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A vocação consentida de Vergílio Ferreira 

 

Construída ao longo de mais de meio século da nossa história literária (1943 – 

1996), a obra de Vergílio Ferreira atravessou necessariamente alguns dos seus 

momentos mais significativos e foi-se desenvolvendo a partir de um diálogo 

(ocasionalmente problemático, mas quase sempre intenso) com esses referidos 

momentos. Para isto concorre o facto de o autor sempre ter sabido acompanhar a ficção 

que escreveu de uma justa e iluminadora reflexão sobre ela, assumindo e textualizando 

o seu diálogo com o mundo em extensos e numerosos volumes de ensaio a que chamou 

muito expressivamente Espaço do Invisível. 

 O início da sua vida literária foi marcado pelo despertar de uma arte de carácter 

social vocacionada para a expressão programática do espectáculo do mundo, 

espectáculo esse que, sustentado pelos quadros do romance, o autor viria mais tarde a 

recusar sob a designação de “romance-espectáculo”.  E se, por um lado, as suas 

primeiras obras de ficção (sobretudo Vagão J (1946) e Onde tudo foi morrendo (1943) ) 

atestam uma visível afinidade do escritor com o ideário neo-realista, não deixam os seus 

ensaios e o seu diário, por outro lado, de acentuar a repulsa do autor por um tipo de 

literatura de inspiração marxista, como era a neo-realista, e comprometida com os 

valores do seu tempo por imposição política e partidária. Apesar das objecções que 

Vergílio Ferreira colocou à literatura do Neo-Realismo (e que se prendiam 

essencialmente com a instrumentalização da arte que o movimento defendia), o autor de 

Aparição não deixou de lhe reconhecer pelo menos o mérito de ter recuperado para o 

domínio artístico um género literário parcialmente esquecido pelos escritores do Orpheu 

e da Presença; adormecido desde os tempos do Realismo e do “romance-espectáculo”, o 

romance readquire vitalidade e substitui aos valores pretensamente individualistas da 

Presença os valores do Homem. 

 Deste modo, a ficção de Vergílio Ferreira posterior ao Neo-Realismo deu plena 

continuidade às conquistas do movimento que, assim mesmo, o escritor contesta, 

insistindo no romance como a forma literária mais viável para dar expressão a um certo 

tipo de humanismo. O humanismo vergiliano, próximo da doutrina existencialista, 

condicionou de forma inequívoca a sua produção ficcional desde Mudança (1949), ao 

reclamar para a obra de arte uma determinada posição em face da vida em que 

perpassou sempre um tom de fina questionação. 
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 Este permanente questionar, da ordem da interrogação metafísica tão cara à 

causa existencialista, traduz na ficção vergiliana uma «problemática que vai do 

problema da morte ao da angústia, ao da náusea e do absurdo; desde o problema do 

outro ao problema da liberdade; do problema da transcendência divina ao da pura 

transcendência». Dissolvendo o sentido de inscrição periodológica que o termo 

Existencialismo necessariamente envolve, e acentuando a vertente humanista que o 

movimento de facto teve e que Vergílio Ferreira frequentemente sublinhou, poderíamos 

com alguma desenvoltura, e na senda do pensamento do próprio escritor, atribuir a toda 

a sua narrativa o rótulo de existencialista. Sartre lembrou que o Existencialismo é um 

humanismo e Vergílio Ferreira incorporou convictamente esta ideia  no prefácio que 

escreveu para a edição portuguesa do texto sartreano (e que intitulou «Da 

fenomenologia a Sartre»).  «Há muitas coisas espantosas, mas nada / há mais espantoso 

do que o homem» - e estes dois versos, roubados por Vergílio Ferreira à Antígona de 

Sófocles, reaparecem na epígrafe do romance Alegria Breve (1965), fazendo lembrar 

outras palavras do autor que assinalam precisamente o tragediógrafo grego como o 

primeiro de todos os existencialistas : «às vezes os maiores representantes de um surto 

cultural são anteriores a esse surto, ou seja, ao tempo em que ele se codificou. O maior 

escritor existencialista foi Dostoievski, que antecipou por muitos anos o existencialismo 

– para não falarmos, por exemplo, talvez de um Sófocles...».  

A ficcionalização da problemática existencial em Vergílio Ferreira (que tem sido 

sempre a sua ampla e por vezes demasiado redutora imagem de marca) corresponde 

grosso modo à composição de personagens cujo percurso vital se encontra marcado pela 

experiência de situações-limite, para evocar aqui a expressão com que o escritor sempre 

designou os acidentes intensos que nos determinam a vida –  o amor, a morte, a solidão, 

a evidência da beleza. O problema da descoberta do eu e da definição do outro, a 

questão da insuficiência da palavra e da incomunicabilidade humana, a experiência da 

doença e da dissolução do corpo, associados à sempre acutilante problematização da 

transcendência que percorre toda a sua obra convertem-se numa espécie de guia 

implícito de leitura de obras tão dispersas no tempo como Aparição (1959), Cântico 

Final (1960), Estrela Polar (1962), Para Sempre (1983), Em nome da terra (1990) ou 

Na tua Face (1993).  

Deixo propositadamente para o fim aquele que, não sendo o último romance de 

Vergílio Ferreira  (esse lugar é ocupado pelo quase póstumo Cartas a Sandra (1996)),  é 

talvez aquele onde o seu extenso percurso melhor se resume – Na tua face. Por tudo 
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aquilo que faz deste romance a súmula iluminadora do que está para trás e ainda por 

aquilo que de mais pungente revela acerca de um autor e de um homem que foi, como 

qualquer um de nós,  apenas aquilo que pôde ser e não aquilo que gostaria de ter sido.  

A história do pintor Daniel é a seu modo a história da vocação frustrada de 

Vergílio Ferreira, que tantas vezes foi dizendo ao longo dos volumes da Conta-

Corrente: «Não preferi a minha arte. Calhou-me. Ou talvez seja essa a sorte de todas as 

preferências: escolhe-se sempre o que nos coube, ou seja o que se é. Mas a verdade é 

que, se na escolha se escolhesse, escolheria a pintura». Na tua face faz justamente a 

ponte entre a vocação consentida e a vocação sonhada de Vergílio Ferreira, não porque 

o autor tenha efectivamente escrito este romance de modo a criar quadros como 

fotografias, como insinuaria Alberto Caeiro, mas pela capacidade que o escritor 

realmente tinha de virar a alma humana do avesso e reproduzir com uma intensidade  

sempre perturbadora a imprecisão das suas cores. Nas páginas deste quase último 

romance de Vergílio Ferreira encontramos pinceladas que são como jactos de tinta e que 

desenham em estado de quase dilaceração criativa os traços mais inesperados do ser 

humano – algo que, em função do contexto particular deste romance e do universo 

global do escritor, seríamos levados a situar algures entre a fúria ibérica de Picasso e o 

vigor expressionista de Francis Bacon. 
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