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Conversas de alcova: «Silêncio para 4»

Fernando Pinto do Amaral

Libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien
Cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío

Luis Cernuda

Se é verdade que certas conversas mais ou menos íntimas nos marcam, 
por vezes, para sempre, algumas podem tornar -se inesquecíveis quando se 
transformam em excelentes livros, em excelentes filmes, em excelentes peças 
de teatro. Foi o que aconteceu com Silêncio para 4, obra que veio pela primeira 
vez a lume em 1973, numa edição da Moraes, e que dezassete anos mais tarde 
conheceu uma 2.ª edição na Assírio & Alvim, acrescida de um iluminador 
prefácio de Eduardo Lourenço.

Em primeiro lugar, deve sublinhar -se a importância deste livro extrema-
mente singular na obra de Ruben A. Se pusermos de lado as suas investigações 
históricas e nos ativermos à narrativa dita ficcional, o facto é que a profusão de 
estudos em torno d’A Torre da Barbela corre o risco de ocultar narrativas como 
aquela de que me ocuparei brevemente. Em comparação com o conjunto da 
sua obra, este Silêncio para 4 afasta -se de alguns aspectos estruturalmente mais 
inovadores, mas aproxima -se da restante prosa de Ruben A. pelo modo como 
sabe caracterizar subtilmente as suas personagens, desmontando habilmente 
algumas hipocrisias sociais e analisando com o humor de uma mentalidade 
aberta e cosmopolita as mudanças que nas décadas de 60 e 70 do século XX 
já se notavam nos costumes. Salvaguardando as idiossincrasias portuguesas, a 
verdade é que, pelo menos numa certa classe social, foi durante este período 
que mais se fizeram sentir as consequências da chamada «libertação sexual» 
dos anos 60, em que se destaca a introdução da pílula contracetiva.

É dessa atmosfera que nos fala este livro capaz de nos prender da primeira 
à última página. Como habitualmente sucede com o Autor, deparamos tam-
bém aqui com uma espantosa agilidade verbal, bem definidora de um modo 
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peculiar de conduzir um ritmo que neste caso não é apenas nem exatamente 
o de uma história, mas sim o de um entrelaçamento de falas que nos tornam 
cúmplices das suas lúcidas reflexões a propósito do amor e da paixão. O resul-
tado consiste num texto absolutamente único na literatura portuguesa, dotado 
de virtualidades cénicas que talvez permitissem a sua representação por dois 
atores cujas imagens e cujas vozes eu já estou a imaginar. Sabemos que Ruben 
A. escreveu teatro, que tinha o sentido dos diálogos, e temos também em 
Silêncio para 4 uma prova cabal disso mesmo.

Mas qual é, então, a situação de onde partem estas páginas? Pois bem, 
trata -se de um longo e ininterrupto diálogo que durante uma tarde chuvosa e 
clandestina irá entreter um homem e uma mulher confinados ao tradicional 
papel de «amantes», aconchegando -se na cama de um quarto que lhes serve 
de refúgio e aí protegidos na sequência de uma ligação amorosa já duradoura, 
com cerca de cinco anos:

Sabes, gosto desta conversa de alcova. Então, quando está a chover, não há nada 
como uma tarde assim, uma tarde cúmplice da vida, de humor perro, tarde 
entreolhada, sono de pouco logo a seguir ao orgasmo, sono vizinho da eterni-
dade, pressentimentos que batem à porta, não faz mal, genuflexório expurgado 
de falsa religião, a nossa religião do amor, crença, uma crença grávida, bêbeda, 
de chá a ferver, biológica, prenha, de um para o outro. Achas que eu não gosto 
de ti? Só se vive pelo amor ou pelo dinheiro, mesmo quando se mata por ódio, 
a morte é por amor, outros matam por questões de dinheiro, de águas, de rixas 
de família. (p. 75)

Teríamos nesta longa citação matéria que nos daria já para algumas 
reflexões. De qualquer modo, do ponto de vista da economia narrativa, este 
romance oscila entre um diálogo dize -tu -direi -eu, taco a taco, toca e foge, pala-
vra puxa palavra, entre ele e ela — de que já veremos exemplos — e, pelo con-
trário, extensas proliferações de palavras cujo fluxo por vezes quase surrealista 
corresponde ao de uma espontaneidade que, ao derramar -se irresistivelmente, 
procura reproduzir o modo como o pensamento viaja ao sabor das memórias 
afetivas das duas personagens.

Silêncio para 4 não se resume, todavia, a um livro bem ginasticado ou 
dotado de inovadoras guinadas estilísticas, com um ritmo, uma agilidade e 
uma eficácia que nunca foram muito frequentes na literatura portuguesa e que 
encontramos também, por exemplo, em alguns textos de um Nuno Bragança. 
Uma das grandes atrações desta obra provém, pelo menos para mim, do facto 
de ser também, do princípio ao fim, uma narrativa de ideias — não ideias secas 
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ou puramente geométricas, descarnadas do real, mas ideias que mergulham as 
suas raízes na consistência pastosa da vida que as alimenta e justifica. Estamos, 
pois, em face de um romance claramente teatral ao qual subjazem alguns temas 
fortes que se articulam à volta dos amores e das paixões entre homens e mulhe-
res — maridos e mulheres e amantes de ambas estas categorias — e que vão 
surgindo repetidos como um Leitmotiv a partir do qual se compõe uma parti-
tura muito rica de variações, cuja infinita recorrência não se torna monótona, 
porque sabe captar, nas suas curvas e contracurvas, a surpresa e a diversidade 
da própria vida. Quanto a isso, convém acentuar que estamos perante um livro 
para ler depressa — se possível, sem interrupções, como uma peça de teatro —, 
ganhando o leitor em acompanhar -lhe a unidade de tempo — uma tarde.

Como já assinalei, reflete -se aqui sobre o amor e a paixão, ou melhor 
— e uso aqui a certeira síntese de Jacinto do Prado Coelho —, sobre «as 
relações entre o amor e a liberdade»1. Tais temas definem fundamentalmente 
um universo de vincada partilha confessional, um território íntimo de onde 
parece ter -se ausentado a agressividade e onde não só é lícito como desejável 
um homem e uma mulher abrirem -se sem receios, sem quaisquer reservas 
ou suspeitas, exprimindo uma atitude que nessa época pouco se via na nossa 
literatura (se excetuarmos os casos de um Augusto Abelaira, mais uma vez 
de um Nuno Bragança ou de um António Alçada Baptista, embora este só 
uns tempos mais tarde). Daí que tudo, ao fim de cinco anos, possa aflorar 
tranquilamente à superfície, pondo em causa uma relação cuja ternura e bom 
entendimento sexual não são considerados suficientes por «ela», faltando-
-lhe que a sua paixão por «ele» seja correspondida. É o que verificamos nesta 
sequência de falas, afinal tão característica das diferenças que tipicamente 
distinguiam (e talvez ainda distingam) os dois sexos quando se trata de rela-
ções amorosas:

— Como é que conseguiste não gostar de mim durante estes cinco anos?
— Minha filha, eu gosto de ti.
— Não tens paixão.
— Isso não tenho, gosto de ti.
— Se me fosse embora, não te fazia falta, pois não?
— Fazias.
— Não fazes nada para me prender? […]
— Faço o que posso, sinto a tua falta.
— É uma falta física, aqui da cama, de estarmos juntos. Chegas a pensar 

em mim quando não estamos juntos?
— Quantas vezes.
— Não muitas?
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— Aih, não ando a contar.
— Pensavas mais nela do que pensas agora em mim? Diz a verdade.
— Não vamos continuar com esta conversa, onde pode levar?
— Fazes -me falta.
— Acredito, o amor é uma falta e uma presença de dois.
— Tu sabes tudo de amor, és um livro aberto, eu é que não consegui que te 

apaixonasses por mim, não fui capaz.
— É diferente, cada caso é diferente, gosto de ti de uma maneira dife-

rente.
(p. 59 -60)

Na base deste eterno desencontro estão atitudes aparentemente opostas 
quanto ao amor: se bem que ambos reconheçam a sua importância («O amor 
é coisa terrível»), bem como o seu carácter ilusório ou surpreendente — «O 
amor é ilusão» (p. 160); «O amor é de momentos que não se espera onde 
vão ter, onde surgem» (p. 94) —, a personagem feminina não abdica do pri-
mado da paixão e do seu poder simbólico quase absoluto, capaz de motivar as 
grandes escolhas de uma vida humana, ao passo que ele, pelo contrário, deseja 
«conseguir não viver preso», preferindo cingir -se a um amor não totalitário 
que lhe preserve a liberdade.

Este é o núcleo em torno do qual tudo gravita neste livro, mas duas ques-
tões suplementares vêm tornar o cenário um pouco mais complexo: a primeira 
diz respeito à dose de transgressão inerente a todo o amor, que o faz encerrar-
-se num espaço secreto, sigiloso, que aliás lhe justifica o título: «Ninguém no 
mundo sabe onde estamos e se estamos juntos, é essa a maravilha do amor» 
(p. 79). Essa clandestinidade percorre todo o romance, ao longo de cujas pági-
nas sentimos que o amor só parece merecer ser vivido à revelia de quaisquer 
leis ou regras que o condicionem. Estamos no terreno da Carmen, quando 
cantava: «L’amour est un oiseau rebelle / Il n’a jamais connu de loi», ou, nas 
palavras de Ruben A.:

[…] amor só é amor na clandestinidade […], amor só é amor fora das leis do trân-
sito, da burocracia, amor é uma convenção que mata o amor, o amor conjugal foi 
inventado para matar o amor legalmente, amor de marido e mulher é a beleza 
do tédio ao fim de pouco tempo, aceita -se, aceita -se, todos se aceitam para se 
matarem um ao outro, para se aborrecerem um ao outro, o drama da existência 
é que o homem e a mulher não se fizeram para viver juntos […].

— Estás iludido, errado, monstro, besta.
— Ilusões.
— Ilusões nada.

(p. 121)
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A segunda questão deriva dos antecedentes passionais que povoam os 
dois amantes, fazendo com que, a dada altura, possa dizer -se sem espanto: 
«somos quatro na cama» — quatro que, precisamente por saberem dema-
siado uns dos outros, são obrigados ao silêncio que dá título a este livro tão 
singular. Deste modo, pairam sempre sobre o presente duas figuras provenien-
tes do passado — um passado ao qual, nestes assuntos de alcova, é impossível 
escaparmos, chegando a legitimar opções que persistem durante toda a exis-
tência. As presenças espectrais podem, aliás, multiplicar -se num retículo de 
recordações — é o que acontece com a personagem masculina, que diversas 
vezes repete a mesma ideia: «eu gosto ainda de todas as mulheres de quem 
gostei, depende dos momentos, das ocasiões […]; a doçura de um beijo lembra 
milhões de beijos» (p. 40); ou, mais adiante: «as pessoas de quem gostei na 
vida continuo sempre a gostar, nunca deixo de gostar delas, ficam cá ancoradas 
para a eternidade, congeladas e vivas ao mesmo tempo, são a força do dia de 
amanhã, formam a barreira da véspera […], saudades que crescem cheias de 
fantasmas» (p. 64).

Encontramo -nos aqui diante de duas conceções distintas do amor, sendo 
que para ele tal sentimento não é exclusivista, permitindo que o seu imaginá-
rio seja habitado por múltiplas imagens do passado, que não se excluem, mas, 
bem pelo contrário, se acumulam numa galeria de espectros que o tempo vai 
desvanecendo ou transfigurando e que nem sequer lhe é especialmente desa-
gradável.

Voltando ao núcleo duro da intriga — se é que posso chamar -lhe assim —, 
a verdade, porém, é que os dois ausentes destes quatro possuem estatutos 
bem diferentes: enquanto o «outro» (chamemos -lhe assim) esteve um dia 
apaixonado pela personagem feminina, mas sem reciprocidade — e por isso 
mesmo se encontra já irremediavelmente afastado da relação entre o nosso ele 
e a nossa ela — já, pelo contrário, a «outra», apesar de fisicamente estar longe, 
acaba por revelar -se o principal obstáculo à continuidade da relação entre os 
dois amantes que dialogam neste livro. Isto acontece porque ele sentiu por essa 
anterior amante um forte amor -paixão — uso este termo no sentido que lhe 
atribui Stendhal no seu célebre tratado De l’amour, em que o considera o mais 
elevado dos quatro tipos de amor aí apresentados: o amour -physique, o amour-
-goût, o amour -vanité e o já referido amour -passion. Na minha perspetiva de 
leitura, terá sido este amor -paixão que fez sofrer o nosso protagonista ao ponto 
de o obrigar a reagir, criando -lhe defesas que o impedem de corresponder ao 
amor que a sua atual amante lhe dedica.

Note -se que falo da «outra» apenas do ponto de vista do espaço nar-
rativo — por não estar presente no espaço físico da narrativa, mas sim como 
um fantasma que ocupa ainda o imaginário da personagem masculina. No 
entanto, se repararmos bem na nossa principal personagem feminina, esten-
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dida naquela cama ao lado de um amante com quem passa regularmente algu-
mas tardes, seria a ela que faríamos corresponder alguns estereótipos típicos 
daquilo a que na nossa sociedade temos o hábito de chamar «a outra» — e 
assim, ela é, se quiserem, a outra da outra, habituada a não dispor do tempo 
público do seu amante e a devanear com simples atos quotidianos como se 
fossem sonhos impossíveis, os sonhos, afinal, tão característicos de todas as 
amantes:

Gostava de ir passar uns dias fora, contigo, ter dois três dias só para nós, 
só uma vida nossa, acordar nós, dormir nós, tomar banho nós, lavar nós, comer 
nós […], arrumar as malas nós. (p. 22)
 
O conflito central desta obra ocorre, portanto, ao nível dos conceitos 

do amor e da paixão, à primeira vista menosprezados na ótica dele ou valo-
rizados na perspetiva dela. Oiçamo -lo, por exemplo, quando afirma muito 
claramente:

[…] já não acredito no amor, acredito no entendimento, o amor acaba, morre, 
é uma doença, com tratamento adequado melhora, o tempo resolve a maior 
parte dos casos. […] faz doença nos intervalos quando não se vê a pessoa amada, 
pneumonia, infecção onde às vezes se vive consciente desse estado mórbido. 
(p. 47)

Escutemo -la, agora, a ela, colocada na tradicional posição oposta e come-
çando por um sintomático «Não me percebes»:

Não me percebes, paixão é diferente, é viver em comum, não poder viver 
um sem o outro, castelos de fantasia, ser feliz e infeliz ao mesmo tempo, chorar 
e rir, correr e estar parado, amor de paixão é dor que não passa, dor de que se 
gosta, dor cheia de incertezas. (p. 45)

O mesmo antagonismo, a mesma oposição já previsível, é o que encon-
tramos no que toca às expectativas quanto à duração do sentimento amoroso 
e quanto às suas consequências. Vale a pena prestarmos atenção a este diálogo 
tão emblemático:

— Estava a pensar que o tempo máximo de convivência de amor entre um 
homem e uma mulher são quatro a cinco anos […], depois cada um aceita -se 
como é […]. 

— Estás convencido de que é assim?
— Tenho a certeza.



22

— Estás enganado […]. Comigo — sei que sou mulher — eu acredito que 
não há quatro nem cinco anos. Há tudo, dou tudo, quando aparece a paixão, é 
para sempre […]. Eu acredito no amor para sempre.

— Então, minha filha, estás destinada às maiores infelicidades, água suja, 
abóboras podres, cães desdentados, caveiras grotescas com restos de carne no 
osso do nariz.

(p. 67 -8)

Embora os dois lados da barricada pareçam aqui bem definidos, não é 
necessária muita persistência para detetarmos também no nosso protagonista 
uma ideia não muito diferente do amor -paixão, que ele evoca, no entanto, ao 
falar da «outra»:

— Tenho ternura por ti, já. Com ela era diferente.
— Muito?
— Sim. […] Era o preço do amor. Sofrimento consciente, certo de que assim 

mesmo é que se estava feliz.
(p. 65)

Se lermos estas linhas com atenção, notaremos que mesmo esta ideia algo 
masoquista do amor não é repudiada pela personagem masculina, surgindo, 
pelo contrário, como uma concretização de um certo modelo de felicidade. 
Trata -se de uma felicidade paradoxal ou em oximoro, própria de certos estados 
amorosos algo doentios ou melancólicos. Quando ele diz: «sofrimento cons-
ciente» — como Cesário escrevia «desejo absurdo de sofrer» —, os adje-
tivos «consciente» e «absurdo» preservam, apesar de tudo, uma distância 
autoirónica (que Ruben A. sempre manejou muito bem), mas não eliminam 
o sofrimento como estranho motor dessa felicidade aparentemente infeliz de 
quem ama e sofre os efeitos desse amor em cada fibra do seu ser.

Trata -se, é bom de ver, de um estado difícil de suportar por muito tempo, 
e a evolução deste homem caminhará no sentido de se libertar a todo o custo 
desse sofrimento, mesmo que para isso seja necessário pagar um preço, que 
geralmente se paga com a moeda da sensatez ou do senso comum — mesmo 
que tal espécie de liberdade venha a desembocar numa definição do amor 
tão pouco entusiasmante como esta, provavelmente verdadeira: «Amor é a 
possibilidade de duas pessoas não se aborrecerem uma à outra» (p. 188). Para 
ela, um projeto como este resultará francamente escasso e a resposta continua a 
ser dada pelo amor -paixão, vivido, contudo — e aqui está uma diferença cru-
cial — não como um amor egoísta que tudo exigisse do outro, mas sim como 
um amor que se oferece, que ao outro se entrega em absoluto, sem o mínimo 
cálculo ou a mínima reserva moral:
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Eu acredito no amor total, no amor sem fronteiras, amor sagrado, secreto, 
amor de entrega total, sem convenções na cama, tudo por tudo, amor feito de 
infância, retirado da cadeirinha da velhice, amor sem pedaços, retrato do próprio 
amor. (p. 118)

Em vez de qualquer exigência, a solução estaria, deste modo, em saber 
dar. Só que nem mesmo assim a relação sobreviverá, visto que as modulações 
dessa dádiva nunca dependem — ou quase nunca dependem — da vontade 
consciente de cada ser humano, obedecendo a «forças poderosas» que nin-
guém controla e que, ainda por cima, não costumam ser frequentemente recí-
procas — é assim, não há nada a fazer. De resto, como diria La Rochefoucauld, 
algumas pessoas nem sequer são capazes disso e nunca se apaixonariam se 
não tivessem ouvido falar do amor, o que talvez não deva ser visto como uma 
qualidade ou como um defeito, mas como um simples dado da sua natureza. 
É o que se passa no caso de Silêncio para 4: «Somos três com paixão, ela não 
teve paixão por ti […]. Quatro pessoas e só três verdadeiras» (p. 163).

E, diga -se para concluir, mesmo nas pessoas «verdadeiras» nem sempre 
se desencadeia facilmente esse relâmpago feito de uma verdade em estado 
incandescente, essa sensação de destino a cumprir -se, aquilo que algures 
nestas páginas surge definido como a «capacidade de acreditar bem lá no 
fundo naquilo que é o que não é» (p. 174) — uma boa hipótese de definição 
do amor ou da fé. Merecem este belíssimo livro aqueles que, ao menos uma 
vez, tiverem sentido, muito dentro e muito fora de si, a germinação dessa 
«felicidade diferente de todas as felicidades do mundo» (p. 179), disso que 
nenhumas palavras conseguem dizer, mas permanece vivo numa escrita como 
a de Ruben A.

NOTA

1 Cf. Jacinto do Prado Coelho, «Ruben A. Moralista — Ou Uma Táctica para o Amor», In 
Memoriam Ruben Andresen Leitão, vol. II, Lisboa, Imprensa Nacional -Casa da Moeda, 1981, 
p. 103.
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