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O que nos chama para dentro de nós mesmos 
    É uma vaga luz, um pavio, uma sombra incerta. 
    Qualquer coisa que nos muda a escala do olhar 
    E nos torna piedosos, como quem já tem fé. 
    Nós que tivemos a vagarosa alegria repartida 
    Pelo movimento, pela forma, pelo nome,  
    Voltamos ao zero irradiante, ao ver 
    O que foi grande, o que foi pequeno, aliás 
    O que não tem tamanho, mas está agora 
    Engrandecido dentro do novo olhar. 
 
    Fiama Hasse Pais Brandão, Cenas Vivas1  
 
 
 É de duplo sentido esta viagem do ser que acompanha a mudança na 

escala do olhar sugerida pelo belo poema de Fiama Hasse Pais Brandão. E é como se, 

através das suas palavras, uma vaga luz de incerta sombra nos indicasse o caminho para 

dentro de nós mesmos, em perseguição desse zero irradiante a que regressamos depois 

de repartida a vagarosa alegria pela forma e pelo movimento. Eça de Queirós sempre 

repartiu o seu olhar pela cor e pela forma, pelo som e também pelo movimento; Vergílio 

Ferreira reconduz o leitor à intimidade irradiante do ser e de um escritor a outro há um 

modo de olhar que efectivamente muda de escala  ou, se quisermos, é ainda o mundo ele 

próprio que, numa súbita mudança de escala, nos aparece engrandecido dentro de um 

novo olhar.  

Não fiquemos por aqui, já que é esta uma dupla viagem: essa subtil 

transmutação do olhar, que percebemos entre as obras de Eça e os livros de Vergílio 

Ferreira, está a seu modo também presente dentro do universo queirosiano. O olhar de 

Eça não é uniforme e Vergílio Ferreira foi dos primeiros a notá-lo, ao perceber n’Os 

Maias esse claro sinal de alarme que assinala em nós a passagem para o outro lado da 

realidade e que só pode levar-nos, tal como a Eça, em direcção ao zero irradiante de que 
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fala Fiama.  Os Maias são, para o olho crítico de Vergílio Ferreira, o anúncio de que 

algo se passava abaixo da superfície do real2, já suficientemente explanada esta em 

textos como O Crime do Padre Amaro ou O Primo Basílio. Não encontramos ainda 

nestes romances o Homem em viagem por dentro de si próprio, porque só a forma e o 

movimento parecem preencher aqui o olhar de Eça – e este é um movimento que se 

produz apenas à superfície das coisas, estático na sua recusa de procurar a raiz do 

visível  e que por isso inviabiliza essa outra viagem pelo lado oculto do real. Lembra 

Vergílio Ferreira: «um romance de Eça é uma obra “estática”. Que se pense, por 

exemplo, na frequência com que nos seus livros se janta ou almoça... O almoço ou 

jantar em Eça é um ponto de convergência de personagens em que as paixões de 

qualquer espécie resfriaram e para os quais o ideal de vida se define pelo calmo e 

cultivado prazer.»3 E bem sabemos todos como a mesa desperta em nós o calmo e 

cultivado prazer da imobilidade; é um espaço essencialmente de estar que sustém o 

movimento contrário, o de partir, e que por vezes mesmo anestesia vontades 

lucidamente assumidas – basta lembrarmos o jantar da condessa de Gouvarinho e o 

efeito do brilho dos cristais ou do champanhe acabado de servir na suspensão de uma 

certa saciedade que começara já a invadir Carlos. 

O espaço é, então,  em Eça de Queirós uma categoria aglutinadora de temas e 

personagens que tende à concentração e ao fechamento, o que, como é óbvio, em nada 

contradiz o movimento de superfície que nele se desenvolve. Não é, por outro lado, a 

ideia de movimento a mais apropriada para designar a relação das personagens de 

Vergílio Ferreira com os seus espaços, mas a ideia de movência ou translação interior: 

se as personagens de Eça se movimentam pelo espaço em longos trajectos de superfície, 

as de Vergílio parecem mover-se através desse espaço, atravessando-o e interiorizando-

o em momentos de espanto ou interrogação. E essa interiorização do espaço é a seu 

modo também uma transcendência, já que, como tantas vezes lembrou Vergílio Ferreira, 

toda a obra de arte, mesmo a dita realista, «é uma transcendência sensível e emotiva do 

real»4 e a representação desse real insinua já uma sua transposição para o campo do 

imaginário: «o imediatismo do figurado entra no domínio do irreal dele, desde a palavra 

que o sinaliza. (...) A transcendência da arte é isso – a criação de um universo no 

infinito de nós»5. Assim, o fascínio de Vergílio Ferreira pela arte de Eça de Queirós é-o 

sobretudo por essa dissolução do real no imaginário através da magia da palavra. Deste 

modo, ler Eça significa para Vergílio Ferreira o encantamento de poder participar na 

«misteriosa vibração da palavra», porque «ninguém como ele conheceu as ocultas 
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ressonâncias da língua», refere o autor de Aparição6. Apesar disso, há na óptica de 

Vergílio Ferreira um certo Eça que se gastou, ou que se lhe gastou – o de O Crime do 

Padre Amaro, o de O Primo Basílio e o de A Ilustre Casa de Ramires. E a razão do 

desgaste sofrido por algumas formas de arte é uma questão a que Vergílio Ferreira 

continuamente regressa, nas páginas do diário ou dos ensaios, no intuito de desvendar o 

segredo de outros textos que, surpreendentemente, não se lhe gastaram – Os Maias, 

parte de A Cidade e as Serras, Camões,  praticamente tudo de António Nobre e Eugénio 

de Andrade, a quem Vergílio considera um outro António Nobre, embora mais solar:  

 
E ao deitar, antes de apagar a luz retomei para apaziguamento A Ilustre Casa, do 

Eça. Leitura (já) penosa. Uma estereotipia do dizer, do adjectivar. (...) E, em face disso, 
outra vez me assaltou a pergunta sobre o porquê do esgotamento de uma forma de arte. 
Com toda a vergonha que a confissão me trame, aqui declaro que o Só é dos raríssimos 
livros que se me não gastaram. (...) O seu segredo, suponho, está em que ele reduz ao 
mínimo a informação e alarga ao máximo o poder sugestivo. (...) Assim ele conserva 
uma grande margem de neblina para o trabalho da imaginação.»7 

 

As palavras estão gastas: «Gastámos tudo menos o silêncio / (...) E já te disse: as 

palavras estão gastas»8, disse-o Eugénio de Andrade. Tantos outros o disseram, quantos 

mais o dirão. E todavia, esse halo de mistério que habita nas palavras por gastar, o leve 

pulsar da sua respiração densa e absoluta guardam ainda o insondável do seu fascínio 

primordial. A chave, no seguimento da leitura que Vergílio Ferreira faz da poesia de 

António Nobre, é não dizer tudo e preservar o indizível de cada palavra, na plena 

consciência de que nunca tudo poderá ser dito se quisermos que possa continuar a 

ouvir-se; porque todas as palavras possuem afinal uma zona de invisibilidade que pode 

subtraí-las ao desgaste da mais persistente leitura. Só assim se torna possível reler sem 

deixar de ler, reler sem gastar ou silenciar as palavras lidas. Assim Os Maias para 

Vergílio Ferreira, assim os textos de ambos, de Eça e de Vergílio, para todos nós. 

  Tal como o Só de António Nobre, Os Maias sugerem a Vergílio Ferreira uma 

certa plenitude de melancolia grave, o que torna esta obra imune ao desgaste a que 

outros textos de Eça não puderam escapar – «é-me fácil recuperar – sobretudo n’Os 

Maias – um tom de melancolia em que possa reconhecer-me e ao meu tempo»9, 

comenta Vergílio Ferreira. E ao referir-se ao romance maior de Eça nestes termos, o 

autor de Para Sempre acaba por pôr a nu aquilo que verdadeiramente o move em 

relação a Eça de Queirós - a busca em rosto alheio dos traços necessários à composição 

de um auto-retrato. Porque Vergílio Ferreira reconhece-se n’Os Maias como em 
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nenhum outro romance de Eça. Lembremos novamente o recado poético de Fiama: há 

qualquer coisa que nos chama para dentro de nós mesmos e que nos muda a escala do 

olhar. O olhar de Eça n’Os Maias é já um olhar em mudança, porque em viagem «pelo 

cascalho interno da terra, / onde o esqueleto da vida / se petrifica protestando»10. 

«Desço / pelo cascalho interno da terra», escreveu Carlos de Oliveira, e através das suas 

palavras podemos ouvir as palavras de Eça , de Fiama e de Vergílio Ferreira. Porque 

essa incerta viagem do ser que em todos eles percebemos empreende-se em nome de 

uma busca que lhes é comum, a desse  «coração da terra para sempre insepulto»11, de 

que fala Carlos de Oliveira, ou do «zero irradiante» do poema de Fiama. 

Há efectivamente n’Os Maias uma questão que nos desata a alma em 

perturbação e que nos faz partir, pela mão de Alice e «como por um rio ao contrário» 

em direcção à longínqua alma da terra.  Escreve ainda Carlos de Oliveira: «Como por 

um rio ao contrário, de águas povoadas / por alucinações mortas boiando levadas / para 

a alma da terra, / procuro os úberes do fogo.»12  Os úberes do fogo  tomam n’Os Maias 

um nome – o do Tempo13; e envolvido nele está ainda a interrogação sobre o destino 

humano , «oblíqua esta a uma atenção imediata, ou implícita ao seu objecto como a luz 

a um objecto iluminado»14. A questão fundamental d’Os Maias é, então, para Vergílio 

Ferreira, a da descoberta do tempo como interrogação ao destino e é exactamente isso 

que faz desta descoberta e do romance em causa um importante  passo em frente nessa 

outra viagem já tantas vezes referida, a do olhar queirosiano sobre o mundo e o Homem, 

o seu destino e os seus desconcertos. Ouçamos o que escreveu Vergílio Ferreira:  

 

Antes desse livro (Os Maias) Eça conhece apenas a cronologia, ou seja um 
tempo sem significação emotiva ou não sentido como tal, uma sequência  como pura 
sinalização, um escalonamento temporal que tinha apenas a ver, aliás, com a segurança 
“científica” do encadear dos acontecimentos. Ora n’Os Maias o tempo é um magma que 
a tudo envolve, uma segregação da própria narrativa, a sua respiração, o pulsar nela do 
coração humano. (...) O que há aí de novo tem já menos a ver com o que se narra do que 
tem com a nossa vivência disso, é menos um tempo físico do que um tempo psíquico ou 
mesmo metafísico.15  

 
 
Ao lermos estas palavras não sabemos já se é de Eça que Vergílio Ferreira fala 

ou se é a si próprio que tenta dizer-se através do dizer de Eça. Seja como for, é 

impossível negar que o Tempo adquire n’Os Maias uma ressonância claramente 

vergiliana, sobretudo na segunda parte do romance e mais em concreto nos momentos 

em que se assume como produto de efectivação da memória. O tempo é neste romance o 
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do passado, o de um passado que se evoca e que adquire nessa evocação um valor muito 

mais proporcional à sua vibração metafísica do que aos condicionalismos formais da 

cronologia; o tempo romanesco de Vergílio Ferreira é igualmente o passado, mas é um 

passado que se presentifica no discurso do narrador-personagem e que é, por assim 

dizer, resgatado à sua imobilidade para que as personagens nele possam reinventar-se. 

N’Os Maias é o olhar de Carlos, e não já o do narrador, o obreiro dessa comovida 

revisitação do passado que tem lugar no episódio final do regresso ao Ramalhete: não é 

este um olhar autodiegético, como o de Paulo de Para Sempre ao regressar à casa da 

infância, mas é, por outro lado, um só o Tempo que, nos dois romances, se insinua no 

momento extremo do regresso – o tempo do recolhimento, do silêncio, da intimidade: 

«Guardado no silêncio mais espesso, / o tempo faz e desfaz a vida», lembra ainda 

Fiama.16 

Este tempo da intimidade aparece n’Os Maias associado ao Inverno, porque o 

frio efectivamente convida ao recolhimento e à concentração em nós: era «o sol fino de 

Inverno» que refulgia na manhã da morte de Afonso, foi ainda à «pálida luz» do «curto 

sol de Inverno que Carlos e Ega visitaram as ruínas do Ramalhete. O silêncio e a 

imobilidade do tempo ressumando da aridez do Inverno? Sim, embora nem sempre e 

certamente não em Para Sempre, onde o mesmo efeito, de suspensão do tempo e da 

vida, é suscitado por uma quente tarde de Verão que deixa a montanha e a aldeia 

paralisadas de calor:  «Venho à varanda, olho a aldeia, paralisada ao calor. (...) Estou só, 

o tempo imobiliza-me no mundo. O relógio parado. Na serra em frente a luz estala 

contra a aridez do pedregal. Toda a casa em silêncio.»17 A ardência do sol suspensa nos 

longes da montanha e para que apontam as janelas da casa recentemente abertas é uma 

outra forma de se realizar em metáfora o recolhimento do sujeito e a fuga ao exterior; 

porque a abertura das janelas à dormência da paisagem devolve a Paulo o mesmo árido 

silêncio da casa a que regressou. Estes dois espaços, o do interior da casa e o do exterior 

da montanha, pela escassa respiração de vida que os envolve, convidam Paulo ao 

inevitável recolhimento em si próprio, assim se transformando o acto de abrir as janelas 

num exercício de semântica puramente retórico, já que estas não condicionam o espaço 

nem lhe circunscrevem os limites. Tal como o tempo, o espaço é só um, amplo e 

imóvel, o da intimidade e, n’Os Maias como em Para Sempre, só a linguagem do 

silêncio poderá revelá-los. Lembremos o mudo confronto entre Carlos e Afonso da 

Maia, composto por uma sábia sinfonia de silêncios e de sombras, indissociáveis mudez 

e treva no momento maior do desconcerto: Carlos subiu «pé ante pé» as escadas 
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«ensurdecidas» dos seus aposentos e «tacteava» no escuro quando avistou, através do 

reposteiro «entreaberto», uma claridade «que se movia»; e este tímido movimento de 

luz, movente e incerto e «que espalhava sobre o veludo da parede um tom de sangue» é 

um modo ainda de iluminar a escuridão daquele momento. E Afonso surgiu, «mudo, 

grande, espectral» e pisando «surdamente o tapete». A linguagem da mais íntima 

tragédia é efectivamente a do silêncio - por isso nasce em Carlos «o desejo de repousar 

algures numa grande mudez e numa grande treva»18 e também por isso Maria Eduarda 

partiu  para sempre, «grande, muda, toda negra na claridade»19. A visita de Carlos e 

Ega ao Ramalhete há-de resgatar este jogo de silêncio e de sombra, desde logo 

perceptível no eco dos  passos que ambos darão no chão irremediavelmente nu - «no 

amplo corredor, sem tapete, os seus passos soaram como um claustro abandonado»20. 

Mas o pensamento da morte não durou muito em Carlos, uma vez que a 

personagem se submeteu ao castigo imposto pela morte do avô, aceitando 

abnegadamente a maior das condenações – viver na plena consciência de que o fim da 

vida estava ali e que depois daquele momento só o deserto o esperaria. Depois da morte 

de Afonso, Carlos descobre que viver é o seu maior castigo: «Aceito isto como um 

castigo... Quero que seja um castigo», diz ele, «E sinto-me só muito pequeno, muito 

humilde diante de quem assim me castiga. Esta manhã pensava em matar-me. E agora 

não! É o meu castigo viver, esmagado para sempre...»21.  

Carlos, herói trágico? De certo modo, porque ele tinha tudo – inteligência e 

beleza, juventude, riqueza e ainda o amor de uma bela mulher. Por isso o seu destino 

não poderia deixar de ser trágico, ao contrário do de Dâmaso, uma personagem sem 

nenhuma espessura trágica, já que em si nada tinha que pudesse suscitar a cobiça dos 

deuses. Foi essa inverosímil soma de condições de felicidade que expôs Carlos da Maia 

a um destino de tragédia, semelhante ao de muitas outras criaturas, algumas delas de 

papel e tinta, como ele, mas outras mais reais, de carne e osso, e cujos atributos quase 

sobre-humanos igualmente as designam à ira divina. E todavia esta necessidade de 

harmonização dos contrários (vida/morte; felicidade/desgraça) operada pelo fenómeno 

trágico escapa à lógica do Homem e decide-se no campo da pura transcendência. Onde 

a falta de Carlos e qual a razão de um tão terrível castigo? Sucede que o castigo de 

Carlos, como escreve Vergílio Ferreira, «não é a consequência de um crime, mas a 

ilustração de uma fatalidade; não reflecte em dor ou remorso uma falta que se não 

cometeu mas que cometeu a vida por nós.»22 A culpabilidade do homem trágico não 

tem causas definidas porque se forma na esfera do divino e é assim que nos abeiramos 
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de uma das mais dilacerantes aporias de todo o fenómeno trágico – como pode o deus 

ser simultaneamente salvação e condenação, ser diabólico na sua suposta divindade?23 

O Rei Édipo é exemplar na ilustração desta aporia e permanece por isso como um dos 

mais perfeitos modelos do denso e absurdo mistério trágico. Uma vez mais a pergunta: 

qual a falta de Édipo? Ele, que no desesperado esforço de lhe escapar cumpre, sem o 

saber, o mais macabro dos destinos, mais cego na despreocupada harmonia do seu reino 

do que depois de a si próprio apagar a luz dos olhos. Como a de Carlos da Maia, é a sua 

uma culpabilidade inocente, e é bem mais perturbadora a perversidade dessa inocência 

do que as faltas que pudessem ambos ter cometido. Mais perturbadora também porque é 

no incompreensível deste mistério que o Homem tem procurado situar o espanto de 

existir. 

Na visita ao Ramalhete, dez anos depois do momento maior da tragédia, a lenta 

circunvagação do olhar de Carlos pela casa desabitada, procurando recuperar um tempo 

sepulto sob largos sudários brancos, lembra novamente o olhar da personagem de Para 

Sempre, em viagem por essa casa grande e deserta que igualmente guarda, no inviolável 

da sua mudez, o tempo do nunca mais: o das tias e do Padre Parente, o da filha Xana e 

também o do violino ensaiado na infância e onde Sandra era já uma incipiente presença: 

«tenho de ir abrir a casa toda, o quarto de Xana é atrás. Mais emperradas as portadas da 

janela, não vai. (...) A portada range, os vidros cheios de pó. E o cheiro a coisas 

sepultas, apodrecendo na memória. (...) Do fundo do tempo, do sepulcro das eras, como 

se despertas no seu sono tumular, lembranças de nada, da confusão de um tempo antigo, 

espectros do meu desassossego, a presença obscura de uma ausência antiquíssima.»24 

No Ramalhete foi a sala de Afonso a mais difícil de abrir, com a teimosia da fechadura a 

impor o passado como um distante aceno e a mão de Carlos nela, paralisada de emoção: 

«deviam atravessar ainda a memória mais triste, o escritório de Afonso da Maia. A 

fechadura estava perra. No esforço de abrir a mão de Carlos tremia. E Ega, comovido 

também, revia toda a sala tal como outrora, com os seus candeeiros Carcel dando um 

tom cor-de-rosa, o lume crepitando, o “Reverendo Bonifácio” sobre a pele de urso, e 

Afonso na sua velha poltrona, de casaco de veludo, sacudindo a cinza do cachimbo 

contra a palma da mão.»25. No final da visita, recompondo o olhar momentaneamente 

abalado pela  antecipação da ruína, Carlos exclama para Ega: «É curioso! Só vivi dois 

anos nesta casa e é nela que me parece estar metida a minha vida inteira»26. Tivessem 

sido apenas alguns dias e não anos os passados no Ramalhete e neles estaria ainda a 

totalidade da vida. «Em quatro dias / vivemos toda a nossa vida verdadeira»27, escreveu 
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Fernando Pinto do Amaral no belíssimo poema que dedica ao milagre vivido, em 

escassos quatro dias, por Meryl Streep e Clint Eastwood, tendo apenas por testemunha 

um conjunto de «estranhas pontes cobertas de madeira», algures por entre as 

«pradarias» e os «milheirais»28 do extenso Iowa. A verdade de uma vida revelada em 

dois anos ou em apenas quatro dias, uma vez que, como depois recordou Ega a Carlos, 

só ali, no Ramalhete, este último «vivera daquilo que dá sabor e relevo à vida – a 

paixão»29. 

Esta certeza levou Carlos a expor a sua teoria da existência, «a teoria definitiva 

que ele deduzira da experiência e que agora o governava. Era o fatalismo muçulmano. 

Nada desejar e nada recear»30.  Nas páginas d’Os Maias ou em versos alheios a Eça, 

mais tardios de algumas décadas, é idêntico o sentimento de resignação - «Não vale a 

pena / Fazer um gesto»31; «Mais vale saber passar silenciosamente / E sem 

desassossegos grandes»32 ou «Só de aceitar tenhamos a ciência»33. Como não perceber 

no epicurismo triste de Ricardo Reis os ecos do fatalismo de Carlos da Maia, sobretudo 

quando, submetendo a própria razão a uma teimosa aprendizagem, a personagem 

afirma: «Não se abandonar a uma esperança – nem a um desapontamento. Tudo aceitar, 

o que vem e o que foge, com a tranquilidade com que se acolhem as naturais mudanças 

de dias agrestes e dias suaves. E, nesta placidez, deixar esse pedaço de matéria 

organizado que se chama o Eu ir-se deteriorando e decompondo até reentrar e se perder 

no infinito Universo»34. Assim, «Da vida iremos / Tranquilos, tendo / Nem o remorso / 

De ter vivido»35, conclui Ricardo Reis. Permito-me lembrar ainda outra ode do 

heterónimo de Pessoa: «Não tenhas nada nas mãos / Nem uma memória na alma, / Que 

quando te puserem / Nas mãos o óbolo último, / Ao abrirem-te as mãos / Nada te cairá. / 

(...) Senta-te ao sol. Abdica / E sê rei de ti próprio»36. Ao contrário do heterónimo de 

Pessoa, nem Carlos nem Ega tinham as mãos vazias ou a alma liberta de memórias e por 

isso a consabida queda do mundo de ambos no terrível momento do abrir das mãos. A 

abdicação com que finaliza este poema de Ricardo Reis durou, nas personagens d’Os 

Maias, apenas o tempo do ressentimento e do luto e assim a teoria de Carlos, bem como 

o romance de Eça, terminam com a serena sugestão de que, nos dois amigos, a vida 

cedo voltará a ser vista à distância a que efectivamente está – a da esperança. «Sereno e 

vendo a vida / À distância a que está»37, ensina Ricardo Reis num verso 

provocatoriamente exposto a uma nova luz. 

Tal como a eternidade, a esperança é a nossa vocação e por isso a reinventamos 

a cada instante, nem que seja na perseguição de um “americano”, como no final d’Os 
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Maias; terminamos, pois, com uma nota de luz – a da crescente claridade do luar que 

ilumina os passos de Ega e de Carlos da Maia, ainda algo desencantados naquele fim de 

tarde de Inverno, mas lançando-se já, e largamente, no esforço activo da corrida  . E são 

de Jorge de Sena as últimas palavras: 

 

  «Na luz que vem tão luminosa e clara, 
  Não é que vejo a esperança, nem nos gestos 
  Mais simples, mais humildes, mais leais 
  Que os homens fazem também para viver vencidos. 
  As virtudes da vida, a vida tem-nas 
  Demais: porque se ajeita, se acomoda, se insinua 
  Para durar, ou resistir, ou mesmo ser mais firme 
  Que quanto a frágil esperança lhe diria.»38 
 

 

Coimbra, Agosto de 2000 

 

 

In Actas do IV Congresso de Estudos Queirosianos, vol.II, Coimbra, Almedina, 

2002, pp.523-533. 
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