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O sentido 
 
O sentido não está em parte alguma. 
É como um lábio truncado 
ou como a música de um planeta distante. 
Raramente é um palácio ou uma planície,  
o diamante de um voo ou o coração da chuva. 
Por vezes é o zumbido de uma abelha, uma presença pequena 
e o dia é fogo sobre a corola do mar. 
Ele bebe a violência e a obscuridade 
e nas suas margens está o olvido e o caos. 
Os seus caprichos contêm toda a distância do silêncio 
e todo o fulgor do desejo. Com desesperada música 
estala por vezes sob a máscara do tempo. 
Com as cinzas de água cria as lâmpadas de sombra 
e de um lado é um deserto e do outro uma cascata. 
Pode-se percorrê-lo algumas vezes como o espectro solar 
ou senti-lo como um grito em farrapos ou uma porta condenada. 
Muitas vezes os seus nomes não são nomes 
ou são feridas, paredes surdas, finas lâminas, 
minúsculas raízes, cães de sombra, ossos de lua. 
Todavia, é sempre o amante desejado 
que o poeta procura nos obscuros redemoinhos. 
 

António Ramos Rosa1 
 
 
 
 Se estava certo Kierkegaard ao afirmar que o trágico é antes de mais um modo 

de percepção do mundo, somos por outro lado levados a concluir que o conceito não 

pode esgotar-se  nessa fórmula adjectivada que o associa de forma algo redutora à 

tragédia grega. Porque a verdade é que os Gregos criaram a tragédia, mas não 

                                                           
1 António Ramos Rosa, Antologia Poética (selecção, prefácio e bibliografia de Ana Paula Coutinho 
Mendes), Lisboa, Publicações Dom Quixote, 2001, p.273. 
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desenvolveram nenhuma teoria do trágico que, ultrapassando os limites da forma 

dramática que habitualmente associamos ao conceito, possa referir-se a todo um modo 

de concepção do mundo. E apesar de nos parecer a resposta relativamente óbvia,  há 

uma questão que, nesta linha de raciocínio, não poderemos deixar de colocar - a de 

saber se o conceito de trágico está  indelevelmente vinculado à forma literária que 

originariamente lhe deu sentido ou se, pelo contrário, na tragédia grega se encontram já 

elementos que nos permitam isolar os aspectos nucleares do referido conceito e que 

assim possibilitem o seu eventual transporte para outras formas literárias.    

Para além do papel da epopeia nesse processo de objectivação do trágico, 

forçoso é também reconhecermos o contributo do senso comum  para esse mesmo 

fenómeno, porquanto utilizamos todos, e num registo de grande informalidade, os 

vocábulos trágico e tragédia, estendendo o alcance destes termos aos mais diversos 

domínios da vida humana. Transpondo as fronteiras do literário, estes termos passaram 

a sinalizar, na vida de todos nós, a ocorrência de fenómenos  dotados de uma clara 

intensidade negativa  e predestinados à desgraça por uma indefinível atmosfera de 

fatalidade - foi assim com a morte de uma princesa no auge da juventude e da beleza, é 

assim sempre que a terra treme em terras do Japão ou da América Latina e foi 

igualmente assim com a queda de uma ponte sobre as águas do Douro. Isto para não 

falarmos sequer dos fatídicos acontecimentos de 11 De Setembro último, em relação aos 

quais o epíteto de trágicos já pouco ou nada acrescenta, não só pela violência 

absolutamente inédita do sucedido, mas sobretudo pelo esvaziamento significativo de 

que padecem os termos trágico e tragédia nos dias de hoje. Em face disso, começa a 

tornar-se claro que operar o transporte do trágico do território grego para um outro 

contexto, literário ou não, significa procedermos a uma abordagem algo redutora do 

conceito e abordá-lo, por isso mesmo, num registo de sinédoque - assim, caracterizamos 

como trágicos textos ou eventos que em rigor só o são parcialmente ou que o são de 

modo muito diferente dos textos gregos.  

Talvez não seja muito oportuno discutirmos neste momento se tem ou não razão 

George Steiner quando afirma que o trágico moderno não existe, até porque é a todos os 

títulos indesmentível a fortuna crítica e bibliográfica que a problemática do trágico 

conhece nos dias de hoje (e de que o próprio Steiner é, aliás, um bom exemplo) - na 

realidade, a proliferação dos estudos desta natureza a que actualmente assistimos é já 

um importante indicador de que esta questão não é  alheia ao tempo que vivemos; e  
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quando Maria Alzira Seixo publicou no JL um artigo que intitulou significativamente O 

trágico contemporâneo, creio mesmo que o fez mais para sublinhar a premência do 

assunto em apreço do que para discutir uma questão que, de tão complexa, não poderia 

caber nas poucas páginas de que a autora dispunha.  A autora não deixa, contudo, de 

apontar que «de Kafka a Beckett, de Raul Brandão a Lobo Antunes, uma formulação 

subtil mas encorpada se vem acentuando na arte da ficção e que impõe à nossa 

consideração do olhar sobre o outro essa insolubilidade rigorosa do conflito que 

Goldmann definiu como constitutiva do trágico do século XVII e que, talvez, tirado o 

conflito, se esteja reavivando hoje em dia.»2 Porque o trágico contemporâneo, como 

Maria Alzira Seixo acaba por revelar, sendo um trágico sem saída possível, é também 

um trágico sem conflito. 

 «Cada sonho / é o último sonho e o céu / deixou de obedecer aos próprios 

deuses»3, lembra um poema de F. Pinto do Amaral, e é justamente neste contexto de 

exílio da divindade que se afigura necessário sobrepormos aos nomes de Raul Brandão 

e Lobo Antunes o de Vergílio Ferreira,  uma vez que a globalidade da  ficção deste 

autor põe em cena um trágico desamparo sem confronto mas igualmente sem solução, 

porque efectivamente nascido de um céu que deixou de obedecer aos próprios deuses: 

«O reino da vida está cheio ainda do rasto dos deuses, como num país velho perdura a 

memória dos senhores antigos e expulsos», mas eles estão agora mortos e «mortos sem 

discussão»,  afirma o narrador de Aparição4.  E depois, como lembraria o Ramos Rosa 

que tão de perto acompanhou Vergílio Ferreira, «O deus que substituiu os deuses é um 

deus cindido / que nasceu da separação e do sacrifício inexorável / para a miséria e para 

a dor da ferida irredutível / Ele não nasceu da transcendência natural / e não iluminou o 

mundo para que o homem nele vivesse».5 

A questão do abandono ou da morte de Deus parece, aliás, constituir uma 

premissa fundamental da afirmação do trágico em Vergílio Ferreira: o seu trágico não 

pode realizar-se sob um céu repleto de deuses, porque ao desamparado questionar das 

                                                           
2 Maria Alzira Seixo, «O trágico contemporâneo», in JL. Jornal de Letras, Artes e Ideias, nº 780, 23 de 
Agosto de 2000, p.22. 
3 Fernando Pinto do Amaral, «Ondas», in Poesia Reunida 1990-2000, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 
2000, p.38. 
4 Vergílio Ferreira, Aparição, Lisboa, Portugália, 1971, pp. 212 e 116: «O sonho, o alarme, o mistério, a 
presença de nós a nós próprios, a interrogação, o mundo submerso da nossa intimidade – tudo era da vida 
real, da matéria de que eram feitas as pedras e os cardos. Sim, os deuses tinham habitado tudo isso. Mas 
os deuses estavam mortos. Mortos sem discussão. Mortos-mortos.» 
5 António Ramos Rosa, À Mesa do Vento seguido de As Espirais de Dioniso,  Guimarães, Pedra Formosa, 
1997, p.47. 
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personagens vergilianas e a esse emparedamento metafísico que é timbre de quase todas 

elas é imprescindível o silêncio de Deus, o vazio da sua voz, de modo a que, como o eco 

à voz humana, possa ele abrir o espaço necessário à enunciação desse enigma sem 

solução que é o do Homem em face do seu destino. Por isso afirma o Alberto Soares de 

Aparição que Deus morreu, mas que ele não é a sua meta, antes o seu ponto de partida.6 

«Se tivesse deuses para lhes recambiar estes seus bens não me interrogava duas vezes. 

Interrogo-me porque a morte é um muro sem portas.»7  Em face disto, talvez possamos 

afirmar que o ponto de partida não está sequer em Deus, mas na morte do próprio Deus, 

e esta verdade é já em tudo contrária à verdade dos Gregos, fundada  esta , como bem 

sabemos, numa mitologia poderosa e actuante. 

Este facto não impede, porém, que as personagens vergilianas guardem algo do 

modelo trágico do herói, desde logo perceptível na experiência da solidão que é a 

realidade de quase todas elas e que é, em Vergílio Ferreira, vivida como um requisito  

necessário ao entendimento trágico do mundo e do ser. Como o de Antígona ou do Rei 

Édipo, o percurso das personagens de Vergílio Ferreira é um percurso de solidão 

sustentado por isolamentos de vária índole  – espacial, temporal e também afectiva. Por 

exemplo, Mário (de Cântico Final) e Paulo (de Para Sempre) subtraem-se 

voluntariamente ao convívio com os homens,  instalando o  seu deserto de afectos  no 

isolamento da aldeia e da casa a que ambos regressam no momento extremo da vida; 

depois de uns quantos meses em Évora, o dr. Alberto de Aparição recolhe-se ao 

afastamento da sua casa do Alto de São Bento onde, nas palavras do próprio, «as flores 

da solidão, da asfixia, brotarão com a sua virulência clandestina da miséria do homem: a 

vida estará então toda ela por conquistar, desde o limiar das origens».8 Paralelamente a 

esse isolamento que é, na tragédia grega, também sublinhado pela centralidade do herói, 

observamos nos romances de Vergílio Ferreira um outro-mesmo tipo de isolamento que 

é, agora em contexto narrativo, evidenciado pela incomunicabilidade autodiegética das 

suas personagens, o que pode levar-nos a concluir que o entendimento trágico do 

mundo se produz em estrita dependência da percepção individual e centralizadora do 

sujeito. De certo modo, ao afirmarmos que do trágico contemporâneo está ausente o 

conflito, o que na realidade tentamos  dizer é que o conflito trágico parece, nos tempos 

modernos, querer subjectivizar-se ou impor-se a partir da visão individual do eu,  

                                                           
6 Idem, Ibidem, p. 108: «Deus morreu, Deus não é a minha meta, é o meu ponto de partida». 
7 Id., Ibid., pp.116-117. 
8 Id., Ibid., p.207. 
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resultando muito mais da conflitualidade interior do sujeito do que dos palpáveis e 

fatídicos contratempos que, na tragédia grega, se opunham  ao feliz percurso do herói.  

Porém, e apesar dessas circunstâncias adversas, o caminho de perdição do herói era na 

tragédia grega normalmente  o resultado de uma escolha da personagem e a sua 

hamartia era, por assim dizer, uma directa consequência do livre arbítrio de que o 

próprio herói naturalmente gozava. Não há, inversamente, livre arbítrio na personagem 

vergiliana: o trágico impõe-se-lhe inexpugnavelmente como a outra face do seu 

raciocínio e o trajecto do seu desconcerto coincide com o percurso da formação da sua 

consciência de ser pensante, resultando, portanto, e em última instância, da crueldade do 

próprio Deus, que castiga o Homem com o seu silêncio. 

 Deste modo, o diálogo do sujeito com a transcendência tende em Vergílio 

Ferreira para a comunicação monologante do eu com a sua própria condição e o 

malogro que atinge a personagem não é sequer objectivável em circunstâncias 

exteriores à sua experiência, é um malogro ontológico e de óbvia inscrição metafísica. 

A hamartia da personagem vergiliana coincide com uma limitação que é natural ao 

Homem e que traduz a sua incapacidade para aceder ao sentido oculto do ser. Todo o 

ser sujeito ao conflito trágico busca o entendimento das razões que o expõem à situação 

trágica e essa procura confunde-se nos romances de Vergílio Ferreira com a procura 

metafísica do ser, com a busca de sentido para  o seu estar no mundo.  Sucede que, 

como sublinha Ramos Rosa no texto em epígrafe,  «O sentido não está em parte 

alguma», apesar de podermos «percorrê-lo algumas vezes como o espectro solar», e o 

seu nome é apenas o nome de surdas paredes ou «finas lâminas» e só raramente, muito 

raramente, parece querer aproximar-se  do «diamante de um voo» ou do «coração da 

chuva», dessa improvável melodia que em vão perseguimos, «como a música de um 

planeta distante». «Todavia», acrescenta ainda Ramos Rosa - e nesta adversativa está 

todo o trágico da condição humana: porque o sentido não existe e todavia não pode o 

Homem deixar de procurá-lo, não está em parte alguma e, todavia, é sempre ele o 

amante desejado dos poetas. Nesta ambivalência insolúvel reside a verdadeira pedra de 

desconcerto do homem trágico, que dirá do seu destino algo idêntico ao que Miguel 

Torga também escreveu: «E eu próprio ia arrastar / A minha pedra de desassossego. / 

Eu próprio ia ter sede / E fome, eternamente.»9   

                                                           
9 Miguel Torga, «Eurídice», in Orfeu Rebelde, 2ª ed., Coimbra, Ed. do autor, s/d, p. 63. 
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Em Vergílio Ferreira,  a demanda do sentido cedo acaba por resolver-se na 

confirmação do sem-sentido de tudo, do absurdo da morte e da absoluta contingência da 

vida , o que pode permitir-nos, desde já, adiantar  uma provisória (e já talvez previsível) 

conclusão – a de que o trágico vergiliano muito deve à leitura existencialista do trágico. 

Sartre ensinou que o Existencialismo é um humanismo e Vergílio Ferreira amadureceu 

esta ideia no prefácio que fez para a edição portuguesa do texto sartreano (e que 

intitulou «Da fenomenologia a Sartre»),  acabando depois por concluir que o sem-

sentido existencialista, ao revelar um desespero de ordem humanista, não pode deixar 

ele próprio de ser trágico.  «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 de Alegria Breve, fazendo ressoar em nós outras 

palavras de Vergílio Ferreira, que assinalam precisamente o tragediógrafo grego como o 

primeiro dos existencialistas: 

 

Assim 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... 
10  

 
 

 Porém, o suposto existencialismo dos trágicos gregos decorre de uma verdade 

que, apesar  da sua visível operacionalidade, pode suscitar alguns equívocos pela 

ambiguidade e abrangência de critérios de que se reveste – dizer que  a problemática 

existencial tem a idade dos homens e da sua interrogação e que, portanto, as suas raízes 

remontam à Grécia, é esquecer que este outro Existencialismo, o do nosso século, 

assenta em valores que estão aparentemente ausentes da cosmovisão grega, como a 

angústia, a revolta e o sentimento do absurdo; não há revolta nem absurdo num mundo 

regulado pelos deuses, como é o grego, e por isso o seu trágico  não pode ser o da 

perplexidade perante o sem-sentido do mundo, como o do verdadeiro existencialismo e 

em parte também como o de Vergílio Ferreira, mas o da abnegada aceitação do destino 

                                                           
10 Vergílio Ferreira, «Ansiedade/angústia na cultura moderna», in Espaço do Invisível IV, Lisboa, 
Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1987, p.61. Cf.  «Existencialismo e literatura», in Espaço do 
Invisível 2, 2ª ed., Lisboa, Bertrand, 1991, p. 24: «Desde a remota antiguidade, não será existencial um 
Sófocles na Antígona ou num Édipo Rei? E porque não um Shakespeare por exemplo num Hamlet? 
Porque não um Goethe num Fausto? Porque não um Dostoievski? Mesmo o Tolstoi de largos trechos da 
Ana Karenine? E da Ressurreição? Mas a lista não mais teria fim, se a quiséssemos completar.» 
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e das suas eventuais injustiças. Na tragédia grega o herói aceitava sem questionar a sua 

irreprimível condenação e quem o lamentava e à sua sorte era o coro; inversamente, o 

permanente questionar da personagem vergiliana é a forma por excelência da não-

aceitação  e nenhum coro lastima a sua desdita. Em rigor, é antes a personagem que se 

volve em coro de si própria, quando decide constituir-se por meio de uma experiência 

dupla, a de personagem e narrador, instalando-se neste desdobramento funcional uma 

noção também ela operante na relação do coro trágico com o herói – a de perspectiva.  

É assim, em perspectiva, que os narradores de Para Sempre, Alegria Breve ou Signo 

Sinal, ou de outros romances que poderíamos igualmente lembrar, relatam a sua 

experiência como personagens, situada esta normalmente à distância dos anos e dos 

afectos e, portanto, à distância crítica do sujeito.  Veja-se, a título de exemplo, um dos 

muitos diálogos de Para Sempre em que o Paulo-narrador interpela o Paulo-personagem 

, dirigindo também,  por via dessa interpelação, uma das mais fundas interrogações ao 

destino: 

 

   - De que tempo é que tu vens? De que idade? (...) 
- Vê se adivinhas 
Com um leve remexer de ombros, em disponibilidade pronta. Não sei. 
Do último ano de Penalva. Dos primeiros da Universidade – não sei. (...) 
Fico a entendê-lo um momento, ele ria. Tens o riso da estupidez, tens a 
barriga cheia de futuro, deixa-me olhar. (...) Ele então acelerou o passo, 
eu aflito, cheio de brônquios. Passou à frente, a esperar por mim, eu 
atrapalhado das articulações. Ele sorria. Teve mesmo uma palavra 
compreensiva do alto da sua estupidez juvenil: 
- Deve ser chata a velhice. E como é que conseguiste morrer? Como é 

que se consegue? 
(...) E imediatamente – meu Deus, como é que a morte pode ser uma 
ficção? Como é que a vida pode ser uma evidência, sem um intervalo 
para não ser?11 
 

 

 A ficção da morte e a evidência da vida são efectivamente vividas pelas 

personagens de Vergílio Ferreira como um problema, como o problema por natureza, e 

por isso afirma o Alberto Soares de Aparição: «eu tinha um problema: justificar a vida 

em face da inversosimilhança da morte. E nunca até hoje eu soube inventar outro»12. E 

o facto é que em nenhum outro romance do autor a morte é encarada assim, pelo lado 

do absurdo e do incompreensível da sua sem-razão; em muitos outros textos de Vergílio 
                                                           
11 Vergílio Ferreira, Para Sempre, 2ª ed., Lisboa, Bertrand, 1984, pp. 89-90. 
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Ferreira ela é igualmente entendida como a situação-limite por excelência (por exemplo, 

em Para Sempre, em Alegria Breve,  ou no mais recente Em nome da terra), provando 

que há neste autor um trágico que pode ainda sobreviver à superação do absurdo, mas a 

verdade é que em nenhum outro romance como em Aparição a ideia da morte é 

apreendida nesse contexto de dilaceração existencial  que sustenta a experiência de 

algumas das suas personagens: de Ana, da própria Sofia, talvez também de Carolino e, 

seguramente, de Alberto, a quem cabe a enunciação da incredulidade e da revolta: 

 

E todavia, agora que me descubro vivo, agora que me penso, me sinto, 
me projecto nesta noite de vento, de estrelas, agora que me sei desde uma 
distância infinita, (...) agora nada entendo da minha contingência. Como 
pensar que «eu poderia não existir»? Quando digo «eu», já estou vivo... 
Como entender que esta iluminação que sou eu, esta evidência 
axiomática que é a minha presença de mim a mim próprio, esta 
fulguração sem princípio que é eu estar sendo, como entender que 
pudesse «não existir»? (...) E todavia eu sei que «isto» nasceu para o 
silêncio sem fim...13 

 

 Porém, mesmo em Aparição a descoberta do trágico não é algo de inato e, 

portanto, de extensível a todos os homens, mas corresponde a uma aprendizagem, ou ao 

percurso de uma aprendizagem,  que se inicia com a chegada de Alberto Soares a 

Évora: Ana descobre o que talvez já intuísse e volta-se para Deus; Sofia confirma o que 

já sabia mas recusa-se a aceitá-lo  e aquele seu perverso desconcerto é talvez a mais 

clara expressão da incapacidade da personagem para aceitar o inaceitável. Por seu lado,  

Carolino descobre o que efectivamente ignorava, mas não consegue absorver em 

lucidez o peso do absurdo transportado pela revelação.  

 Com efeito, perante o sem-sentido de tudo e a ausência de uma  resposta que 

satisfaça esse desmedido questionar que é o do homem, duas hipóteses são, por assim 

dizer, possíveis: por um lado a loucura e a cegueira e, por outro,  a coragem de não 

cegar  depois de confirmada a inutilidade de qualquer gesto e de qualquer raciocínio. 

Tão cego é aquele que não viu nunca como aquele que cegou porque viu, mas eles são, 

por essa mesma razão, diferentes tipos de cegos, apenas ingénuo o primeiro, como 

Alfredo, provavelmente louco o segundo, como Carolino.  E quase apetece citar aqui o 

saramaguiano Livro dos Conselhos, de onde o autor retirou aquela espécie de aforismo 

que acompanha as peripécias daquela outra e contagiosa cegueira, a dos que vendo não 
                                                                                                                                                                          
12 Vergílio Ferreira, Aparição, ed.cit., p.49. 
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vêem, e que diz: «Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara.»14  Porque «Ver não é um 

erro», garante Alberto Soares, «o que acontece é que nem todos os olhos aguentam: a 

cegueira que aí nasce vem dos olhos, não da verdade.»15 E assim  Carolino, o 

adolescente de olhos impreparados, não cometeu na realidade nenhum crime contra 

Sofia, nem contra o Dr. Alberto, mas contra a vida e o absurdo que nela se instalou. 

«Não procures a noite por não suportares o dia», lembra-lhe Alberto Soares, mas a 

viagem de Carolino era irremediavelmente sem regresso, e se a loucura é o destino de 

todos os homens, a verdade é que apenas são loucos os que, como ele, não regressam 

dela.  Sofia regressou, aparentemente mais por rebeldia do que por convicção ou 

lucidez, como inversamente sucedeu com Alberto. «Há gente cobarde para tudo», diz 

ela, «para aceitar, para acreditar, para jogar a vida numa solução. Como se houvesse 

uma solução (...) Assumo a vida toda sem sofismas. Sou corajosa e não tenho ilusões».16 

Porém,  a sua coragem cedo se resolveu numa ironia amarga e perversa, paredes-meias 

com a loucura, e assim acabou por traçar-se o seu destino de desgraça. Exactamente ao 

contrário de Alberto, para quem olhar a luz e não ficar cego, contemplar o 

incompreensível mantendo a lucidez constitui justamente o maior desafio do homem.17  

 Deste modo, a atitude lírica afigura-se a única possível para uns olhos que se 

recusam a cegar e que obstinadamente teimam em querer ver o que os humanos olhos 

não poderão nunca; é então esta, e conscientemente, a mais lúcida forma de superação 

do inaceitável - a implacabilidade do destino, que fatalmente conduz o homem ao mais 

completo aniquilamento, a impossibilidade da real comunhão com o outro ou a 

transitoriedade dos instantes de plenitude. No percurso literário de Vergílio Ferreira 

(também porque é este o mais existencialista dos seus textos), o romance Aparição 

parece coincidir, por assim dizer, com o momento da revelação do sem-sentido e do 

absurdo e poderia, por esse mesmo motivo, constituir ele próprio um momento de 

virtual ofuscação, a partir do qual, e superado este, o travejamento  lírico do seu 

universo passa efectivamente a impor-se como uma necessidade.  A palavra lírica dos 

romances subsequentes a Aparição é a mais eloquente expressão do silêncio que fica 

                                                                                                                                                                          
13 Id., Ibid. p.50. 
14 José Saramago, Ensaio sobre a cegueira, Lisboa, Caminho, 1995,  p.9. 
15 Vergílio Ferreira, Aparição, ed. cit., p.131. 
16 Id., Ibid. pp.61-62. 
17 Cf. Ibid., p.158: «E expliquei-me de longe, desde o limiar da minha obscura interrogação. Adequar a 
nulidade da vida à sua brutal necessidade. Pensá-la no domínio prático é fácil como estar entretido. Mas 
não era isso: era assistir à aparição incandescente da nossa própria pessoa, ver o jacto fulgurante que sai 
de nós e não ficar cego, não ficar atordoado.» 
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depois de feitas todas as interrogações, pois que é talvez a única possível em face do 

carácter  retórico de todas elas e a única capaz de preencher, com a sua música, o cruel 

silêncio dos céus. Cântico Final, Alegria Breve, Signo Sinal, Para Sempre ou Em nome 

da terra transmutam a enunciação racional da angústia, desenvolvida em Aparição, em 

canto lírico-emotivo dessa mesma angústia, interpondo-se, assim, uma espécie de 

intervalo entre a amargura e a sua representação que, por sua vez, abre espaço a essa 

contemplação extática e  fascinada do mundo tão característica do romance vergiliano. 

O canto lírico comporta, pois, esse misto de prazer e dor, ou de prazer na dor, que a 

catarse aristotélica em rigor já previa - assim se prolonga a dor no prazer de a dizer e se 

alivia a mesma através da expressão que a diz: 

 

Quem canta separa-se de algum modo do sentimento vivido para o 
objectivar, vê-lo de fora, analisá-lo – como Hegel anotou. E se o choro 
comparticipa também, até certo ponto, desta catarse, é porque é ele a 
longínqua forma de um certo esvaziamento disso mesmo que se sente. 
Todavia, quem “desabafa”, quem procura a superação catártica de uma 
emoção, não o faz normalmente recorrendo à distracção, à fuga daquilo 
mesmo que o oprime: prolonga-o através da sua própria expressão.18 
 

 

 Há portanto, como está bem de ver, um gesto de ilimitação na funda 

interrogação ao destino e, opostamente, uma dura aprendizagem dos limites humanos no 

desumano silêncio de Deus; a recuperação desse gesto de infinito dá-se, então, através 

da verbalização desse canto amargurado que é já, como revelou o próprio Vergílio 

Ferreira,  «a face da verdadeira catarse artística, da sua plenitude».19 Entendida como 

instrumento de superação catártica da angústia, a experiência da arte permite perceber o 

que fora dos seus limites não se pode e descobrir através da sua realização o que não é 

possível por via racional - ela corresponde, como ensina Vergílio Ferreira, a um 

«absoluto de vivência», pois que é «flagrância de aparição» e «comunhão absoluta», 

                                                           
18 Vergílio Ferreira, «Da plenitude artística», in Espaço do Invisível 1, 3ª ed., Lisboa, Bertrand, 1990, 
p.22. 
19 Id., Ibid., pp. 22-23: «Na sentença do povo que preconiza o “canto” para “espantar” os males, não se 
implica decerto uma alegria que se oponha à dor que então se sinta, mas sim o próprio canto amargurado. 
E aqui, suponho, se insinua já a face da verdadeira catarse artística, da sua plenitude. Ao simples 
desabafo acrescenta-se agora alguma coisa diferente e de difícil análise. Quê de diferente? Não a alegria, 
a vitória sobre aquilo que nos oprime, porque não é pela alegria ou pelo esquecimento tranquilo que a 
vitória nos trouxer que tal nova situação se define: o canto que espanta os males pode exprimir-se ainda 
em lágrimas...» 
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permitindo, por isso, a «comunicação com o mundo original» e a «descoberta da 

essencialidade da vida».20  

Nas várias formas de arte, tal como na tragédia, está efectivamente a percepção 

subtil do fundamental, do que fala a voz das profundezas e será talvez esse o principal 

motivo pelo qual a arte se institui como o natural refúgio da plenitude, a natural morada 

do sublime. Por outro lado, há muito já que sabíamos que a vivência do sublime 

encontra na tragédia uma adequada oportunidade de textualização e o já clássico estudo 

de Jean-Marie Domenach não deixa de sublinhar o facto, quando se refere à natural 

grandiosidade da estética trágica, onde tudo «concorre para fazer predominar a 

linguagem numa esplêndida nudez: linguagem do ser, das suas paixões, dos seus 

deveres, poesia por um instante unida ao acto»21. Os actuais estudos sobre a 

problemática estético-filosófica do sublime, como o de Pierre Hartmann (Du sublime 

(de Boileau à Schiller)),  não esquecem igualmente esta fatal associação do trágico ao 

sublime, acentuando-se precisamente a ideia de que a experiência do sublime encontra 

na tragédia um natural espaço de acolhimento, pois ela é «a forma por excelência que 

permite ao indivíduo, inicialmente aterrorizado pelo quadro de uma história implacável, 

regressar ao ‘inalterável que habita o seu coração’. O sentimento sublime 

experimentado durante a representação trágica deve permitir converter a emoção sentida 

pelo espectador em capacidade de resistência moral, pelo que o sublime se dá mais uma 

vez como o meio mais seguro para chegar ao centro da autonomia moral da pessoa».22 

Sabemos que a presença da arte no universo romanesco de Vergílio Ferreira 

preenche um espaço muito próprio com o qual as personagens estabelecem relações de 

uma intensidade por vezes extrema – e assim o já referido canto lírico tão característico 

de grande parte da sua ficção facilmente se transmuta em metáfora do fenómeno 

artístico em geral.  Basta lembrarmos, por exemplo, a importância da pintura em textos 

como Cântico Final e Na tua face , ou da dança ainda em Cântico Final. Contudo, 

parece-me que é a música, pela coincidência que nela podemos surpreender entre o 

inefável do seu discurso e o silêncio das verdades primordiais, a expressão artística mais 

adequada à revelação desse indizível insistentemente procurado pela personagem 

vergiliana. Como de facto ocorre em Para Sempre, onde a mão de Paulo, ensaiando a 
                                                           
20 Id., Ibid, pp.33, 35. 
21 Jean-Marie Domenach, O retorno do trágico, Lisboa, Moraes Editores, 1968, p.68. 
22 Pierre Hartmann, Du Sublime (de Boileau à Schiller), Strasbourg, Presse Universitaire de Strasbourg, 
1998, p.108. (Apud António Guerreiro, «O sublime ou o destino da arte», in O acento agudo do presente, 
Lisboa, Cotovia, 2000, p.161.) 
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Ave-Maria de Schubert, procura «no segredo do violino a voz oculta do 

deslumbramento» - «música eterna do meu silêncio final, a palavra última, a 

fundamental  por sob todo o linguajar do mundo».23  Mas também  a música de Cristina 

parece querer revelar, em Aparição, a misteriosa voz dessa plenitude apenas intuída na 

experiência do real e que só através da arte o homem pode realizar em grandeza e 

esplendor: 

 

E eis que chega a tua hora, Cristina. Terias tu já dito alguma coisa? Não 
me lembro. O que tens a dizer as palavras não o sabem. (...) Tudo o que 
era verdadeiro e inextinguível, tudo quanto se realizava em grandeza e 
plenitude, tudo quanto era pureza e interrogação, perfeito e sem excesso, 
começava e acabava ali, entre as mãos indefesas de uma criança.24 

 
Pelas mãos de Cristina e da sua arte se recupera a já referida metáfora da visão e 

da cegueira, uma vez que, e como conclui Alberto Soares no final do romance, só ela, a 

arte, permite efectivamente ver: 

 
Eu pude ver, em instantes de fulgor, o que me era, o que me cumpria, o 
destino que me gravara. E ver é já conquistar, possuir. (...) Talvez a tua 
música, Cristina, ajude a mover as pedras, como certa lira de outrora...25 

 
 
 Num poema algo provocatoriamente intitulado «Contra o sublime», é 

igualmente isto o que Nuno Júdice pretende dizer – que só a arte tem a faculdade de 

preservar, perpetuando-o, esse gesto de infinito de que se alimentam os momentos de 

aparição, como diria Vergílio Ferreira (esse «instante da rosa», como tão bem sublinha 

Júdice) e que procurar o sublime fora da arte corresponde a uma inútil arqueologia; por 

isso este poema de Júdice não poderá, ou não deverá, ser entendido como negação do 

sublime, mas como afirmação da real impossibilidade que é vivê-lo fora do poema:  

   A inspiração irrita-me: os seus vôos, 
   As vozes, os velos dourados de um orvalho 
   Divino. Por vezes, fragmentos, ou versos 
   Inteiros como ramos já floridos,  
   Nascem do nada: tronco algum os segura 
   E nenhuma terra recolhe as suas folhas. Mas 
   Vivem esse instante da rosa, teimam 
   Em brilhar na obscuridade com que o espírito 
   Os afasta. Mais tarde, tento recuperá-los, 
                                                           
23 Vergílio Ferreira, Para Sempre, ed.cit., pp.184,181. 
24 Vergílio Ferreira, Aparição, ed. cit., pp.40,41. 
25 Id., Ibid., p.288. 
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   Como se fossem raízes, ou pedaços de madeira 
   Intactos por entre as cinzas. É 
   Uma arqueologia inútil; e um cansaço 
   De éter empurra-me para o poema.26 
 
 
 In Maria Joaquina Nobre Júlio (org.), In Memoriam de Vergílio Ferreira, 
Lisboa, Bertrand, 2003, pp.329-342. 

                                                           
26 Nuno Júdice, «Contra o sublime», in A fonte da vida, Lisboa, Quetzal, 1997, p.60. 


