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Tradição e vanguarda

Carlos Felipe Moisés

In our age, the mere making of a work of art 
is itself a political act.

W. H. Auden, The Poet & the City

1. Caso se defrontasse com a provocativa afirmação de Auden, destacada 
em epígrafe, Ruy Belo talvez reagisse, de imediato, com um peremptório 
«Sim, é isto mesmo!», tal é o vigor da cons ciência política, a consciência do 
homem da polis, que acompanha toda a trajectória do poeta portu guês, nas 
variadas vertentes da sua inquietação lírica. Mas ele apressar-se-ia a esclarecer 
que a afir mação vale, efectivamente, como aliás já se lê em Auden, só para este 
nosso tempo dividido, tempo de valores espirituais em crise; e acrescentaria 
que a ideia de uma arte intrinsecamente política não se aplica a qualquer obra 
de arte, mas só àquela constituída a partir de outra consciência, igualmente 
decisiva (não obstante possa ser enunciada, com imensa ironia, em termos de 
mere making of), qual seja a consciência da obra de arte como trabalho, como 
fazer deliberado, pessoal e intrans fe rível. E neste ponto é provável que Belo o 
reconsiderasse, com um igualmente peremptório «Não, não é nada disto!», 
como se a provocação do poeta anglo-americano escondesse a armadilha que 
fa cultaria ao artista desobrigar-se da sua responsabilidade social, acenando-lhe 
com a hipótese de o escapismo esteticista po der sobrepor-se, legitimamente, 
ao imperativo ético. Caso tivesse sido esta — pela ne ga tiva — a sua primeira 
reacção (nada impediria que o fosse), a outra viria em se guida, fatal, como a 
volta do pêndulo que rebate entre os extremos do seu curso.

Trinta anos depois do desaparecimento de Ruy Belo, tudo nos incita a 
retomar a antiga querela que contrapõe arte desinteressada a arte engagée, 
querela tida por mui  tos como ultrapas sada, já na altura em que Belo faz a sua 
aparição como poeta, quase meio século atrás, altura em que começa a ganhar 
corpo o implacável relativismo que dá o timbre dominante dos tempos actuais. 
É que o périplo encetado a partir de Aque le Grande Rio Eufrates, em 1961, e 
que se estende, fulgu rante, até 1978, parece dar abrigo e nova consistência ao 
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dilema que já havia comovido a geração anterior, de poetas surgidos numa 
Europa assolada por duas grandes guerras, instados a intervir no rumo dos 
acontecimentos e, à uma, a redefinir uma auto-imagem, enquanto poetas e 
enquanto ci da dãos, cada vez mais esgarçada.

Tivesse antecipado em apenas três anos a sua marcante estreia e Ruy 
Belo decerto figu ra ria, com destaque, no precioso documento de época que 
é a terceira série das Líricas Portuguesas, antologia organizada por Jorge de 
Sena, vinda a lume em 19581. No extenso e lúcido prefácio com que abre o 
volume, e referindo-se às polé micas que já nos anos 40 se travaram em torno da 
«missão social da arte», Jorge de Sena assinala que «o espírito de ‘resistência’ 
e de exigente consciencia lização socio po lítica […] ultrapassou-se a si próprio, 
ao transitar enfim para a consciência colectiva». Para que a ultrapassagem se 
desse, prossegue Sena, foi preciso rever a suposta in com patibilidade entre a 
«poesia pura» e a «expressão do humano»:

A poesia como realização verbal de uma emoção pura ou, melhor, de um 
estado de es pírito que seria mística vivência alheia à religião, à política, à socie-
dade em que o poeta vive, ao seu conhecimento de si próprio ou do mundo que 
o rodeia, é um equí voco de raiz mallarmeana. […] Por outro lado, a expressão 
do «humano», pressu pondo tacitamente uma idealística na tu reza humana 
transcendental […], é igualmente impossível, porquanto só valeria na medida 
em que ignorasse o humano concreto que visava ex pri mir e elevar à esfera 
transcendente.2

Sena acrescenta que o lirismo pode coexistir com outros géneros, em 
subtis com binações, e a poesia que daí resulte ganhará «uma flutuação de 
tonalidade, uma varia ção de ritmo estrutural, uma riqueza expressiva, as quais 
mais de perto possibilitam ao poeta que cinja a multímoda reali dade que, em si 
mesmo e fora dele, o solicita» — como viria a suceder, nas décadas seguintes, 
com o caso exemplar da poesia de Ruy Belo. Páginas adiante, Jorge de Sena 
remata:

se o poeta corre o risco — e nada de sério se faz sem ele — de se embrenhar num 
jogo verbal, mais fundamente apreende e transmite, em sua complexi dade, uma 
visão do mundo, na qual a sua personalidade participa como ele mento agente e 
transfor mador. Porque — para lá de todas as amar guras — nós somos gerações 
que querem trans formar o mundo.3

E aí está. Esse embrenhar-se no «jogo verbal», destino que aguarda boa 
parte dos poetas da segunda metade do século xx, pelo menos os mais lúcidos 
e respon sá veis, e portanto sabedores dos riscos aí implicados, talvez seja um 
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dos vectores deter minantes das marcas mais peculiares da poé tica de Ruy Belo, 
mas a isso voltaremos, em seguida a estas considerações gerais. Fiquemos por 
ora com o ensaio-prefácio de Jorge de Sena. 

Ao referir-se às «gerações que querem transformar o mundo», o autor de 
Pedra Filosofal fala em seu próprio nome e em nome de poetas como Tomaz 
Kim, Ruy Cinatti, Luís Veiga Leitão, Carlos de Oliveira, António Ramos Rosa 
e tantos outros, mas parece falar já, premonitoriamente, de Ruy Belo, tal é a 
afinidade entre a obra que o então jovem e inédito poeta estava para criar e 
as ma trizes estéticas e ideológicas que Sena detecta na geração que se firmou 
a partir de 1940. Tal afi ni dade não escapou ao dis cernimento de Fernando 
Guimarães, que, depois de discorrer sobre as «re cidivas» do tempo român-
tico, século xx adentro, afirma: «Estas [as recidivas românticas] parecem ser, 
muito rapidamente apontadas, aquelas linhas que concorrerão para delinear 
o tra çado de alguns dos aspectos que acabaram por se tornar característicos 
da nossa poesia dos anos 50, à qual a de Ruy Belo se diria estar intimamente 
ligada, se bem que tenha sido o seu primeiro livro publicado só em 1961.»4

Cronologias à parte, aí temos o family romance5 (o enredo familiar, no 
sentido de linha gem ou filiação estética, que Bloom atribui à expressão) em 
que podemos in serir a personalidade li ter ária e humana de Ruy Belo. É esse, 
ao que parece, o quadro geral onde seria legítimo situar a sua poesia, para a 
partir daí ensaiar o delineamento da sua singularidade — caso não nos iniba 
certa amar ga advertência do próprio poeta.

No comovente «Breve Programa para Uma Iniciação ao Canto», que 
ele antepôs a Transporte no Tempo, de 1973, Belo começa por afirmar: «Ao 
escrever, e indepen dentemente do valor do que escrevo, tenho às vezes a vaga 
consciência de que con tribuo, embora modestamente, para o aper feiçoamento 
desta terra onde um dia nasci para nela morrer um dia para sempre»6. Para 
além da inevitável associação com o Pessoa das célebres «Palavras de Pórtico» 
(que, como se sabe, culmi nam solenemente por anunciar: «Cada vez mais 
ponho na essência anímica do meu sangue o propó sito impessoal de engran-
decer a pátria»7), cumpre destacar, nas linhas que no texto de Belo se se guem 
à declaração dessa «vaga consciência» — de certo modo o seu corolário —, 
o temor expresso na advertência de que «alguém se encarregará de institucio-
nalizar o escritor. […] Acabarão por lhe en contrar coerência, evolução harmo-
niosa, enquadra mento numa tradição. Servir-se-ão dele, utilizá-lo-ão, home-
nageá-lo-ão. Sabemos que assim o conseguirão calar, amordaçar, reduzir»8. 

A advertência poderia de facto inibir. No entanto, vejamos. «Coerência», 
na poe sia de Ruy Belo, alguma haverá, mas não aquela decorrente da obedi-
ência a programas estéticos ou ideoló gicos, que não é este o caso do poeta, 
cioso de sua independência e da estrita fidelidade que só a si mesmo deve; 
«evolução» também, decerto, embora não «harmoniosa», já que fruto do 
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entrechoque permanente de contradições e anti nomias; e «enquadramento 
numa tradição» parece inescapável, desde que não se veja aí nenhuma ingé-
nua volta ao passado nem subserviência a fórmulas consa gradas. An tes de 
nos inibir, a advertência poderá funcionar como instigação e desafio, quem 
sabe a reforçar a convicção de que inseri-lo no seu tempo histórico não leva 
necessa ria mente a institucio nalizá-lo ou a amordaçá-lo, mas, ao contrário, a 
encarecer a notá vel actualidade da sua voz, para que esta continue a falar-nos, 
trinta anos depois — essa voz que se foi deixando impregnar por uma tradição 
que ele soube revi gorar, como poucos, antecipando-se à lição que, muitos anos 
de pois, Umberto Eco oferecerá aos adeptos ortodoxos da «vanguarda» a 
qualquer preço: «não tendo mais por onde avançar, o artista que se pretenda 
verdadeiramente moderno deve voltar ao passado, revisitar a tradição, mas 
com ironia, sem inocência»9.

2. Em Aquele Grande Rio Eufrates temos um primeiro Ruy Belo, da reli-
giosidade em crise, apa rentemente alheio à realidade imediata, um poeta que, 
nas palavras de Arnaldo Saraiva, «parece ainda demasiado preocupado com a 
pátria celeste para se ocupar da pátria terrestre»10. Na sequência da afirmação, 
e atento à atracção que os motivos do quotidiano passam a exercer sobre o 
poeta, a par tir de O Problema da Habitação, de 1962, o crítico retoma a ali-
ciante dicotomia, para sublinhar a mudança que se opera em Boca Bilingue, de 
1966: «Sobretudo com as séries ‘Portugal Sacro-Pro fano’ e ‘Tem po Duvidoso’, 
o poeta mostrava-se agora atento à pátria terrestre que passou a dis putar-lhe a 
fala (a atenção), antes monopolizada pela pátria celeste»11.

Antes, porém, que sejamos tentados a ver nessa mudança qualquer coisa 
como superação de etapas, ou antes que o religioso e o social, em Ruy Belo, 
se armem em regime de polarização ex clu dente, convém matizar a instigante 
ideia das duas pátrias, cruzando-a com esta observação, de outro crítico, 
António Ramos Rosa:

Um dos temas mais constantes [de Ruy Belo] é o da incerta identidade do 
sujeito atra vés do espaço e do tempo e das máscaras de um quotidiano alie nante. 
A sua pro funda insatisfação, mais de raízes ontológicas do que reli giosas [o itálico 
é nosso], leva-o a uma implacável inquirição do real e, conse quentemente, ao 
despojamento de todas as certezas e logros, de todo o senti mento de identidade 
e de segurança.12 

Essa «implacável inquirição do real» parece culminar com o radical 
desabafo do «Nós os Vencidos do Catolicismo», um dos mais marcantes 
poemas de Homem de Pala vra[s], de 1970, livro aliás reeditado em 1978, o 
ano do fim, agora acompanhado de outro iluminado prefácio, dos vários que 
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Ruy Belo produziu. O título do poema, dúbio e mordaz, equivale a reescrever, 
um século de pois, o epíteto famoso «Os Vencidos da Vida», adoptado por 
Eça, Ramalho, Teófilo e outros, para dar representação ao que re sultou do 
seu ambicioso propósito de «reformar Portugal», mas para isso não con tam 
já com o endosso de Antero, que nessa altura se prepara, nos Açores, para a 
mor te defini tiva. Aí temos, mais uma vez, o poeta no seu incessante diálogo 
com uma tra dição incansavelmente revisitada, mas «com ironia», como quer 
Umberto Eco; e aí te mos, também, um dos fortes indícios daquelas «raízes 
ontológicas», tão cedo e tão percucientemente assinaladas por Ramos Rosa.

Deus, Pátria & Família vão aos poucos transformando-se, para Ruy 
Belo, em exem plos daquelas «grandes narrativas» de que fala Lyotard, meras 
verbalizações por trás das quais o poeta busca encontrar o que aí haveria de 
verdadeiramente real, o fundamento último, o terreno firme da objectividade 
possível, sem a qual o mundo hu mano carece de sentido e nenhuma verdade 
se sus tenta. Fé ou descrença, pátria ce leste ou pátria terrestre, solidariedade 
ou indiferença em relação ao outro vão ga nhando contorno de constructos 
verbais, promovidos por um sujeito instável, que não tem onde assentar a 
sua identidade e a sua razão de ser. O poeta refaz, à sua maneira, o caminho 
per corrido por todo o artista moderno, pós-kantiano, que já não «se limita 
modestamente a descobrir e a exprimir de maneira agradável as verdades 
criadas por Deus, mas torna-se aquele que as in venta»13. Não há então como 
deixar de atribuir «todo o poder à imaginação», subordinando a sua desejada 
invenção do mundo a uma subjectividade cindida, insegura de si, condenada 
a manifestar-se não mais sob a forma de um sujeito universal, constituído à 
imagem e semelhança da Grande Mó nada, mas de uma miríada de pequenas 
mónadas, tantas quantas o seu engenho for capaz de criar, no rumo inexorável 
da intersubjectividade ou do hiperin dividualismo.

Daí a estranheza radical que enforma a auto-imagem de um Eu que se 
perde em si mesmo, já que sempre reflectido em Outro, como neste significa-
tivo poema de Aque le Grande Rio Eufrates, emblematicamente intitulado «Ah, 
poder ser tu, sendo eu!»:

Ei-lo que avança
de costas resguardadas pela minha esperança
Não sei quem é. Leva consigo
além de sob o braço o jornal
a sedução de ser seja quem for
aquele que não sou
E vai não sei onde
visitar não sei quem
Sinto saudades de alguém
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lido ou sonhado por mim
em sítios onde não estive
Há uma parte de mim que me abandona
e me edifica nesse vulto que
cheio de ser visto por mim
é o maior acontecimento
da tarde de domingo
Ei-lo que avança e desaparece
E estou de novo comigo
sobre o asfalto onde quero estar14

No curso do estranhamento, esse Eu escolhe também desdobrar-se e 
multiplicar-se em fi gu ras ou máscaras alheias, imediatamente assumidas e 
incorporadas na subjec tividade que se expande, no encalço de uma consciência 
que se quer colectiva: «Trin ca mos tudo: o pão que nos pertence o pão alheio 
/ e o mais que os nossos dentes encontrem à disposição»15. No seu deambular 
er rante pelos atalhos da vida quotidiana, o poeta vai colhendo modos de ser e 
de viver, ou de não-ser e de morrer, como os representados pela vendedeira de 
jornais, o anónimo pescador encontrado morto na praia, a criança que brinca 
distraída ao pôr-do-sol, o jogador do pião… um in terminável desfilar de seres 
humanos que o poeta pretende ou espera objectiva mente verdadeiros, com 
os quais almeja empatizar, em comunhão universal, não con se guin do senão 
absorvê-los e transformá-los noutras vozes suas, a expressar o que ele pró prio 
cala ou ignora. Ao cabo, tudo não passa de rever be rações quiçá inúteis de uma 
subjectividade fragmentada, ungida numa imaginação verbal que ao mesmo 
tempo abre portas para o mundo e vem a ser prisão indevassável, muralha de 
palavras que o isola de tudo em volta, impedindo-o de estar, verdadeiramente, 
por um instante que seja, nesse mes mo mundo, afinal alheio e sem sentido. 
A radicalização do relati vismo e a tirania da intersubjec tivi dade conduzem 
a uma espécie de beco-sem-saída, que leva um pensador como Luc Ferry a 
indagar, a partir da conhecida afirmação de Castoriadis, segundo a qual «já 
não existe o pólo do não-absurdo ao qual o absurdo possa, ao se contrapor, 
revelar-se fortemente como absurdo»:

A encenação do absurdo e do trágico da existência em Hamlet ou no Édipo 
Rei podia e devia legitimamente abalar, ou até educar o público; como po deria 
esse mesmo ab surdo, tão caro entretanto ao teatro contemporâ neo, ainda abalar 
quem quer que seja?16

A tensão dramática que enforma essa ingente «perquirição do real», no 
encalço da dese jada consciência colectiva, torna a obra de Ruy Belo, no dizer 
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de Gastão Cruz, «um dos mais gran diosos e complexos monumentos da 
poesia portuguesa, um monu mento barroco, em que alguns dos mais relevan-
tes caminhos e experiências da poesia portuguesa moderna confluem numa 
síntese po de rosa, que congrega características aparentemente tão demarcadas 
e raramente conciliadas, como um discurso torrencial, por vezes próximo da 
prosa, e uma imaginação verbal inesgotável, por um lado, e, […] por outro, 
como uma permanente dissecação da vida e da realidade quotidianas, em 
con  traponto com uma antevisão, ora angustiada, ora irónica, da morte pró-
pria e uma inquietação pe rante a morte alheia não menos constantes»17. 
Em seguida, o crítico reconhece estar diante do «autor dos poemas mais 
rigorosamente analíticos da reali dade portuguesa, diria mesmo: é o mais fasci-
nadamente realista dos poetas portu gue ses do século XX»18. Mas o poeta sabe 
que o real lhe escapa, sempre; sabe que sua única realidade é a da linguagem, 
que não se detém diante do vulgar, indis sociável do sublime. Assim, não há 
como abrir mão da condição primordial de poeta:

Deixará o poeta anónimas algumas
das palavras que deus lhe pôs na boca
ou esses longos versos onde cabe a emoção?
Quantas vezes nesse obscuro instinto de escrever
o poema terá sido para ele
mais que o lugar onde ia ver-se livre
das palavras que o sobrecarregavam?
Estará ele disposto a abandonar o requintado gosto
que têm as leituras junto ao vão da janela?

Senhores dos planos de urbanização
responsáveis pela paisagem
cuidado com o poeta na cidade
Não há nem pode crescer na rua
árvore mais inútil que a palavra do poeta19

Ressalta, no fragmento acima, a importância capital da referência ao 
«requintado gosto / que têm as leituras junto ao vão da janela». Para além 
do facto inegável de que a «dissecação da vida e da realidade quotidianas»20, 
apontada por Gastão Cruz, muito deve à leitura de predecessores anti gos, 
como Cesário e Nobre, ou mais recentes, como Pessoa-Campos, «o requin-
tado gosto» revela ainda que o cognoscível da reali dade portuguesa, buscado 
pelo poeta, constitui, sem dúvida, um dis curso de coisas, mas constitui tam-
bém um discurso de palavras, as visões e invenções desses mes mos predecesso-
res, acumuladas e moduladas pela tradição e por isso de há muito engas ta das 
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nos interstícios do real, a funcionar como filtros inevitáveis que se interpõem 
entre o poeta e a realidade. Por isso o poeta um dia dirá:

e estou só no granito enxuto do grito
que nunca ninguém me há-de ouvir
aqui onde as palavras nunca serviram nem os sentimentos
nem sequer as ideias nem sequer as coisas
aqui onde as palavras são somente palavras
nem terríveis palavras somente palavras21

Em suma, ao ler Portugal, Ruy Belo lê também os grandes poetas que 
o prece deram no mesmo propósito. Dessa forma, raros títulos vêm a ser tão 
felizes e tão justos quanto Homem de Palavra[s] — especialmente na subtileza 
desse índice de plurali dade, entre parênteses. E o pormenor não escapou a 
Gastão Cruz, que vimos lendo como um dos mais atilados intérpretes do 
poeta:

Ruy Belo trabalha, pois, a poesia como um homem de palavras, como 
al guém para quem a linguagem não é um meio mas um fim, isto é, como um 
poeta. E, portanto, também como um homem de palavra. O título […] signi fica 
precisamente que o ho mem de palavra e o homem de palavras são, no poeta, um 
único e o mesmo indi víduo. Ou seja, que a autenticidade do poeta é a autenti-
cidade da sua linguagem.22

Ora, o duplo sentido do título (o homem em cuja palavra se pode confiar, 
pois será sempre a expressão da sua ou de uma verdade, fora dele, contraposto 
ao homem que se dedica à verbalização inócua) está já perfeitamente expresso 
na forma singular: «homem de palavra» diz bem des sas duas espécies de 
homem23. A segunda leitura, propiciada pelo s dos parênteses, reforça a dupli-
cidade, sem acrescentar novo sentido à expressão: o plural aplicado ao segundo 
sentido, já dado, apenas reforça o que já se sabia, que uma coisa é o «homem 
de palavra», conceito moral; ou tra é o «homem de palavras», o prestidigita-
dor, o artífice. Mas podemos atribuir ideia plural também ao primeiro sentido, 
e aí se destaca a refinada engenhosidade de Ruy Belo: esse homem em quem 
podemos confiar, cuja palavra é a expressão da ou de uma verdade, é tam bém 
um homem de muitas verdades, todas confiáveis, não obstante contraditórias 
ou excludentes, nenhuma delas definitiva. Com isso, não se altera, em nada, 
a certeira observação do crítico («o homem de palavra e o homem de palavras 
são, no poeta, um único e o mesmo indivíduo»), mas acrescenta-se o índice 
poderoso da consciência mul tímoda, o dramático relativismo que enforma a 
visão de mundo de Ruy Belo. 
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3. A admirável subtileza do plural entre parênteses, no título Homem de 
Palavra[s], é só um dos muitos indícios de uma das características mais mar-
cantes da poética de Ruy Belo, o seu notável domínio dos recursos técnicos, 
facto assina lado pela maioria dos in térpretes. A sua obra, admitem todos, é 
uma verdadeira usina de experimen tação poé tico-retórica, em especial no 
que diz respeito à «exploração exaustiva do estrato fónico [o crítico, no caso, 
pensa em Boca Bilingue, mas a afirmação aplica -se ao restante da obra], em 
cor respondências paronímicas, aliterações, assonâncias, repetições, que são 
sempre muito mais que mero ornamento ou inconsequente capricho, como 
normal mente sucede na poesia que se rotula de ex pe rimental»24. Trata-se de 
um «verdadeiro dinamismo da palavra na direcção de um certo pathos, que 
conduz a obra deste poeta para uma autêntica tensão dramática, o que faz 
com que o que ocorra relativamente ao estrato fónico da poesia tenha a sua 
correspondência num espaço de sentido. […]. Mas estes exercícios nunca se 
dissolvem num experimentalismo estritamente for mal»25. E aos expe dientes 
atrás arrolados some-se o uso abundante, quase sempre irónico, da rima, apa-
reça ela crite riosamente arrumada, no final de cada verso (como no caso menos 
frequente do so neto, que Belo também praticou, com mestria), seja ela inciden-
tal e assimétrica, externa ou interna, soante ou to ante, por vezes escondida no 
interior dos vocábulos, e aí a rima já começa a confundir -se com as aliterações 
e as paranomásias (como no caso mais frequente dos poemas de forma livre). 

Tudo isso encarece a importância das massas sonoras na poesia de Ruy 
Belo, a sua musi ca lidade inconfundível, uma poesia destinada à voz e ao 
canto, como que a dar representação a um recôndito desejo de oralidade. Luís 
Adriano Carlos chega a afirmar que, em Ruy Belo, «os versos são espasmos 
de vento, cadenciados pela acele ração respiratória e pela vertigem da pulsação: 
o es pí rito do poema apaga a rigidez das articulações, e a linguagem torna -se 
o sopro puro de uma me lodia vocálica»26. Esta mos, em suma, diante de 
uma poesia que se quer dichtung, fala humana, mas que não pode nem deve 
comprazer-se com a mera coloquialidade; trata-se de outra fala, que só pode 
resultar do mais apurado e engenhoso trabalho artesanal. É o próprio poeta 
quem o diz: «recorro muito ao labor limae dos clássicos. Em poesia, como se 
sabe, é muito importante o trabalho de li mar, emendar, corrigir, até conquis-
tar a naturali dade, se possível a simplicidade, que são uma con quista e não 
um dado gratuito dos deuses»27. Some-se também o surpreendente apego do 
poeta aos metros clássicos, em especial o decassílabo e o alexandrino (facto já 
assinalado por Manuel António Pina, em relação a um único poema, «Ácidos 
e Óxidos»28, mas que pode ser estendido a boa parte da obra), e teremos aí a 
marca mais forte da singularidade de Belo: os ritmos fogosos da sua poesia. 
Alguma ironia haverá, de certo, mas algo de verdade, também, nesta intrigante 
autodefinição: «um poeta quinhentista como eu»29 
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Examinemos, ainda que sumariamente, o arsenal versificatório do autor 
de Boca Bilingue, no que diz respeito aos metros ou não-metros de sua predilec-
ção. No prefácio que antepôs à segunda edição de Aquele Grande Rio Eufrates, 
de 1972, o poeta revela: 

Talvez seja possível detectar, no conjunto da obra poética que até hoje dei 
a lume, uma certa evolução técnica, um conhecimento cada vez maior do ofí cio 
à medida que fui escrevendo e publicando os livros. Mas esse aperfeiçoa mento, 
além de ser mais aparente do que real, de forma alguma é significa tivo. Se, por 
exemplo, só no seu terceiro livro o soneto surgiu, foi porque não conseguiu resistir 
por mais tempo à irresistível sedução dessa forma quem, durante nada menos 
que uns longos quinze anos, a praticara com o carácter oculto e obstinado de um 
vício. Sensivel mente o mes mo se poderia dizer das aliterações, das assonâncias, do 
apoio cons tante do decassí labo30, da utilização, exploração e dinamitação de toda a 
espécie de rimas, que conheço melhor, muito melhor do que a aldeia onde nasci 
ou a Via Ápia Antiga, ambas ruminadamente trilhadas caminho por caminho, 
pedra por pedra.31

Pese embora a categórica afirmação do poeta, quer-nos parecer que a 
«evolução técnica» é, sim, significativa, e que o decassílabo representa mais 
do que simples «apoio». Em Toda a Terra, de 1976, há uma breve passagem, 
do belíssimo poema «Ago ra o Verão Passado», que vale por uma verdadeira 
miniode ao decassílabo:

E que esse verso voz vibrátil do momento vença
um verso novo e fundo incontroverso essa
criatura ondulante e repousante o decassílabo
Seja ele por exemplo o espaço onde um anjo inaugura
as sábias sílabas centradas nos acentos
ó ave leve do meu verso apesar disso decassílabo
madeira musical e comovida maravilha32

Temos aí uma engenhosa intercalação de decassílabos e alexandrinos, 
«disfarça dos» sob o recorte irregular das linhas, recorte que só inciden-
talmente coincide com a partição convencional des ses metros. A primeira 
linha, por exemplo, é formada de um alexandrino trimembre (acentos na 4.ª, 
8.ª e 12.ª), acrescido de outras duas sílabas; já a segunda pode ser lida como 
alexandrino bimembre (cesura medial na 6.ª) ou como decassílabo clássico, 
aumentado de duas sílabas. E bas tem, por ora, esses dois exem plos; em seguida 
voltaremos a isso. Assinalemos, antes, que na mesma colectânea o poeta volta 
a referir-se ao decassílabo como apoio:



43

sozinho como só me sinto entre muita gente
consumido na chama de viver intensamente
cada minuto como um condenado à morte
farto de demandar um absoluto incrivelmente maçador
eu procurava alguém eu procurava o norte
— sem bússolas sem estrelas no inexistente céu —
um sentido qualquer para o menor dos gestos
uma razão a única razão (e não sentimental como afinal o é
a convenção que adopto de petrarquizar
neste meu verso aparentemente livre
mas no fundo apoiado sobre o decassílabo
que como bem se sabe é o mais digital dos metros
pois quanto mais não fosse vive da estrita vantagem de se ter dez dedos)33

Ironias à parte, como a do fecho deste fragmento, o decassílabo em Ruy 
Belo é algo mais que «apoio». É notável (e crescente, livro a livro) a incidência 
de versos dessa medida na sua pro dução, quase sempre acompanhados de um 
ou mais dodecassí la bos, e na maior parte das vezes esses metros espalham-se, 
irregularmente, em meio a poemas de forma livre, de estrofação irregular. Ora é 
o decassílabo «heróico» (2.ª, 6.ª e 10.ª sílabas), ora o «sáfico» (4.ª, 8.ª e 10.ª), 
e essas cadências correspondem-se e com plementam-se, já que a se gunda não 
passa da inversão das células métricas do pri meiro: 2+4+4 e 4+4+2. Como a 
2.ª sílaba do «heróico» e a 8.ª do «sáfico» nem sempre são for tes, resulta que 
o breve compasso (inicial, no pri meiro caso; final, no segundo) aca ba por ser 
incor porado ou pelo compasso seguinte ou pelo prece dente, de modo que a 
sequência vem a dar, no interior do verso, 6+4, ou, na inversão, 4+6. 

Fica evidente, assim, a afinidade entre o decassílabo e o dodecassílabo, 
seja este o ale xandrino clássico, seja o chamado trimembre. O que se mantém, 
então, é a ca dên cia propiciada pela alternância ou pela repetição das mesmas 
células de quatro e seis sílabas, que podem resultar tanto em decassílabos 
quanto em dodecassílabos, em larga variedade de andamentos e compassos, de 
modo que o uso dos metros tra di cio nais jamais reverte em monotonia ou em 
repetição mecânica. Com isso, a pre sença marcante de versos tradicionalmente 
escandidos pode passar despercebida, já que no fluxo do poema tais versos se 
encadeiam naturalmente, em função daqueles compas sos co muns e não das 
grandes unidades de dez ou doze sílabas, mesmo por que, além do acréscimo de 
al gumas sílabas ou compassos ao metro convencional, muitas vezes o recorte 
dos ver sos não coin cide com a métrica. Para reforçar o expe diente, temos ainda 
a recorrência ao enjam bement, que in cide sobre a entonação (e aí o frio encade a-
mento dos compassos vai-se convertendo, aos poucos, em acordes e melodia), 
e o ar ti fício da eliminação quase completa dos sinais de pon tuação, expe diente 
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gráfico de que o poeta lança mão, para sublinhar o modo de encadeamento 
se quencial das sono ridades, mas sem interferência no travamento sintáctico34. 

Veja-se o fragmento a seguir, onde estão assinalados os decassílabos 
(2+4+4, 6+4, 4+4+2 ou 4+6), os alexandrinos (6+6 ou 4+4+4) e os segmentos 
de versos forma dos de quatro ou seis sílabas:

A morte é a verdade e a verdade é a morte [6+6]

Tão contente de vento, ó folha que nomeio [6+6]
como quem à passagem te colhesse, [2+4+4]
palavra de que tu, [6] ó árvore, dispões para vir até mim
do alto da tua inatingível condição [4+4]

De muito longe vinda, inviável lembrança [6+6]
indecisa nas mãos ou consentida [6+4]
por alguma impossível infância
E a alegria é uma casa recém-construída [6+6]

Face melhor de todos nós, ó folha [4+4+2]
dos álamos nocturnos [6] e antigos visitados pelo vento,
no calmo outono, o dos primeiros frios, sais [4+4+4] …35

Tais ocorrências dizem respeito apenas a compassos e cadências mecâ-
nicas mas não dão conta, ainda, do ritmo propriamente dito, quase sempre 
vertiginoso, que im pele a criação poética de Ruy Belo. Tal ritmo será dado, 
primeiro, pela variedade e pro fusão de encadeamentos melódicos que o poeta 
extrai de dois metros, na aparência tão limitados; segundo, pelo facto de esses 
metros virem disseminados no meio de um aparente derramar de versos livres, 
improvisados para além de qualquer regra prees ta belecida. Mas a estruturação 
básica desse ritmo, a sua sustentação no longo curso, é dada justamente pela 
recorrência intermitente àqueles compassos de quatro e seis tem pos, que fazem 
vibrar, a intervalos irregulares, qualquer coisa como a aspiração à ordem e à 
harmonia, por baixo da desordem e do fluxo incontido da superfície. O nosso 
poeta realiza, enfim, certo ideal clássico, e de algum modo pós-moderno, o 
milagre do improviso raciocinado e medido, ou da racio nalidade livremente 
improvisada — a de monstrar que o verso bem escandido, de facto, só constitui 
barreira nas mãos de ver se jadores canhestros, assim como o verso inteiramente 
livre de restrições formais não chega a ser verso, é só o frouxo alinhavar de 
palavras inócuas.

Os ritmos da poesia de Belo (se o leitor nos permitir esta associação 
nada ca nónica) guar dam forte afinidade com certas performances jazzísticas, 
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daquele jazz que nos anos 40 e 50 propi ciou, no curso que vai do bebop ao 
cool jazz, a prodigiosa inven tividade de compositores-intérpretes como um 
Thelonious Monk, por exemplo, em quem improviso e medida, paixão e razão, 
ou arte e engenho também milagrosa men te se casam. Veja-se abaixo a série de 
preciosas observações de Orrin Keepnews, um dos mais proeminentes críticos 
de jazz, a respeito da arte de Monk, aplicá veis, com ligeiras adaptações, ao 
saber poético de Ruy Belo:

Ele cinzela e lima os seus graníticos blocos de som até que estes assumam 
as for mas que lhe agradem e o satisfaçam.

Em suas performances, o tempo cresce não necessariamente de forma in ten-
cional mas quase sempre por instinto.

Monk nunca tocou uma só nota sem sentido.
Ele foi sempre extremamente consciente da gravidade e do peso especí-

fico de cada nota extraída do piano, assim como da sua relação com a nota 
seguinte.

Em suas mãos, ’Round Midnight torna-se veículo de novas explorações de 
me lodia, har monia, ritmo, textura sonora e relações estruturais e espa ciais. No 
conjunto e em cada minúcia, o encontro com o familiar é uma oportunidade 
de reno vação e desco berta. E como ele sabia tirar pro vei to do espaço e do 
silêncio!

Sua realização traduz, em suma, uma irretocável condição moral, um 
estado de ino cência.36 

 
Decisivo, para o nosso propósito, é esse «encontro com o familiar». 

O extraor di nário do mínio técnico de Ruy Belo tem que ver, obviamente, com 
a tradição poética da língua, mas tem que ver, acima de tudo, com a arte camo-
niana, especialmente no que diz respeito às virtualidades do metro decassílabo, 
o mesmo da epopeia, das canções, dos sonetos. À medida que uns melodiosos 
compassos 6+4 ou 4+6 se vão introdu zin do, aqui e ali, sobretudo nos poemas 
mais extensos de Belo, certa música antiga co meça a produzir-se, para além 
dos conteúdos, dos temas e dos motivos: é a música-modo-de-dizer, enfeixa-
damente, em dez sílabas cantantes, que se multiplicam em va ria  dos compassos, 
acrescidos ainda das possibilidades oferecidas pelo alexandrino. Mo  do de 
dizer mas também modo de sentir, forjado por Luís de Camões, na épica e na 
lírica, e, tantos séculos depois, já definitivamente entranhado na realidade que 
os ver sos pretendam apreender. António Ramos Rosa já o assinalara:

O poema é um canto transido pela morte que, aliada ao tempo, constitui o 
negativo na sua contingência inexorável. E o que é admirável aqui, não obs tante 
a impossi bilidade de uma relação unitária com o mundo, é que o canto prosse-
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gue na positi vi dade da linguagem. […] O canto, na sua energia rítmica e na sua 
música, revela a infinidade e a força disseminativa da palavra que, no seu excesso 
e na sua veemência apaixonada, se torna vida inaugural, subs tância do ser.37

Destravado o canto, o real verdadeiro, sem  pre re no vadamente outro, vem 
a ser inventado nas entranhas melodiosas do poe ma e a «vida inaugural», 
enfim, deixa-se entrever, razão pela qual o poeta chegou um dia a recriminar-
-se: «Nin guém, no futuro, nos perdoará não termos sabido ver»38. Dir-se-ia 
que para Ruy Belo escrever é só um acompanhamento de ver, e nesse saber ver 
se localizaria a identidade essen cial do po eta. É por demais evidente, aí, o eco 
da auto definição famosa, ou do ideal inatin gí vel, posto a circular por mestre 
Caeiro: «Eu nem sequer sou poeta: vejo»39.

O exemplo mais acabado desse encontro com o familiar, na obra de 
Belo, talvez seja o portentoso poema-livro A Margem da Alegria, de 1974. No 
excurso inicial (cerca de dez páginas, de um total de mais de 60), os versos são 
desmedidos e espraiados, ocupam quase toda a extensão hori zontal da página 
e formam denso fluxo, anaforica mente encadeado por um sibilino tempo 
«quan do». Que tempo é esse? O tempo cí clico, dir-se-ia, o tempo do eterno 
retorno: o passado trazido para o presente, intacto e outro; o passado revivido 
à luz do presente; o presente já contido no pas sado. Um tempo

quando os homens ruminavam longamente a infância
e tinham à mercê adolescências muito prolongadas
fruíam com fervor o imenso favor da solidão
se os crepúsculos caíam numa luz lilás 
[…] 
quando perfuram decididamente a mais escura escuridão
e temos o pressentimento de que alguma coisa vai por fim acontecer
[…] 
quando era extremamente fácil comunicar com tudo
pois bastava existir ser natural afinal as maneiras mais perfeitas de falar
e só havia em tudo o compromisso com a vida40

Algumas páginas depois desse excurso de abertura, o poeta subitamente 
anota: «o ritual dos dias e das noites era importante como uma novidade / 
estava-se não sei quando talvez no prin cípio do mundo / por outras palavras 
trata-se de inês e trata-se de pedro / ou pedro tratará talvez mais uma vez de 
inês»41. A partir daí, os versos até en  tão amplos e distendidos aos poucos vão-
-se tornando mais breves, alguma medida co meça a esboçar-se e tem início o 
memorável encontro de Ruy Belo com a velha fa miliaridade do episódio de Inês 
de Castro — oportunidade de renovação e descoberta — que assim principia:
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No túmulo deitada inês parece a própria placidez
ela que em vida ouvindo alguém chamar
julgava respirar esse cheiro envolvente português
dos laranjais e jamais o da nave donde nunca mais
havia de sair não já para criança inaugurar
o dia a vida o vasto espaço onde cada folha
dos plátanos e até canas e oliveiras
valem humidamente mais do que a melhor palavra minha.42

A renovação consiste em o poeta dialogar, mescladamente, com os factos 
histó ri cos, em si; com o episódio, tal como aparece no poema camoniano; com 
os seus pro tagonistas, individualiza dos; com as suas próprias idiossincrasias, 
já expressas no «caso triste e dino da memória» ou in ventadas ali mesmo, no 
acto da escrita; e, por fim, com os variados sentidos que a tradição, ao longo 
dos séculos, foi incorporando no mito, para o tornar verdade presente, a cada 
instante. Temos aí a intersecção de vários pla nos, que formam a realidade 
possível, mantendo cada qual a sua integri dade de ori gem e, ao mesmo tempo, 
amalgamando-se num tempo comum, que circula, incan sável, insuflado pela 
voz do poeta. Em lugar da reverência fruto da inércia, temos a descontracção 
quase-irreverente (no exemplo acima) do «cheiro envolvente português / dos 
laranjais», e a descoberta de que o amálgama assim constituído promove outra 
espécie de reverência, a da quase alegria diante da voz finalmente tornada 
colectiva — a voz do poeta, a de Pedro, a de Inês, a de todos: múltiplas vozes 
entrelaçadas e irmana das, no poderoso concerto da palavra poética.

Que vozes falam, por exemplo, nesta que parece falar de Pedro?

Que sei de pedro esse homem de palavras
esse inventor de nomes com certeza mais reais
após haverem sido mais criados do que as próprias coisas.43

Que outras falam, nesta que aparenta ser a voz do próprio Pedro?

cansado até de ver e de viver
e quando me sorrio rio com um riso da idade cheio
e tão intensamente tudo ter tudo perder
tudo perder nesse momento mesmo de talvez o ter
provocador dos sonhos mais medonhos
perigo peregrino que persigo
no difícil caminho de estar vivo
e tenho os olhos tristes como fontes
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e sei que os tenho tristes não por vê-los
mas por havê-los tu tão tristes visto44

E não será já, na mesma voz, a voz comum que em dado momento pon-
dera?

Ela era o céu pois sempre enquanto viva o recebeu
e o amor aconteceu como o rasgar de um véu
Hoje tudo tão longe que nem nada range
não via a sua cara mas decerto que chorara
pois lágrimas havia nesse rosto que resplandecia
como as há na alegria que precede o dia
e havia um olival preexistente ao mal
de ter nascido e ter morrido em portugal
[…]
e agora a sua dor era maior
pois nunca houvera aquilo que sonhara
e não havia a terra da alegria
e a alegria era afinal o triunfal inferno
era saber que o que se fez nunca se fez
e que tudo o que foi decerto nunca foi45

A Margem da Alegria é, sem dúvida, dos pontos altos da obra de toda 
a poesia por tuguesa da segunda metade do século xx, e com isso podemos 
voltar ao ponto de par tida. Graças a «um conhecimento cada vez maior do 
ofício», não obstante por ele próprio minimizado, o poeta alcança algo muito 
próximo do que Jorge de Sena cogi tara: «uma flutuação de tonalidade, uma 
variação de ritmo estrutural, uma riqueza expressiva, as quais mais de perto 
possibilitam ao poeta que cinja a multímoda reali dade que, em si mesmo e fora 
dele, o solicita». E a poesia de Belo vem a re pre sentar uma espécie de ponte de 
passagem obrigatória entre a tradição (camoniana e pes soana) e o mo men to 
actual, luminoso momento de extraordinária riqueza lite rá ria e humana. Ao 
nosso poeta apli car-se-iam as palavras com que Sena fecha o mesmo antigo 
ensaio-prefácio de que partimos:

Um dia, que não virá longe, se prestará um preito de justiça ao vigor colec-
tivo de qua se todos e à segurança inabalável de alguns que contribuíram decisi-
va mente para sal var em bloco a dignidade da poesia portuguesa e do ho mem 
em Portugal.46
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