentes estrénuos da 

dignidade e da liberdade do homem. De homens livres e criadores, portadores 

de um Esperança para a noite de tantas desesperanças dos jovens, adultos e 

idosos nos dias de hoje” (Da coragem, do orgulho, da paixão de ser professor, 

p. 42). 
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E com uma loucura sana o paideuta continua a acreditar que é possível. 

Continua a ver o cume de uma outra montanha, sem perder as forças e sem 

revelar fraqueza de espírito. Sejamos autênticos no que fazemos de modo a 

criar autenticidade no outro. Que não nos baste ficar pela intenção, mas sim 

preencher a lacuna que parece existir no coração de cada um de nós. 
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6. O (re)encontro da/na afetividade 

 

 Saberemos cada vez menos o que é um ser humano. 

  Livro das Previsões 

 

Todos precisamos de afeto. De um olhar que não nos julgue e nos acarinhe no 

sossego do seu regaço. A vida que desesperadamente tentamos enganar e os 

seus sempre incómodos problemas constituem-se numa explosão de 

contratempos que nos retiram muitas das vezes o sorriso e a expressão lépida 

que nos deveria acompanhar. Este momento que se vive agora, e que 

provavelmente demorará a abrandar, é o tempo do homem moribundo, que se 

levanta de manhã desmotivado, derrotado, laminado e começa o dia sem 

forças para poder reagir às imensas frentes que terá de enfrentar. Sofre este 

homem ataques constantes à sua dignidade, ataques cuja identidade na maior 

parte das vezes não pode precisar, por sentir-se incapacitado e perseguido 

pelo medonho fantasma do medo, aquela personagem que se veste de negro e 

aterroriza todo aquele que tenta negar a traição, o parasitismo e a injustiça: 

“mas o medo – o homem médio é hoje muito débil, a despeito das suas 

gesticulações de valentão -, o medo impede-o de se abrir a esse mundo 

verdadeiro, que exigiria muito dele, e prefere falsificar a sua vida, conservando-

a hermética no casulo do seu mundo fictício e simplicíssimo” (Ortega y Gasset, 

Missão da Universidade, p. 74). 

 

Andamos nesta luta diária, numa lufa-lufa de encargos, de preocupações, de 

exigências, que nos fazem olvidar o essencial: quem somos. Por aí andamos, 

sem um rumo concreto, sem uma manifestação de carinho. Deixamo-nos ir na 

corrente do rio, sem forças para nos segurarmos no primeiro galho que 

aparece, sem vontade de lutar pelo que somos, sem vontade de voltarmos a 

encontrar um sentido que nos faça respirar em liberdade. Sem respostas. Sem 

empatia. Sem ilusão. Aí vamos nós: simplórios, alienados, sós. Diz-se que a 

dificuldade molda o carácter. Há dias. Depende da disposição para olhar o céu 

e encontrar nele o azul dos nossos sonhos. Ver neles o cerúleo consentimento 
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da mudança. Abrir os braços ao mundo e afastar o pessimismo que se constitui 

como um dos eixos do sentir contemporâneo. Reencontrar nos nossos 

corações a misericórdia que tanto faz falta, o saber dar, o saber estar com os 

outros e pelos outros sempre com sentido de missão, partilha e presença. Não 

nos enganemos. Ser misericordioso encerra um significado mais emotivo, mais 

humano, mais límpido e comprometido. Nas palavras de Padre Manuel 

Antunes, “a misericórdia não é sinónimo nem de pietismo privatista, nem de 

sentimentalismo romântico, efusivo de mares de lágrimas sem sentido e sem 

motivo, nem de paternalismo, materialismo e fraternalismo platónicos ou 

platonizantes. É uma força que desperta ante o espectáculo desolado da 

miséria alheia. É um olhar que vivifica e não mata, salva e não condena, ergue 

e não deprime. É um impulso para agir sem cumplicidade e para reunir sem 

massificar. É uma vontade de sair de si, da prisão do próprio «eu», para 

transformar o mundo e se transformar a si mesmo em permanente e incansável 

reciprocidade” (Paideia, p. 87). 

 

Olhamo-nos e encontramos dificuldades em aceitar que não há outra 

alternativa senão voltarmos a aprender a ser. Com todas as suas complicações 

e sacrifícios, com todas as suas misérias e tristezas, enfim, com todos os 

mistérios que nos estão subjacentes e dos quais não nos conseguimos libertar. 

No entender de Miguel Torga, “hoje em dia, o nosso único enigma somos nós” 

(Diário XIV, p. 31). É tempo de pôr termo à infantilidade e à distância que 

mantemos uns dos outros. Pensamos que a relação de afeto que existe entre 

professor e aluno ou mesmo entre treinador e atleta deve manter-se inalterável, 

apesar da indiferença que se vive. Mais do que nunca esta relação não pode 

ser abalada, deve sim ser engrandecida e fortificada por um sentimento de 

respeito e acolhimento mútuos que reforcem as relações humanas no seu todo 

e pacifiquem as divergências, os ódios e as invejas. Por isso, entendemos que 

é premente viver o sentido de misericórdia com força e intensidade, de forma a 

criar laços que humanizem e tragam um novo sopro solidário à relação entre os 

homens: “é pela misericórdia que diuturnos ressentimentos abrandam, lívidas 

invejas desaparecem, passos vacilantes se tornam simples. É pela misericórdia 
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que se abre o coração ao estrangeiro, se olha o insólito sem animosidade, 

como princípio, se encaram hábitos alheios e alheios sistemas de referência, 

sem atitudes condenatórias e sem julgamentos sumários. É pela misericórdia 

que se realiza a melhor apreensão e compreensão do mundo e da vida: a 

apreensão e compreensão dos místicos. É pela misericórdia – rio acaso 

subterrâneo – que se ligam mares e continentes, cidades e aldeias distantes, 

culturas e civilizações separadas por toda a espécie de barreiras” (Padre 

Manuel Antunes, Paideia, p. 87). 

 

É pela misericórdia que nos aprendemos a conhecer, que permitimos a 

aproximação à nossa sensibilidade, que cedemos um pedaço do que somos e 

com ele colorimos o mundo. A capacidade de nos amarmos uns aos outros 

está a ceder espaço ao distanciamento e à violência. Já não nos 

reconhecemos no seio de tanta brutalidade. Há que voltar a investir no homem, 

no seu humanismo, na sua capacidade de dar o melhor de si. No Banquete de 

Platão encontramos refletida a importância do amor na felicidade do ser 

humano. O Eros, no entender do filósofo, encerra um significado sensual, 

sexual, de prazer e desejo mas ao mesmo tempo uma busca pelo 

conhecimento do ser. Podemos encontrar essa ideia no seguinte passo da 

obra: “o amor é desejo de possuir o Bem para sempre” (Banquete, p. 254). 

Para Platão e no que concerne à transmissão do ensino e à busca do 

conhecimento, o Eros é condição indispensável para se atingir a plenitude no 

ser humano. Para tanto, não podemos deixar esfriar a relação amorosa entre 

educador e educando. A chama do apreço deve espalhar-se interminavelmente 

pela floresta do humano, de modo a podermos provocar sentimentos de 

inquietação que nos farão repensar se valerá a pena continuar este rasto de 

destruição. Na realidade, “o homem só vale pela grandeza da alma que tem” 

(Miguel Torga, Diário XV, p. 145). 

Encontramos em Sócrates a ideia de que o Bem e o Belo têm de existir em 

sintonia, denotando uma realidade que se apresenta eticamente relevante. A 

equivalência do Belo ao Bem está presente em toda a cultura grega. Resgatar 

este valor, esta utilidade ética que os gregos tão bem pensaram há vinte e 
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cinco séculos e que tão atual continua, parece ser uma das maiores 

realizações do homem contemporâneo. Um desafio, talvez. Voltar a 

reencontrar os gregos e com eles reformar o humano, parece-nos uma ideia a 

ter em conta. Haja vontade, ousadia e disponibilidade. Miguel Torga acerta no 

alvo quando nos incita a pensar como um grego: “É urgente acabar com a 

hipocrisia do mundo moderno e regressar à sinceridade grega: ser conviva dum 

banquete universal, e fazer por pensar bem durante ele” (Diário III, p. 170). 

Cuidemos da bondade e da verdade na afetividade. Os homens postiços são 

sol de pouca dura. Enganam-se, invariavelmente, a si próprios. Que existência 

tão seca a de passarmos uma vida inteira sem nos conhecermos! Sempre a 

cair no mesmo erro de passar a perna ao outro e de inventar relações voláteis 

e líquidas que retiram expressão à nossa dignidade. O conselho de Teixeira de 

Pascoaes é sugestivo: 

Amar é conhecer, 

E compreender a treva é ser a claridade. 

 (O Homem Universal, p. 28) 

Tomemo-lo sem rodeios e façamos por não viver num eterno cárcere, onde o 

fantasma da resignação e do acanhamento nos retiram a coragem de ser. O 

apelo do sangue que nos vivifica é forte. Façamos o inventário da indelicadeza 

com que nos temos agredido e chegaremos à conclusão de que só vivendo sob 

a alçada dos mesmos valores é que conseguiremos viver em irmandade. 

Fernando Savater é perentório: “reconhecer alguém como semelhante implica 

acima de tudo a possibilidade de compreendermos a outra pessoa a partir de 

dentro, de adoptarmos por um momento o seu próprio ponto de vista” (Ética 

para um jovem, p. 108).  

A sociedade encontra-se em estado vegetativo, porque nada está a ser feito 

para mudar. Convém que o estado das coisas assim ande para que o povo não 

opine e não se imiscua nas decisões corruptas, levianas e rudes levadas a 

cabo pela classe política: “escândalos políticos sucessivos, com justificações 

oficiais vergonhosas. Inquéritos, demissões, prisões, mas tudo a fingir, para 

oposição ver. A hora é de podridão e desvergonha. E já poucos sentem sequer 
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o cheiro pestilento do ambiente. A sociedade normalizada e climatizada ao 

sabor dos cabecilhas a exemplificar fidedignamente a nossa decadência. 

Fabricam-se todos os figurantes da farsa no mesmo molde de subserviência, 

ganância e hipocrisia. A execrável tirania de há pouco tinha ao menos o mérito 

de ser frontal, culta e respeitar o inconsciente do povo português. Esta de 

agora, é sorna, analfabeta, e agride e ofende diariamente o que de mais 

profundo e sagrado há em nós” (Miguel Torga, Diário XVI, p.34). Convém que 

andemos mudos e apáticos, sem levantar a voz, estátuas fabricadas no terror e 

distanciadas da realidade, repletos de problemas pessoais, económicos e 

existenciais para resolver, que nos deixem sem tempo para protestar.  

A família, a escola, os clubes desportivos são alicerces decisivos quando de 

afeto se fala. Urge dar atenção e carinho aos jovens, dedicando-lhes tempo e 

mostrando-lhes a importância do amor, da beleza, da verdade, da sensibilidade 

e da misericórdia na vida do ser humano. Uma vez mais, Padre Manuel 

Antunes elucida-nos sobre a capacidade transcendente de se ser 

misericordioso: “predisposição favorável, espaço livre de acolhimento, força e 

fundura, serenidade e longanimidade, a misericórdia, no sentido amplo aqui 

analisado, liga e religa todos os homens entre si, em última instância, com 

Aquele a quem todos, explícita ou implicitamente, vivem referidos. Qualquer 

que seja o seu nome. A misericórdia é a grande via de acesso à 

Transcendência” (Paideia, p. 87).  

Conduzir o jovem à perceção de que depende de cada um de nós a mudança. 

Se a queremos ver bem instalada, não podemos baixar os braços perante a 

adversidade. O desporto assim o ensina. Daí não entendermos a pouca 

atenção dada ao desporto nas escolas, assim como ao ensino das 

humanidades. Dá ideia de que nos querem embrutecer, criar monstros em 

detrimento de humanos. Todo este panorama vápido e impaciente não nos 

concede tempo para nos abraçarmos uns aos outros. Para nos sentirmos e 

realizarmos. Há espaço sim para nos atacarmos e humilharmos, mas não para 

nos conhecermos e respeitarmos. Sobre este aspeto discorre lucidamente 

Vitorino Nemésio: “a pressa é pouco compatível com a caridade, e o ganho e o 
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êxito com o amor. Se tenho muita pressa, o mais provável é derrubar quem vai 

adiante de mim e não ter vagar (e no fim de contas nem mesmo sequer o jeito) 

de o ajudar a erguer-se” (Era do átomo. Crise do homem, p.95). 

Que pobreza de espírito, a destes homens que tentam, ignorante e 

incompetentemente, dar um rumo a este país. Que vergonhosa forma de estar 

no mundo! É preciso (re)ensinar a esta gente o valor do afeto, do amor, da 

caridade. É importante que os homens se encontrem e se entreguem à 

afetividade Tal como nos inspira Leonado Coimbra: “procurem-se e abracem-

se. Há muita ternura no coração dos homens, e as dádivas do amor aumentam 

ainda essa bondade. A bondade não cansa, nem se esgota. Cada vez de 

alarga em mais íntimos abraços, sempre envolve a vida em mais fraternais 

carinhos” (Obras completas, Tomo I, p. 201). Não deixemos os nossos jovens 

seguir estas pegadas reveladoras de tanta inconsistência moral! Ensinemo-los 

a existir com integridade e dignamente e a procurar todos os dias uma fonte 

que renove constantemente a pureza da água e que os incite a direcionar a 

disposição para o ponto mais alto da conquista humana: 

Um dia quebrarei todas as pontes 

Que ligam o meu ser, vivo e total, 

À agitação do mundo do irreal, 

E calma subirei até às fontes. 

  

Irei até às fontes onde mora 

A plenitude, o límpido esplendor 

Que me foi prometido em cada hora, 

E na face incompleta do amor. 

 

Irei beber a luz e o amanhecer, 

Irei beber a voz dessa promessa 

Que às vezes como um voo me atravessa, 

E nela cumprirei todo o meu ser. 
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Sophia de Mello Breyner Andresen, As fontes 
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7. Crise na Educação 

 

Chegados até aqui e depois de muito se ter dito sobre educação, consideramos 

que muito há ainda para dizer, e essencialmente fazer, neste campo. Por aí 

andamos, a culpar tudo e todos da nossa má sorte, da incerteza da nossa 

condição, da falta de respeito que sofremos e dos ataques à nossa 

vulnerabilidade, mas na verdade nada fazemos. Assim nos caracteriza Miguel 

Torga: “que povo este! Fazem-lhe tudo, tiram-lhe tudo, negam-lhe tudo, e 

continua a ajoelhar-se quando passa a procissão” (Diário X, p. 186). Parece ser 

este o nosso principal problema: a falta de respeito e crença em nós próprios. 

Por isso, tanto falamos em crise. A palavra atingiu um desgaste tal, que já nem 

sabemos se mantém o mesmo significado que lhe dávamos no início. Já nada 

sabemos. Fomo-nos perdendo aos poucos.  

No entender de Vitorino Nemésio: “só com dizer ‘crise humana’, sentir 

humanamente a insegurança, se ataca o essencial” (Era do átomo. Crise do 

homem, p.105). Mas de que essencial fala o poeta? Eis a questão que tanto 

nos atormenta, ao ponto de nos deixar despidos no meio da estrada. Talvez 

precisemos de alguns minutos para nos contemplarmos. Para chegarmos à 

conclusão de que o essencial somos nós, com tudo o que nos acarreta, com 

tudo o que nos destrói. Tudo à nossa volta está impregnado de 

superficialidade, apesar das muitas palavras bonitas e dos muitos sujeitos bem-

falantes que nos dizem que somos imprescindíveis. Que é com a nossa boa 

vontade e sacrifício que todos construiremos um futuro de qualidade. Que 

futuro? De quem? De qualidade ou com dignidade? Parece-nos que viver com 

dignidade acarreta um sentido mais humanista do que viver com qualidade. Um 

sentido mais pleno, mais ontológico do que é ser-se pessoa humana. 

O humano parece ter atingido o limite do absurdo. Correndo o risco de nos 

colarem na testa o rótulo do existencialismo, não podemos deixar passar ileso 

este momento tão triste da existência humana. Como nos instiga Miguel Torga: 

“mas uma tal cobardia de avestruz nada resolve. Enterrar os miolos na areia e 

fingir ignorar a significação dos factos, negando-lhes a luz interior que os deve 
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iluminar, acaba por ser mais doloroso do que enfrentá-los. É como assistir a um 

crime de costas voltadas” (Diário VIII, p. 10). De forma nenhuma assistimos a 

este cenário de costas voltadas. Custa perceber que o humano regrediu na 

forma de pensar e de agir. Compreende-se que se quebraram tantas fronteiras 

físicas, abrindo-se o mundo à comunicação, ao conhecimento e às relações 

rápidas e instantâneas; o que não se entende é que se tenham criado outras 

fronteiras que afastam cada vez mais os homens, abrindo espaço para o 

preconceito, para a indiferença e para a insolidariedade.  

Estamos convictos de que a educação deve ter um papel fundamental neste 

estado caótico e hostil. Uma educação que faça transbordar um carisma 

axiológico efetivamente promotor de união e probidade. Sabemos o quanto se 

desinveste na educação neste país, criando impossibilidades de uma carreira 

académica para todos. Cada vez mais os mais fortes sobrevirão. Tanto se fala 

num sistema de equidade e igualdade de oportunidades, mas já criticava 

Nietzsche a igualdade por se constituir um véu que esconde a mediocridade do 

homem. Não somos iguais. No desporto também não. Nem todos somos 

talhados para a alta competição. Educar o jovem neste sentido é saber 

mostrar-lhe a realidade que o circunda, é ajudá-lo a perceber que cada um 

pode atingir a sua excelência dentro das suas qualidades e limitações. Fica 

aqui gravada a palavra de Agostinho da Silva: “e penso que todo o homem é 

diferente de mim, é único no universo; que não sou eu, por conseguinte, quem 

tem de refectir por ele, não sou eu quem sabe o que é melhor para ele, não sou 

eu quem tem de lhe traçar o caminho; com ele só tenho o direito, que é ao 

mesmo tempo um dever: o de o ajudar a ser ele próprio; como o dever 

essencial que tenho comigo é o de ser o que sou, por muito incómodo que tal 

seja, e tem sido, para mim mesmo e para os outros” (Educação de Portugal, p. 

9). 

Não tenhamos medo de dar aos jovens a oportunidade de trazerem algo de 

novo a este mundo. Não nos sintamos ameaçados se formos suplantados pelo 

nosso discípulo. Não nos sintamos olvidados se chegar a hora de ceder o leme 

à geração que se segue. Preocupemo-nos em prepará-la bem para assumir os 
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seus encargos e as suas responsabilidades. Tentemos dar-lhe o melhor 

exemplo através de atitudes que demonstrem a nossa franqueza perante a 

vida. É disso que os jovens se lembrarão. Do nosso sorriso, da palmada no 

ombro, da palavra amiga. Por isso há que acabar com o choque de gerações, 

com a medição de forças entre o novo e o velho, com a desconfiança de que 

os novos nos surripiem o lugar, e abrir a porta gentilmente à novidade, ao 

epígono, à primavera e à beleza de um novo amanhecer. Atentemos no que 

Miguel Torga tem para nos dizer: “não há nada que ver: enquanto o mundo for 

governado por velhos, ai dos novos. Violências sobre violências, em nome do 

bom senso e da experiência. Como se o bom senso e a experiência, em termos 

existenciais, não fossem apenas a cinza da lenha ardida, a pelada do gato 

escaldado, com medo da própria água fria! O ímpeto do sangue moço apavora 

as artérias esclerosadas. Quem tem ferrugem na canalização não se pode dar 

ao luxo de ignorar a lei dos vasos comunicantes. Qualquer alteração do ritmo 

social…Por isso, a única maneira de evitar hemorragias desagradáveis, é 

impor sem contemplações um clima geral de hipotensão, onde, 

monstruosamente, os vinte e os oitenta anos pulsem à mesma cadência” 

(Diário IX, p. 96).  

O medo sempre a imperar. A mostrar o rosto por detrás da cortina. A tolher a 

capacidade de nos libertarmos dos grilhões que nos provocam dor e nos 

impedem de pensar lucida e sabiamente. Hoje é tanto ou mais do que no 

tempo da inquisição e do Salazar. O capital da insegurança e do medo 

alimenta as indústrias de alienação, exploração, manipulação e exclusão. A 

juventude precisa de adultos que os responsabilizem e automaticamente os 

personalizem. Precisa de ser despertada e cativada. Precisa de um professor 

que não se imponha de forma autoritária, precisa de um treinador que 

acompanhe o uso do cronómetro com o afeto da palavra, precisa de pais que 

calorosamente apreciem a sua presença, afagando-a no regaço da 

compreensão. Por isso, quando se fala em crise na educação, há que fazer 

certas chamadas de atenção, que Padre Manuel Antunes não deixa passar em 

claro: “crise dos pais que se demitem do seu múnus pelas infinitas formas 

encontradas para alijar compromissos graves: satisfazendo todos os caprichos, 
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dando à farta dinheiro para a carteira e uma chave da casa para o bolso no 

mais agudo da adolescência, permitindo todas as leituras, criando a ilusão de 

uma vida sem obstáculos, mendigando um afecto que se sente fugir (…); crise 

de certos professores que, em vez de o serem são corruptores: pela má 

conduta de que, por vezes, são vítimas aqueles mesmos a quem ensinam, por 

sectarismo e falta de probidade científica, por ausência de consciência 

profissional; crise desses educadores gerais dos povos que deviam ser os 

políticos como já com visão de génio o sentia Platão; crise de excesso de 

autoridade oficial com míngua de autoridade real não se dando ou não se 

querendo dar ao trabalho de pensar que para a juventude de hoje, formada por 

imagens e de mil maneiras desiludida e desmistificada, não contam prestígios 

nem ouropéis nem veneras nem pequenas ou grandes habilidades, mas 

contam apenas paradigmas vivos que mantenham, num universo de mentira, a 

pureza de intenções, a coerência de atitudes e a autenticidade do carácter” 

(Paideia, p. 269). Acrescente-se crise de certos treinadores que, em vez de se 

formarem na arte do treino, administram-no sem saber o que fazem, não 

respeitando, nem conhecendo o atleta que têm pela frente e não respeitando a 

sua integridade física e mental. Para este tipo de profissionais, o treino não se 

constitui como uma etapa de formação integral do jovem, mas uma forma de 

testar até ao limite as capacidades do atleta.  

Por tudo isto, concluímos que é muito importante saber educar. Saber chegar 

ao jovem, chegar-lhe ao coração. Recebê-lo de braços abertos e abrir-lhe a 

janela do sonho e da inspiração. Saber inspirar é crucial. Perceber o olhar da 

criança sobre nós e dar-lhe esperança. Escutando-a e perceber os seus 

receios, as suas indecisões, as suas inquietações. Despertando-lhe a 

curiosidade, criar-lhe espanto com as possibilidades da vida. Como sustenta 

Hanna Arendt, “a educação é assim o ponto em que se decide se se ama 

suficientemente o mundo para assumir responsabilidade por ele e, mais ainda, 

para o salvar da ruína que seria inevitável sem a renovação, sem e chegada 

dos novos e dos jovens. A educação é também o lugar em que se decide se se 

amam suficientemente as nossas crianças para não as expulsar do nosso 

mundo, deixando-as entregues a si próprias, para não lhes retirar a 
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possibilidade de realizar qualquer coisa de novo, qualquer coisa que não 

tínhamos previsto para, ao invés, antecipadamente as preparar para a tarefa de 

renovação de um mundo comum” (Crise na Educação, p. 53). 

Resta-nos construir este mundo todos juntos: novos e velhos, pais e filhos, 

treinadores e atletas, professores e alunos. Sem covardia e dissimulação. Este 

momento é de todos, sem exceção. Vamos dar tudo o que temos dentro de 

nós, sob pena de um dia olharmos para trás e percebermos que podíamos ter 

feito as coisas de outra forma, com outra disponibilidade e outro sentido de 

entrega e devoção. Sobretudo tratar o tempo presente com consciência de que 

não nos devemos afastar dos problemas do país, exaltando o pendor 

participativo e crítico que nos pertence por hereditariedade biológica, cultural e 

histórica. Cremos que a educação, a vida e o nosso compromisso são em 

relação ao presente e não em relação ao futuro. Não temos nada que ver com 

o futuro, até porque ele não existe. Só existe o passado e o presente. Do 

primeiro devemos ter lembrança para compreender e fundar o presente. Se o 

presente for rico e enriquecedor, os vindouros terão um bom passado para 

alicerçar bem o seu presente.  

Trazemos novamente ao diálogo Padre Manuel Antunes, pela lucidez, pelo 

carisma e pela sabedoria, alertando-nos para a importância da educação na 

edificação de valores que tragam à luz homens esclarecidos e cultos, com 

clarividência suficiente para contornar os tempos difíceis com engenho e arte: 

“a crise da educação é, hoje, em boa parte, crise de referência à instância 

suprema. Crise que reflecte uma crise mais geral de civilização e de cultura. 

Por isso, uma educação para amanhã não poderá deixar de enfrentar a 

questão dos valores como a questão fundamental. Por mais inovadas e 

inovadoras que se apresentem as técnicas pedagógicas e por mais que se 

insista nos factos revelados pelas ciências humanas e nas teorias que as 

suportam, a sua eficácia será duvidosa se essa questão não for dilucidada, isto 

é, ao menos posta com toda a clareza. Só assim o homem se sentirá 

implicado, envolvido, responsabilizado” (Paideia, p. 123). 
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8. Missão da Escola 

 

A escola é o espaço ideal para a promoção do respeito e da aceitação entre 

pessoas. É a oficina de humanidade cantada por Coménio: “chamo escola 

perfeitamente correspondente ao seu fim aquela que é uma verdadeira oficina 

de homens, isto é, onde as mentes dos alunos sejam mergulhadas no fulgor da 

sabedoria, para que penetrem prontamente em todas as coisas manifestas e 

ocultas (…) Numa palavra: onde absolutamente tudo seja ensinado 

absolutamente a todos («ubi Omnes, Omnia, Omnino, doceantur»)” (Didáctica 

Magna, p. 155). Aquele lugar onde se cumpre realizar integralmente o humano. 

É o locus da concretização de um homem melhor, que humanizará uma 

sociedade empedernida e que primará pela autenticidade e pelo progresso 

moral e ético. Cabe à escola a difícil tarefa de avivar no homem o respeito pela 

cultura do outro, considerando todas as culturas, mas acima de tudo, abrindo a 

sua solidariedade à pessoa que se insere na outra cultura, como um ser 

humano merecedor de respeito, integridade e justiça. É aquele lugar que 

conserva a essência de cada educando, de cada cultura, de cada ser humano.  

Assenta a escola os seus pilares no pressuposto da integridade e da justiça. A 

sua missão deve situar o homem na cultura do seu tempo, ensinando-o a 

comprometer-se ética e culturalmente, fazendo-o exceder a vulgaridade e o 

embuste e apelando a uma postura digna e inconformista. Cabe, deste modo, à 

escola primar no seu indelével trabalho de aprimoramento e respeito pelo ser 

humano. Uma escola que não se detenha na mesquinhez de vontades alheias, 

mas que se assuma como um espaço de todos e para todos, onde o 

protagonismo se centre no educando e na sua realização como humano que é 

e que tem para ser, visto ser “na escola que o homem se faz germinar a si 

mesmo” (Manuel Ferreira Patrício, A Escola axiológica, p. 27). 

Caminha neste sentido Leonardo Coimbra, ao afirmar que a universidade tem 

de ser o templo da liberdade, formando obrigatoriamente homens cultos e 

capazes de amar a verdade, percebendo que existe a honestidade de 

pensamento. O homem só é livre no momento em que introduz alguma 
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novidade na vida, revelando-se autêntico e aguerrido na postura ética que o faz 

comprometer-se, amando e enlevando o conhecimento, a arte, a vida. No 

entanto, e segundo Manuel Ferreira Patrício, “todos conhecemos a escola 

programática. É a escola que nos formou. É a escola de um grande número de 

disciplinas paralelas, que se desenrolam passo a passo sem nunca se 

encontrarem. É a escola das classificações e dos exames no circuito fechado 

do currículo estrito. É a escola que reduz o saber ao programa das disciplinas e 

quer reduzir a vida a esse saber. É a escola que impõe o saber congelado, em 

vez de propor a aventura de pescar o saber vivo. É a escola do 

constrangimento e da mimese, contra a escola da liberdade e da construção 

permanente do saber. Esta escola é insuficiente” (A escola cultural, p. 92). A 

escola deve firmar a sua apetência educativa na personalização, isto é, na 

formação de cada qual, tornando o educando pessoa e encaminhando-o para 

um sentido que centra a sua existência no uso da autonomia para a construção 

da pessoa única e intransmissível que vive dentro de si.  

O seu gesto não se pode identificar como uma voz mais que segue no 

rebanho: anuindo e acenando abnegadamente, sem uma réstia de fervor pela 

construção de uma outra humanidade. Deve, neste sentido a escola ser 

detentora de uma praxis pedagógica que libere o homem dos grilhões que lhe 

ferem o sentido crítico, deixando cicatrizes que dificilmente podem vir a 

possibilitar uma participação decisiva no que concerne à resolução de 

problemas fulcrais no seio da sociedade. Pois a falta de reflexão sobre o que 

nos incomoda, torna-nos ainda mais vulneráveis à crueldade circundante, 

ancilosando e falsificando a nossa existência e em nada contribuindo para uma 

vivência que se precisa impregnada de valores que não constituam um 

atentado à verdade. Ortega y Gasset afirma que “hoje atravessamos – contra 

certas presunções e aparências – uma época de terrível incultura” (Missão da 

Universidade, p. 74). 

 

Há que voltar a posicionar o homem, colocando-o no sítio certo e levando-o a 

perceber o seu valor como alavanca de progresso, realização e perfetibilidade. 

Temos a noção de que a escola perde cada vez mais o caráter humanístico 
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que a caracteriza, sendo comandada por homens que instrumentalizam o 

ensino, crendo na banalidade do ter em detrimento do ser e conduzindo a 

educação para a relutância de uma domesticação de pensamento que 

desemboca numa lavagem ao cérebro, amputando a dignidade e o respeito do 

educando. Deve a escola sustentar a sua pluridimensionalidade e, segundo 

Delfim Santos, continuar a demonstrar-se o locus da realização integral e 

autêntica do humano: “A escola – como a origem grega da palavra o indica – é 

um lugar de recriação, é um lugar em que o homem, na sua infância e 

juventude, mostra o que pode ser quando adulto, e não um recinto de trabalhos 

forçados” (Fundamentação existencial da pedagogia, p. 37). A escola é, deste 

modo, avaliada como o espaço privilegiado da formação e edificação do 

carácter do homem. Afigura-se sempre este espaço como o eterno lugar da 

esperança e concretização da utopia da aceitação da diversidade, da 

solidariedade e da hombridade. Um espaço que deverá contar sempre com o 

professor culto e consciente disposto a propor ao invés de impor. 

 

A escola é o lugar que inventa o homem, que o edifica e constrói. É o espaço 

de todos: funcionários docentes, não docentes e alunos. O espaço que irradia 

esperança e crença no futuro e que deveria trabalhar num espírito de união e 

partilha de conhecimento, pois como se sabe todos os saberes se entrecruzam, 

criando assim uma transdisciplinaridade que educa reta e plenamente o 

educando: “o que significa ser educado totalmente? Significa ser educado, não 

para a aparência, mas para a verdade, com utilidade certa e segura para esta 

vida e para a vida futura. Ou seja, para que todo aquele que for formado na 

sabedoria, na eloquência, nas artes, nos bons costumes e na piedade, se 

torne, não sabichão, mas sabedor; não palrador, mas eloquente; não um 

fanfarrão, sempre a gabarolar-se de que irá fazer este ou aquele trabalho, mas 

um homem que é capaz de terminar um trabalho que empreendeu; não uma 

máscara de honestidade, mas a própria honestidade; não, finalmente, um 

simulador hipócrita da piedade, mas um piedoso e santo adorador de Deus em 

espírito e verdade” (Coménio, Pampaedia, p. 91). 
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A missão da escola é respeitar, acolher, compreender, formar. É contemplar a 

pessoa humana e com ela trabalhar para a criação de um projeto de cidadania 

que espelhe a integridade de cada ser. Note-se esta ideia na seguinte 

afirmação de Manuel Ferreira Patrício: “afirmamos com alguma ênfase que o 

sujeito real da educação é a pessoa: tanto na sua universalidade humana como 

na sua unicidade concreta. Ora o valor e dignidade da pessoa são-lhe 

intrínsecos: a pessoa é em si mesma digna e valiosa. Por sê-lo é que o homem 

presta a si mesmo aquela espécie de culto que é a educação” (A escola 

axiológica, p. 34). Precisamos desesperadamente de (re)encontrar na escola o 

verdadeiro locus da concretização do humano. Homens que superem a 

ignorância e a demência que habita o seu ser; combatendo a inércia e a 

insensatez, a vaidade e a irracionalidade, a desorientação e a corrupção dos 

mais altos ideais morais e éticos; deve apostar-se numa maiêutica que faça 

brotar do jovem uma sensibilidade estética, que possibilite uma outra 

orientação na escolha e na capacidade de enfrentar as dificuldades e colorir o 

mundo; deve repensar o homem na sua essencialidade ontológica, 

confrontando-o com o seu ser e levando-o a uma abertura, sem fronteiras, ao 

real na sua totalidade e transparência; deve encaminhar a criança para a 

autenticidade e formá-la, educá-la intelectualmente, mais do que informá-la ou 

mesmo doutriná-la na arte do bem pensar. 

 

Ortega y Gasset sublinha “a importância histórica que há em devolver à 

Universidade [à Escola] a sua tarefa central de «ilustração» do homem, de lhe 

ensinar a plena cultura do tempo, de lhe descobrir com clareza e precisão o 

gigantesco mundo presente, no qual se tem de encaixar a sua vida para ser 

autêntica” (Missão da Universidade, p. 74). Pois cabe à escola o labor de 

ilustrar o homem, levando-o a compreender-se a si próprio e a permanecer 

sempre em luta pelos mais elevados ideais de excelência. Desde logo, e sem 

mais delongas, a escola deve incutir no educando a importância da cultura na 

formação do ser humano. Há que fomentar a ideia de que a cultura é um 

elemento constituinte da existência humana, criando no homem uma 

responsabilidade que o afasta de atitudes ignaras e lânguidas, e tentando 
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encaminhá-lo para a aceitação de um universo que rejeita a postura 

ornamental que muitas das vezes a cultura representa para certos espíritos 

mais ociosos. O homem nasce para se formar, para dar a si próprio uma forma 

sempre nova e superior. Nasce para acrescentar e dar novo alento à sua 

existência, para abandonar a forma volátil e insípida, para se conhecer e ser 

capaz de escolher a humanidade, a solidariedade e a responsabilidade.  

 

A escola não está ao serviço de interesses políticos, pessoais ou egoístas, pelo 

contrário, a escola serve sempre a sociedade, os seus cidadãos, com um 

espírito altruísta e de incumbência. Deve proporcionar bases de conhecimento 

filosófico e científico, cujo fundamento será essencial para o funcionamento de 

uma polis salvaguardada por cidadãos que enlevem uma praxis que se 

comprometa com a forma justa de viver no todo social. Segundo Kitto (1990), a 

frase de Aristóteles de que “o homem é um animal político”, significa que o 

homem é um animal que detém a característica de viver numa cidade-estado. 

Que não pode nem deve negligenciar as regras e as leis, a justiça e a 

seriedade, a paz e a concórdia. A escola representa a elevação do homem, 

educando-o a saber estar e a saber viver fraternalmente, munindo-o de 

humanismo e de um saber técnico que deve estar sempre ao serviço das 

melhores intenções humanas e sociais. Coménio acrescenta “que todas as 

escolas devem chamar-se de facto escolas pansóficas, tratando 

exaustivamente de todas as coisas: I. Materiais; II. Intelectuais; III. Espirituais 

(isto é, físicas, metafísicas, hiperfísicas). Não cada uma delas separadamente, 

mas todas em conjunto, através de todas as sete idades da vida, ascendendo 

dos fundamentos e dos rudimentos, através de graus cada vez mais altos e 

mais amplos, até atingir os mais altos cumes a que se pode chegar neste 

mundo” (Pampaedia, p. 121). 

No entanto, a escola sofre com os ataques lançados à sua veia humanística. 

Começa a perder o seu encanto e a sua preponderância: “A Universidade, pela 

sua natureza e pelos seus objectivos, é o bastião do «indivíduo» e do 

«humanismo» dos «tempos modernos». No assalto que ela está a sofrer, um 

dos objectivos visados é a destruição do individual – manifestado através da 
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escolha dos «melhores» e da hierarquia dos graus académicos – e a sua 

substituição pelo colectivo, pelas assembleias académicas, completamente 

soberanas” (Padre Manuel Antunes, Paideia, p. 272). Continua a representar o 

templo da sabedoria, mas aos poucos vai perdendo o seu carácter e a sua 

grandeza. Ao invés de incutir um espírito de sacrifício e de disciplina, parece 

pactuar com o sentimento de facilitismo e brejeirismo que por aí pulula, 

atribuindo diplomas a torto e a direito a certos trafulhas, trapaceiros e infames e 

derramando uma atitude que não constitui exemplo para os jovens que pensam 

que entrar na faculdade é sinónimo de diploma rápido e certeiro: “Cada vez 

mais se vai difundindo a mentalidade de que a entrada para a Universidade 

cria, quase automaticamente, o direito ao diploma. Um pouco de intuição 

psicológica basta para detectar, em certos motins dos últimos anos – não em 

todos, evidentemente -, como dos móbeis mais contagiosos, a vontade de 

provocar o aligeiramento de matérias e um modo hábil de fazer «pressão de 

passagem», aterrorizando” (Padre Manuel Antunes, Paideia, p. 262). 

 

Há, portanto, que repensar a escola e o seu pendor humanista. Não a podemos 

usar a nosso bel-prazer, só porque nos dá jeito ter o diploma. As escolhas que 

fazemos condicionam os nossos atos e as nossas atitudes e quando é o 

interesse económico que nos move, ficamos indubitavelmente a meio do 

caminho, sem saber o que fazer, agrilhoados na nossa própria indecisão. 

Jacques Derrida dá-nos a ideia da universidade por vir na obra A Universidade 

sem condição, a mesma que deverá reposicionar-se e adotar uma outra 

postura, mais incisiva no rumo a tomar: “outro modo de apelar a uma outra 

topologia: a universidade sem condição não se situa necessariamente nem 

exclusivamente nos precintos do que hoje se chama a universidade. Não se 

acha necessariamente, exclusivamente exemplarmente representada na figura 

do professor. Tem lugar, procura o seu lugar em todos os lugares onde essa 

incondicionalidade possa anunciar-se. Em todos os lugares onde ela, talvez, 

(se) dê a pensar” (Universidade sem condição, p.73). A universidade tem essa 

capacidade, a de refletir sobre si própria, encontrando soluções que 

transbordem de dentro para fora, e se alastrem até entrar em diálogo com a 
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sociedade, ajudando-se mutuamente na construção de um todo que se requer 

de todos e para todos, sempre.  

 

Trazemos uma vez mais Padre Manuel Antunes ao diálogo: “de facto, só num 

espírito de colaboração e cooperação entre professores e alunos, só numa 

participação instituída e efectiva de todos na «república» universitária, é que se 

pode realizar trabalho proveitoso e útil à comunidade geral. Erguer, em 

princípio, ou tolerar, na prática, a luta de todos contra todos é condenar à ruína 

uma instituição que deveria funcionar como exemplo de civismo, de educação 

e de autodisciplina com todos. Da horda só pode surgir a tirania como 

salvação, in extremis, de uma vida que não se quer perder. Da corporação 

universitária toda a violência, física ou apenas simbólica, devia ser proscrita 

como atentado à verdade. À verdade que todos, professores e alunos, devem 

buscar na paz, na justiça, na liberdade, no respeito mútuo, da dedicação não 

fingida, no sentido da responsabilidade pelo outro, mesmo que se trate de um 

adversário ideológico, real ou tão só imaginário” (Paideia, p. 253). Há lugar 

para todos quando se trata da construção de um mundo melhor, onde todos 

desempenhem um papel preponderante na edificação de valores que permitam 

quebrar com as bandas da insolidariedade e da indiferença, permitindo uma 

convivência franca e aberta entre seres humanos.  

 

Por isso, não nos esqueçamos de criar espaço para o que Vitorino Nemésio 

defende: “nas nossas escolas, trocaríamos os planos de estudos cheios de 

testes mecânicos pela ressurreição da personalidade viva do educador, e a 

corrida ao programa quantificado, geométrico, pelo ideal de formação de uma 

mocidade pessoal e responsável, a quem se não abafe o sentido espontâneo 

da qualidade, o dom de ser e de dar” (Era do Átomo. Crise do Homem, p. 95). 

Abrir espaço ao diálogo permanente, às conversas nos corredores apinhados 

da escola ou fora dela, à reavaliação dos currículos que parecem prender o 

educando à cadeira, amputando-lhe a vontade de voar sobre a beleza da vida, 

à compreensão das dificuldades da vida dos educandos, ajudando-os a 

superar obstáculos através de uma consciência que se centre numa ética do 
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comprometimento e da vontade, ao tempo para nos dedicarmos à investigação 

séria e digna e às orientações de trabalhos que não se apresentem 

preguiçosas e indolentes, demonstrando falta de carácter e desrespeito pelo 

outro, enfim, a tudo o que seja elevar o humano a um estatuto de probidade, 

educando-o através do exemplo e da determinação. Jacques Derrida acredita 

na universidade como condição de autorreflexão e seriedade: “esse limite do 

impossível, do ‘pode ser’ e do ‘se, é o lugar onde a universidade divisível se 

expõe à realidade, às forças do exterior (sejam culturais, ideológicas, políticas, 

económicas ou outras). Aí a universidade está no mundo que tenta pensar. 

Sobre esta fronteira deve portanto negociar e organizar a sua resistência. E 

assumir responsabilidades” (Universidade sem condição, p.73). 

 

Talvez estejamos a esquecer-nos do valor da escola. Talvez a própria escola 

deixe andar-se ao sabor da corrente, esperando por melhores dias. O valor da 

escola, tanto a nível primário, como secundário e universitário encerra em si 

mesmo uma carga afetiva e emotiva muito forte. Distanciá-la da sociedade não 

nos parece que vá surtir efeito. Aplicar medidas para a sua destruição e para a 

criação de autómatos e espantalhos em detrimento de homens livres é um erro 

que pagaremos no futuro. São esses mesmos homens que nos substituirão. 

Amputar horas às aulas das humanidades e ao desporto, assim como ao 

desporto escolar revelam inconsciência e ignorância. São estas disciplinas que 

educam o corpo e o espírito e que formarão os homens do amanhã na arte da 

excelência. São as mesmas que criam no educando sentido de missão, 

lhaneza e respeito por tudo o que o rodeia. São elas que permitem a ascensão 

à liberdade e que fazem a ponte da escola para com o mundo, levando o jovem 

a perceber o que é melhor para si dentro e fora das paredes da escola. São 

elas que permitem a proximidade entre professor e aluno, possibilitando o fluir 

da afetividade. Que permitem que o aluno se sinta integrado e que tenha uma 

palavra a dizer. No caso do desporto, que ponha o corpo a levitar e a ceder-se 

a uma expressividade sem limites, provocando felicidade e um espírito arrojado 

nos momentos de decisão. Permitindo que o aluno se liberte, nem que seja por 

breves momentos, da rudeza corporal, atribuindo-lhe sentido, beleza e 
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habilidade de uma sensação que se eleva por educar na arte da 

transcendência e da elevação moral. Devemos pelejar todos os dias com a 

nossa atitude para dentro do desporto nos situarmos, respeitando os 

verdadeiros valores que o desporto exsuda, os mesmos que são perenes e 

eternos, que fazem brotar de nós uma humanidade que parece olvidada, mas 

que nunca se deixa derrotar. Centremos o nosso olhar nas palavras de Jorge 

Bento e na ideia de que o desporto é uma escola de virtudes: “O desporto fala-

nos da entrega a causas e ideais, de normas e regras, de exigências e 

desafios, de sacrifício e disciplina, ou seja, de valores decadentes. E consegue 

que estas palavras encontrem correspondência nos actos: de talento, classe e 

inspiração, certamente; mas, acima de tudo, de esforço e transpiração. Sim, o 

desporto pode e deve ser o antídoto da grande ilusão dos nossos dias. E nisso 

residem a sua virtude e valia (Desporto, Discurso e Substância, p. 82). 

 

Esquecer a importância do desporto, da filosofia, da poesia, da literatura, da 

cidadania na escola é o mesmo que construir um mundo sem esperança e sem 

criatividade. É rasteirar por aí, facilmente, ligeiramente, furtivamente, sem 

sensibilidade e força de expressão. Pois nos nossos momentos mais escuros, 

mais solitários, mais temíveis é com o valor ontológico da palavra, com o seu 

pendor poético, com a sua sublimidade e autenticidade que nos deixaremos 

enlevar, reencontrando o valor do amor e da hombridade que só de nós pode 

partir para depois poder chegar ao outro com simplicidade e em harmonia. Está 

na hora de voltar a sentir a escola como o lugar de todos e para todos, o lugar 

do reencontro e da felicidade, da magia e da afetividade. O lugar formador de 

cultura e de homens com rasgo e contumácia para saber dizer não quando é 

preciso. O lugar da edificação de uma humanitas que primará pela atitude de 

homens que se ilimitem na arte de Ser.  
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VII. UTOPIA COMO O CAMINHO DA (IM)POSSIBILIDADE 

 

 

Pudesse eu não ter laços nem limites 

Ó vida de mil faces transbordantes 

Pra poder responder aos teus convites 

Suspensos na surpresa dos instantes. 

 

Sophia de Mello Breyner Andresen 
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1. A ilusão da esperança 

 

Riem-se os alunos na sala de aula quando lhes falamos em esperança. Riem-

se com aquele sorriso matreiro, desconfiado, previsível. Para além do sorriso, o 

olhar. Um olhar de quem não percebe como é possível falar de esperança no 

tempo presente. No entanto, a vida continua e apesar de todas as desgraças, 

tartufices e tormentas, vamos resistindo. Compreendo o seu olhar, a sua 

descrença. Percebo a sua angústia. Mas recuso-me a desistir de acreditar que 

ainda é possível. Até porque como nos diz Paulo Freire, “a esperança é 

necessidade ontológica” (Pedagogia da esperança, p. 10). Precisamos dela 

como do pão para a boca. Sem ela nada faria sentido. Sentir-nos-íamos 

deslocados de nós próprios, da vida, do cosmos.   

Não sabemos o que esperar. Vive-se o dia-a-dia sem fazer muitos planos para 

o futuro. Estamos neste momento a dobrar o infindável Cabo das Tormentas, a 

viagem parece não ter fim, a fúria do mar parece não querer abrandar. Assim lá 

vamos, no meio da tempestade sem porto de abrigo à vista. Empreendemos 

esta viagem pé ante pé, com dúvidas se chegaremos ao destino. Mas não 

desistimos. Continuamos a luta, umas vezes com prazer outras com 

dificuldade, mas na mira situa-se a linha do horizonte, aquele momento único 

de revelação e autenticidade. Só a pena do poeta é capaz de colocar o 

sentimento no papel com intensidade, demonstrando-nos que a esperança no 

verso assume-se como verdade: 

 

Ó mar anterior a nós, teus medos 

Tinham coral e praias e arvoredos. 

Desvendadas a noite e a cerração, 

As tormentas passadas e o mistério, 

Abria em flor o Longe, e o Sul sidério 

'Splendia sobre as naus da iniciação. 
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Linha severa da longínqua costa - 

Quando a nau se aproxima ergue-se a encosta 

Em árvores onde o Longe nada tinha; 

Mais perto abre-se a terra em sons e cores: 

E, no desembarcar, há aves, flores, 

Onde era só, de longe, a abstracta linha. 

 

O sonho é ver as formas invisíveis 

Da distância imprecisa, e, com sensíveis 

Movimentos da esp'rança e da vontade, 

Buscar na linha fria do horizonte 

A árvore, a praia, a flor, a ave, a fonte- 

Os beijos merecidos da Verdade. 

Fernando Pessoa, Mensagem 

 

Abandonemos a mesmice da nossa atual natureza sedentária para nos 

tornarmos seres de um constante fluir que nos (re)lance para uma tomada de 

perceção e reconhecimento de uma finitude que nos obriga a viver no limite. 

Dediquemo-nos a ser aqueles homens que não se sentem confortáveis com o 

mal-estar do mundo. Que rasgam a pele nos espinhos da arrogância e da 

violência, porque quando se olham ao espelho veem que de nada vale ser 

apático, submisso ou mesmo crédulo. E por isso se atira a pedra uma vez 

mais, como Sísifo, sem pensar na derrota ou no desconforto de se ser humano, 

sem olhar para trás, sem ponderar a gravidade que nos dificulta a tarefa. Sem 

peias que mutilem a sagacidade. Urge combater o vazio que se recusa a sair 

de nós, enlevando o nosso desassossego e arrebatando a paixão que temos 

pela vida e pela forma como nos apropriamos dela, sempre com a máxima 

prontidão e exemplaridade. Porque, como nos relembra Miguel Torga, “é de 

esperança, eterna e sempre renovada esperança, a nossa lúdica presença na 

terra” (Diário VI, p. 38). 
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Não há outra forma de estar na vida a não ser pela esperança. Porque sem ela 

nada faria sentido. O mais pequeno gesto seria uma inutilidade e uma 

desilusão. Ter esperança é conseguir olhar o futuro e trazê-lo para perto de 

nós, investindo no sonho e na utopia. É lutar pela transformação do mundo e 

não cair adormecido à espera que as coisas se façam e aconteçam sem a 

nossa pincelada e emoção. Tal como nos adverte Paulo Freire: “prescindir da 

esperança que se funda também na verdade como na qualidade ética da luta é 

negar a ela um dos seus suportes fundamentais. O essencial é que ela, 

enquanto necessidade ontológica precisa de ancorar-se na prática. (…) É por 

isso que não há esperança na pura espera, nem tampouco se alcança o que se 

espera na espera pura, que vira, assim, espera vã” (Pedagogia da esperança, 

p. 11).   

Por tanto, há que viver a utopia da concretização do humano. Uma utopia que 

se alimente da nossa vocação e do nosso talento. Porque como nos diz Paul 

Ricoeur: “a utopia é fundamentalmente realizável” (Ideologia e Utopia, p. 450). 

Realizável porque nos convoca e provoca, levando-nos a querer viver num 

mundo melhor. Por isso voltamos a Paulo Freire e com ele também não 

entendemos “(…) a existência humana e a necessária luta para fazê-la melhor, 

sem esperança e sem sonho” (Pedagogia da esperança, p. 10). Porque o 

sonho é o húmus da existência, é o que ainda nos faz acreditar ser possível, é 

o que nos faz fragmentar a ordem imposta sem recorrer à violência e à 

opressão. Raúl Brandão acredita que a “nossa vida é sempre um monólogo de 

interesse e de sonho” (Húmus, p. 97).  

As palavras mudança e liberdade andam sempre ligadas à ideia de utopia. E 

esta por sua vez está intimamente ligada ao homem. Daí Adalberto Dias de 

Carvalho asseverar que “ao adquirir a condição antropológica, a utopia abrange 

e implica não só o homem individual (a individualidade), como também o 

homem na sua relação com os outros (a socialidade), com o mundo que o 

rodeia (a mundaneidade) e com o tempo que lhe é simultaneamente imanente 

e transcendente (a temporalidade). Em todos os casos, a utopia é superação 

da mesmice pelo reconhecimento e afirmação da alteridade que ela 
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protagoniza e radicaliza. Aliás, a alteridade é a categoria que agrega todas as 

outras, dinamizando-as, enquanto é detentora de um sentido que precisamente 

a utopia procura imprimir num movimento de totalização aberta que, por isso, 

nunca se deverá deixar encerrar no círculo da totalidade absoluta. Insatisfação, 

inquietação e busca são estados de espírito e impulsos humanos que a utopia 

assume no seu recorte filosófico ao conferir-lhes a ressonância reflexiva da 

crítica existencial, a polaridade axiológica do questionamento ético e a 

referenciação abstracta de um certo juízo antropo-ontológico” (Utopia e 

educação, p. 19). 

Não podemos deste modo renunciar à utopia, banaliza-la, desvalorizá-la. É a 

utopia que nos faz confiar num futuro melhor. Que enleva as nossas aspirações 

de uma justiça social e humana que permita ao homem combater a 

irracionalidade do presente. Teixeira de Pascoaes considera que “o homem, 

sonhando, transborda de si mesmo, amplia o mundo, porque ilumina as suas 

dimensões desconhecidas. O sonho é alta temperatura, um estado térmico da 

alma, a sua incandescência” (O homem universal, p. 61). Esperança, sonho e 

utopia são três conceitos que vivem em conjunto e que dão sentido à vida do 

homem contemporâneo. Hoje e mais do que nunca essa busca do sentido é o 

que nos abeira da consciência de que é preciso tomar medidas para mudar o 

que está errado e o que não nos permite ser felizes à face da terra.  

Por isso não há outra forma de viver a não ser utopicamente, como já uma vez 

o disse Boaventura de Sousa Santos. Porque a utopia, segundo Paul Ricoeur: 

“está em conflito com uma ordem existente, mas em nome de uma ideia” 

(Ideologia e Utopia, p.456). Ela corre no sentido de mudar a realidade e de 

introduzir “um sentido de dúvida que abala o óbvio” (Paul Ricoeur, idem, 

p.488). É muito importante segundo Lévinas, visto viver no homem a alavanca 

do progresso, “colocar a utopia no reencontro do outro homem”, atribuindo-lhe 

a possibilidade de realização e respeito pela mudança. Para Adalberto Dias de 

Carvalho, “a utopia não nega o ser mas posiciona-se para além dele, o que é 

necessário, inclusive, para a dinâmica do próprio ser. A utopia (re)coloca o 
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homem – e o homem (re)coloca a utopia – perante o ser” (Educação e utopia, 

p. 27). 

Raúl Brandão deixa-nos um aviso: “pior que sofrer – é não sofrer – para 

sempre. É nunca mais sentir. É ter as órbitas vazias voltadas para o céu e 

nelas não se reflectir a luz das estrelas. Mais um passo e é o silêncio absoluto. 

Mais um passo e tapas-me para sempre a boca” (Húmus, p. 35). Soframos pela 

podridão e lassidão de atitudes que nos eliminam e abandonam ao desespero. 

Lutemos por um amanhã melhor, não em silêncio, não com a cabeça caída 

devido aos insultos e às baixarias, mas com os olhos raiados de uma alvorada 

que se sente na pele e na alma. Combatamos a injustiça social com a 

esperança a sair-nos pela boca, como se de um fermento se tratasse, pronto a 

estimular o respeito pela diversidade e pela dignidade. Para isto vivemos de 

utopias. Por isto carregamos os sonhos. E apesar de Paul Ricoeur afirmar que, 

“todas as utopias têm a ambiguidade de pretender ser realizáveis, mas de ser, 

ao mesmo tempo, obras do imaginário, do impossível” (Ideologia e Utopia, 

p.490), não nos rendemos à sua impossibilidade, mas fazemos delas o nosso 

momento de imaginação e criatividade, de projeto e intuição, de humanismo e 

transgressão.  

No desporto e na educação vivemos a utopia com intensidade. Apoiamo-nos 

nela para sermos maiores e melhores todos os dias. É essa capacidade de 

superação, apesar das ladeiras e das fragas no caminho, que nos faz 

continuar. Porque o sentido da utopia é o sentido do sonho e da esperança, é o 

sentido que damos à vida, é a capacidade de planear, de treinar, de construir. 

Concordamos uma vez mais com Paul Ricoeur quando este nos diz que a 

utopia é evasão e não distorção, apelando ao nosso sentido de fuga e abertura 

ao infinito. Vejamos no desporto a esperança que depositamos em nós próprios 

aquando do sofrimento e da dor; do projeto que elaboramos e que 

calcorreamos sem pensar em nada mais a não ser na concretização do sonho 

que até lá nos levou. A vontade para o conseguir faz muito, mas o sonho eleva-

a e dá-lhe outros contornos, mais significativos e de natureza transcendente 

que nos personifica e que não nos faz ficar imóveis perante o desconhecido. 
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Há que educar o homem a compreender-se e a fazer-se ao longo do caminho. 

Enaltecendo a sua dignidade e mostrando-lhe que só o trabalho e a dedicação 

dão frutos. Não basta ter esperança: há que persegui-la, trabalhá-la com o suor 

das voltas à pista, com as lágrimas do corpo e da alma sacrificados pelo 

tormento do cronómetro. O desporto transforma o homem, inquieta-o, fá-lo 

querer atingir sempre mais. O treino é uma realidade de superação, um sem 

fim de emoções de difícil tradução. É o momento da solidão, do ser-em-si-

mesmo, da introspeção, do silêncio e da adoração. É o que nós somos sem 

máscaras e com fragilidades. É o poder ser, a beleza e a sedução. É o treino, 

enfim, um misto de dedicação e de recusa que nunca nos tolhe e que nunca 

nos vence, porque dentro de nós nada mais há do que a possibilidade e a 

esperança de nos sublimarmos e darmos a conhecer.  

Diz-nos o poeta que há esperança, apesar da curiosidade de Pandora ter 

aberto a jarra e ter derramado os males pelo mundo. Há esperança enquanto 

acreditarmos em nós e no dever que temos para com o cosmos. Sem 

desesperar, mas perseverar na arte de não nos mostrarmos indiferentes à 

beleza e à bondade: 

Há uma esperança: 

A constância optimista da alvorada. 

Quando os galos começam, 

E o melro, meu vizinho, abre a janela, 

Qual desespero, qual desilusão! 

Como cadáveres que ressuscitassem, 

Os versos endireitam-se, renascem, 

E mesmo incertos, a mancar, lá vão… 

Miguel Torga, Contágio 
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2. O (re)encontro do homem com a autenticidade 

 

E minha dor extraordinária 

É só a ampliação sublime, imaginária, 

Deste meu ser que abrange assim 

As árvores, o mar, a luz, o céu sem fim! 

Teixeira de Pascoaes, O rouxinol 

 

Aos poucos parece que alguma coisa se vai perdendo. O nosso sentido de 

segurança, de beleza e de abertura perante o que é e o que queremos que 

venha a permanecer. Nada se sustenta à nossa volta - talvez por não nos 

comprometermos com a estreita relação que travamos diariamente com a alma 

que nos dá vida e que nos acalenta. A mesma que nos anima e que nos desvia 

o olhar para aquela sensação de leveza que pouco e pouco se vai 

transformando num cenário plúmbeo e assustador, porque não somos capazes 

de sonhar e transgredir o que nos é imposto, porque somos cobardes e 

imperfeitos, porque, enfim, somos humanos!  

De natureza incerta e sempre em busca do pleno significado para o que nos 

subtrai e nos degola, a nossa visão vai abandonando a negligência da cegueira 

e do ardor que fere o olhar que tudo parece compremeter e elucidar. Por 

momentos é-nos permitido contemplar e perceber que de nada nos vale viver 

se a nossa postura se dilui e se mistura com a falta de amor que por aí tende a 

pulular. Porque hoje tudo nos faz falta. Sentimo-nos despidos e 

desencorajados, vulneráveis e limitados, impedidos e olvidados. Deixamos de 

acreditar na força do afeto e da hombridade, simplesmente porque sentimos 

que a seta funesta da incompreensão causa tremuras na autenticidade do 

sentir contemporâneo. Deste modo, sentimos a palavra em Mário Perniola visto 

“o sentir implica r  um querer sentir”, ou melhor, “um fazer-se sentir” (Do sentir, 
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p. 103), traduzindo-se numa capacidade de saber ser, viver e agir no mundo, 

concedendo-nos e dando-nos sem peias e condições, só porque somos e nos 

abrimos ao que vem ter connosco. Daí a nossa inteireza desvelada e impoluta, 

aquela que não tem medo de se assumir perante a tenebrosa razão de existir, 

porque se considera e se amplia, sublimando-se e elevando-se até ao infinito.  

Por isso, o compromisso que aqui se impõe pinta uma tela de cores fortes, que 

sustentam a importância da autenticidade na edificação de valores como a 

audácia, a excelência e a superação. Esforço que se crava na carne pela 

contumácia de um espírito sempre rebelde, sempre em constante ebulição: 

“Viver clandestinamente. Que outra maneira airosa tem um poeta de o ser 

neste mundo de hoje, senão a parecer uma coisa por fora e ser outra por 

dentro? Mas sê-lo, então, de verdade, frontal e desassombradamente, com a 

prova insofismável da poesia” (Diário XVI, p. 98). Façamos, desde já, um apelo 

ao homem: que abra as asas e sugira novos caminhos, re-criando outra forma 

de estar no mundo e co-movendo modesta e incondicionalmente a réstia de 

humanidade que ainda persiste em cada um de nós.  

É tempo de resgatar a beleza que a essência da autenticidade encerra em si. 

Apurá-la e dá-la a conhecer ao mundo. Fazer dela um altar onde todos 

possamos beber da sua inspiração. Através da dor e de lições sucessivas de 

humildade que nos fazem crescer e viver cada instante como se fosse sempre 

o mais indelével, cuja marca nunca apaga aquilo que o tempo demorou a 

concretizar:  

Se tanto me dói que as coisas passem 

É porque cada instante em mim foi vivo 

Na busca de um bem definitivo 

Em que as coisas de Amor se eternizassem. 

    Sophia de Mello Breyner Andresen, Se 

 

O desporto é o campo onde o autêntico se dá a conhecer. É o campo da 

verdade insofismável do homem, a morada do homem sensato, o locus de um 

processo que não dá tréguas e que exige muita concentração, sofrimento e 
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dedicação. Não podemos negar que o desporto continua a ser aquele espaço 

onde nos sentimos completos, reconhecidos, acarinhados. Dele tentamos 

afastar todo o tipo de fraudes e tartufices. Porque dentro dele sentimo-nos 

seguros e protegidos dos males do mundo: sentimos a sua limpidez, 

humildade, sabedoria, dignidade, beleza, retidão, respeito, justiça e seriedade. 

Trair o desporto é trair a nossa humanidade. Sejamos cada vez mais sinceros 

na arte de saber estar no desporto, para que depois a transposição destes 

valores para a vida seja uma indicação de transparência e sensibilidade. 

Schiller sustenta que “o ser humano deve apenas jogar com a beleza, e deve 

jogar apenas com a beleza” (Sobre a educação estética do ser humano, p. 64). 

E jogar com o Belo é jogar também com o Bem e com a excelência suprema 

dos gestos.  

 

Teixeira de Pascoaes elucida-nos: “ser sincero é ser original, é ser, enfim. A 

sinceridade tem um valor ontológico ou essencial, porque é a própria vida como 

ela é, como ela brota de dentro, da fonte, com reflexos de estrelas e folhagens” 

(O Homem Universal, p. 70). Ser autêntico no desporto é ser um exemplo de 

determinação e de bravura. É ser igual a si mesmo, carrasco dos seus próprios 

erros e fraquezas, amigo da própria sensatez e veracidade. É sermos fiéis aos 

nossos princípios, respeitando as normas da convivência e da competição, 

respeitando quem connosco partilha o mesmo sonho e a mesma linha de 

partida. No fundo, é viver como nos incita Miguel Torga: “ser idêntico em todos 

os momentos e situações. Recusar-me a ver o mundo pelos olhos dos outros e 

nunca pactuar com o lugar comum” (Diário XVI, p. 28).  

Fugir de quem somos não nos parece solução. A verdadeira honra reside na 

forma como nos vemos e transcendemos, sempre com o sentido do dever e da 

responsabilidade. Perdemo-nos muitas vezes ao longo do caminho. Voltamos 

muitas vezes à estaca zero. Sem forças para assumir que já nem sabemos 

quem somos, corremos o risco de temermos voltar a nascer e fazer novo 

caminho. É nesse instante que nos reconhecemos. É nesse momento que não 

podemos abandonar o que sabemos poder vir a ser. Por tanto, não vale a pena 

esconder que somos humanos. Não vale a pena usar a mentira como arma de 
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arremesso às nossas incapacidades. Ripostando com arrogância e desprezo 

às solicitudes da vida. Leonardo Coimbra compreende-nos profunda e 

inevitavelmente: “a vida é complexa e difícil, o homem das verdades absolutas 

é um magarefe e não um pensador. Quer isto dizer fraqueza? Não. Somos 

tolerantes, quer dizer, não somos petrificadas múmias, mas seres de carne e 

sofrimentos, que amamos a Vida e a queremos engrandecer. Seremos, por 

isso, transigentes? Não. Um só absoluto admitimos – o da sinceridade. É com 

simpatia que imos para os outros, de coração comovido e espírito ansioso; mas 

não nos prostituímos à mentira. Para a Verdade seguiremos com todos que 

nos acompanhem. Para a mentira ninguém acompanharemos. E mentira é 

pregar o amor e semear o ódio, ir para Deus com o auxílio do diabo. Devemos 

unificar a nossa vida social pela confiança esclarecida (Obras Completas, 

Tomo I, p. 247).      

Dilthey relembra que “nada é mais inconstante, frágil e mutável que a 

disposição do ser humano ante o nexo das coisas” (Filosofia e Educação, p. 

430). Não nos esqueceremos. E para tal tentamos apostar na lucidez de 

pensamento, condenada ao isolamento e ao esquecimento, porque nos 

recusamos a juntar à leviandade e à atrocidade tecnológica a que nos estão a 

sujeitar. Somos seres do desporto. Da transparência. Da rebeldia. Da 

indagação. Nunca iremos aceitar os golpes de inautenticidade, de mentira, de 

podridão no seu seio. Combateremos sempre este estado de coisas, porque 

não foi assim que nos educaram e nos ensinaram a viver dentro do desporto. 

Recusamos, através da poesia, este estado de coisas que nos abala por dentro 

e nos insulta por fora. Queremos um desporto autêntico e livre de maleitas, 

corrupções e atitudes capciosas que traem a sua disponibilidade e a sua 

confiança: 

Convosco, não, traidores! 

Que poeta decente poderia 

Acompanhar-vos um segundo apenas? 

À quente romaria do futuro 

Não vão homens obesos e cansados. 
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Vão rapazes alegres,  

Moças bonitas, 

Trovadores, 

E também os eternos desgraçados, 

Revoltados 

E sonhadores. 

    Miguel Torga, Recusa 

 

Há outra forma se sentir o desporto. Não nos perguntem como, simplesmente 

sintam-no. Sintam-no com o órgão do intelecto: o coração. Sintam-no 

principalmente em cima de uma bicicleta, com as chuteiras calçadas, com o 

fato de banho a delinear as formas do corpo. Sintam-no sem medo de sofrer, 

quando a disputa dentro de nós já vai longa…Não se rendam à dor. Façam-na 

arrepender-se de vos ter chamado à razão, ignorem-na e experienciem-na com 

intensidade. O desporto é isto mesmo: o (re)encontro com a nossa essência. 

Cremos, tal como Raúl Brandão que, “cada vez descubro em mim um 

subterrâneo mais fundo” (Húmus, p. 60).  
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3. A perenidade dos valores, da cultura e da educação na construção 

da humanitas 

 

Segundo Padre Manuel Antunes, “a educação é o reflexo e o projecto de uma 

cultura” (Paideia, p. 153). Viver sem educação é viver na animalidade, na 

insensatez, na ignorância, na atrocidade. Para Manuel Ferreira Patrício, “a 

construção da pessoa não é concebível fora da cultura. O primeiro acto que a 

pessoa efectua visando o seu aperfeiçoamento é um acto cultural; é mesmo o 

acto cultural primordial. Esse acto é axiológico” (A escola axiológica, p. 35). Um 

ato que cresce em valores e no seio deles se edifica.  

 

Temos verificado uma mudança de paradigma, uma prevalência de valores 

materiais que se sobrepõem aos valores espirituais e que nos estão a deixar o 

legado de uma radicalidade que desemboca na obsessão agravada pelo 

facilitismo e pela arrogância: “Estamos mesmo perdidos. O culto exacerbado 

da inteligência deu como resultado que a própria inteligência ficasse 

descarnada. Perdeu-se o sentido da realidade. Não fazemos cultura. 

Reflectimos sobre cultura. E nem seguro é que sejamos, ao menos, veículos de 

sabedoria” (Miguel Torga, Diário XIII, p. 25). Repare-se: para o poeta já não 

somos mais criativos, intelectuais e inventivos, somos sim um bando de 

acéfalos a tentar sobreviver neste mundo. Refletimos sobre cultura e mal. Se 

não somos capazes de criar, duvidamos se seremos capazes de uma reflexão 

profunda acerca das coisas… 

Werner Jaeger na Paideia sugere que “hoje estamos habituados a usar a 

palavra cultura não no sentido de um ideal próprio da humanidade herdeira da 

Grécia, mas antes numa acepção bem mais comum. (…). A palavra converteu-

se num simples conceito antropológico descritivo (…). Já não significa um alto 

conceito de valor, um ideal consciente (…) Logo, o que hoje é considerado 

cultura não passa de um “produto deteriorado”, derradeira metamorfose do 

conceito grego originário” (p.8). Ora, Jaeger refere-se ao sentido da Paideia 

como “a formação do homem grego”, representando a mesma a “cultura” que 
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leva o grego a assentar “a sua vida na formação de um elevado tipo de 

homem” (Paideia, p.7). Denota-se uma evolução no pensamento grego, tendo 

a palavra Paideia adquirido um significado mais profundo e representativo do “ 

sentido de todo o esforço humano” (idem, p.7). Pois segundo Padre Manuel 

Antunes: “o conjunto transformado e posto pelo homem ao serviço da vida 

chama-se «cultura»” (Paideia, p. 305). 

 

Voltar a sentir o que é ser-se humano parece-nos uma das mais caras formas 

de existir. Talvez a sensação de secura por dentro nos apague a chama. 

Sabemos que de nada vale colocar um homem no mundo sem se saber mover 

e recriar. Porque viver sem cultura é viver num deserto árido e repleto de 

espinhos. É viver sem valor, sem sangue, sem autonomia para se ser. No 

entender de Manuel Ferreira Patrício: “Há a cultura e as culturas (…) Mas o 

que vive nas culturas é cultura. A actividade criadora das culturas é a mesma 

em todas. O que desencadeia essa actividade humana é a vontade de valor. A 

verdade das coisas é que a cultura – incluindo nela todas as culturas singulares 

– é um mundo de valores, um sistema vivo de valores. Este entendimento 

axiológico da cultura tem as mais fundas consequências antropagógicas” (A 

escola axiológica, p. 34). Consequências que bem traduzidas reflectem, 

segundo o autor, a elevação do homem à plenitude da sua humanidade. Daí o 

termo antropagogia. Daí o homem e a sua notoriedade, o seu carisma e 

integridade. 

 

Kitto sustenta que, “a grandeza da arte grega – permitam-me que use a 

expressão no seu sentido mais lato – está em conciliar em absoluto dois 

princípios que se opõem quase sempre: por um lado, o domínio de si mesma, a 

clareza, uma seriedade fundamental; por outro, o brilho, a imaginação, a 

paixão. Toda a arte grega clássica contém num elevado grau essa qualidade 

intelectual que se revela na estrutura lógica e na certeza da sua construção” 

(Os Gregos, p. 43). Uma construção que visa altivar o homem, sua criatividade, 

honra e excelência. Que visa formar o homem no seu todo. Tanto corporal 

como espiritualmente. Revemos em Jaeger essa inclinação grega: “ora o 
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Homem considerado na sua ideia, significa a imagem do Homem genérico na 

sua validade universal e normativa” (Paideia, p.15). O homem que vive na 

polis, que se entrega e que se reconhece como membro de culto da sabedoria 

e da grandeza. 

 

Miguel Torga acredita que “o povo está divorciado da cultura, e encolhe-se 

cada vez mais na sua fome e na sua ignorância. Somos nós, os que saímos e 

o queremos verdadeiramente servir, que temos o dever de o procurar, de o 

esclarecer, de o interessar activamente na sua própria salvação” (Diário III, p. 

142). Será que o verdadeiro interesse recai para a aproximação do homem à 

cultura? Teremos governantes para cumprir tal fito? E os nossos professores? 

Estarão à altura? Na realidade e como Manuel Patrício sustenta: “uma 

comunidade apostada no seu desenvolvimento investirá sem hesitação na 

cultura” (A escola cultural, p. 101). Situação que não se passa no nosso país. 

Cada vez mais relegamos para centésimo plano o valor da cultura, assim como 

a instituição da cultura como um valor. Outros assuntos parecem prender a 

atenção dos nossos governantes. A questão do respeito pelo humanismo não é 

um deles com toda a certeza.  

É fundamental envolver todos os cidadãos na vida do país. Levá-los a 

participar e a opinar criticamente sobre o estado das coisas. Encorajá-los a não 

se entregarem à lassidão. A reagirem e a animarem o seu estado de espírito. 

Como nos estimula uma vez mais o poeta: “Mudem de sistema! Em vez de 

construírem hospitais e tribunais, e ficarem à espera do homem quando ele ali 

chega tuberculoso e criminoso, vão ao encontro dele no caminho da vida, e 

dêem-lhe o pão que lhe falta e a cultura que não tem…” (Miguel Torga, Diário 

VI, p. 87). Dêem-lhe ânimo para recuperar as forças e despertar da letargia.  

 

No desporto também é preciso refletir sobre estes assuntos. Com tanta euforia, 

esquecemo-nos que lidamos com humanos e não com máquinas. Que há 

limites que o corpo humano não consegue superar e que não vale a pena usar 

de artifícios para que a performance atinja elevados níveis de produtividade. 
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Não podemos subjugar o homem ao materialismo, aos prémios monetários, ao 

espetáculo compulsivo, à publicidade desmedida, à imortalidade desmerecida, 

ao jornalismo desenfreado. Não podemos exigir aquilo que o humano não pode 

dar. Nem fazer dele burro de carga para todos os nossos desejos de fama e 

enriquecimento massivo e imediato. Outros valores mais altos se alevantam, 

como diria o poeta, e esses são sagrados porque da vida do ser humano 

tratamos e não há dinheiro que consiga pagar a desgraça e a ingratidão que a 

indignidade representa. Por tanto, saímos em defesa do desporto. Todo o 

desporto que é praticado com respeito pelos valores essenciais do humano, os 

mesmos que lhe atribuem valor e que não admitem rasteiras nem atalhos. 

Como nos sugere Padre Manuel Antunes: “o «único necessário» ou, se se 

quiser, tendo também em conta a «basesinha» animal, o mais «necessário», é 

viver humanamente, é existir sabendo, realmente sabendo, que se existe e 

para que se existe” (Paideia, p. 306). 

Existimos para voltarmos a ser. Porque o nosso esforço é agónico, é uma 

revelação na natureza o facto de nos olharmos ao espelho e vermos uma 

pessoa nova todos os dias. Essa competição connosco próprios, com o outro, 

com a vida. Tal como Kitto nos elucida: “assim, a todo o passo topamos com a 

ideia de «contenda», agôn. O que nós traduzimos frouxamente por «Jogos» 

eram, em Grego, agônes; os festivais dramáticos eram agônes – contendas em 

que poetas, actores, coregas eram colocados face a face. A nossa palavra 

«agonia» deriva directamente de agôn; é a angústia da competição que revela 

o homem (Os Gregos, p. 411). É esse desespero agónico que nos permite 

continuar.  

Eduquemos na escola essa arte de estar. Eduquemos a competir e a valorizar 

o significado da competição, sempre com o valor do humano bem lá no alto. 

Eduquemos para criar e não para assimilar como nos sugere Padre Manuel 

Antunes: “mais concretamente, participação de quem e em quê? Em primeiro 

lugar, participação de professores e alunos na obra comum. E essa obra é a 

edificação permanente de uma sociedade, tanto como é – ou tende a ser – a 

descoberta permanente do conhecimento e da verdade. Em semelhante 
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perspectiva, a cultura e «a formação dos homens» passam a ser encaradas 

mais como criação do que como assimilação, mais como produção de novos 

valores – científicos, técnicos, económicos e espirituais – do que como simples 

transmissão dos valores adquiridos” (Paideia, p. 225). Entendemos a 

humanitas como a elevação do humano: nada podemos deixar de fora na sua 

edificação. A pessoa humana é a obra de arte que de mais tempo precisa para 

ser acabada, nunca sendo possível a sua realização. O seu tempo é eterno, os 

seus materiais audazes, a sua expressão em constante renovação. Miguel 

Torga acredita que: “perenidade, só a do homem e das suas paixões 

eternamente renovadas e eternamente repetidas” (Diário III, p. 145). 

Representa o homem o valor máximo da criação, a perene inconstância e a 

suave inspiração.  

 

Olhamos o homem com espanto. E apesar de toda a sua hostilidade, 

conseguimos encontrar brechas de claridade por onde os raios de sol brilham 

calorosamente. Continuamos como Sócrates de lanterna na mão em plena luz 

do dia com o intuito de tentar encontrar o homem bom. Não sei se o 

encontraremos, mas não desistiremos de continuar a procurar no homem o 

tamanho da sua generosidade e comiseração. Não nos dispersemos da nossa 

missão. Da nossa capacidade de amar e ensinar o valor do amor. Há que 

saber tocar o coração do educando, do atleta, do aluno que temos pela frente. 

Mostrando-lhe através da nossa atitude que educar não é humilhar, nem 

vociferar, nem distanciar, bem pelo contrário, educar é dar liberdade aos mais 

amenos intentos, dando espaço à razão e à emoção.  

 

Sejamos perenes na atitude responsável a ter com o outro. Reposicionemos os 

valores e comecemos a dar mais valor ao humano e a vivenciá-lo como o maior 

valor que temos na vida. De nada vale um esforço que não se alimente de um 

sonho sempre detentor dos maiores e melhores ideais humanistas. Um sonho 

que se possa pôr em prática na sala de aula, no campo de futebol, dentro de 

casa. Há espaço para o sonho na vida, tal como há espaço para uma cultura 
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da excelência que prime pela atenção que vamos dando ao que de melhor 

retiramos com as sucessivas lições de que somos alvo.  
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VIII. QUE FUTURO? 

 

Quem pretende servir os homens tem aí a melhor dádiva a fazer-lhes: a de se 

manter sem desvio nas épocas piores, quando todos os outros recorreram ao 

subterfúgio e a todos cegou a mesma escuridão dum mal presente. 

 

Agostinho da Silva, Considerações
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1. Regressar às coisas simples 

Tarda um outro olhar sobre o tempo que vivemos. Este ceder constante ao 

despotismo que pousa a mão pesadamente sobre o nosso ombro é desolador. 

Causa-nos náusea. Faz surgir à superfície o nosso inconformismo e a nossa 

incapacidade para remediar as coisas. Devemos ter sempre presente a ideia 

da nossa fragilidade perante a vastidão da natureza e do mundo: “O homem 

não é mais que uma haste tremendo ao Vento…” (Leonardo Coimbra, A 

alegria, a dor e a graça, p. 107). A nossa proeza consiste na certeza da 

mortalidade que nos acompanha e que nos faz superar a eterna pequenez da 

nossa condição. 

Por isso a poesia constitui-se o nosso refúgio, esperança e sublimação. Na 

perspetiva de Vitorino Nemésio, a poesia é “o campo em que o homem inquieto 

procura «fazer o ser»“ (Conhecimento de poesia, p. 209). É essa sempre 

presente inquietação que nos enche a alma, que não nos deixa desistir, que 

nos permite continuar a lutar: 

 

Abafai meus gritos com mordaças 

maior será minha ânsia de gritá-los! 

 

Amarrai meus pulsos com grilhões, 

maior será minha ânsia de quebrá-los! 

 

Rasgai a minha carne! 

Triturai meus ossos! 

 

O meu sangue será minha bandeira  

e meus ossos o cimento duma outra humanidade. 
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Que aqui ninguém se entrega 

isto é vencer ou morrer –  

é na vida que se perde 

que há mais ânsia de vencer!  

      Joaquim Namorado, Prometeu 

 

 

Eleva o poeta a faceta de Prometeu, o deus que desafiando as leis divinas, 

entrega o fogo aos homens, comprometendo a liberdade, mas vencendo o 

egoísmo e a languidez. Mito revelador de intensidade e crença, de beleza e 

sofrimento, de não entrega e lucidez. Centelha de conhecimento, honra e 

erudição. Exemplo de humanidade e de abertura, de entrega e de sacrifício, de 

dor e de redenção. Este mito representa a luz, a vitória sobre a ignorância, a 

sabedoria. Voltar a sentir o seu real significado nos dias que correm é uma 

necessidade premente, um ensejo que se pretende levado a cabo pela 

caravela humana da sagacidade, do intelecto e da emoção. 

Acreditamos plenamente que é possível regressar à essencialidade do que 

somos, se a busca se der com a consciência de que algo nos está a faltar. 

Temos vida, temos poesia, temos desporto, temos arte, temos beleza, temos 

tecnologia, temos tudo o que de material se pode comprar, mas não nos temos 

uns aos outros. Voltar a sentir a presença do outro próximo de nós, do calor 

humano, do abraço, do aperto de mão sincero, da palavra que afaga, só 

depende da vontade que nos assiste. Voltar a sentir o bramir das ondas, o 

fascínio que o bailado das folhas nos causa numa tarde de outono ou mesmo o 

aroma da lenha a crepitar numa tarde de invernia - essa sensação tão simples, 

tão pura, tão autêntica só dentro de nós a conseguimos procurar.  

De modo a curar a enfermidade que lhe vai na alma, o homem deve entrar em 

si e apurar o sentido digno de existir. Elevando-se e abrindo as asas para a orla 

celestial: “o homem é pequeno naturalmente. E só se desmede quando se 

convence de que pode mover montanhas com um simples gesto. Está louco, 

mas tem asas” (Miguel Torga, Diário XV, p. 65). Não sabemos até onde somos 
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e como somos, mas de uma coisa estamos certos: não é com ódios, raivas e 

invejas que alcançaremos a felicidade. Não é com falas mansas, indiretas e 

rasteiras que sairemos vitoriosos. Não é com a mentira que vamos escrevendo 

a história da nossa vida. Não. É premente ter coragem para parar e perceber 

se é com a pessoa que fomos criando dentro de nós que queremos fazer o 

resto do caminho.  

Boaventura de Sousa Santos cria inquietação com o seguinte reparo: “Tal 

como noutros períodos de transição, difíceis de entender e de percorrer, é 

necessário voltar às coisas simples, à capacidade de formular perguntas 

simples, perguntas que, como Einstein costumava dizer, só uma criança pode 

fazer mas que, depois de feitas, são capazes de trazer uma luz nova à nossa 

perplexidade” (Um discurso sobre as ciências, p. 6). Nos tempos que correm, 

não nos podemos deixar algemar por despotismos de qualquer tipo, que não 

nos permitem contemplar o que nos rodeia e que fazem de nós seres ímpios e 

cegos perante a justiça, a compaixão e a solidariedade. É fundamental 

questionar, debater, protestar. Regressando à simplicidade da existência, da 

vida, do sentir e do pensar. 

Manuel Ferreira Patrício incita-nos a caminhar de cabeça erguida, sem medo 

de olhar o futuro, com esperança e autenticidade: “que o homem se erga, se 

levante do chão raso, saia dos subterrâneos da existência e ascenda a si 

próprio, em valor. Que recuse o nada e reivindique o ser. O ser é a morada da 

sua identidade, da sua dignidade, da autonomia e da liberdade, da 

solidariedade e da justiça, do amor” (Conhecimento do mundo social e da vida, 

p. 75). Sejamos humildes na forma de atuar, sem alimentar rivalidades e 

covardias, sempre disponíveis para ir de encontro à verdade. Miguel Torga 

considera que “o homem não pode continuar no caminho que leva, de tristeza, 

agressividade e morte. Há-de por força voltar atrás, e começar de novo a viver 

alegremente a vida” (Diário VIII, p. 175). 
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2. Educar para edificar 

 

É fundamental formar cada vez homens mais sábios para tomarem este mundo 

nas mãos. O problema reside essencialmente na seguinte consideração de 

Miguel Torga: “os actores que representam a comédia da vida portuguesa 

actual são homens postiços, a fingir; e quando por acaso surge na ribalta um 

fulano verdadeiro, a ressumar seiva e realidade, é preciso eliminar o absurdo 

de qualquer maneira” (Diário VIII, p. 20). Não é este tipo de homem que 

pretendemos ao leme da embarcação. Queremos ver homens inauditos, 

humildes e sensatos, a derramar sabedoria e capacidade de decisão, sempre 

preparados para superar qualquer desafio, com prudência e habilidade 

intelectual.  

Na Paideia de Padre Manuel Antunes encontramos quatro aspirações “de 

fundo que habitam o homem dos nossos dias, o realizam ou, pelo contrário, o 

frustram: 

 A aspiração à dignidade de pessoa consciente e livre; 

 A aspiração a ter uma oportunidade para dar a sua medida; 

 A aspiração a ter uma garantia de segurança; 

 A aspiração a ver-se reconhecido e tratado como responsável. 

É bom fixar: dignidade, oportunidade, segurança, responsabilidade” (Paideia, p. 

305). É bom interioriza-los e fazer deles regra para a con-vivência do nosso 

dia-a-dia. A educação e o desporto são pilares que sustentam essas 

aspirações, porque fazem sobressair o melhor de nós. Porque nos edificam e 

nos constroem com base nos valores, nos valores essenciais do humanismo e 

da afetividade, que são os que estão em falta e que arrasam miseravelmente a 

humanidade. Por isso mesmo é que Paulo Freire sustenta que “a existência, 

porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco pode nutrir-se 

de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os homens 

transformam o mundo. Existir, humanamente, é pronunciar o mundo, é 

modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos 



218 

sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. Não é no silêncio que os 

homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na acção-reflexão” (Pedagogia 

do Oprimido, p. 90). Repare-se: é na palavra que nos fazemos, que somos, que 

nos transcendemos. Na sua serenidade e da sublimidade que emana.  

 

Sir Richard Livingstone faz o seguinte reparo: “and our worst failures are due to 

the fact that we drift into and through education in a mechanical, automatic, 

unthinking way, instead of clearly defining to our own minds what we wish 

education to do for us and asking whether it is doing and, if not, why not” (The 

future in education, p. 2). Não podemos deixar o homem ao acaso, injetando-

lhe uns quantos conhecimentos e esperando que a densidade que se pretende 

nasça por si mesma, sem a condução necessária da alma. É fundamental 

percorrer outro caminho que não o da ignorância, levando o homem a escolher 

o Bem e a fundamentar-se na verdade e na justiça. Até porque como nos 

sugere Todorov: “a ignorância é uma desculpa provisória; a partir de um certo 

ponto, é culpada” (A conquista da América: a questão do outro, p. 177). 

No entender de Coménio, daqui para o futuro devemos mudar de perspetiva e 

imprimir outro olhar à educação: “ao começar-se seja que estudo for, desperte-

se um amor sério por ele nos alunos, por meio de argumentos tirados da 

excelência, da utilidade, do encanto e de qualquer outro aspecto da matéria a 

estudar” (Didáctica Magna, p. 254). Falta este (re)encontro da vida académica 

com a vida prosaica que nos teima em acompanhar. Criar um currículo que se 

adapte às necessidades reais do educando. Inventar disciplinas para agradar 

ou mesmo para favorecer certos espíritos, embelezando, deste modo, o 

currículo com matérias que em nada se fundamentam na arte de bem educar, 

constitui por si só um erro colossal. Padre Manuel Antunes coloca a seguinte 

questão: “e o tempo para investigar, para articular os próprios cursos em novos 

moldes, para orientar trabalhos, para dialogar, em público e em privado, com 

os alunos, em temas que não sejam de pura escolaridade? (Paideia, p. 261). 

Será que andamos a perder tempo com mesquinhices, com politiquices 

brejeiras e decisões ignaras que em nada contribuem para a formação integral 

do ser humano? Será que são seres plenos que pretendemos formar? Ou pelo 
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contrário, homens calculistas, frios e mecânicos na arte de pensar, sem 

sentimento e emoções, prontos para espezinhar quem se cruze no seu 

caminho? Bem nos adverte o poeta: “o homem que o nosso século pede não é 

o que lê, o que se aprofunda a cavar em si. É um ser biológico perfeito, no 

sentido corpóreo e psíquico duma abelha” (Miguel Torga, Diário II, p. 43).  

Coménio continua a dar-nos a solução: “se se quer inverter esta cena do 

mundo, é necessário transformar todos os estudos dos homens desde os seus 

fundamentos, segundo os métodos que a Pansofia apresenta. Ou seja, que 

tudo o que é ensinado aos homens e eles aprendam, seja: 

I. Não dividido ou parcial, mas íntegro e total. 

II. Não superficial e aparente, mas profundo e real. 

III. Não amargo e forçado, mas doce e agradável e, consequente, 

duradoiro” (Pampaedia, p. 92). 

 

Há que educar amorosamente. Porque se assim o fizermos estaremos a 

enlevar o ideal da paideia. Estaremos a desenhar o homem integral, aquele 

que sabe estar-no-mundo. Que sabe viver na alteridade e para a alteridade, 

construindo um mundo onde todos têm lugar e são acarinhados pelo que valem 

e não pelo que aparentam ter. É essencial, como determina Manuel Ferreira 

Patrício, ter para poder ser e não ser para ter. Exigindo, deste modo, que a 

existência tenha sentido porque para isso concorremos todos os dias com a 

proporção do que damos e do que somos. Raúl Brandão conduz-nos pelo 

mundo da perplexidade: “nem sei o que é a vida. Chamo vida ao espanto” 

(Húmus, p. 209). Ao espanto de nos reinventarmos todos os dias perante o dia 

que nasce, o sol que sentimos, o livro que lemos, o abraço que damos, enfim, 

perante o que de ontológico nos caracteriza e nos humaniza.  
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3. Tempos sombrios exigem ideais que brilhem 

 

Sinto nas palavras de Miguel Torga uma comoção sem limites: ”decididamente, 

estou condenado a este civismo crítico, protestatário, irredutível, que 

desagrada a toda a gente. Paciência. Tudo menos o que pretendem de mim: 

que os acompanhe nos jogos viciados e sectários em que se empenham. Com 

o meu aval, nenhum globalismo ideológico passará por cima do nosso 

singularismo sociológico” (Diário XIII, p. 24). Esta subversão que me 

acompanha não me faz ficar por aqui, pelo contrário, alimenta cada vez mais a 

minha razão de existir, de escrever, de pensar e de reparar em tudo o que se 

passa à minha volta.   

No entender de Raúl Brandão, “toda a vida está por explorar: só conhecemos 

da vida uma pequena parte – a mais insignificante. E o erro provém de que 

reduzimos a vida espiritual ao mínimo, e a vida material ao máximo” (Húmus, p. 

210). Esta falta de curiosidade sufoca a ascensão do homem. Retira-lhe a 

energia para poder usar o intelecto com lucidez e responsabilidade. A classe 

política retira todo o tipo de benefícios adquiridos, lança o homem no 

desespero, obriga-o a viver na penúria e ainda lhe afaga a alma com mentiras 

e demagogias impróprias para consumo, e nada vamos fazendo, a não ser 

anuir e fazer umas quantas revoluções ao domingo. Somos como nos retrata 

Miguel Torga: “contemporâneos passivos de uma civilização técnica e 

industrial, que nos serve o necessário poluído e o supérfluo esterilizado, já nem 

sequer nos indignamos de a ver acabar assim, pletórica e podre. Sornamente 

vamos vegetando intoxicados, na esperança secreta de que o dilúvio que 

acontecerá na nossa vida, e, se acontecer, haverá sempre na Arca de salvação 

lugar para mais um” (Diário XVI, p. 123). O importante é salvar a pele desta 

vagabundagem moral, sem pretender verificar se o vizinho precisa de ajuda ou 

se partilha connosco o nosso sofrimento. Optamos por ficar em casa quietos e 

sossegados, bem escondidos para que não nos vejam na cara a lágrima da 

submissão. Ou então permanecemos calados e aninhados, com medo de dizer 

a verdade, porque há sempre alguém que ouve e denuncia e que nos retira as 

pequenas regalias que com tanto esforço fomos amealhando. Definitivamente 
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não é neste mundo que quero permanecer. Quero poder falar e discutir e 

protestar. Quero ser livre para dizer o que penso e para contribuir para o 

progresso deste mundo, para isso leio e escrevo e medito e contemplo. Quero 

ser eu própria, com o meu desespero, o meu humanismo, a minha 

sensibilidade, a minha teimosia, os meus defeitos. Vou por isso dar cada vez 

mais de mim com autenticidade, sem medo, sem construir à minha volta muros 

que impossibilitem o salto para a concórdia. Quero correr e sentir que são as 

minhas pernas que o fazem e não uma pílula qualquer que assume o comando 

do que sou e do que posso fazer.  

Segundo Padre Manuel Antunes: “fala-se hoje muito, fala-se em excesso, de 

revolução. Revolução é vocábulo que surge, quase a cada momento da 

conversa, a cada esquina de rua, a cada passo da leitura de jornais e de 

revistas, a cada emissão radiofónica e televisiva. Fala-se, em excesso, de 

revolução e, pouco menos que nada, de renascença. No entanto é de uma 

autêntica renascença que mais se necessita. De um espírito criador de novas 

instituições sociais e internacionais mais justas, de novas – ou renovadas – 

formas estéticas, mais conscientes que os ensaios de hoje, de novas – ou 

renovadas – ideias que dêem direcção e sentidos globais à aventura humana 

sobre a terra” (Paideia, p. 127). Precisamos de uma educação que se repense 

e que confie nos seus profissionais, atribuindo-lhes a autonomia necessária 

para que possam realizar o seu trabalho com dignidade; precisamos de um 

país, cujo governo não insulte a inteligência dos cidadãos, reduzindo-os a 

sombras e a pó e banalizando a sua existência com constantes traficâncias e 

falta de respeito; precisamos de um desporto onde as suas personagens se 

assumam como exemplos para a sociedade. Precisamos de heróis. De 

encontrar nos mitos a origem da nossa existência, mitos que nos conduzam ao 

sonho e nos deem esperança e vontade de viver. O desporto encerra esse 

ideal de sublimidade, pois com ele devemos educar o homem e fazê-lo 

entender que o verdadeiro valor a ter em conta é o do humanismo. Não 

podemos esquecer o homem de fibras e músculos que pratica desporto. Não o 

queiramos transformar num robot, cujas peças paulatinamente se 

desintegrarão por falta de emoção e alento espiritual, atribuindo um carácter 
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frio e insípido ao valor da competição. Precisamos, por tanto, de renascer. De 

voltar a ser humanos: quentes, éticos, sagazes. Urge reposicionar a nossa 

postura perante a cultura do nosso tempo e perceber que temos de criar e 

pintar este mundo com outras cores, encontrando dentro de nós a 

disponibilidade para nos enraizarmos em nós próprios e no outro. Acreditamos 

que o mundo tal como o conhecemos não poderá continuar assim, por isso 

continuamos a apostar no homem como o faz o poeta Miguel Torga: “o homem 

continua a ser a minha grande aposta. Sem acreditar nele, como poderia 

acreditar em mim? (Diário XIV, p. 30). E para tal educamos a pensar num 

futuro mais brilhante e pleno. Tentamos edificar condutas e posturas que se 

afastem das trevas e aspirem à luminosidade. Pretendemos fazer com que o 

educando, o aprendiz, o atleta continuem a fazer do sonho o sopro de uma 

nova oportunidade, aquela que com trabalho e muita dedicação quebra com 

todas as disposições mais inertes.  
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4. Ethos humano: a caminho de uma outra morada? 

 

“Por ethos entendemos o conjunto das inspirações, dos valores e dos 

princípios que orientarão as relações humanas para com a natureza, para com 

a sociedade, para com as alteridades, para consigo mesmo e para com o 

sentido transcendente da existência: Deus. (…). Mas toda ética nasce de uma 

nova ótica. E toda nova ótica irrompe a partir de um mergulho profundo na 

experiência do Ser, de uma nova perceção do todo ligado, religado em suas 

partes e conectado com a Fonte originária donde promanam todos os entes” 

(Leonardo Boff, Ethos mundial, p. 18). Não restam dúvidas: somos nós os 

principais lesados nesta aventura existencial. Por muito que queiramos colocar 

no outro a responsabilidade, não nos poderemos esquecer que é dentro de nós 

e não fora que encontraremos a veia criadora e motivadora da mudança.  

Esta tentativa de contemplação de uma paideia contemporânea constituiu-se 

uma surpresa constante. Pois ainda bem que assim é, porque quando nos 

comprometemos a fazer as coisas com brio e com sentido de dever sentimo-

nos bem connosco próprios e com o mundo. Este sentir de um mundo a 

precisar de mudança é um desafio constante. Nunca se sabe o que esperar do 

amanhã. Vive-se a vida aos solavancos, dentro de uma charrete do século XIX, 

mas em pleno século XXI com tudo o que a tecnologia pode oferecer, mas sem 

a cálida presença do humano. Miguel Torga sugere que “a roda do tempo com 

o progresso acelerado que tudo altera, desandou e, no turbilhão, degradaram-

se os valores. E é forçoso reconhecer e lamentar que, pelo que nos diz 

respeito, o que ganhamos em saber profissional, perdemos em humanidade” 

(Diário XVI, p. 197). Há que reacender a chama desses valores que se foram 

perdendo. Procurá-los nos pequenos recantos do Ser com a lupa da veneração 

e da contumácia, porque eles lá permanecem, no entanto adormecidos.  

Leonardo Boff sustenta uma revolução de cariz ético: “deve ser concretizada 

dentro da nova situação em que se encontram a Terra e a humanidade: o 

processo de globalização que configura um novo patamar de realização da 

história e do próprio planeta. Nesse quadro deve emergir a nova sensibilidade 
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e o novo ethos, uma revolução possível nos tempos da globalização” (Ethos 

mundial, p. 18). Uma renascença, melhor dizendo! Uma morada onde todos 

possamos viver em harmonia, mesmo com a massificação da globalização. 

Não deixar que a vida se torne num buraco insuportável e fazer dela uma obra 

de arte. Não pretender caminhar ao lado de monstros, que sorrateiramente nos 

retiram o alento e também em monstros nos transformam por contágio e 

desespero: 

Monstros e homens lado a lado, 

Não à margem, mas na própria vida. 

 

Absurdos monstros que circulam 

Quase honestamente. 

 

Homens atormentados, divididos, fracos. 

Homens fortes, unidos, temperados. 

 

Ao rosto vulgar dos dias, 

À vida cada vez mais corrente, 

As imagens regressam já experimentadas, 

Quotidianas, razoáveis, surpreendentes. 

 

Imaginar, primeiro, é ver. 

Imaginar é conhecer, portanto agir.  

      Alexandre O’Neill, Ao rosto vulgar dos dias 

 

Tentar fugir à vulgaridade e entrar num universo de excelência e probidade é o 

ensejo que aqui se impõe. Não contemplamos o mal-estar da 

contemporaneidade por pura presunção. Pelo contrário. Perturba bastante 

perceber que este país vive desamparado, tanto no que concerne à educação, 

como à cultura, como no desporto. Perdeu-se a chama da transcendência. 

Tudo fazemos para chegar ao topo. Sem humildade e transparência vamos 
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navegando. Aproveitamos a posição social para calcar o outro e rechear a 

nossa conta bancária, esquecendo-nos da nossa pequenez, do quão 

insignificante somos neste mundo tão grande que nos cobre e nos engole. Por 

tanto, sempre que a dúvida nos assola, aqui segue o conselho: “deixe que as 

suas acções falem sempre por si, mas mantenha-se atento às terríveis 

armadilhas do orgulho e da arrogância que o impedem de progredir. A próxima 

vez que se sentir tentado a gabar-se, coloque o punho num balde cheio de 

água e, quando o retirar, o buraco que ficar dar-lhe-á a medida correcta da sua 

importância” (Og Mandino, A melhor maneira de viver, p. 75). 

Recorremos uma vez mais a Miguel Torga que nos incita a percorrer o caminho 

da esperança, apesar de tudo, apesar do seu desespero humanista: “Viver. 

Não há outra saída airosa. Viver até ao limite das forças, dando a cada célula 

em pânico a ilusão da esperança. Existir é um jogo. Alguns ganham 

frequentemente, e são felizes. Outros perdem sistematicamente, e são 

infelizes. Mas, a ganhar ou a perder, nenhum bem se compara ao de acordar 

de manhã e aninhar nos olhos a paisagem do mundo. Mesmo todo em ferida. 

Mesmo desenganado. Por isso, teimar. Resistir de corpo e alma até onde o 

coração der. Que a nossa morte seja uma vilania sofrida, e não uma cobardia 

cometida” (Diário XIV, pp. 182, 183). Vivamos então com a força do amor e do 

cuidado. Pois tal como nos adverte Leonardo Boff: “ a escolha é nossa: formar 

uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros, ou arriscar a nossa 

destruição e a da diversidade da vida. São necessárias mudanças 

fundamentais dos nossos valores, instituições e modos de vida. Devemos 

entender que, quando as necessidades básicas forem atingidas, o 

desenvolvimento humano é primariamente ser mais e, não ter mais. Temos o 

conhecimento e a tecnologia necessários para abastecer a todos e reduzir 

nossos impactos ao meio ambiente. O surgimento de uma sociedade civil 

global está criando novas oportunidades para construir um mundo democrático 

e humano. Nossos desafios ambientais, económicos, políticos, sociais e 

espirituais estão interligados, e juntos podemos forjar soluções includentes” 

(Ética e Moral, p. 111). Não podemos descurar a morada do Ser. A sua 
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habitação e integridade. O homem deve ser livre para poder encontrar-se no 

meio de tanta contrariedade.  
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IX. DESFECHO 

 

Cada conquista, cada passo em frente no conhecimento é consequência da 

coragem, da dureza contra si próprio, da «pureza» para consigo… 

 

      Nietzsche, Ecce Homo
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Prestes a cortar a meta desta maratona com percurso deveras acidentado, 

repleto de subidas e descidas e piso incerto bordado a pedra irregular, sinto 

que muita coisa ficou por dizer. É claro que ficará sempre alguma coisa por 

dizer, nós também ficamos por dizer, não há volta a dar-lhe. Sem rigor, sem 

sacrifício, sem dedicação, sem disciplina não tinha sido possível chegar até 

aqui. Sem o desporto também. Foi no desporto que aprendi a ser pessoa 

humana, foi quem me ensinou a aceitar humildemente a vitória e a derrota e a 

formar, deste modo, o meu carácter. Devo-lhe muito, devo-lhe o que sou hoje.  

 

Por isso presto-lhe neste ensaio a mais sincera homenagem. Contemplo-o sem 

me sentir agrilhoada ao que os outros pensam ou dizem. Sinto-o pelas veias a 

deslizar eloquentemente, sagazmente, com determinação. Saio em defesa do 

desporto e do seu ideal humanista, da sua dignidade e intenção. Revejo-me 

nesta condição, nesta expressão, nesta imanência, neste postulado de 

autenticidade. Só assim me é possível viver: com sentido de justiça, de respeito 

pelo outro e pela vida. Por isso, estas laudas refletem uma preocupação. 

Representam, indubitavelmente, o reflexo de uma vivência nos meandros do 

desporto, um desporto que foi vivido na mais alta aspiração humana, sempre 

em busca da excelência que caracteriza o atleta de alta competição. Mas 

também exsuda uma inquietação académica, que apesar de uma carreira 

curta, revela-se profunda nos ideais e nos sonhos, nos desígnios e na vontade, 

na esperança e na densidade. 

 

Pensar o homem na contemporaneidade, assim como o desporto, a educação 

e a vida tornou-se tarefa premente. Esta motivação, este propósito e o caminho 

percorridos assim o retratam. Penso que a proposta é mesmo a de (re)pensar o 

humano, visto este já ter sido pensado, e de forma primorosa, pelos Gregos. 

Há que voltar a contemplar o homem. Há que voltar a devolver-lhe o brilho e a 

integridade que lhe pertence, sem permitir que se lhe grave na pele a ferro 

quente a marca da vassalagem e da pretensa ignorância. A humanidade 

merece mais. A humanidade merece que a reescrevam com a palavra poética, 
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a Palavra alta, com o logos da esperança e do amor. E este texto revela, 

revela-me!, pondo a nu a minha aflição e o meu descontentamento.  

 

Não é minha pretensão virar as costas ao que de mal se passa à minha volta. 

Não me sinto confortável com a falta de ética, com a indiferença, com a 

insolidariedade, com as injustiças, com a morbidez de carácter, com o faz de 

conta e com a incultura que se vive neste país e pelo mundo fora. Digo-o 

abertamente. Perturba-me este ligeirismo moral, esta impunidade, esta 

corrupção, esta degradação dos valores, esta batotice descarada, esta 

imbecilidade bacoca que faz do chico-esperto a cara da razão. E estas páginas 

nada mais são do que um apelo, um apelo ao homem e à sua capacidade de 

ser autêntico. Por isso as palavras aretê e paideia se inscrevem nesta 

narrativa. Porque hoje, e mais do que nunca, é essencial exaltar o homem 

através da educação e da cultura. Levando-o a perceber que fazendo-o com 

excelência, fá-lo para atingir a plenitude humana, sendo, estando e agindo na 

inteireza do seu ser.  

 

Colocar o desporto no horizonte da paideia é colocar o homem no centro da 

nossa intervenção poética, é dar-lhe presença, intencionalidade, emotividade, 

coerência e dignidade. É não olvidá-lo, mas sim elevá-lo. Continuar a acreditar 

e a apostar na capacidade de (re)invenção e (re)criação da sua natureza e 

condição é a pretensão que nos alimenta. É apurar os seus defeitos e as suas 

virtudes e colocá-los ao alcance da nossa lupa hermenêutica, que tenta 

aprimorar incessantemente a essência do que se apresenta, apesar da tensão 

e do conflito que a interpretação desvela. Cremos que este caminho afasta-nos 

dos artifícios técnicos e integra-nos na essência do conhecimento, 

representando a palavra o comprometimento ético com o humano e o respeito 

pela sua vulnerabilidade. É a palavra, a Palavra alta, que nos faz desejar 

sonhar cada vez mais alto, sem ambições que se desmedem e nos confundem, 

mas com o brio e a exigência que o ato da escrita impõe. É a Palavra alta o 

caminho para uma educação desportiva, académica e humana que se abeire 

da excelência das ações e dos afetos, sem pisar a dignidade do aluno, do 
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atleta, do aprendiz, enfim, de toda a pessoa humana que nos procura e que de 

nós espera uma postura ética que se prontifique a servir de exemplo e de 

esperança na construção de um futuro que todos, sem exceção, levamos 

dentro de nós. 

 

Assim, a pessoa humana é o centro do nosso desassossego. Sofremos com a 

sua ansiedade, com a sua indolência, subserviência e mediocridade. Por isso 

os capítulos aqui propostos nada mais são do que uma advertência ao estado 

das coisas, do desporto e da vida. Decididamente pugnamos por uma outra 

conceção de homem. Por isso meditamos e escrevemos. Por isso deixamos o 

conforto do servilismo e arriscamos contemplar e pensar e dar a conhecer a 

nossa profunda tristeza e desilusão. A palavra revela. O coração também. 

Recusamos a mentira, os esquemas falaciosos, o desrespeito pelo esforço, 

pela disciplina e pelo mérito. O desporto coloca-nos num patamar de 

probidade. Agir de outro modo é o mesmo que passar pelo desporto 

ligeiramente, sem a densidade que o mesmo merece. Há que combater este 

cenário anémico e viral. Há que acordar e renovar o modo como nos olhamos. 

Sermos humildes e devotos uns para com os outros.  

 

Cada capítulo apresentado neste ensaio é revelador de uma intencionalidade. 

Sabemos que cada vez mais é fundamental tornar claro o significado da 

palavra excelência, palavra que parece estar a cair em desuso, devido aos 

constantes ataques à dignitas e à humanitas do humano. Hoje, e mais do que 

nunca, é importante fazer da excelência um sentido para a vida, incutindo 

responsabilidade e transcendência em todos os nossos gestos e atitudes. Daí 

considerarmos que a ansiedade do homem contemporâneo possa ser 

atenuada se a busca dessa excelência derivar de um sentir ético e estético 

extremamente apurado. Faz falta uma postura que sinta o desporto de forma 

autêntica, anulando todas as formas de decadência e incultura. Cremos que a 

a escola, o clube, o professor, o treinador são o alicerce fulcral para a 

educação plena e integral da pessoa humana, visto esta crise que se instala no 

seio da nossa perplexidade ser o reflexo da pouca consistência moral que nos 
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assola e nos agrilhoa à trágica pedra de Prometeu. O gesto do paideuta não 

pode negar-se ao afeto e à humildade, ao amor e à grandeza, à vocação e à 

esperança. A ética do dever deve espraiar-se a todo o ser humano, sempre e 

em qualquer lugar. A sua missão humanista não pode nem deve desvanecer-

se ao sabor desta ‘tecnização’ desenfreada; a sua postura, exemplo e palavra 

devem manter-se inquebrantáveis.   

 

Por tanto, o caminho do desporto deve continuar a acreditar na utopia da 

concretização do humano. Levando o homem a (re)encontrar-se com a 

autenticidade perdida, mas que sempre esteve ligada aos valores éticos e 

espirituais que se abeiram do céu e com os quais nos devemos reconhecer 

para deixarmos de ser protagonistas desta degradação moral. É a perenidade 

dos valores ligados ao humanismo, à cultura e à educação que contribuem 

para a formação e construção de uma humanidade melhor. E aqui colocamos o 

desporto como um valor. Um valor que carrega em si uma força ética que une, 

respeita e disciplina. Que eleva o esforço e a dedicação e que bane a mentira e 

a ofensa. Educar o homem neste sentido é formá-lo para o feito da 

transcendência, do sonho, da claridade.  Pretendemos, tal como Miguel Torga, 

que o homem deixe de viver entre parêntesis, que se exceda e que viva 

fervorosa e contumazmente.  

 

Continuamos a acreditar no homem. Continuamos a apostar na sua 

disponibilidade e abertura. Confiamos na edificação do carácter humano, 

concorrendo constantemente para uma formação que incuta seriedade, 

transparência e respeito. As nossas mãos devem agarrar o presente com 

inteligência e serenidade. A sapiência pauta-se pelo empenho, pela 

honestidade e pela força que pomos nas coisas. É essa energia que nos 

distingue e que nos faz olhar o futuro com esperança. Há que partilhar essa 

esperança em casa, no campo de treinos, na sala de aula. Construir uma nova 

morada onde possamos viver solidariamente. Sem pressas, sem atropelos, 

sem ódios, sem sofreguidão. Predispondo-nos a investir na capacidade de 
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conceder ao outro espaço para poder viver em harmonia, abolindo a servidão, 

a ânsia de poder e a lisonja covarde.  

 

Este escrito, apesar de pôr em evidência o mal-estar contemporâneo, não 

deixa de acreditar num desporto limpo de ignomínias e injustiças, de uma 

educação que ame a liberdade e a criatividade e que invista no homem e na 

sua capacidade criadora. O desporto continua a ser o palco da busca íntegra 

da excelência. Nele continuamos a depositar a nossa ânsia de verdade, de 

beleza, de expressividade. A mensagem que dele emana ainda permite sonhar 

com um mundo melhor, onde nos sentimos bem e respeitados. Dele 

esperamos o equilíbrio que falta nas nossas vidas, por isso partimos em sua 

busca, por isso sorrimos e nos comprometemos e sentimos toda a sua 

extensão.  

 

Resta-nos esperar que esta paideia se concretize. Estamos convictos de que o 

sol voltará a aparecer por detrás das nuvens carregadas desta imprecação e 

deste absurdo que nos exaspera e nos agride violentamente. A renascença 

depende de nós: da nossa tenacidade, do nosso amor, da nossa veia poética. 

Há que reacendê-la e alumiar o nosso caminho com o seu ethos, com a sua 

palavra, com a sua utopia e ilusão. Poetemos com aquele ardor que não nos 

permite deixar a meio o que somos, pois a vida só vale a pena ser vivida se 

não nos deixarmos corromper e degolar pelas garras da insensatez e da 

mordaça.   

 

 

 

É o teu rosto ainda que eu procuro 

Através do terror e da distância 

Para a reconstrução de um mundo puro. 

 

Sophia de Mello Breyner Andresen
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