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Ruy Belo: a habitação do mundo

Pedro Eiras

como a tardia folha que tem
insaciável vocação de chão

Ruy Belo

1. A habitação do mundo
Como habitará a terra, alguma vez, aquela «tardia folha que tem / insa‑

ciável vocação de chão»1? 
Pois nesse «insaciável» se diz que folhas — e homens — viajam no espaço, 

cobrem, talvez dominem alguns palmos de terra, mas a terra ficará sempre à 
distância, mesmo quando lhe tocam. Não se trata de atingir a terra, como a 
toda a hora acontece, mas de, muito mais difícil, alcançá ‑la. A folha é «tardia», 
chega com atraso à História, mas uma «vocação» a chama. Nenhuma simples 
gravidade: mas o apelo da terra, onde a folha se deve corromper, crestar, diluir‑
‑se na natureza daquilo que deseja. O que significa também: quando uma folha 
tem «vocação de chão», só pode amar o chão sacrificando a sua identidade, 
até devir húmus. Para habitar a terra, a folha deve morrer.

2. Húmus
Eis a pergunta deste ensaio — como se pode, na poesia de Ruy Belo, habi‑

tar o mundo? Como pode o homem, «grande ilha do silêncio de deus»2, viver 
o ruidoso mundo e contudo guiar ‑se entre sons, sendo ele mesmo uma voz 
que diz «aqui» e «agora»? Seja esta pergunta humilde. Não apenas porque 
pequena, sem fundamento, à imagem da própria indagação beliana (como se 
a extraordinária extensão física de alguns poemas apenas lembrasse, precisa‑
mente, a insuficiência da linguagem para responder); mas também pergunta 
humilde porque humilis, do húmus, da vocação do chão. Estar no chão exige 
um endereçamento do olhar, curvatura moral do corpo. O cinema de Ozu: a 
câmara junto à terra, a pedir desculpa por ver o trânsito humano — a pedir 
desculpa pelo trânsito humano.
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A ser assim, O Problema da Habitação, título de Ruy Belo, livro que me 
interessa ler aqui antes de qualquer outro, torna ‑se — ou foi sempre — um 
problema moral. O chão é uma vocação; ou nada. E que a vocação seja 
material não deve surpreender; mas a matéria transfigura ‑se logo, sob um uso 
imponderável.

Dupla perspectiva: a palavra poética concilia duas pertenças e duas 
autonomias. Posso dizê ‑lo sobre um hipotexto evangélico: a César o que é de 
César, a Deus o que é de Deus. Ruy Belo diz de outro modo, no ensaio «Poesia 
Nova»: «como [a palavra] é arrancada, com a ajuda de uma faculdade her‑
dada de Deus, à natureza, convém que conserve uma referência às coisas. 
Não é possível palavra transviada. O que não quer dizer que sempre tenha de 
continuar ligada, ou ligada primariamente, a essa coisa que lhe serviu de apoio 
ao ser lançada ao mundo»3. Arranque, referência, desligação: o pensamento 
procura ajustar uma distância; ajustar ‑se a si próprio (e ajustamento é justeza 
e justiça). Por ora, diz ‑se que a intervenção do homem na linguagem é possível 
«com a ajuda de uma faculdade herdada de Deus»; mas, quando se lêem os 
ensaios de Na Senda da Poesia por ordem cronológica, vemos que esta certeza 
implacavelmente se perde. 

Podemos perguntar como se habita o mundo pela linguagem — mas a 
linguagem é já um «aqui», é já habitação, problemas, aspectos, dívidas: a César, 
a Deus.

3. Surpreender o lugar
Há outra forma de justeza, que não passa pela medição de distâncias. 

Nem pela habitação propriamente dita (o que é, insisto, uma tautologia) 
— mas pela transgressão pura da habitação: o salto. Ou seja: em Ruy Belo, o 
homem que habita a terra habita além da terra. Em Homem de Palavra[s]:

Amei a mulher amei a terra amei o mar
amei muitas coisas que hoje me é difícil enumerar
De muitas delas de resto falei
Não sei talvez eu me possa enganar
foram tantas as vezes que me enganei
mas por trás da mulher da terra e do mar
pareceu ‑me ver sempre outra coisa talvez o senhor
É esse o seu nome e nele não cabe temor
Mas depois deste sonho sou obrigado a cantar:
Eis que o senhor está neste lugar
[…]
Aqui — mulher terra mar —
Aqui só pode ser a casa de deus4
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Acompanha ‑se a heurese, passo a passo, no poema: a evidência em «Amei 
a mulher amei a terra amei o mar», a transcendência — cega — quando «por 
trás da mulher da terra e do mar / pareceu ‑me ver sempre outra coisa talvez o 
senhor», a síntese justa (justeza, justiça?) de «Aqui — mulher terra mar — / 
Aqui só pode ser a casa de deus». Resposta humilde: «deus», com minúscula, 
é a terra, mesmo se é preciso ver «por trás […] da terra» — cegar? O poema 
não é dialéctico, se se resolve nesse por trás de, que interrompe fulgurantemente 
a indagação, e mesmo se esse lugar de transcendência é suspeito de engano 
(«foram tantas as vezes que me enganei»).

Há outros exemplos, incontáveis. De O Problema da Habitação — «aí 
precisamente aí os santos são crucificados lentamente longas tardes / e há quem 
consiga vê ‑los através dos vários rostos / que nos risos avultam ou nas ruas ou 
nos rios»5 — até uma entrevista do mesmo ano — «A minha poesia é, em 
primeira linha, quotidiana, e refere ‑se imediatamente a um certo espaço; mas 
vê esse dia e esse espaço ‘à transparência’, como diria Sophia de Mello Breyner 
Andresen, e eles funcionam como membro expresso da metáfora que esconde 
um outro dia e um outro espaço»6 —, frase retomada, ipsis verbis (o que é 
significativo num poeta cuja cosmovisão tanto evoluiu), no ensaio «Um Poeta 
Explica ‑Se», oito anos depois7. Em todas estas expressões, há um lugar e um 
para lá desse lugar. Rostos, para lá dos quais os santos; dias e espaços, para lá dos 
quais outros dias e espaços: a habitação do mundo deve ser habitação para lá 
do mundo, lugar que é não ‑lugar e que só alguns entrevêem («há quem consiga 
vê ‑los»), nas trevas.

Simone Weil, quase no início de O Enraizamento (título a que voltarei): 
«Se mantivermos sempre presente no espírito o pensamento de uma ordem 
humana verdadeira […] estaremos na situação de um homem que anda na 
noite, sem guia, mas pensando sem descanso na direcção que quer seguir. Para 
um tal viajante, existe uma grande esperança.»8

4. Contudo, habitar aí
Num texto ensaístico inicial, sobre Sebastião da Gama, Ruy Belo afirma: 

«Por detrás do amor humano […] está sempre o amor divino», e também: 
«A localização de um poeta na sua paisagem servirá para ver essa paisagem. 
Não ao contrário.» 9 Donde um lugar intermédio, justo, para o poeta: entre 
Deus e a paisagem. E duas perspectivas: através do poema, pode ‑se ver Deus 
— e ver a paisagem. O poema é o lugar («sacro ‑profano», como o país de Ruy 
Belo) que, atravessado, deixa ver as condições da habitação; mas o poeta não 
terá onde reclinar a cabeça. Ele é a lente que surpreende os lugares, à custa da 
sua própria condição intermédia: permite ver o lugar, não sendo ele próprio um 
lugar, mas um nómada. 
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Eis, de O Problema da Habitação, algumas dessas cartografias paradoxais. 
A da justeza e da justiça: «respiras estás de pé ocupas algum espaço embora 
a título precário / podes talvez contar com uma privativa morte natural / Mas 
se são tantas as riquezas que tu tens / quem ao reino dos céus conseguirá levar‑
‑te?»10. O poeta humilde perspectiva o homem — e o desterro final — a partir 
de Deus. Noutro sentido, um poema da habitação verdadeira: «Mas quem é 
esse que me traz no andar algum amigo? / Um verdadeiro amigo repovoa uma 
cidade / um templo o coração o último jardim»11. Perspectiva, agora, a partir 
da terra, transcendida. Porque «amigo», aqui, pode ser lido como «amado» 
na tradição mística: e o homem que «traz […] algum amigo» não é apenas um 
homem; ou é um porque já não conhece distância entre si próprio e o Amigo. 
«Por detrás do amor humano […] está sempre o amor divino» transfigura ‑se 
assim em fusão; e o homem, ainda que nómada, habita deveras: «repovoa 
uma cidade / um templo o coração o último jardim». Os que possuem a terra 
não sabem habitar, enquanto os nómadas repovoam os desertos.

Pelo contrário, quando o poema intermédio se dirige a Deus, o lugar 
perde ‑se:

Aonde estás, Emmanuel, aonde?
[…]
Que vieste fazer a Elsenor?
Perder ‑te nos passinhos insistentes miudinhos
usados nos caminhos das modernas praias
entre risos e lágrimas locais?12

Não me demorarei sobre este nome — Emmanuel — nem sobre a minús‑
cula de «deus». Direi só quão rara (e mais ainda nos livros seguintes) é esta 
apóstrofe. Direi, demasiado depressa, que esta poesia é religiosa porque tão 
pouco convoca Deus, ou «deus»; direi que a timidez é a prova do diálogo.

Regresso à habitação, consequência do canto. Se o poeta não pertence 
à terra nem a «deus», instaura contudo, com justeza e justiça, distâncias e 
perspectivas. O canto faz o lugar irrepetível — porque, como a linguagem 
cria um «aqui» que a espacializa, assim também a habitação do mundo é 
um acontecimento do dizer justo. O poema é a criação, única, do espaço (o 
exílio de deus, a povoação do nómada). Ruy Belo afirma, em «Um Poeta 
Explica ‑Se», que «A poesia, embora recorra ao quotidiano e à fala, distancia‑
‑se deles irremediavelmente. Existe, na linguagem, uma função poética, como 
reconhecem os modernos linguistas»13. Não sei ao certo que linguistas evoca 
Ruy Belo — Jakobson? — mas gostaria de contrapor, a essa «função poética» 
essencialista, que o poeta tem de reinventar todas as funções. Não há poesia, só 
poemas. Do mesmo modo que não há habitação, mas esta casa, estes passos.
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Resistência absoluta do poema, assim, que se inventa a si próprio como 
habitável, e cria o seu tempo e espaço: «a demanda do Ser que caracteriza a 
praxis poética beliana toma corpo num sujeito que se define tanto em função 
de uma consciência como de uma ficção do Tempo», afirma Pedro Serra14. Ou 
ainda, segundo escreve Silvina Rodrigues Lopes: «Como signo do lugar mais 
preciso, aquele que se indica, e do menos reconhecível (porque nunca se está 
na plenitude de um presente), ‘aqui’ é o solo mínimo da poesia de Ruy Belo, 
o ponto que se expande e evoca toda a terra.»15 Fundem ‑se, confundem ‑se 
hospitalidade, intertextualidade, destinação. 

Questão central: o «aqui» não é, nunca foi, uma condição neutra do 
discurso e da vivência, esquadria matemática sobre a qual as figuras habitas‑
sem. Habitar o espaço transfigura o espaço. Não, ainda não é assim. Habitar 
é o espaço. Não há qualquer latitude ‑longitude para o homem, mas o próprio 
homem que diz inventa sobre o vazio a sua latitude ‑longitude, que avançam 
com ele conforme caminha. 

5. Em nenhum poema pousar a cabeça
Não é um paradoxo: o poeta que instaura o lugar não tem lugar próprio. 

Condição de justeza e justiça: quem inventa o espaço sabe que o espaço é 
transitório. Donde a consciência do nomadismo, ao colocar a primeira pedra 
de cada casa. Essa consciência diz ‑se assim: «Num negócio de morte recruta‑
dos / nem nos seria lícito pousar / na palavra inventada a cabeça cansada»16. 
É possível inventar a palavra; não pousar nela a cabeça. Num ensaio, «Musa 
Própria e Alheia», o mesmo veredicto: «não há dúvida que a poesia se con‑
figura em alto grau como um dom inato, embora peça necessariamente um 
exercício que não consentirá ao poeta poisar a cabeça seja onde for ao longo 
da sua vida»17; e, um ano antes, já Ruy Belo tinha dito, acerca da palavra na 
poesia, que «Sobre ela não pode conceito algum poisar a cabeça»18.

Lembro Mateus: «Vendo Jesus em torno de Si uma grande multidão, 
decidiu passar à outra margem. Saiu ‑Lhe ao encontro um escriba que Lhe 
disse: ‘Mestre, seguir ‑Te ‑ei para onde quer que fores.’ Respondeu ‑lhe Jesus: ‘As 
raposas têm tocas e as aves dos céus têm ninhos; mas o Filho do Homem não 
tem onde reclinar a cabeça.’»19 Não basta passar à outra margem; é preciso não 
ter onde reclinar a cabeça: nenhum espaço próprio. O mesmo é desenganar o 
escriba — o escriba? o poeta? — que talvez pensasse um destino final: «seguir‑
‑Te ‑ei para onde quer que fores», e afinal não há aonde ir, há apenas o ir.

Por isso, não se pode pousar a cabeça cansada na palavra inventada, a 
cabeça do poeta «seja onde for», «conceito algum» sobre a palavra poé‑
tica. O poema é a peregrinação, instabilidade do sentido. O que acontece a 
«deus», ao habitar o mundo, deve acontecer à palavra no poema: o exílio. 
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Mas sem paralisia: na incerteza do canto, a voz canta. É sempre possível pas‑
sar à outra margem, peregrinar sem destino. Ou até dar à cabeça de «deus», 
por um instante, um ombro onde pousar (mas ombro efémero, também em 
movimento), como em Aquele Grande Rio Eufrates:

Eu sei que só tu sabes o meu nome
tentar sabê ‑lo foi afinal o único
esforço importante da minha vida
Sinto ‑me olhado e não tenho mais ser
que ser visto por ti. Há no meu ombro lugar
para o teu cansaço e a minha altura é para ser medida
palmo a palmo pela tua mão ferida20

6. O Enraizamento
Da justeza e da justiça fala ainda este título de Ruy Belo: Homem de 

Palavra[s]. De palavra — a justiça — de palavras — a justeza. Assim, «a auten‑
ticidade do poeta é a autenticidade da sua linguagem», na expressão feliz de 
Gastão Cruz21. Ou, como defende Rosa Maria Martelo, «Quando […] João 
Gaspar Simões atribui uma alegada crise da poesia, na década de 60, ao facto 
de o poeta ‘já não aspira[r] a viver em extremos, mas a exprimir ‑se em extre‑
mos’, ele esquece que não há diferença entre uma coisa e outra: exprimir ‑se em 
extremos é viver em extremos»22. O dizer institui a responsabilidade.

Agora, é preciso pensar também a ausência do nome. Já a sugeri mais 
acima: «deus» quase não é nomeado; e assim é tanto mais presente nestes 
poemas. Regresso a O Problema da Habitação, a nómadas sem nome:

Foi visto — dizem — na cidade ia sozinho
preso a uma dor lavada como rua ao sol
perdido e trespassado entre o número dos olhos
levemente submerso nos mais altos rostos
aonde a solidão é mais visível
e a dor perfeitamente navegável a muitas milhas da foz23

mas todas as crianças se conhecem e reconhecem
na praia que talvez — quem sabe? — alguma outra praia encubra
Essa é na verdade a mais pequena de todas as sementes

Talvez eu espere simplesmente um amigo que de longe venha,
ó tecelão de outonos nos cabelos24
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A ausência de nome não impede a nomeação. Pelo contrário: permite que 
as identidades se transcendam. Que estes nómadas sejam Cristo — eis o que 
não importa. O poema é o adiamento salvaguardado do nome. É importante, 
pois, não o usar (o nome é um ídolo). Tal como é importante que o não ‑nome 
transfigure todos os nomes. O homem de palavra assina também pela mudez. 
Que esta operação de silêncio se dê no poema — melodia ou ruído — parece‑
‑me cheio de consequências. O homem de palavras é homem de canto, gaguez, 
silêncio. Silêncio que fala.

Cabe ao leitor ler duplamente: o nómada é «deus» — e reencontro a 
leitura do mundo ‑por ‑trás ‑do ‑mundo («na praia que talvez — quem sabe? 
— alguma outra praia encubra») —, o nómada é também todo o nómada. 
Seria grave ler Ruy Belo sem qualquer religiosidade? Arriscado, mas possível. 
E sem justiça/justeza? Não. Proponho então que, ao ler ‑se Ruy Belo como 
homem de palavra, imediatamente se lê Ruy Belo como poeta religioso. 
Simone Weil, em Carta a Um Religioso: «Cristo não salva todos os que Lhe 
dizem: ‘Senhor, Senhor.’ Mas salva todos aqueles que com um coração puro 
dão um pedaço de pão a um esfaimado, sem pensar n’Ele um pouco que seja. 
Esses, quando Cristo lhes agradece, respondem: ‘Mas quando foi, Senhor, que 
te demos de comer?’»25 Não importa, no poema, dizer «Senhor, Senhor». 
Talvez importe não dizer. 

A ausência de nome vale a presença do nome.
A ausência do nome depura o nome.

7. «É muito triste andar por entre Deus ausente»26
E, contudo, o poema diz o abandono: «Não há tempo ou lugar onde 

habitar», «Em que outros novos olhos passageiro brilharás, / ó clandestino 
seguidor de Deus? / Por amor deste século cantar / Não há mais folha ou casa 
ou alegria onde habitar»27. Desta feita, não se trata do nomadismo como con‑
dição de uma habitação transcendental. Mas da pior perda; porque — note ‑se 
a gradação: folha, casa, alegria — a alegria nunca deve ser perdida. 

Também esta palavra — alegria — mereceria um estudo autónomo. 
Sugerirei apenas que nesta poesia o mundo existe como lugar de trânsito, mas 
a alegria é a única verdadeira casa, a estrear, «recém ‑construída»28. É pos‑
sível habitar a alegria, e mesmo A Margem da Alegria, mas aquele que disser 
Despeço ‑me da Terra da Alegria só pode morrer: «Oiço a canção efémera das 
coisas / despeço ‑me da terra da alegria / já reconheço a música da morte»29. 
Há em Ruy Belo «O culto da alegria como um dever sem tréguas, tributo ao 
amor dos homens, em obediência a Deus. Se um homem está triste, não deve 
sair de casa para não fazer mal aos outros», segundo o belo testemunho de 
Manuela de Freitas30; mas o homem que está triste já nem sequer está em casa. 
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E mesmo perante a morte a alegria é um imperativo: «entrou pelos nossos 
serões, ralhando por estarmos tristes, por não compreendermos a inveja que 
ele sentia porque era a morte uma homenagem dos Deuses»31. A alegria é 
necessária, a vida não.

«Não há tempo ou lugar onde habitar», mas há alguns breves encon‑
tros:

Como encontrar ‑me? É ver ‑me nesse ou noutro dia
debaixo do olhar da mais jovem mulher
que como um manto branco pelos dias se desdobra
em Patmos nessa aldeia ou naquela inesquecível cidadela
setenta vezes vista blasfemada e admirada
sempre deserta e sempre povoada
aonde vale a pena o pôr do sol
e a palavra é mais que nunca provisória32

Interpela ‑me a oscilação nunca resolvida entre o encontro, que apesar de 
tudo acontece, e a fulguração provisória da palavra. A verdade deste Apocalipse, 
em Patmos, passa pela palavra, que é mais que nunca provisória, isto é: há 
necessidade na efemeridade da palavra. Que canto é este — que desafia a sua 
própria verdade? Que Apocalipse o de Ruy Belo, revelação pela palavra que diz 
os confins da palavra, margem de alegria ameaçada e despedida? E contudo o 
poeta encontra ‑se aí, «nesse ou noutro dia / debaixo do olhar da mais jovem 
mulher / que como um manto branco pelos dias se desdobra». 

Quem é a «jovem mulher»? Mais do que uma — se «um amigo que de 
longe venha / ó tecelão de outonos nos cabelos» for Cristo, palavra que fica 
por dizer, mas também todos os homens, que nunca chegarão a ter nome aqui. 
A «mais jovem mulher / que como um manto branco pelos dias se desdobra 
/ em Patmos» é mais ‑do ‑que ‑uma, mas é também, talvez, pelo menos, esta 
mulher: «Depois, apareceu um grande sinal no Céu: uma mulher revestida 
de Sol, tendo a Lua debaixo dos seus pés e uma coroa de doze estrelas sobre 
a cabeça.»33 

E onde? Qual é a «inesquecível cidadela / setenta vezes vista blasfemada e 
admirada / sempre deserta e sempre povoada / aonde vale a pena o pôr do sol 
/ e a palavra é mais que nunca provisória»? A Jerusalém celeste? Ou qualquer 
cidade terrena? Ou ainda: será a cidade terrena uma Jerusalém celeste, quando 
vivida na alegria, se Ruy Belo afirma: «por trás […] da terra […] / pareceu ‑me 
ver sempre outra coisa talvez o senhor»? 

Importa responder? Ou deixar a pergunta suspensa? Afinal, «Ruy 
Belo nunca soluciona nem a crença nem a descrença», diz Joaquim Manuel 
Magalhães34; e acrescenta: «a descrença na redenção através dessa morte, a 
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ligação a um Deus mais de dúvida que de certeza, transforma a salvação da 
morte em tragédia da morte». E José Tolentino Mendonça: «Apesar de tantos 
versos que reconhecem Deus, desde sempre, como único lugar, fica sempre por 
remediar a distância entre o domínio divino e o humano. Deus ‘é espectador 
desse homem’, o que assiste à sua vida. Não participa verdadeiramente dela.»35

O que resta, se há a tragédia da morte e se Deus não participa da vida? 
Apenas este desejo último, que já nada sustenta — e só é desejo por isso 
mesmo: «Talvez […] suba do entulho a derrocada casa cedo percorrida».36

8. Não responder, não decidir
Sobre a «religiosidade torturada» de Ruy Belo, José Tolentino Mendonça 

escreve ainda: «O que ele entendeu […] é que nada nos dá direitos sobre Deus 
e que a piedade não é uma promissora agência seguradora. Que o que temos 
a fazer é adorar a Deus para nada, abrirmo ‑nos tão só à gratuidade da fé, ao 
segredo de uma relação confiante.»37 Em Ruy Belo tudo é valor, estigma, 
mas, ao mesmo tempo, também uma aceitação absoluta, sem valores, que não 
escolhe nem exclui: «Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo por tudo e 
designadamente / por um olho vazado por esta minha mão que nunca mais 
conheço / pelo que há de matinal na voz da vendedeira de jornais»38. Glória 
por tudo. O leitor (que pergunta sempre: quem se salva?) descobre agora que 
para habitar basta existir. Mas existir é estar atento, registar o que aparece no 
mundo, habitar o aparecimento de tudo. Nenhuma lista de coisas díspares é 
então descrição positivista do que há, mas performativo, habitação. 

Para começar a terminar, eu diria que o poema é uma habitação, mesmo 
que diga apenas o trânsito. Veja ‑se, em Boca Bilingue, «O Templo»:

É onde se não vai directamente e no entanto o espaço vence
Muitos dos gestos para já não dizem nada
e sobretudo há o silêncio e há mãos para tudo
o que sobeja. Eu ia à minha vida
e entro e não sei da minha vida39

Eis um lugar sem poderio, linhas rectas, significância, lugar onde não se 
tem vida própria: «e entro e não sei da minha vida». E «no entanto o espaço 
vence». Também assim é a poesia, dirá Ruy Belo em «Poesia, Último Reduto 
da Literatura?»: «A poesia não tem nada, a poesia não promete nada que não 
ela própria. Há muitos séculos divorciada da sua origem religiosa, acabou por 
se emancipar dos últimos mitos. No meio do desconcerto pouco menos que 
geral, os poetas, tantas vezes isolados, incompreendidos, expulsos da cidade 
asseguraram a continuidade da única religião possível.»40 O poema é despos‑
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suído, o poeta não tem onde reclinar a cabeça, expulso, como em Platão, da 
cidade. Mas, de forma perturbadora, «os poetas […] assegur[am] a continui‑
dade da única religião possível» — a poesia.

No chão ou para lá do chão, resta a lembrança de uma breve concordância 
da palavra com ela mesma, no futuro, única habitação possível:

E a palavra — o prometido e adiado coração — 
nos é já sem parábolas proposta
lá onde sobre o vulto o trigo insistentemente corre
e um só nome oscila nas eleitas frontes
num movimento lento como o vento
e onde ainda vagamente é sábado
e os homens perseveram nos antigos rigorosos rostos
de encontro ao prometido amanhecer de Deus41
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