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Os diários de Vergílio Ferreira 
e a questão do fragmento

Helder Godinho

Vim para instaurar uma palavra onde (me) havia confusão 
e escuro.

(CC5, p. 258)

Escrevo para tornar possível a realidade, os lugares, tempos, 
pessoas, que esperam que a minha escrita os desperte do seu 
modo confuso de serem.

(Pensar, n.º 23)

Muitas vezes se tem perguntado porque é que Vergílio Ferreira escreve diá‑
rios ou, simplesmente, escreve. Julgo que a resposta contida nestas epígrafes é 
a mais fundamental. Escrever «para existir» ou «porque existe», ou outras 
que ocasionalmente aduz, são razões que todas derivam da necessidade de dar 
sentido à vida e ao real, organizando‑os em significação. 

Já noutros lugares referi que os manuscritos do espólio de Vergílio Ferreira 
apresentam mais emendas nas descrições do real1. Em várias partes da sua 
obra, nomeadamente em Pensar e Escrever, Vergílio Ferreira insiste sobre a 
necessidade de ler o real, escrevendo‑o, para lhe dar sentido:

«A força das palavras. E como a realidade se intensifica sobretudo nelas 
[…] a palavra transpõe‑no [ao real] para um máximo de irrealização, porque é 
necessário reconstruí‑lo e fixá‑lo no puro imaginar. Do real à palavra vai uma 
distância infinita. É a que vai da bruteza ou confusão à essencialidade oculta, a 
que vai do ver material ao anónimo ou imaginário aberto por um ver subjectivo 
que lhe dá uma significação. O real está do lado das coisas. O imaginário, do 
lado do homem. Mas o real não existe, se o homem o não fizer existir» (Pensar, 
n.º 85).
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Também Fernanda Irene Fonseca, ao notar o grande número de emen‑
das, anota que «aliás Vergílio Ferreira reflecte já explicitamente, mais que 
uma vez, sobre essa sua dificuldade de verbalizar a percepção global de uma 
paisagem, objecto ou situação» e dá dois exemplos do Diário Inédito em que o 
autor se queixa da dificuldade de dar, na descrição, o que poderíamos chamar 
o «espírito» da paisagem e a sua «verdade». «Esta questão apresentada 
no diário inédito como um problema de escrita virá a adquirir na obra de 
Vergílio Ferreira o estatuto de questão central da filosofia da linguagem e será 
longamente tratada em vários registos, do diarístico ao poético‑filosófico e ao 
ficcional», conclui Fernanda Irene Fonseca2. 

Ou seja, descrever é criar o real na sua significação para o autor. Escrever 
diários, ou reflexões fragmentárias sobre o que vai acontecendo, é fixar‑lhes 
um sentido na relação que vão tendo com o autor. Escrever romances seria, 
ainda, fixar a vida em sentido, na medida em que a arte transcende o real 
de imaginário e o liga ao «mundo original», onde radica a nossa dimensão 
metafísica, como Aparição o mostrará e de que adiante falarei, dando assim 
resposta ao espanto (thaumazein) que leva a filosofar e a fazer arte. E que leva 
à procura da palavra final que dê a cifra do universo.

De facto, como, por exemplo, Hayden White apontou, uma leitura de factos 
e a narrativa em que se materializa é uma organização de sentido a partir de um 
sistema de valores, seu lugar central de «autoria»3. E, como nos ensinou Paul 
Ricœur4, não só uma vida contada é uma vida mais bem compreendida como 
também os textos com que nos defrontamos questionam a nossa ipseidade, 
restruturando‑a, de algum modo, enriquecendo‑a com a alteridade neles con‑
tida — incluindo os textos do próprio quando dele se soltam, atrevo‑me a dizer, 
porque ficam como lugares onde o próprio autor poderá ler o excesso de sentido 
para além do que neles imediatamente tinha pensado e assim melhor se entender 
e dialogar com a sua ipseidade. Vergílio Ferreira teve, de resto, sempre consciên‑
cia do excesso de sentido com que a crítica deverá lidar ao falar de uma obra.

Escrever era, assim, fundamental para ele. E julgo que «a tineta de escrever 
diários», que lhe vinha já dos anos 40, se inscreve nessa tentativa de organizar 
o real. Tanto mais que a «leitura» organizadora do real que a escrita permite, 
ao transformar o homem em autor — levado pela própria escrita a lugares por 
vezes surpreendentes —, favorece o lidar com a complexidade do excesso de 
sentido, de que o romance é o lugar excelente, mas que se prolonga pelas refle‑
xões de Pensar e Escrever e pela fixação do quotidiano de Conta‑Corrente.

Entender o sentido da vida foi sempre o projecto de Vergílio Ferreira, 
entendimento que se deveria materializar na palavra final que desse a cifra 
do universo ou a palavra essencial para além de todas as que se vão dizendo: 
«Mas por sob todo este linguajar — que palavra essencial? A que saldasse uma 
angústia. A que respondesse à procura de uma vida inteira. A que fica depois, 
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a que está antes de todas quantas se disseram» (Para Sempre, p. 23)5. E é nesse 
lugar de escrita que a mulher é recuperada na sua idealidade, na sua dimensão 
de Presença ausente, de que Em nome da Terra6 é um dos mais bem sucedidos 
exemplos, por levar ao contacto (fusional) com o «mundo original», como o 
mostra o último parágrafo e o «Eu te baptizo em nome da Terra, dos astros e 
da perfeição» (p. 295).

Esse é, de resto, o grande desígnio da arte para Vergílio Ferreira: pôr em 
contacto com o mundo original, como repetidamente o explicou. O próprio 
conceito de «aparição» tem a ver com isso, uma vez que a aparição de si a si 
próprio é uma revelação que abre um passado primordial, anterior ao próprio 
nascimento da personagem: «a presença iluminada de mim a mim próprio, o 
eco longínquo das vozes que me trespassam» (Aparição, p. 12)7. A aparição da 
sua individualidade metafísica é um momento de equilíbrio infinitesimal entre 
a fusão no mundo primordial e o momento da sua emergência como indiví‑
duo. Neste equilíbrio reside a força do conceito de aparição e nele, enquanto 
momento de «promiscuidade» entre a fusão na totalidade do que, mais tarde, 
Vergílio Ferreira chamará a «ordem universal» e a emergência de um eu 
irredutível, «sem pais», estava (estará) o significante ausente que toda a obra 
de Vergílio Ferreira procura, e esse significante só poderá aparecer através das 
palavras. Por isso, precisa de escrever  para perseguir esse significante ausente 
que a palavra da mãe moribunda de Para Sempre poderia ter dito mas que não 
disse ou ele não conseguiu ouvir, romance que é introduzido pela epígrafe dos 
versos de Saúl Dias: «A vida inteira para dizer uma palavra! / Felizes os que 
chegam a dizer uma palavra!» e que se organiza todo ele em torno da reflexão 
sobre a palavra.

Escrever diários é, assim, a transposição para o quotidiano desse esforço 
de encontrar o sentido para a vida através da sua «textualização». Escrita que, 
no caso de Vergílio Ferreira, se assume, desde o primeiro romance, O Caminho 
Fica longe8, como o preenchimento de uma ausência: depois do fim do namoro 
com a Joana, o protagonista, Rui, começou a fazer versos e pensou mesmo em 
construir um sistema filosófico (p. 281).

Neste contexto, também, a importância dos outros que olham o escritor 
depois de ter escrito. A importância do olhar dos outros sabia‑a Vergílio Ferreira 
desde que leu Hegel e a sua dialéctica do Senhor e do Escravo — e Hegel foi tal‑
vez o filósofo que mais marcou Vergílio Ferreira: «Devo dizer‑lhe que eu sou 
genericamente um hegeliano», dirá, por exemplo, numa entrevista a Diogo 
Pires Aurélio9. Também, em Sartre, a questão do olhar do Outro o interessou, 
sendo mesmo evidente, pela leitura do seu diário inédito, que o interesse por 
Sartre se fixou a partir da leitura de duas peças em que este tema era central, 
Huis clos e Morts sans sépulture, uma vez que a reacção a L’Être et le Néant, já 
entretanto lido, fora ambígua10. Além disso, esta questão é fundamental em 
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toda a obra de Vergílio Ferreira e apresenta vários matizes, desde o olhar dos 
mortos e do passado que invade o presente (daí a importância da Clara de Até 
ao Fim, que sabe a palavra que afasta os mortos), impedindo a vivência feliz 
do presente, até ao olhar, que falta, da Presença ausente, olhar que fixaria a 
identidade «metafísica» da arquipersonagem11, e olhar que, a existir, daria 
também a ver a face que olharia, a face da Presença ausente, a «Face de todas 
as Faces», e, com ela, não só a face final do amor definitivo como também a 
Verdade, uma vez que na obra de Vergílio Ferreira o amor e a verdade andam 
sempre ligados. O que significaria, também, encontrar a palavra definitiva que 
desse a cifra do universo, sempre procurada, sendo Para Sempre o texto em que 
essa procura atinge mais força, intelectual e lírica.

Por isso, não surpreende lermos: «Quando me libertarei dos outros? 
Quando deixarão de espiar‑me sobre o ombro da lembrança? Quando poderei 
enfim ser eu por inteiro? Há no escrever, talvez no simples pensar, um compro‑
misso com os outros, uma cedência ao seu domínio, um certo temor sagrado 
diante do seu espectro. […] Mas o simples acto de escrever sem mais, como o 
estou fazendo agora, tem à volta uma multidão de ausentes que me ignoram, 
mas que eu pressuponho, sem o pensar, que estão aqui para me espiarem 
como quando a sós cometemos um acto desonesto que ninguém saberá» 
(Conta‑Corrente, nova série, I, p. 157). O tom é negativo, mas, por detrás dele, 
adivinha‑se toda a importância do olhar do outro a que a transformação do 
homem em autor dá acesso e que complexifica as razões para escrever atrás 
referidas. E que dará também vida aos momentos fixados do quotidiano banal, 
tal como às pessoas que viveram e de cuja existência esta escrita pode dar 
notícia: «[Escrever este diário] É o poder lutar vitoriosamente (será?) contra 
a dissolução que a tudo a morte inflige. Gentes que passaram, momentos que 
vivi, entusiasmos, amarguras, horas de um sentir fugitivo no fugitivo do que 
acontece — como é excitante fixá‑lo na reinvenção que a escrita disso faz. […] 
Fazê‑los durar aqui na memória breve do seu nome, de um gesto, uma palavra, 
o que fugaz os disse um dia…» (Conta‑Corrente, nova série, I, p. 199). Ou, 
ainda sobre o olhar dos outros: «O que realmente somos são os outros que 
podem dizê‑lo com plausibilidade» (Conta‑Corrente 3, p. 177).

Neste contexto, ganha relevo as considerações que faz na página com 
que inicia Conta‑Corrente: «Um romance é um biombo: a gente despe‑se por 
detrás. Isto não. Mesmo que não falemos de nós (é‑me difícil falar de mim). 
Aliás como os outros, desconheço‑me. Talvez, também porque me evito» 
(Conta‑Corrente 1, p. 11)12. O diário será um esforço para não se evitar e 
passar a conhecer‑se, quer pela organização significativa do real que a escrita 
implica, quer pelo dar‑se a ver para que o olhar dos outros o reconheça, no 
sentido hegeliano. A necessidade compulsiva de escrever ganha, assim, estes 
contornos, além de ser a eterna procura do significante ausente que na obra 
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de Vergílio Ferreira ganha o sentido de procura da Verdade e da Face a amar, 
a que estaria para além de todas as mulheres, e que implica a continuação da 
procura mesmo quando elas são gémeas e indistinguíveis. Entre as gémeas 
Aida e Alda apenas uma letra as diferencia e, no entanto, essa letra é razão sufi‑
ciente para passar de uma a outra, na procura imparável do excesso de sentido 
que na Presença ausente se materializaria e que teve um suporte biográfico na 
colega de Coimbra que morreu, como Vergílio Ferreira conta em vários lugares 
— as suas materializações mais conhecidas, mas não as únicas, são a Sandra 
de Para Sempre ou a Oriana de Até ao fim13. Em diferentes passagens de todos 
os diários, incluindo Pensar e Escrever, ela aparece desmaterializada e apenas 
como significante futuro do excesso de sentido e de tudo o que é belo, em 
intromissões repetidas:

«Vem. Quem? Não sei. Ninguém, a graça, o milagre. A beleza impossível. 
Vem. Entardece devagar, é a hora de passares. Não digas nada, não quero mais 
nada, que é que poderias dizer? Nem precisas de olhar. Quero apenas estar 
atento ao teu passar. É um momento único, não posso deixar perdê‑lo. É um ins‑
tante combinado desde toda a eternidade e se o perder não vai acontecer jamais. 
Combinei‑o com os astros, a ordem infinita do Universo, não é um acaso casual. 
Todos os biliões das nebulosas e das estrelas que nelas brilham foram reguladas 
nas suas órbitas para neste instante passares. A graça, o impossível. Eu estou 
preparado para te ver passar e mais nada. Virás na aragem da tua essencialidade 
e eu ver‑te‑ei desaparecer na neblina com que nos afastam o que é já longe. 
Estarei presente no instante breve de passares. Vem. Eu espero. E toda a massa 
infinita do Universo integrar‑te‑á e ao nosso encontro na ordem e perfeição da 
sua infinitude» (Conta‑Corrente, nova série, IV, p. 233).

Como ela se tornou no significante procurado desde sempre e que a pala‑
vra fundamental um dia dirá, ou seja, dará vida, escrever é o caminho para ela. 
Até porque escrever dá ordem ao real, aproxima‑o da ordem universal, e ela, 
Presença ausente, e a ordem se sobrepõem.

Nesse escrever que transforma o não‑sentido em sentido e o homem em 
autor radica a dificuldade do homem em relacionar‑se com os outros. Só o 
artista o consegue, o que leva à solidão do homem. «A verdade de um artista 
não é quotidiana e o artista tem de sê‑lo. Daí os desencontros. Trazer para o 
lado de cá o que é do outro lado, não» (ibid., p. 14). Compreende‑se: o mundo 
da arte é um mundo a que o artista deu sentido, sobretudo porque recuperou 
para ele a emoção original; o quotidiano apenas pode esperar o sentido da 
escrita diarística. Daí a fractura entre o autor e o homem, várias vezes referida 
em diversos volumes da Conta‑Corrente, por vezes com humor («Não fui eu 
que fiz os livros, senhores. Foi um tipo que mora comigo e com quem, aliás, 
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não mantenho grandes relações», Conta‑Corrente 1, p. 22), mas que se alarga 
a uma problematização da identidade, importante no romance («onde de 
mim?», «quem estava lá?») e, no diário, na recorrência do outro no próprio. 
Por exemplo, em Conta‑Corrente 5, a propósito da grafologia e das letras típi‑
cas de uma época ou de uma cultura, diz: «Fascina‑me um pouco a ideia de 
que uma mão invisível guia a minha mão ao escrever, não apenas no que digo 
mas no traçado da minha letra» (p. 295). É uma questão que também se liga 
ao arranjo íntimo que é onde as verdades do sangue ou verdades existenciais 
acontecem antes de acontecerem na razão e que não é ligado a nenhuma noção 
de inconsciente, como é próprio do existencialismo, mas que é, realmente, o 
lugar da «verdade» de nós. Um texto de Conta‑Corrente 5 liga a necessidade 
de escrever à tentativa de chegar a essa zona: «Há um mal‑estar íntimo [que 
leva a escrever] como quando se está muito tempo sem fumar. Ou comer. 
Ou respirar. Ora. Mas é um mal‑estar por haver um não sei quê que é preciso 
desvendar, ter na mão, concretizar. […] Há um movimento interno em nós a 
que é necessário dar saída. […] Longe das mesmas vistas e do nosso querer se 
estabeleceu e ordenou o que havíamos de ser, o que se o não formos, não se é. 
[…] De nada adianta sabermos que nem a nossa voz é nossa por ser a ilusão de 
o ser. […] Vim para instaurar uma palavra onde (me) havia confusão e escuro» 
(p. 258). Ou seja, a escrita deverá, e daí a sua necessidade e urgência, fazer a 
ligação a esse mundo, aparentado com o mundo original e que nos habita 
como um outro, um apelo do excesso de sentido. 

As contextualizações desta concepção são várias. A começar pelas perso‑
nagens fraccionadas, como as várias mulheres que compõem as personagens 
femininas de muitos romances, a começar pelo primeiro, O Caminho Fica 
longe, onde também a personagem masculina aparece fracturada por um Rui 
magro e de físico doentio e um Tarzan, seu ideal do eu, que se materializa 
no Domingos da Livraria com quem a namorada de Rui, Amélia, acaba por 
namorar, mas é o mesmo namoro. E há a questão de sabermos quem somos 
para além do que fomos sendo (Para Sempre), que se refere imediatamente 
ao eu metafísico mas que toca também no facto das influências que nos cria‑
ram (variante do olhar do outro criador, como na dialéctica do senhor e do 
escravo). Pensar, variante do diário, refere esse arranjo interior anterior à razão 
e liga‑o aos infinitos acidentes que nos balizaram a vida e a maneira de sentir 
e pensar. Vejamos: «Porque não se decide de um pensar pelo pensar, mas pelo 
que o fundamenta no incognoscível de nós. A razão não é senhora mas escrava 
do que lhe é anterior e vem já tarde, quando é chamada, porque não decide do 
originário de um pensamento mas apenas dos arranjos que o tornem apresen‑
tável e sociável. […] Há um impensável no que é a nossa crença ou profundo 
pensar — que se identificam — e que mergulha até ao incognoscível de nós. 
E não pensemos no inconsciente freudiano, que é, se for, um domínio restrito 
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para o incomensurável do homem. Dos infinitos acasos, acidentes, encontros 
ou desencontros que nos aconteceram, da família que nos calhou ao ambiente 
em que aprendemos a terra da nossa origem, dos livros que lemos ou não e da 
idade em que eles puderam ou não ser em nós os livros que eram, do que fomos 
por nós ou os outros em nós, do tempo em que nos aconteceu nascer, do sem‑
‑fim dos nossos possíveis e do que deles se possibilitou — um substrato ficou 
no subsolo de nós» (p. 10‑1). Pensar, e escrever textos como Pensar, é uma 
forma de unificar esse impensável original (que não depende da consciência 
de quem escreve) ao que se pensa, para além do que no quotidiano também 
depende desse impensável, e que a escrita revela e organiza em sentido até 
pelas suas leis internas, como é várias vezes repetido (escreve‑se sem saber o 
que se vai escrever): «Pensa‑se por sobre o impensável ou indiscutível, mas tal 
impensável unifica‑se ou consubstancia‑se com o que se pensa» (p. 16, sublinhado 
por mim). Ou seja, escrever um diário, pela aventura de dar um sentido ao 
quotidiano quando e porque o homem que vive se transforma em escritor 
tornando‑se outro, como vimos, participa dessa unificação que reforça o con‑
tacto com esse mundo do impensável que governa todo o pensamento.

Mas há também uma contextualização diferente, negativa, deste mundo 
outro que nos habita e desta «pluralidade» interna, nomeadamente na 
presença que ficou dos outros em nós. De um modo geral, essa questão é 
resolvida, incruentamente, pelo recurso ao eu metafísico. Mas a Rute de Apelo 
da Noite14 suicida‑se por causa disso, por não se poder «delimitar». E uma 
manifestação desses outros são os espectros para lá do tempo que povoam o 
presente e de que a punctualidade, o carpe diem, a civilização de plástico são 
tentativas diversas de deles se libertar em obras diversas. E que nos fragmentos 
da carta de Rute publicados no romance aparece ainda no «olhar quente de 
amor e sofrimento» que fitava Rute, cujo apelo ela reconhece desde toda a 
eternidade, contribuindo, assim, para o suicídio. (p. 172‑3). Mas a totalidade 
da carta existente no espólio, e que Ana Isabel Turíbio publicou no n.º 1000 do 
JL15, mostra um desígnio diferente do autor, que a terá posteriormente alterado 
ao inserir os fragmentos dela no romance, onde aflora alguma memória dos 
outros negativos sartreanos. «[…] o Luciano e o Romão, friamente assassinos, 
provaram‑me por a+b que quem cria e recria o artista são os outros. Foi terrível 
saber que os meus versos, as minhas ideias, os meus gestos tinham o outro por 
pai e que eu, que podia ser um outro para os outros não o podia ser para mim. 
[…] eu punha‑me à espera que eles levantassem um dedo e dissessem: pensa 
isto, faz aquilo. […] Pois bem: eu escrevi uma obra. […] quando a realizei acre‑
ditava que era minha.» E como hoje já não pode realizar outra em inocência, 
julgando que é integralmente sua, suicida‑se.

A complexidade da questão identitária percorre de várias maneiras a obra 
de Vergílio Ferreira e, nos diários, aparece sobretudo na questão do homem 
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quotidiano «possuído» pelo escritor que o obriga a escrever sempre para 
salvar o quotidiano, dando‑lhe um sentido pela escrita, sobretudo nos momen‑
tos de reflexão para onde Conta‑Corrente evolui, indo dar mesmo a Pensar e 
Escrever. Mas as anotações do que vai acontecendo não só as fixam no tempo 
como lhes dão, de algum modo, um sentido ao ligarem discursivamente os 
acontecimentos, transformando o homem em escritor, com tudo o que isso 
implica, um pouco à maneira do que Sartre dizia n’A Náusea sobre a aventura, 
não sendo esta o que acontece mas a forma como, depois de acontecer, se 
ligam, se discursificam, os acontecimentos. Como diz em Conta‑Corrente, nova 
série, IV: «Pois se não escrevo, que é que vou fazer do facto de estar vivo? […] 
Mesmo para anotar o meu quotidiano, que só vale a pena ser contado se ele for 
outra coisa quando o contar» (p. 13, sublinhado por mim). Além de esse contar 
manter em vida os que nela são referidos, como vimos.

Alguns outros aspectos importantes dos diários têm a ver com a possi‑
bilidade de assistirmos à génese dos romances que entretanto vai escrevendo 
e com as considerações sobre a época que vamos vivendo e sobre algumas 
questões teóricas que continuam e aprofundam os ensaios e os roman‑
ces. Particularmente interessantes parecem‑me ser as considerações sobre 
Heidegger, Hegel e Nietzsche. Sobretudo de Heidegger, de quem só agora 
está a aprender a alma da sua doutrina (Conta‑Corrente, nova série, II, p. 93), 
fala longamente, ligando a «aparição» à emergência do Ser no real: «O Ser 
é o inominável, o incoercível, a radicalidade do irreal de todo o real que não 
pode mencionar‑se e muito menos demonstrar‑se e apenas se revela no que 
eu afinal vim a chamar (sem dar conta de que se ligavam) a aparição» (p. 86). 
Reparemos como isto representa um alargamento do conceito de «aparição» 
em relação ao romance do mesmo nome, onde a aparição do eu metafísico 
se ligava sobretudo a uma fusionalidade original e de um mundo ligado ao 
passado. 

Vergílio Ferreira nota também que de Heidegger, de Hegel, e também de 
Nietzsche, se afasta na questão do sujeito. «Nietzsche quer matar realmente o 
‘sujeito’» (p. 65). E, depois de um longo discurso sobre Hegel: «Eu não estou 
a defender Hegel, com o qual aliás tenho uma pequena/enorme discordância 
— com ele e com Heidegger — situada nessa coisa minúscula e imensa que é 
o ‘eu’» (p. 103). É a questão que Kierkegaard opôs igualmente a Hegel, de que 
um sujeito não cabe num sistema, e que está na origem do existencialismo.

Parece‑me também importante referir o que diz sobre a fotografia, a pro‑
pósito de um livro intitulado A Filosofia da Fotografia. Aí nota que entre a ima‑
gem real e, mesmo, a imagem de um espelho há um intervalo que é o intervalo 
do imaginário. A fotografia cria distância contribuindo para o aparecimento 
de um imaginário para além do objecto ou situação fotografados. E, mais uma 
vez, esse tempo é um tempo outro que se liga ao passado (Conta‑Corrente, nova 
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série, III, p. 206‑7). De algum modo, como o diário que ao retratar suposta‑
mente o quotidiano dele se distancia para que nele possa entrar o imaginário.

Mas há outro aspecto que a escrita diarística suscita pela sua fragmenta‑
ção, que os livros de pensamentos/fragmentos (Pensar e Escrever) prolongam. 
É a questão da sua adequação ao momento cultural que vivemos, onde as sínte‑
ses criadoras de sentido não são possíveis, questão que vem já desde a primeira 
série de Conta‑Corrente e de que Luís Mourão deu conta: «a fragmentariedade 
formal do diário é assimilada à fragmentariedade do ‘eu’ e da época contem‑
porânea, ao ponto de o género diarístico quase aparecer como emblemático 
deste momento civilizacional. Daí que praticar o diário seja em parte ceder ao 
estilhaçamento do ‘eu’» (ob. cit., p. 38). Não tenho a certeza se essa cedência se 
inscreve no projecto do diário. Julgo que, como disse, a criação de um sentido 
que a escrita promove, mesmo que seja uma escrita que «retrata» momentos 
fragmentários, introduz nela um imaginário, como Vergílio Ferreira diz a pro‑
pósito da fotografia16, que transforma o quotidiano, além de trazer o olhar dos 
outros que reforça o eu, como disse atrás, entre outros aspectos. 

Mas a questão da fragmentação do quotidiano e da escrita diarística que 
o «retrata», acaba por se ligar a um problema que vem desde as primeiras 
obras, incluindo os poemas da adolescência, e que tem a ver com o andar 
disperso pelos outros devido à disjunção actual com o mundo original e pela 
incapacidade de encontrar caminhos para o recuperar. A aparição de si a si 
trará uma forma metafísica de o encontrar mas, no primeiro romance, a unifi‑
cação de si depende do olhar dos outros, neste caso da namorada: «ninguém o 
olhava de modo a fazer‑lhe sentir que ele era uma realidade» (O Caminho Fica 
longe, p. 278). Encontrar o mundo original implica encontrar‑se a si e o olhar 
valorativo e valorizado (a mulher que significa) dos outros traz também uma 
unificação, talvez mais de tipo psicológico que metafísico. Já referi a questão 
das personagens fracturadas e o seu desejo de ultrapassar essa condição. O 
próprio facto de a arquipersonagem se «fracturar» nas personagens várias 
que a compõem mostra como estas se movimentam na significação da obra 
de Vergílio Ferreira rumo a um sentido final, não implicando a incontornabi‑
lidade da fracturação que esta seja aceite. Além disso, e como já referi, logo em 
O Caminho Fica longe escrever tinha a função de suprir uma ausência, naquele 
caso directamente a ausência da tal namorada que lhe daria o olhar valorativo 
que o faria não andar disperso pelos outros. Toda a obra de Vergílio Ferreira 
carrega a nostalgia de uma Presença ausente porque perdida outrora, e Conta‑
‑Corrente fala dela muitas vezes sobretudo na nova série, apontando‑a como o 
significante ausente de toda a beleza, para lá do suporte biográfico que Sandra 
ou Oriana tiveram. O mesmo acontece em Pensar e Escrever, de que transcrevo 
mais um excerto: «Se tu viesses. Porque tudo está preparado para a tua vinda. 
Os caminhos transbordam de flores silvestres, o sol ilumina‑se como um lume 
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novo. Virás decerto na aragem leve, fluida de ausência, a face triste. Ou talvez 
sorrias no teu alheamento como uma memória que passou. Trarás talvez no 
rosto o sinal de uma sagração com que os deuses te ungiram na eternidade. E 
haverá no ondeado do teu corpo o olhar com que te espero. Não tenho pressa, o 
que é grande e inimaginável leva milénios a acontecer. Eu estarei sentado à tua 
espera porque é impossível que não venhas quando a Terra inteira se preparou 
para que passasses. Se tu viesses. Tu quem?» (Escrever, n.º 94, sublinhado por 
mim.) 

O olhar dela seria o olhar fundamental que, como já referi, traria em si 
a Face do amor e a Verdade, e fixaria a identidade fundamental, o eu metafí‑
sico, no quotidiano. Não sendo isso possível, resta procurar escrever para ter o 
olhar dos outros, sucedâneo do olhar da Presença, como o amor das gémeas 
de Estrela Polar hipostasiava o amor da que estava para além delas e que não 
era definível como o sonho das cem mulheres iguais o dizia. 

Na verdade, só a escrita a fará vir e, consegui‑lo, como no romance Em 
nome da Terra, permitindo uma fusão perfeita entre ambos e o universo, que 
leva ao limite a fusão anunciada em Aparição, traria a inutilidade de qualquer 
diário e de qualquer fragmento. Toda a arte, na medida em que pela emoção 
recupera o mundo original, torna, em si, inútil a escrita do fragmento e do quo‑
tidiano. Mas a arte, tal como a aparição, não perdura no quotidiano, deixando 
nele o espaço para a escrita do fragmento, imagem da sucessão dos momen‑
tos, que, ainda por cima, se coaduna com o tempo de fim dos valores: «Os 
textos que se seguem são o esparso e desordenado e acidental do ‘fragmento’. 
Ele tem que ver assim talvez com o impensável do nosso tempo. Não porque 
a organização num todo não seja hoje possível — e em alguns o foi — mas 
porque a acidentalidade de tudo, a instabilidade, a circunstancialidade veloz, 
a negatividade voraz, recusam a aparência do definitivo de quem constrói para 
a eternidade, harmonizando‑se preferentemente com o variável e instantâneo 
do passar. Daí a actualidade do diário — e estes textos são uma espécie de 
diário do acaso de ir pensando» (Pensar, p. 17). O diário incorpora os «res‑
tos» da ficção, aquilo que nela não coube nem nunca caberá, na necessidade 
de não deixar nada de fora, no esforço de preencher a vida pela mudança de 
qualidade que a escrita nela imprime e pela «obrigação» do olhar dos outros 
que instaura.

Assim, o diário insere‑se no projecto global da obra de Vergílio Ferreira: 
recuperar todo o perdido (impedindo que os faits divers do quotidiano se per‑
cam ao serem acrescentados do imaginário, como numa fotografia) porque, 
no princípio dos tempos, algo se perdeu para sempre, como dizia o Imaginário 
ao seu aprendiz: «Perdeste uma coisa há muito tempo. Vê se a encontras. Mas 
não queiras saber o que é.»17
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