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Como quem num dia de Verão abre a 
porta de casa

Silvina Rodrigues Lopes

Ironia e verdade são as noções inseparáveis que suportam e orientam a 
leitura de Ruy Belo aqui proposta — ironia das ficções que se fazem e des‑
fazem, verdade instaurada nesse fazer ‑desfazer, nos intervalos em que uma 
necessidade emerge, não como harmonia e perfeição correspondente a uma 
finitude das coisas, mas como necessidade de continuar desfazendo e refa‑
zendo. Continuar, porém, numa contiguidade que diverge, não como o noivo 
que, feliz, recita os versos de Cesário Verde «Se eu não morresse nunca e 
eternamente / buscasse e conseguisse a perfeição das coisas?» (em «Estudo», 
de Homem de Palavra[s]1), mas como quem ao recitá ‑los neles sublinha o anta‑
gonismo entre a permanência do eu e a busca ou desejo como impulso que se 
sustenta da sua própria realização. Eternamente buscar e conseguir é sempre já 
renascer diferente, é sempre mudar: o eterno retorno como espaço ‑tempo do 
«próprio» enquanto mudança, isto é, enquanto dizer sempre já ex ‑apropriado 
pela linguagem, e que, como tal, dá sempre de novo às coisas (e ao eu como 
uma coisa) o seu lugar entre o espaço e o tempo da continuidade intersubjectiva 
(formas que constituem a história do mundo e dos indivíduos) e o vazio de que 
ele se origina. A finitude é o preço a pagar pela alegria de não haver fim, alegria 
do Verão, da linguagem na sua única estação, a da poesia, que, como o título 
deste ensaio (um verso de Alberto Caeiro) pretende sugerir, se assemelha a um 
gesto quotidiano de abertura. Do entendimento disso decorre o entendimento 
das relações linguagem ‑mundo como não ‑causais, isto é, não determinadas por 
qualquer automatismo, não ‑subsumíveis num telos. Que o mundo não é uma 
construção da linguagem é o que o processo de limitação e abertura que carac‑
teriza toda a exposição do mundo evidencia: nenhuma palavra, nenhum livro, 
pode dizer o mundo, pois há sempre para cada homem de palavra(s) outra 
palavra, ou a mesma tornada outra por uma nova vizinhança — uma nova 
articulação, um novo fôlego, um novo jogo — para dizer de novo a perfeição‑
‑sem ‑fim (imperfeição) das coisas e das relações. Esse jogo, porém, decorre de 
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as construções da linguagem, ao mesmo tempo que colocam limites ao que é 
possível dizer ‑se, poderem ser ilimitação, abertura para fora do possível.

Pondo de parte a hipótese de uma transcendência que comande em 
absoluto as combinatórias de signos linguísticos, fixando ‑lhes um sentido, e a 
hipótese de um telos imanente à linguagem (a gramática como única dimensão 
dela) põe ‑se consequentemente de parte quer o uso da linguagem como busca 
de sentido quer a auto ‑referencialidade sem resto das combinatórias de lingua‑
gem. O que implica que se considere a interrupção do processo auto ‑reflexivo 
pela intervenção nesse processo da força diferenciadora do fora, que permite 
a significação enquanto ausência de garantia de um sentido. Admitir que um 
texto existe na relação com outros textos, ou com todos os textos existentes, 
diz ainda respeito à dimensão do círculo auto ‑reflexivo e não à sua interrup‑
ção. Esta, o modo como o fora de texto irrompe no texto perturbando a sua 
completa estabilidade — não é localizável nem na sua letra nem numa esfera 
de conceitos ou ideias, pertencendo sim à composição que o poema é na sua 
unidade (mas não totalidade) irrecusável. É assim o espaço ‑tempo do fazer, 
do escrever, que se inscreve no jogo diferencial ou potencial de ressonância, 
que é a composição. O fora do texto como causa é então indiscernível da sig‑
nificância. Os elementos disponíveis que constituem os materiais a combinar 
existem no poema retirando ‑se do seu uso, dos textos e contextos «naturais», 
aqueles que os ligam sem equívoco a imagens, conceitos e ideias, num processo 
que, atendendo ao que ali se oblitera (sonoridades, grafias, não ‑linearidade da 
inscrição), desencadeia o jogo de relações que é condição de contínua meta‑
morfose, a qual diz a impossibilidade de haver coisas em si ou palavras em si.

Ruy Belo refere este processo de composição em «Os Fingimentos da 
Poesia», onde diz: «Arranca esse senhor [o poeta] à linguagem quotidiana 
aquelas palavras que lhe faltavam para fechar um poema. Como é que lá chega? 
Pegando naquilo que vê, pensa ou sente e sacrificando ‑o ao fio da sua meditação. 
Despreza aquele conjunto de circunstâncias que rodeavam a palavra e dá nova 
arrumação à palavra liberta. Tanto faz que se fale de desumanização, como de 
falsidade, como de fingimento.»2 Ao lermos Ruy Belo, percebemos como o dar 
«nova arrumação» é constitutivo dessa poesia que recorrendo frequentemente 
à citação de expressões vindas de textos poéticos, ou do quotidiano, as desvia 
da dose de circunstâncias que inevitavelmente as impregnam. Daí um efeito de 
continuidade entre várias maneiras de pensar/fazer a poesia, que se apresenta 
como captação de passagens entre processos e estilos. Ao lado de alguns poe‑
mas breves, a tradição de poemas longos renasce em Ruy Belo separando ‑se 
da imanência impessoal da épica, da transcendência bíblica e da subjectividade 
romântica. A extensão do poema é então ditada pela necessidade de continuar, 
uma necessidade que, decorrendo da inesgotabilidade do que pode ser dito, não 
é a de um infinito da inspiração ou da força interior, mas, pelo contrário, a da 
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inapresentabilidade da verdade, que o poema sustenta, desejando, através das 
«falsas pistas» (ver o poema «Estudo», in Homem de Palavra[s]) que cons‑
trói, sempre variáveis, pois é sempre outro o espaço ‑tempo do escrever que se 
inscreve no poema ao ser por ele ex ‑crito. A necessidade de continuar é então 
a exigência fundamental do «labor» poético, aquilo que o desvia de qualquer 
finalidade: a inesgotabilidade do mundo (a casa da poesia) pelo decurso do 
tempo e do consequente fluxo de memórias ‑metamorfoses obriga só por si a 
uma permanente reescrita — espécie de auto ‑correcção permanente, em que a 
disseminação de novas pistas compõe o jogo da verdade, no qual a interrogação 
«o que é a verdade?» pode tomar parte, mas nunca a resposta que a limitaria ou 
converteria numa pista falsa, sincera ou insincera, tanto faz — porque ela mesma 
é construída no processo de limitação ‑abertura que o mundo é. As associações 
de sonoridades e os vários tipos de semelhanças e dissemelhanças exaustiva‑
mente postos em jogo são outro modo (mais vertical e vertiginoso) de fuga à 
totalidade (ao mundo como totalidade, consenso, regra), expondo também ele 
a equivocidade, através da sobreposição de rumores próximos e distantes. 

São processos que se aproximam por vezes do recurso ao non ‑sens, e 
mesmo a uma tagarelice do quotidiano, sem a pretensão de os repudiar a par‑
tir de um pensamento, heideggeriano, assente na oposição do autêntico e do 
inautêntico, mas, pelo contrário, para através do em ‑comum abrir as moradas 
de um intempestivo habitar. Moradas, poemas, sempre explicitamente abertos, 
pela interpelação e ressonância que de livro em livro as amplia. 

A escrita do poema como composição, tal como a podemos pensar a par‑
tir de Ruy Belo, não exclui a auto ‑reflexão. Pelo contrário, a ressonância gerada 
é sempre já não só desdobramento da linguagem num plural de idiomas, mas 
também desdobramento de níveis — o dizer que se diz. Em tais desdobramen‑
tos há sempre porém zonas de opacidade em que a afirmação de um «assim» 
destitui a crença na especularidade. Veja ‑se, no poema «A Minha Tarde»: «E 
o tempo passa assim», passa da maneira que o poema é, literalmente, sem 
imagem ou metalinguagem disponível. Este poema começa com a afirmação 
de uma confiança sem hesitação no poder da linguagem: o de dispor das coisas 
nomeadas através da nomeação. Enquanto fazedor do poema, há um eu que 
afirma ter poderes que a poesia apresentou como seus em épocas em que à lin‑
guagem era atribuída por excelência uma função mágica, o seu poder de agir 
através de uma relação de contiguidade com as coisas. Essa memória aparece 
explicitamente nos primeiros versos de «A Minha Tarde» — «Disponho do 
vento disponho do sol disponho da árvore / arranjo pássaros arranjo crianças 
/ tenho mesmo à minha disposição o mar / talvez com tudo isto possa formar 
uma tarde / uma tarde azul e calma onde me possa refugiar»3 — e em vários 
outros poemas onde a expressão «disponho de» (o mar, o vento, etc.) desliza 
com frequência para «disponho das palavras» (mar, mulher, etc.). 
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Se a afirmação do poder da palavra sobre os elementos da natureza é na 
poesia antiga um efectivo combate ao terror do desmedido, este poema de Ruy 
Belo afirma a hipótese de um poder ‑de ‑dispor ‑de ‑coisas ‑através ‑da ‑nomeação 
ser extensível à dominação de outras forças desmedidas — as «vozes brancas» 
das crianças e o «voo rasante» das aves (versos 17 e 19) através de nomes 
que, dizendo ‑se no plural («pássaros», «crianças»), permitem desde logo 
associar a sua desmesura, o seu inexistente, à contingência do existente, do 
que nele consiste, insubsumível. No entanto, detendo ‑nos neste poema veri‑
ficamos que, por um lado, esse poder ‑de ‑dispor não é certo, é da ordem do 
«talvez», e, por outro, é entendido num âmbito restrito, o do propósito de 
formação de uma tarde (eco barroco em que o título substantivo do poema 
é equivocamente coisa feita e referência) que seja o espaço ‑tempo de um eu 
que nela se refugia. Podemos perguntar: em fuga a quê? Ao viver quotidiano 
enquanto dissolução no espaço e no tempo como formas transcendentais da 
constituição do sujeito? É pelo refugiar ‑se, pelo construir o seu refúgio, que 
um eu se (refugia) constitui. O que o constitui (o «onde» se refugia) são as 
palavras de todos, aquilo pelo qual se torna secreto: uma tarde «azul e calma», 
um espaço ‑tempo que enquanto dimensão sensível ‑inteligível é alçapão para o 
inexistente da ex ‑istência, a sua singularidade, a sua irredutibilidade ao apre‑
sentado da apresentação. 

Que os versos iniciais são proposta de uma arte poética (mas todos os 
poemas o são, todos trazem em si a sua «literatura explicativa») torna ‑se 
ainda mais evidente pela interrogação que se segue, que é o confronto com 
outras possibilidades da linguagem. A poesia é apenas acção ou é também, 
como a entendem os modernos, reflexão? É reflexão, uma vez que o poema 
se interroga e responde a essa interrogação — «Mas e as ideias as doutrinas 
os problemas? / Se nem resolvi ainda o problema da unha do dedo mínimo 
/ como pretender ter resolvido o mínimo problema?». Há no entanto nessa 
resposta um efeito de auto ‑reflexão, através do qual desde logo se mostra a 
equivocidade da escrita, a de ser sempre também um discurso sobre o seu 
próprio discurso: trata ‑se de uma interrogação respondida retoricamente 
com outra interrogação, a qual insinua uma afirmação — a impossibilidade 
de resolver problemas. A afirmação constrói ‑se pelo efeito de simetria entre 
os dois versos, uma vez que ele introduz a sugestão de que o problema da 
unha do dedo mínimo é um problema mínimo e que quem não o resolve não 
resolve o mínimo problema, o que parece uma inferência lógica. No entanto, 
esse efeito de simetria é simultaneamente um ardil que produz uma gene‑
ralização logicamente inconsistente, uma vez que (e independentemente de 
o problema da unha do dedo mínimo poder ser um grande problema) não 
resolver um problema não implica que não se resolvam problemas («o mínimo 
problema» qualquer problema), e um pensamento que consiste na afirmação 
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não subordinada à lógica. O efeito cómico do deslizar de uma referência ao 
concreto e «insignificante» para o abstracto confere a este uma dimensão de 
concretude — a resolução de um problema, por mínimo que ele fosse, suporia 
sempre uma alteração que não seria apenas linguageira, que seria alteração 
de um estado de coisas. E efectivamente não há problemas independentes de 
estados de coisas, uma vez que os problemas se apresentam como tipos de 
relações, e por conseguinte como configurações referidas a situações. Admitir 
que alguém ao escrever um poema estaria a alterar um estado de coisas seria 
retomar a crença nos poderes mágicos da poesia, mas negar essa possibilidade 
de alteração não é negar a dimensão performativa da poesia, a sua força alte‑
rante. Como não há tarde que possa colocar ‑se diante de alguém, como não 
se pode apontar para uma tarde, não se pode supor a existência de qualquer 
tarde independentemente da apresentação ‑ausência dela na linguagem, nem 
que seja só através da palavra «tarde». O dizer do poema nunca pode situar ‑se 
face a algo fora da linguagem, uma vez que o estado de coisas que ele refere 
se apresenta nessa referência, e por isso a sua «magia», a sua dimensão per‑
formativa, é sempre incerta, não ‑instrumental, permanecendo na indecidibi‑
lidade que decorre da sua significância, do «assim» do seu passar. A ideia da 
poesia como resolução de problemas através da reflexão, a da sua instrumenta‑
lidade, mantém da ideia de poesia como dispor das coisas pela nomeação, uma 
mesma concepção de separação e contiguidade do dizer e do dito. Enquanto a 
primeira supõe uma imagem em que as palavras se colocam poderosas diante 
das coisas, subjugando ‑as, a segunda supõe uma imagem em que as palavras 
organizam, criam ou transformam um mundo de relações (ideias, doutrinas, 
problemas) que se pretende autónomo das palavras, ao mesmo tempo que 
ilude a sua condição de existência no espaço ‑tempo contingente. Ambas as 
imagens ignoram a originariedade da linguagem, a suplementaridade em que 
coisas, relações e significações se dão, impedindo a distinção entre o vazio do 
puro «em si» e o seu dar ‑se na nomeação e reflexão, que como tal não são 
puro automatismo alheio ao espaço ‑tempo da transformação.

Quando se diz «vento» ou «mar», projectam ‑se nesses signos des‑
crições de diversas proveniências (tipos de discurso, épocas), mas também 
sensações oriundas da leitura de textos, entre outras as do incomensurável, 
do abismo sem fundo ou naufrágio da experiência. E então dizer «mar» é 
como dizer «criança», dizer «vento» é como dizer «ave», o sem ‑fundo ou 
sem ‑eu de que se vai nascendo até à morte, o passar sem deixar rasto, o ficar 
apenas no passar. Caberia aqui citar em parte um poema de Caeiro, mestre da 
dispersão que tem por nome Fernando Pessoa, o poeta vivo que mais interessa 
ao universo que tem por nome Ruy Belo (há na poesia de Ruy Belo uma tal 
compreensão da força inaugural da poesia ‑Pessoa no seu regressar à vocação 
dispersiva do poema que o «regresso» a ela, impossível como todos os regres‑
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sos, se afirma como um imperativo que retoma as suas interrogações e o seu 
princípio de fingimento ‑verdade): 

Antes o voo da ave, que passa e não deixa rasto,
Que a passagem do animal, que fica lembrada no chão.
A ave passa e esquece, e assim deve ser.
O animal, onde já não está e por isso de nada serve, 
Mostra que já esteve, o que não serve para nada. 

[...]
Passa, ave, passa, e ensina ‑me a passar!4

Como passar sem deixar rasto (vestígios da morte)? Como ser levado 
pelo vento e não ser apenas terra perdida desde sempre já na terra? Como 
passar? Aquilo que o poeta lança ao vento, aquilo que em atrito lhe cede, é 
o seu distanciar ‑se da terra, o voo, o canto, que é como quem diz, o amor, a 
alegria, a dor. Na sua casa imaterial, feita da matéria e do imaterial que são as 
palavras, o poeta confunde ‑se com a passagem e o desejo de passar. Passagem 
de palavra em palavra que gera a constelação de figuras (ideias, sensações), o 
vento do pensamento, imortal, secreto, sem rasto, fecundo. 

Aparentemente a vertente mais estável da linguagem, a nomeação 
constitui ‑se em Ruy Belo nitidamente por operações de deslizamento entre 
significados e significantes diversos (o excesso de significado como fonte de 
metaforicidade), operação habitualmente enquadrada pela enciclopédia e 
pelas suas lógicas, mas que o fazer poético desvia no sentido do inesperado. 
Só a composição que o poema é, e na qual os nomes assumem também a 
função de personagens conceptuais (daí o recurso à personificação) num 
drama sem fim, rompe com os saberes e as lógicas: aquilo que é suporte de 
uns e outras torna ‑se matéria na construção do poema. No título «A Minha 
Tarde» ressoa a ingenuidade da composição infantil (a minha tarde é esta que 
eu faço, componho, com os elementos de que disponho, que me foram propi‑
ciados pela aprendizagem), espécie de inventio e dispositio «selvagens» onde 
se ensaiam combinatórias ainda não limitadas por um princípio de realidade. 
O título diz ainda: eis aqui a minha tarde, um fragmento de duração, que é o 
meu tempo, o do fazer, pelo qual eu sou eu — «E o tempo passa assim. Sou eu 
e o passado» —, um eu tangencial, sem espessura, imperceptível, fora da lin‑
guagem, mas que no entanto a toca: «Quem sou eu? Eu só e minha tarde / As 
crianças com as suas vozes brancas / riscam alegremente o céu azul / passam 
as aves em seu voo rasante». Não há tautologia na resposta à pergunta «quem 
sou eu?» Essa resposta não se limita a uma resposta como «eu sou eu, eu só», 
o que seria se ficasse pelo «Eu só», mas diz «Eu só e minha tarde»: a rigidez 
da repetição literal, tautológica, é desfeita por uma falta à lógica que introduz 
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a relação de suplementaridade: «Eu só e minha tarde» é afirmação de uma 
simultaneidade da completude e da incompletude, pois o eu, que não pode 
ser completado porque nada lhe falta, é também não ‑eu, é o que lhe vem de 
fora, do seu fazer materializado («a minha tarde»), da sua subjectivação, que, 
fazendo estremecer imperceptivelmente a paisagem da escrita «azul e calma», 
impede que nela se reflicta uma imagem ou se insinue um estado de alma. 

É que, independentemente de ser construção, expressão, ou exegese, o 
poema nunca é acordo, há sempre nele um jogo de forças que impede de o 
reduzir a uma dominante. Desde o primeiro livro de Ruy Belo, Aquele Grande 
Rio Eufrates, que a narração e a interrogação desfazem a hipótese de um puro 
canto performativo ou expressivo prevalecer na poesia do autor. Também aí 
foram iniciados temas, motivos e processos, posteriormente retomados num 
processo que faz da repetição uma componente essencial do processo de 
deriva. Atente ‑se, por exemplo, no poema «A Exegese de Um Sentimento», 
daquele primeiro livro, composto com motivos que se repetem no poema 
acima referido, «A Minha Tarde»:

Estão os pássaros laboriosamente construindo 
em meio deste dia as paredes de uma tarde antiga
Começa ‑lhes no bico aquela alegria
onde eu corria de canto para canto 
e andava dentro dela de janela em janela

Quem me trouxe de novo até à minha casa?

Podem calar ‑se os pássaros inúteis5 

A construção de uma tarde é neste poema atribuída aos pássaros, carac‑
terizados pelo bico, órgão do canto, mas também da construção de casas, 
pontiagudo como um instrumento de inscrição. O essencial da duplicidade 
gerada irradia do jogo de deíticos: «este» e «me» referem alguma coisa 
e alguém no presente do poema, isto é, num tempo em que a cronologia se 
suspende, e dessa suspensão irrompe o ilocalizável tempo do fazer e o seu 
anónimo autor — passageiro e mensageiro, grupo de pássaros laboriosos. 
Os pássaros, «nome» do plural inominável e anónimo, constroem a casa com 
os seus cantos, e é no canto que constroem que regressa a alegria de correr de 
canto para canto da casa, alegria da habitação, alegria da leitura, do mundo 
e/ou dos poemas, dos seus cantos. No final do poema, da casa construída, o 
en ‑canto é abalado pela realidade: aí nasce a dor da nostalgia, a de a vida dos 
indivíduos supor uma referência ao tempo cronológico pela qual qualquer 
regresso é a experiência de não haver regresso. Eco de um verso de Pessanha, a 
interrogação final afirma a inevitabilidade da nostalgia, ao mesmo tempo que 
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faz dela coisa à parte do poema, tão à parte como a afirmação da inutilidade 
da poesia enquanto puro canto, alheio à dor de existir no tempo. E no entanto, 
esse à parte, esse depois do fim, é interior ao poema, prolongamento da casa 
que é princípio da sua ruína. 

 O arrancar ‑se à sua obra, para a calcular e lhe dar forma, exige do 
poeta um mínimo de estabilidade — subjectivação —, exigência para cujo 
cumprimento o poeta dispõe da artimanha do fingimento, que lhe permite 
ser sem ser.

Ter como matéria um recorte da memória da humanidade ou da sua 
própria memória (distinção que nunca é possível fazer inteiramente) em nada 
difere no fazer do poema, pois o que produz diferença é o movimento que 
a escrita imprime a essa matéria, e assim a impede de fixar ‑se, de tornar ‑se 
definitivamente legível. A forma do poema e o jogo de forças e termos que a 
constituem são imortais, não porque salvaguardem uma verdade profunda, 
mas porque são arquitecturas ‑capturas em que a terra, a linguagem e o mundo 
se afirmam infinitamente, isto é, afirmam o seu passar como não sendo apenas 
produção de ruínas, mas participando do tempo que persiste através da sua 
inscrição como memória em movimento («E o tempo passa assim»6). 

Entre o cálculo e o deixar ‑se levar, o fazer do poeta (o cálculo poético) não 
tem outra garantia senão a experimentação, o exercício nunca inteiramente 
orientado por regras, técnicas ou concepções, e por isso o pensamento da poe‑
sia é sempre também pensamento do exercício da linguagem. Em Ruy Belo, a 
divisão imanente à linguagem é permanentemente exposta, quer pela eviden‑
ciação de uma intimidade terra ‑linguagem ‑mundo, quer pela afirmação de 
uma ficcionalidade originária que, conjugada com a não ‑existência de funda‑
mento subjectivo ou objectivo da verdade, exibe o necessário não ‑fundamento 
desta, sem que por tal a faça desnecessária.

Sem negar a performatividade, embora negue a instrumentalidade, e 
sendo lugar de problemas, como se disse acima, a poesia de Ruy Belo participa 
de uma dimensão explicativa da literatura com a qual se confronta e da qual 
se retira sem nunca lhe ser completamente exterior. A designação «Literatura 
Explicativa»7, título do poema de abertura do capítulo «Palavra[s] de Lugar» 
de O Homem de Palavra[s], diz ironicamente esse confronto/retirada: aquilo 
que o identifica, o seu título, refere tanto o seu processo explicativo como a 
recusa da literatura explicativa naquilo em que a explicação é um instrumento, 
isto é, um meio em relação com um fim, que é a conceptualização como 
resolução de problemas. Em Ruy Belo, o processo «explicativo» é desviado 
pelo tornar evidente da sua não ‑subordinação a um fim, dado que as arti‑
manhas da escrita são imanentes à espacialização ‑temporalização em que se 
origina. «Explicar» é pois ampliar, desdobrar, conectar conceitos, ideias e 
sensações (perceptos e afectos), pensar poeticamente. O poema «Literatura 
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Explicativa» não é uma explicação, mas não deixa inteiramente de o ser 
— jogando com os conceitos de pôr ‑do ‑sol e de lugar, bem como com as ideias 
literárias a que correspondem, de modo a, pela construção de uma composi‑
ção, engendrar um dispositivo que produz a multiplicidade combinatória e a 
perturbação dela pela memória, suscitada através de diversos mecanismos de 
associação — «explicando» que a inevitável dimensão explicativa e «auto‑
‑explicativa» da poesia é um relançar de problemas, um ampliar das interroga‑
ções que nelas inscreve os seus vazios. Daí que a repetição seja tão importante 
neste poema (e no conjunto da poesia de Ruy Belo, onde as mesmas palavras, 
ideias e problemas se organizam em variações muitas vezes mínimas das for‑
mas), por através dela se evidenciar a saída das tautologias — «O pôr do sol 
em Espinho não é o pôr do sol / nem mesmo o pôr do sol é bem o pôr do sol». 
O que o poema assim problematiza não é a relação entre o conceito e o caso, 
como se na particularização pudesse estar a resolução do problema da inscri‑
ção do lugar na palavra que o nomeia. Na escrita (na fala enquanto escrita) 
cada palavra que se repete é outra pelo lugar da sua inscrição: é assim palavra 
de lugar, mas esse lugar, o lugar num poema é organização de fragmentos de 
memória — «é lermos leibniz conviver com os medicis / onze quilómetros 
ao sul de florença». 

A nomeação poética de um lugar, aquela que o inscreve numa forma 
que perdura, não está no nome do lugar (Espinho, por exemplo), mas na 
construção dele enquanto espaço de vida, habitado/habitável pela memória 
e o imemorial nela (o seu espinho). Sem a construção do lugar não há vida 
nem memória, apenas abdicação num significado transcendental, aquele 
que limita o dizer encerrando ‑o em conceitos ou metáforas. Daí que a poesia 
seja ampliação: «Não mais o pôr do sol apenas pôr do sol». Os estereótipos 
poéticos são automatismos que ignoram os problemas — problemas do fazer 
da poesia e problemas do viver, indissociáveis, pois ambos fazem parte do 
problema da habitação, o de ser ‑no ‑mundo separado do resto, recolhido na sua 
mortalidade, e no entanto ser ‑se formado pelas convulsões da vasta memória 
que é o mundo, a que se pertence e onde se é ‑em ‑comum com outros mortais 
que se interrogam.

A casa pode ser a imagem do recolhimento, do lugar que vai propiciando 
um mínimo de estabilidade, de identidade, tal como o poema ‑casa permite o 
estilo. A casa, o estilo, são suportes do habitar, mas o poema ‑casa é casa no seu 
propiciar de um mínimo de estabilidade e de uma máxima abertura ao fora 
(máxima instabilidade). Tal como a casa não existe e só há casas e imagens de 
casas, e também a poesia não existe, só existem poemas, assim o problema da 
habitação é diferente consoante se trata de poesias ou de casas, e diferente em 
cada poema e cada casa. Nos poemas, o mais secreto é inteiramente exposto à 
luz da lei e isso faz com que sejam inapropriáveis, isto é, que se subtraiam à oiko‑
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‑nomia, sem deixarem de ser nela originados. Essa diferença é um problema 
central, explícito no título do livro O Problema da Habitação (livro onde se 
interroga em contiguidade a relação vida ‑morte e a relação casa ‑túmulo), e que 
continua de livro para livro, organizando ‑se segundo pontos de vista específi‑
cos, os dos lugares reescritos. Trata ‑se de mostrar como o círculo económico, 
que tem por base a casa (oikos), é interrompido por processos que abalam a 
circulação, tautológica, do mesmo ao mesmo. Processos de exasperação ou 
exibição distanciadora da repetição, que nunca é simples distanciação ou 
efeito de estranhamento. O jogo de repetições e combinatórias é um elemento 
decisivo do estilo de Ruy Belo enquanto, como acima se disse, evidenciação 
da composição que privilegia o lugar das palavras fazendo delas palavras de 
lugar, onde a reversibilidade integra o deslizamento para fora do mesmo. 
A vida da casa ‑poema, tal como a da casa ‑corpo, ou a da casa ‑casa, depende 
por conseguinte das suas portas e janelas, vazios que as conectam a outros 
espaços, constroem outras vizinhanças. Dizer que as casas «nascem vivem e 
morrem» (poema «Oh as casas as casas as casas», de Homem de Palavra[s]) 
é imaginar a sua finitude por metonímia com os corpos que as habitam. Mas, 
inversamente, imaginar o final de uma vida é imaginar o momento em que a 
porta se fecha, como na parábola de Kafka «Diante da Lei», e em «Sim um 
dia decerto», de Toda a Terra: «Um dia fecharei a porta deixarei de ver as 
canas vencidas ao vento / de verão quando a memória nos leva para muito 
longe». A lei, que a memória destina a cada um na sua singularidade, permite 
a confluência do perto e do longe; afectos e perceptos reúnem ‑se na abertura 
que ela instaura e apagar ‑se ‑iam se as portas do poema se fechassem, mas 
estas permanecem abertas e quem quiser entrar tem de enfrentar os sucessivos 
guardas (obstáculos à decifração) que preservam a lei e a sua inacessibilidade, 
o que é impossível, restando ‑lhe desviar ‑se através da exegese como reescrita 
do que permanece secreto.

Repare ‑se no título «Oh as casas as casas as casas»: aí o tom exclamativo 
do «oh» é reforçado pela repetição, produzindo ‑se um efeito que oscila entre 
a nostalgia e a evidência de incomensurabilidade que põe em destaque a irre‑
dutibilidade das coisas aos conceitos e às particularidades evocáveis em cada 
nomeação. Essa oscilação é uma consequência da colocação de qualquer pro‑
blema em poesia, porquanto, como vimos acima, todo o problema é excessivo 
(poético), dado que, não existindo fora de um lugar (da sua colocação), não 
existe senão pelo que nesse lugar inexiste, isto é, pelo fora de lugar — sensa‑
ções, afectos, que nada significam, mas são a inscrição imperceptível e decisiva 
do sem ‑significação que impulsiona a inesgotável significância, como a «voz 
branca» das crianças no poema «A Minha Tarde», voz impossível de assina‑
lar, que rola como seixos as palavras de que dispõe para fazer delas a ressonân‑
cia infinita de tudo, do não ‑início e do início, no único momento que inexiste. 
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É esse o poder da escrita, inevitavelmente feita de repetições, que a poesia de 
Ruy Belo exacerba, concebendo ‑a como «talvez mais que outra coisa qualquer 
/ uma forma de me despedir» (de «Uma Forma de Me Despedir», in Toda a 
Terra10), a forma do despedir, diremos. 

Expressão ironicamente sonhadora, «oh as casas as casas as casas» 
implica a complexidade e irresolubilidade de um problema — o problema da 
habitação — não apenas pela pluralidade da referência do signo «casas», mas 
sobretudo pela abertura do signo ao vazio que o faz participar do inexistente, o 
longínquo e habitável da distância que, tal como a língua que a diz, não é casa 
do ser, mas lugar de devir. A casa enquanto lugar subsiste apenas na perda de 
lugar, no movimento em que se dá a coexistência impossível (instável) entre 
o longe e o perto, no espaço e no tempo (o pôr ‑do ‑sol em Espinho também 
é, como vimos em «Literatura Explicativa», ler Leibniz onze quilómetros ao 
sul de Florença). Daí as interrogações «onde estarei eu hoje em pequeno? / 
Onde estarei eu aliás dos versos daqui a pouco? / Terei eu casa onde reter 
tudo isto / ou serei sempre somente esta instabilidade?»11 e a afirmação dos 
versos que a estes se seguem «As casas essas parecem estáveis / mas são tão 
frágeis as pobres casas / Oh as casas as casas as casas / mudas testemunhas 
da vida». No seu responder indirecto estes versos sugerem um fundamento 
para a impossibilidade de responder — o haver entre a instabilidade referida 
nas interrogações a «eu», «isto», «esta» e a fragilidade referida a «essas» 
[casas] apenas uma distinção mínima (distinção entre ser ‑instável e parecer‑
‑estável). Na ordem do visível, as casas parecem estáveis, mas não é certo 
que sejam estáveis: as pobres casas e os pobres homens têm uma fragilidade‑
‑em ‑comum, que lhes vem de «eu» e «casa» serem signos da finitude e 
enquanto tais «mudas testemunhas da vida» (signos de história), porém, o 
pobre homem a si ‑mesmo se excede na linguagem em que (se) testemunha, 
isto é, ele é pobre não apenas pela fragilidade de ser ‑mortal, mas pela potência 
da poesia, pela qual a sua casa é «todo o mundo». Daí que a finitude da casa 
e a do homem não sejam da mesma ordem — «elas morrem não só ao ser 
demolidas / elas morrem com a morte das pessoas». O espaço de intimidade 
das casas só existe por serem habitação de alguém, por alguém nelas respirar, 
sofrer, conviver, amar, enquanto o espaço de intimidade de alguém é também 
habitação de «todo o mundo», na duplicidade desta expressão — habitar 
todo o mundo e ser habitação de todo o mundo (o mundo, todo o mundo, 
só existe para cada um que se faz lugar (inexistente) do seu habitar —, e por 
conseguinte originariamente relação finito ‑infinito. 

Em «Oh as casas as casas as casas» o problema da habitação é colocado 
da maneira mais concreta, a partir das casas não só enquanto lugares a que, por 
sinédoque, se chama «habitações» e que na sua duração guardam para quem 
as habitou memórias de experiências e do inexperienciável delas, mas também 
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enquanto testemunhas mudas do modo de organização do viver ‑em ‑comum 
que configura uma paisagem do mundo, onde a interpelação das coisas mudas 
não está num saber puramente técnico, mas na leitura que se faz dessas coisas, 
da sua organização: «As casas de fora olham ‑nos pelas janelas / Não sabem 
nada de casas os construtores / os senhorios os procuradores / Os ricos vivem 
nos seus palácios / mas a casa dos pobres é todo o mundo / os pobres sim 
têm o conhecimento das casas / os pobres esses conhecem tudo». A oposição 
entre o fechamento do lugar onde os ricos vivem e a abertura do lugar onde 
vivem os pobres funda ‑se na oposição entre posse e passagem: de um lado 
«os seus palácios», do outro «todo o mundo», toda a gente, nós, o sentido 
como vazio inapropriável, que tem como suporte cada um na sua separação, 
ex ‑apropriação. As casas são, antes de tudo o resto, circunscrições de vazio 
onde há portas e janelas, possibilidades de passagem entre espaços, aquilo 
que diferencia, singulariza — «Só as casas explicam que exista / uma palavra 
como intimidade» —, sem referência a uma essência comum, todo o mundo, 
qualquer indivíduo que diz eu, nós. O que é uma condição do conhecimento, 
das casas e de todo o mundo. Cuidar da casa, do seu vazio, é pois a base da 
individuação, a qual não significa o erigir de um baluarte contra a vizinhança 
de todos, um centro de poder e administração da injustiça, mas um lugar 
de hospitalidade, frágil e insignificante exposição dos sentidos ao próximo 
e distante, que é a significância como reunião do haver ‑lei e do mais íntimo 
segredo. Seria demasiado fácil encontrar na «casa» de Ruy Belo uma simples 
contrariação da noção leibniziana de mónada, uma vez que as portas e janelas 
não contrariam a lição barroca da dobra leibniziana, segundo Deleuze — a 
alma é a expressão do mundo porque o mundo é o que é expresso pela alma. 
No entanto, a «casa» da poesia não guarda nenhuma plenitude, é habitada 
pelo desejo de dispersão, de ser vento que nasceu, e não um Deus exterior ao 
início, não um espírito separado da matéria da linguagem. De Toda a Terra, 
estes versos de «Em louvor do Vento»: «E eu aqui sem nenhuma memória 
abandonado até por estas paredes ainda há pouco à minha volta / apenas 
dispondo deste resto de corpo onde o vento pode à vontade / vibrar quanto 
quiser até quando quiser e assim vibrando / demonstrar que existe que vive e 
dizer eu sou o vento e nasci em tantos / do tal em tal sítio e a sua afirmação 
valer como um bilhete de identidade»12. 

A importância do espaço doméstico na poesia de Ruy Belo vem justa‑
mente desse espaço como lugar do início, imagem da separação, individuação, 
pela qual se adquire a possibilidade de dizer «eu, nós», de estar no início do 
mundo, que em permanência é iniciado pela repetição de cada um. O poema 
«Tu estás aqui», de Toda a Terra, é um daqueles onde o pensamento da fini‑
tude e do que a ela é irredutível é também um pensamento do quotidiano e 
das bizarrias vulgares, «hábitos manias segredos defeitos» que fazem parte da 
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condição de quem ao habitar permanece para lá dos seus gestos domésticos, 
e permanece acompanhado: a intimidade ou separação que permite a relação 
eu ‑tu é por isso mesmo a afirmação dessa relação como constitutiva do íntimo. 
Os primeiros versos do poema — «Estás aqui comigo à sombra do sol / 
escrevo e oiço certos ruídos domésticos / e a luz chega ‑me humildemente pela 
janela / e dói ‑me um braço e sei que sou o pior aspecto do que sou»13 — pro‑
longam um segredo, o do título (quem é designado pelo tu?), que se não desfaz 
ao longo do poema, embora nele se encontrem várias possibilidades de deci‑
fração, incluindo a da divisão do sujeito, e consequente interpelação interior a 
essa pluralidade, ou a da interpelação do leitor. O segredo, ou indecidibilidade 
consubstancial à escrita, exposto no vazio dos pronomes (evidências da casa‑
‑vazio que, distância inultrapassável, sustenta a nomeação e todo o exercício da 
linguagem), é da mesma ordem que os ruídos domésticos (o ruído do escrever 
como ruído doméstico? Ou a operação de escuta, que toda a escrita é, como 
escuta de ruídos domésticos?): não os ruídos de uma domesticação consen‑
sualizadora, e também não os de uma impessoalidade maquinal, mas os da 
impessoalidade extravagante, porquanto íntima, possibilidade do eu ‑tu como 
diferenciação. «Estás aqui comigo à sombra do sol» afirma isso, ao afirmar o 
lugar impossível onde o sol (ou a lei) protege do excesso de luz (de destino). 

À arrogância do Um, o logos como claridade absoluta, a poesia de Ruy 
Belo não opõe o tenebroso nem o estranho, mas o diferenciar que apaga o 
retrato — do autor, do leitor — e expõe a contiguidade de sombra e de luz na 
metamorfose.
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